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پیشگفتار
ــظ  ــره وری و حف ــاورزی به ــاد کش ــم وزارت جه ــداف مه ــی از اه یک
منابــع پایــه و ارتقــای ضریــب امنیــت غذایــی در کشــور اســت. در ایــن 
ــش و  ــای دان ــالت ارتق ــاز، رس ــادی توانمندس ــوان نه ــج به عن ــتا تروی راس
ــازی در  ــه توانمندس ــده دارد؛ البت ــر عه ــرداران را ب ــازی بهره ب توانمندس
مســیری کــه بــه تغییــر رفتــار حرفــه ای آنــان و نهایتــاً بهــره وری و افزایــش 
ــعه  ــه توس ــل ب ــرای نی ــی ب ــی و خودکفای ــب خوداتکای ــد و ضری درآم
ــتفاده از  ــن اس ــود. بنابرای ــر ش ــی منج ــت غذای ــاورزی و امنی ــدار کش پای
ــی در  ــارکت های مردم ــی و مش ــع محل ــل جوام ــش بی بدی ــت و نق ظرفی
توســعه روســتایی و بخــش کشــاورزی و افزایــش ضریــب نفــوذ دانــش 

ــت. ــت اس ــز اهمی ــدی حائ ــای تولی در پهنه ه

یکــی از مصادیــق تأثیرگــذار در مشــارکت های مردمــی، اســتفاده 
از نیروهــای ماهــر و باتجربــه به نــام مــددکاران ترویجــی اســت. مــددکار 
ترویجــی بــه کشــاورز روســتایی و عشــایری کــه مورداعتماد بهره بــرداران 
ــه  ــود ک ــالق می ش ــت اط ــتایی اس ــاورزی و روس ــدگان کش و تولیدکنن
دارای تجربــه و مهارت هــای فنــی در بخــش کشــاورزی اســت و از طریــق 
تعامــل بــا مروجــان و کارگــزاران و ســایر مولــدان کشــاورزی )دولتــی و 
غیردولتــی( در نشــر دانــش فنــی مشــارکت می کنــد. از ویژگی هــای 
بــارز مــددکاران ترویجــی می تــوان بــه مقبولیــت اجتماعــی، پیشــروبودن 
ــه ای  ــای حرف ــه در حیطه ه ــارت و تجرب ــوب مه ــطح مطل ــد، س در تولی
ــی  ــددکار ترویج ــی، م ــرد. به عبارت ــاره ک ــهیلگری اش ــاورزی و تس کش
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ــه  ــودمند ب ــای س ــات و نوآوری ه ــه اطالع ــا ارائ ــت و ب ــروج اس ــاور م ی
کشــاورزان، نقــش مهمــی در دســتیابی بــه توســعه روســتایی و کشــاورزی 
ــل  ــی از عوام ــددکاران یک ــد. م ــا می کن ــش ایف ــت دان ــد مدیری و فراین
اثرگــذار و ضــروری شــبکه ترویــج کشــاورزی هســتند کــه بــدون آنهــا 
دســتیابی بــه اهــداف برنامه هــای توســعه و در رأس آن نظــام کشــاورزی 
پایــدار و امنیــت غذایــی، به عنــوان چشــم انــداز مهــم بخــش کشــاورزی، 

بــا چالــش جــدی مواجــه خواهــد شــد.

مراکــز  ســاماندهی  دفتــر  و  ترویــج  معاونــت  لحــاظ  بدیــن 
ــد از  ــد و هدفمن ــری نظام من ــج، بهره گی ــبکه تروی ــاورزی و ش جهادکش
ــای  ــی در پهنه ه ــددکاران ترویج ــی م ــی و تخصص ــای اجتماع ظرفیت ه
تولیــدی تحــت پوشــش مراکــز جهــاد کشــاورزی را در قالــب نظــام نوین 
ترویــج کشــاورزی از طریــق تدویــن و اجــرای برنامه هــای بازمهندســی، 
حمایتــی و توانمندســازی در دســتور کار دارد. ایــن نوشــتار تــالش دارد 
ــف و نقــش  ــددکاران ترویجــی، وظای ــی ویژگی هــای م ــا ضمــن معرف ت

ــد. ــن کن ــج کشــاورزی تبیی ــا را در تروی آنه

 علی درجانی، اردیبهشت 1397
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مقدمه
ــرده  ــه ک ــته تجرب ــای گذش ــول دهه ه ــی را در ط ــای گوناگون ــام، رویکرده ــک نظ ــوان ی ــاورزی، به عن ــج کش تروی
اســت. یافته هــای حاصــل از ایــن تجربیــات حاکــی از آن اســت کــه در رویکردهــای جدیــد بایــد بــه برقــراری ارتبــاط 
دوســویه و جلــب مشــارکت مردمــی در برنامه هــای ترویــج کشــاورزی اهمیــت بیش تــری داده شــود و فعالیت هــای 
ــج بســیار  ــددکاران ترویجــی در تروی ــن رو، م ــروج و کشــاورز باشــند. ازای ــل م ــری متقاب ترویجــی زمینه ســاز یادگی
ــان را به عنــوان  ــا از طریــق فعالیت هــای آموزشــی و پرورشــی، تعــداد آن مــورد توجــه هســتند و ترویــج می کوشــد ت
ــد در هــر یــک از  ــرگان هــر کــدام از آنهــا می توانن ــا آمــوزش ایــن خب ــرا ب ــران فنــی محلــی افزایــش دهــد؛ زی رهب
زمینه هــای مهارتــی به عنــوان یــک »مــروج روســتایی« تلقــی شــوند. وجــود ایــن افــراد باعــث افزایــش تعــداد عوامــل 

ــای آموزشــی در ســطح روســتا می شــود. ــر فعالیت ه ــج و تکثی تروی
مـددکاران ترویجـی به سـبب جایـگاه تأثیرگذارشـان و نقشـی کـه در اجـرای برنامه هـای آموزشـی و ترویجـی 
دارنـد، همـواره به عنـوان دسـتیاران محلـی و از ارکان فعال در نظام تشـکیالتی ترویج تلقی می شـوند. دسـتیاران محلی 
ترویـج در قالـب مـددکاران ترویجـی، تسـهیلگران روسـتایی، نیروهـای معین روسـتایی یا دیگـر عواملی بـا عنوان های 
دیگـر کـه بـه طور داوطلبانه در فعالیت های آزمایشـی و نمایشـی و آموزشـی همـکار ترویج هسـتند، جملگی در نقش 

رهبـران فنـی محلـی آموزش یافتـه ای هسـتند کـه وجودشـان در جریان توسـعه کشـاورزی الزم، مؤثر و مفید اسـت.
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شکل 1- جلسه توجیهی میدانی جمعی از مددکاران ترویجی توسط مروجان دولتی جهاد کشاورزی
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تاریخچه به کارگیری نیروهای داوطلب مردمی در بخش کشاورزی
در کشــورهای مختلــف جهــان از نیروهــای داوطلــب مردمــی و رهبــران محلــی در ترویــج روســتایی و کشــاورزی بــا 
عنوان هایــی چــون »کشــاورزان رابــط«، »افــراد روشــنگر«، »کشــاورزان ماهــر« و... بــرای کمــک بــه اشــاعه نوآوری هــا 

و همــکاری بــا نیروهــای دولتــی در برنامه هــای آموزشــی و ترویجــی اســتفاده شــده اســت.
ــه کشــورهایی  ــه از جمل ــر چیــن، ژاپــن، فیلیپیــن، کــره و تعــدادی از کشــورهای آســیای میان کشــورهایی نظی
ــی،  ــای اجتماع ــبرد برنامه ه ــرای پیش ــری ب ــکل مؤث ــه ش ــی ب ــب مردم ــای داوطل ــته اند از نیروه ــه توانس ــتند ک هس

ــد. ــتفاده کنن ــود اس ــی خ ــی و ترویج آموزش
ــج دارد  ــج کشــاورزی به صــورت سازماندهی نشــده ریشــه در فلســفه تروی ــری محلــی در تروی اســتفاده از رهب
و از آغــاز تأســیس اولیــن نهــاد ترویــج کشــاورزی در ســال 1914 میــالدی در آمریــکا، توجــه خاصــی بــه رهبــری 

محلــی معطــوف شــد.
از اواخــر دهــه 1840 در دانمــارک عــده ای مــروج در قالــب معلــم ســیار توســط انجمن هــای کشــاورزی بــه کار 

گمــارده شــدند. ایــن فعالیت هــا تــا دهــه 1890 ادامــه داشــت و از آن پــس در قالــب نظــام دولتــی احیــا شــد.
ــا ماهیــت آمــوزش و  در کشــور ترکیــه، در ســال 1967 »نظــام آمــوزش و دیــدار« بــه اجــرا درآمــد. ترویــج ب
دیــدار اهتمــام خاصــی بــرای دســتیابی بــه گروه هــای نماینــده کشــاورزان در هــر روســتا از طریــق کشــاورزان رابــط 

نشــان مــی داد.
ــاط نزدیکــی بیــن تحقیــق و ترویــج و دانشــکده های کشــاورزی دانشــگاه های ایالتــی  در کشــور آمریــکا ارتب
وجــود دارد و ایــن وظایــف در قالــب مدیریتــی یکپارچــه ایجــاد می شــود و به دلیــل ارتبــاط کامـــل بیــن فعالیت هــای 

تحقیقاتــی و ترویجــی، هماهنگــی بســیار زیــادی بیــن ایــن سیســتم ها وجــود دارد.
ترویــج در آمریــکا بــر اســاس ترتیبــات و توافق هایــی اســت کــه بیــن وزارت کشــاورزی و دانشــگاه های ایالتــی 
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شکل 2- همکاری مددکار ترویجی با مروج کشاورزی برای رفع مشکالت فنی کشاورزان محدوده فعالیت
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به وجــود آمــده اســت. ترویــج در ســطوح مختلــف 
ــه  ــن بودج ــاظ تأمی ــم از لح ــی، ه ــی و محل ــی و ایالت مل
و هــم از نظــر تأمیــن ســایر امکانــات و منابــع مــورد 
ــتقل  ــتقیم و مس ــور مس ــا به ط ــود، ام ــع می ش ــت واق حمای
ــرل  ــی کنت ــور به تنهای ــطوح مذک ــک از س ــط هیچ ی توس
نمی شــود. رهبــران محلــی کــه از مشــکالت و تنگناهــا و 
نیازهــای محلــی آگاهــی دارنــد، کارکنــان ترویــج را در 

ــانند. ــدد می رس ــط م ــای مرتب ــرای برنامه ه اج
در سیســتم دانشــگاه های ایالتــی آمریــکا تحقیقــات 
)شــامل ایســتگاه های تحقیقاتــی(، آمــوزش دانشــگاهی و 
ترویــج مشــترکاً از طریــق یــک دانشــگاه معیــن بــا جامعــه 
کشــاورزان در هــر ایالــت مرتبــط اســت. در ایــن سیســتم 
ــتای  ــاًل در راس ــی کام ــی و ترویج ــای تحقیقات فعالیت ه
ــه  ــب ب ــاوری مناس ــال فن ــدان و انتق ــکالت مول ــل مش ح

ــد. ــل می کنن آنهاعم
با  که  مردمی  نیروهای  این  نیز  ایران  درکشور 
عناوینی چون نیروهای معین، مروجان روستایی )وزارت 
)وزارت  ترویجی  مددکاران  و  سابق(  سازندگی  جهاد 
کشاورزی سابق و جهاد کشاورزی فعلی( از آنها  نام برده 
کشاورزی  مروجان  و  ترویج  کارشناسان  با  است،  شده 
برنامه های  پیشبرد  به منظور  و  دارند  همکاری  دولتی 

آموزشی و ترویجی به کار گرفته شده اند.

شکل 3- حضور مشترک مددکاران ترویجی و 
مروجان دولتی در مزارع و باغات کشاورزی
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تحقیقــات انجام شــده نشــان می دهــد کــه در غالــب 
ــد توســعه کشــاورزی،  کشــورهای جهــان ســوم، در رون
ــن مشــکالتی روبه روســت:  ــا چنی ــان ب نظــام ترویجــی آن
تمرکزگرایــی زیــاد ترویــج دولتــی، نبــود ارتباطــات 
دوســویه بیــن اربــاب رجــوع و نظــام برنامه ریــزی در 
ترویــج، تعــداد زیــاد بهره بــرداران زراعــی خرده پــا، 
ــه  ــان ب ــن مروج ــبت پایی ــتایی، نس ــق روس ــش مناط پراکن

ــان. ــداد زارع ــل کشــت و تع اراضــی قاب
در ایـــن کشـــورها، هیـــچ مؤسســـه یـــا کارگـــزار 
بهره بـــرداران  کلیـــه  یکســـان  به طـــور  ترویجـــی 
و  نمی دهـــد  قـــرار  پوشـــش  تحـــت  را  کشـــاورزی 
کمبـــود نیـــرو و اعتبـــارات ترویجـــی باعـــث می شـــود 
کـــه تالش هـــا بـــه یـــک منطقـــه و یـــک گـــروه 
فعالیت هـــای  بنابرایـــن  شـــود.  محـــدود  خـــاص 
ترویجـــی تحـــت تأثیـــر تفاوت هـــا و تمایـــزات طبیعـــی 
ـــعه  ـــای توس ـــن اولویت ه ـــه ای و همچنی ـــه ای و ناحی منطق
روســـتایی خواهـــد بـــود. امـــا در مقابـــل، کشـــورهایی 
ــد و  ــکیالتی قدرتمنـ ــاختار تشـ ــا سـ ــته اند بـ ــه توانسـ کـ
بهره گیـــری از مشـــارکت مردمـــی، زمینـــه مناســـبی 
ــد  ــی در رونـ ــای اجتماعـ ــکیل و تقویـــت نهادهـ در تشـ
توســـعه کشـــاورزی فراهـــم ســـازند، ســـریع تر بـــه 
ـــر، در  ـــارت دیگ ـــه عب ـــیده اند. ب ـــاورزی رس ـــعه کش توس
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ایـــن کشـــورها نظـــام ترویـــج دارای ویژگی هـــای زیـــر اســـت:
	 ــی در ــکل های مردم ــی و تش ــازمان های غیردولت ــت، س ــه دول ــود ک ــوب می ش ــف محس ــه ای از وظای مجموع

ــج تکثرگــرا(. ــد )تروی ــف اجــرا می کنن ســطوح مختل
	.مأموریت گسترده ای مشتمل بر سازماندهی، تجهیز کشاورزان و نهادینه سازی را دنبال می کند
	 ــاوری اســت کــه شــامل ــش و فن ــال و کســب دان ــد، انتق ــرای تولی ــش ب ــع دان ــی منطقــی و نظــام جام ارتباطات

ــت. ــج اس ــوزش و تروی ــق، آم ــاورز، محق کش
	.تسهیل فرایند یادگیری و آماده سازی محیط برای تعامل فعال و مفید فراگیران است
	 مدلــی پویــا و َدَورانــی بــرای تبــادل اطالعــات و ارائــه دانــش اســت کــه کشــاورزان، محققــان، آموزشــگران و

مروجــان همگــی در تولیــد و انتقــال و کاربــرد دانــش جدیــد ســهیم هســتند.
	.اجازه می دهد پروژه ها با رویکرد پایین به باال اجرایی شوند و مشارکت کلیه افراد ذی نفع را تسهیل می کند
	 بــا ایجــاد ارتبــاط بیــن مؤسســات تحقیقاتــی، مدیریت هــای ترویــج، ســازمان های کشــاورزان و دیگــر

می دهــد. افزایــش  پروژه هــا  در  اطالعــات  فنــاوری  آزمایــش  در  را  ریســک پذیری  ذی نفعــان، 
در ایــران نیــز در ایــن رابطــه و در راســتای تحقــق اهــداف ترویــج مشــارکت گرا و مشــارکت محور، از گروهــی 
از کشــاورزان و تولیدکننــدگان و بهره بــرداران بــا نــام مــددکاران ترویــج در تحقــق ایــن امــر کمــک گرفتــه می شــود.
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تعریف مددکاران ترویجی
مــددکاران ترویــج کشــاورزی در واقــع همــان رهبــران فنــی محلــی، خبــرگان روســتایی یــا کشــاورزانی هســتند کــه از 
نظــر موقعیــت اجتماعــی و فرهنگــی و مهارت هــای حرفــه ای و فنــی در وضعیــت بهتــری از ســایر بهره بــرداران قــرار 

دارنــد و از عملکــرد و تولیــد باالتــری نســبت بــه دیگــر کشــاورزان برخوردارنــد.
بــه عبــارت دیگــر، مــددکاران ترویجــی بــازوان و همیــاران ترویــج در بخــش اجــرا هســتند و به عنــوان رابــط 
مروجــان و کارشناســان دولتــی و جامعــه محلــی عمــل می کننــد. ایــن گــروه از عوامــل ترویــج در توســعه کشــاورزی 
ــاورزی و  ــان کش ــرای مروج ــی ب ــاران باارزش ــتیاران و همی ــد دس ــددکاران می توانن ــد. م ــزایی دارن ــر و بس ــش مؤث نق
ــد مســئولیت  ســازمان های ترویجــی در زمینه هــای مختلــف باشــند و در غیــاب و کمبــود مروجــان کشــاورزی قادرن
برخــی از فعالیت هــا را متقبــل شــوند. انجــام کارهــای ترویجــی بــا همراهــی نیروهــای محلــی، بیــن کشــاورزان محلــی 
ــد و  ــب می کن ــی جل ــات ترویج ــه خدم ــبت ب ــاورزان را نس ــان کش ــد و اطمین ــاد می کن ــد ایج ــج پیون ــور تروی و مأم

ــد. ــر می کنن ــی وکشــاورزان را پ ــن مروجــان دولت ــی خــالء موجــود بی به عبارت
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ضرورت به کارگیری مددکاران ترویجی
اســتفاده از نیروهــای مردمــی و مشــارکت آنهــا در انتقــال دانــش فنــی و ارتقــای مهارت هــای خویــش، اداره امــور و نیز 
واگــذاری برخــی فعالیت هــای دســتگاه های اداری بــه بخــش خصوصــی و غیردولتــی از اصــول حاکــم بــر برنامه هــای 
ــی  ــاظ پراکندگ ــاورزی به لح ــش کش ــت. بخ ــوده اس ــر ب ــه اخی ــد ده ــور در چن ــادی کش ــی و اقتص ــعه اجتماع توس
ــردی دارد.  ــت منحصربه ف ــاورزی وضعی ــوالت کش ــوع در محص ــاوت و تن ــای متف ــود اقلیم ه ــتایی، وج ــق روس مناط
ــا  ــرای اســتقرار شــبکه نظام منــد ترویــج در مناطــق روســتایی و گســترش آن ت ایــن وضعیــت ایجــاب می کنــد کــه ب
اقصــی نقــاط کشــور، از نیروهــای پیشــرو و داوطلــب بومــی در بخــش کشــاورزی اســتفاده شــود؛ بدیــن ترتیــب، زمینــه 
ــبکه ای  ــرداران در ش ــده و بهره ب ــه تولیدکنن ــزاران و جامع ــان کارگ ــاط می ــاد ارتب ــات و ایج ــویه اطالع ــان دوس جری

ــد فراهــم می شــود. یکــی از عناصــر ایــن شــبکه، مــددکار ترویجــی اســت. نظام من
ــه  ــیدگی ب ــاورزی، رس ــش کش ــرداران در بخ ــر بهره ب ــل کثی ــاورزی و خی ــای کش ــتره فعالیت ه ــه گس باتوجه ب
تمامــی تولیدکننــدگان و بهره بــرداران بخــش کشــاورزی از دیربــاز یکــی از مهم تریــن چالش هــای نظام هــای 
ــی در  ــب مردم ــای داوطل ــری از نیروه ــرای بهره گی ــای الزم ب ــاس، پیش بینی ه ــن اس ــر ای ــت. ب ــوده اس ــی ب ترویج
ــات  ــه خدم ــان و ارائ ــای آن ــه از توانایی ه ــتفاده بهین ــه اس ــاختن زمین ــرای مهیاس ــی ب ــی و ترویج ــای آموزش فعالیت ه

ــه اســت. ــج کشــاورزی صــورت گرفت ــر در نظــام تروی ــی بهت آموزشــی و حمایت

اهداف بهره گیری از ظرفیت مددکاران ترویجی
1. اســتفاده از مشــارکت نیروهــای داوطلــب مردمــی به منظــور تقویــت نیــروی انســانی مــورد نیــاز شــبکه ملــی ترویــج 

در راســتای کاهــش تصدی گــری دولــت در امــور ترویجــی؛
2. اســتفاده از دانــش و توانایی هــای بومــی و محلــی نیروهــای داوطلــب مردمــی و مشــارکت آنهــا به منظــور تحقــق 

ــی؛ ــای ترویج ــداف و برنامه ه اه
3. زمینه سازی و تسریع در ارائه خدمات آموزشی و ترویجی به بهره برداران بخش کشاورزی؛

4. تســریع در انتقــال یافته هــای جدیــد تحقیقاتــی و گســترش زمینــه دسترســی بیش تــر بهره بــرداران و تولیدکننــدگان 



19
وزارت جهاد کشاورزی
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
معاونت ترویج

بخــش کشــاورزی بــه یافته هــای مذکــور؛
5. تسریع در انتقال مسائل و مشکالت بهره برداران روستایی به بخش های دولتی؛

6. تسریع در ارسال پیام های ضروری در مواقع خاص نظیر خشکسالی، سرمازدگی و... به روستاییان؛
7. کمک به شکل گیری بهتر فعالیت های مشاوره ای، فنی و مهندسی خصوصی در بخش کشاورزی.

شکل 5: طرح تصویری هدف از به کارگیری مددکاران ترویجی

شکل 4- ترویج مبارزه غیرشیمیایی در باغ مددکار ترویجی
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ویژگی های مددکاران ترویجی
بــرای تحقــق اهــداف فــوق، تولیدکننــدگان و بهره بردارانــی کــه تحــت عنــوان مــددکار ترویجــی بــا ترویــج و ســایر 

ــز شــرایط و ویژگی هــای زیــر باشــند: عوامــل شــبکه ترویــج همــکاری می کننــد الزم اســت حائ
1. منتخب روستاییان و مورد تأیید مرکز جهاد کشاورزی باشند.

2. از مقبولیت اجتماعی و اعتماد مردم برخوردار باشند.
3. ساکن روستا و شاغل در بخش کشاورزی و منابع طبیعی باشند.

4. کشاورز پیشرو باشند و با مسائل و مشکالت بهره برداران منطقه آشنایی کامل داشته باشند.
5. برای حل مسائل و مشکالت مردم دارای پشتکار و جدیت الزم باشند.

6. دارای تجربه و مهارت در بخش کشاورزی و در حرفه خود موفق باشند.
7. انعطاف پذیر و خالق باشند.

8. توانایی برقراری ارتباط مطلوب با بهره برداران و عوامل ترویج را داشته باشند.
9. قدرت جلب و جذب افراد و تأثیرگذاری بر افکار و رفتار روستاییان را داشته باشند.
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شکل 6: مددکاران ترویجی، همگامان بی ادعا در ترویج کشاورزی
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به کارگیری مددکاران ترویجی در ایران
در ایــران، شناســایی و اســتفاده از نیروهــای بومــی در انجــام امــور مختلــف از زمانــی آغــاز شــد کــه وســعت عملیــات 
ــور  ــران به ط ــاورزی ای ــج کش ــی در تروی ــای بوم ــتفاده از نیروه ــت. اس ــترش یاف ــز گس ــتاها نی ــه روس ــور ب اداری کش
ــان از  ــور بهداشــت و درم ــوده اســت، بلکــه فقــط در ام ــد ســایر کشــورها نب عــام و به صــورت سازماندهی شــده مانن
ــه اینکــه مروجــان دولتــی ممکــن اســت  آنهــا به شــکل سازماندهی شــده بهــره گرفتــه شــده اســت. همچنیــن باتوجه ب
به دلیــل مشــغله و حجــم زیــاد کار از نتیجــه کارشــان اطــالع دقیقــی نداشــته باشــند، نیروهــای بومــی )مروجــان محلــی( 

ــد. ــان کمــک کنن ــه آن ــد ب ــه ارزشــیابی برنامه هــای ترویجــی می توانن در زمین
ــه ــبت ب ــان نس ــف جه ــورهای مختل ــان کش ــی و مروج ــان دولت ــود کارشناس ــع موج ــارۀ وض ــی ها درب  بررس

 بهره بــرداران و تولیدکننــدگان کشــاورزی حاکــی از آن اســت کــه در بهتریــن وضعیــت، در کشــورهای آمریــکای 
ــش  ــت پوش ــاورز تح ــردار و کش ــروج، 325  بهره ب ــر م ــه ازای ه ــی ب ــت.1 یعن ــه 325  اس ــبت 1 ب ــن نس ــمالی ای ش
فعالیت هــای ترویجــی قــرار گرفته انــد. ایــن در حالــی اســت کــه ایــن نســبت در ترویــج کشــاورزی ایــران )باتوجه بــه 
ــرای کل  ــر )ب ــه 504 نف ــر 1 ب ــاد کشــارزی اســت( براب ــر در مراکــز جه ــر 8521 نف ــی کــه براب ــداد مروجــان دولت تع
بهره بــرداران( اســت. همچنیــن بــر اســاس نظــر بانــک جهانــی، نســبت مــروج بــه کشــاورز در روش آمــوزش و بازدیــد 
1 بــه 800 پیشــنهاد شــده اســت کــه ایــن نســبت باتوجه بــه روش ترویجــی اتخاذشــده در کشــور، بــرای کشــورهایی 

ــز قابل اســتناد اســت. ــران نی ــل ای مث
ـــرای  ـــذا ب ـــده اند؛ ل ـــاماندهی ش ـــی س ـــددکار ترویج ـــر م ـــش از 27000 نف ـــور بی ـــطح کش ـــر در س درحال حاض
توانمندســـازی آنهـــا از طریـــق کارشناســـان دولتـــی مراکـــز جهـــاد کشـــاورزی، هـــر کارشـــناس می توانـــد بـــا 3 
مـــددکار ترویجـــی در ارتبـــاط باشـــد و توصیه هـــا و یافته هـــای تحقیقاتـــی جدیـــد را بـــه آنـــان انتقـــال دهـــد. هـــر 
مـــددکار ترویجـــی نیـــز بـــا انتقـــال آن بـــه ســـایر بهره بـــرداران می توانـــد دامنـــه وســـیعی از انتقـــال دانـــش را در 

ـــاند. ـــل بپوش ـــه عم ـــور جام ـــطح کش س

1- ترویج کشاورزی در فرایند توسعه، اسداهلل زمانی پور، 1387، تهران: تیهو. 
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شکل 7- اجرای سایت الگویی ترویجی در مزرعه مددکار ترویجی
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 روستا در  

 

 بکارگیري) 4(

شکل 8: مدل اجرایی فرایند انتخاب، حمایت و به کارگیری مددکاران ترویجی

فرایند انتخاب، حمایت و به کارگیری مددکاران ترویجی
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حیطه جغرافیایی فعالیت مددکاران ترویجی
ــه اســت کــه  ــرداران منطق ــه بهره ب ــزان دسترســی مــددکار ب ــی فعالیت هــای مــددکاران ترویجــی، می حیطــه جغرافیای
ــم  معمــوالً همــان محــدوده جغرافیایــی محــل ســکونت و فعالیــت مــددکار را شــامل می شــود و ممکــن اســت حری

یــک روســتا یــا فراتــر از منطقــه ســکونت وی باشــد.
ــرگرفته می شــود.  ــردار، یــک نفــر مــددکار ترویجــی در نظـ ــوار بهره ب ــا 150 خان ــن 20 ت ــرای روســتاهای بی ب
ــداد  ــات و تع ــا، امکان ــاس ظرفیت ه ــر اس ــر ب ــوار بیش ت ــداد خان ــا تع ــتاهای ب ــرای روس ــر ب ــورد نظ ــرات م ــه تغیی دامن
ــک  ــن می شــود. اگــر در ی ــتان تعیی ــئوالن اس ــر اســاس نظــر مس ــددکاران ترویجــی موجــود در ســطح مناطــق و ب م
روســتا یــا حــوزه جمعیتــی بیــش از یــک مــددکار ترویجــی انتخــاب شــود، تقســیم بندی وظایــف مــددکاران ترویجــی 

بــر اســاس تخصــص و رشــته فعالیــت آنهــا خواهــد بــود.

برنامه های آموزشی و توانمندسازی مددکاران ترویجی
ــای  ــای همــکاری و توانمندســازی شــامل آموزش ه ــر اســاس انتظــارات، زمینه ه ــددکاران ب ــای آموزشــی م برنامه ه
ــای  ــرایط و ظرفیت ه ــه ش ــی باتوجه ب ــث آموزش ــک از مباح ــر ی ــرای ه ــیوۀ اج ــت. ش ــی اس ــی و تخصص ــه و فن پای
موجــود در هــر منطقــه متفــاوت اســت و شــامل برگــزاری جلســات توجیهــی، کارگاه هــای آموزشــی، آموزش هــای 

ــود. ــد ب ــی خواه ــیوه های ترویج ــایر ش ــی و س ــه ای و مل ــای منطق ــی، گردهمایی ه ــای آموزش ــه ای، بازدیده مکاتب
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شکل 9-  دوره ها و کارگاه های آموزشی ویژه مددکاران ترویجی و تسهیلگران روستایی
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نحوه به کارگیری مددکاران ترویجی
ــر  ــرق زی ــه ط ــی ب ــددکاران ترویج ــری م ــوه به کارگی ــی، نح ــور کل به ط

اســت:
	 اولویــت دادن بــه مــددکاران ترویجــی در برخــورداری از فعالیت هــای

ترویجــی نظیــر ســایت های الگویــی، کانون هــای یادگیــری و...؛
	 در مجــری  به عنــوان  ترویجــی  مــددکاران  بــه  اولویــت دادن 

ترویــج؛ الگویــی  فعالیت هــای 
	 بهره گیــری از واحدهــای تولیــدی مــددکاران ترویجــی به عنــوان

ــی. ــای آموزش ــزاری کارگاه ه ــل برگ مح

شکل 10- توصیه های مددکار ترویجی در سایت الگویی
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شکل 11- فعالیت و به کارگیری مددکار ترویجی در عرصه های کشاورزی
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مددکاران ترویجی افتخاری
بهره بــرداران و  مطابــق تعریــف، مــددکاران ترویجــی، کشــاورزان روســتایی و عشــایری مورداعتمــاد ســایر 
ــاورزی اند و  ــش کش ــی در بخ ــای فن ــه و مهارت ه ــه دارای تجرب ــتند ک ــتایی هس ــاورزی و روس ــدگان کش تولیدکنن
ــی  ــدان کشــاورزی )دولتــی و غیردولتــی( در نشــر دانــش فن ــا مروجــان، کارگــزاران و ســایر مول ــق تعامــل ب از طری
ــددکاران  ــوان م ــز به عن ــر نی ــه گانه زی ــل س ــر و عوام ــی، عناص ــروه اصل ــن گ ــر ای ــالوه ب ــا ع ــد. ام ــارکت می کنن مش
ــوان  ــد به عن ــز می توانن ــخاص نی ــن اش ــوند. ای ــوب می ش ــاورزی محس ــان کش ــاران مروج ــا همی ــج ی ــاری تروی افتخ
مــددکار ترویجــی انتخــاب شــوند و بــا ترویــج شــیوه های خــود بــه ســایر بهره بــرداران، زمینــه ایجــاد مشــاغل خانگــی 

ــد: ــم آورن ــی را فراه و درآمدافزای
1. مدیــران عامــل یــا یکــی از ارکان شــرکت های ســهامی زراعــی یــا تعاونی هــای تولیــد موفــق در زمینــه بهــره وری 

از عوامــل تولیــد، کــه پــس از شناســایی حکــم مــددکار ترویجــی )به عنــوان نماینــده ســایرین( دریافــت می کننــد.
2. اشــخاص حقیقــی و حقوقــی کــه در حمایــت و پیشــبرد برنامه هــای توســعه بخــش کشــاورزی فعــال هســتند )بــرای 
مثــال فرمانــداران، بخشــداران و دهدارانــی کــه در سیاســت گذاری ها و برنامه ریزی هــای منطقــه ای و محلــی بــا 

اولویــت خاصــی بخــش کشــاورزی را مدنظــر قــرار می دهنــد(.
ــا ظرفیت هــای منطقــه ای و  ــو و خالقیــت متناســب ب ــا به کارگیــری ایده هــای ن 3. اشــخاص حقیقــی و حقوقــی کــه ب

محلــی موجــب رونــق اقتصــادی، کســب درآمــد و اشــتغال زایی در بخــش کشــاورزی شــده اند.
جایگاه مددکاران ترویجی در نظام نوین ترویج کشاورزی

نظــام نویــن ترویــج کشــاورزی، مجموعــه ای از ســازوکارهای سیاســت گذاری، برنامه ریــزی، اجرایــی و نظارتی اســت 
کــه بــا هــدف ارتقــا و توســعه دانــش و روزآمدســازی مهارت هــای شــغلی و ارتقــای بهــره وری در تولیــد و خدمــات 
ــا ایــن رویکــرد امــور حاکمیتــی شــامل سیاســت گذاری، برنامه ریــزی و  بخــش کشــاورزی، طراحــی شــده اســت. ب
ــط  ــذاری توس ــای قابل واگ ــت و فعالیت ه ــه اس ــته و تابع ــازمان های وابس ــاورزی و س ــاد کش ــا وزارت جه ــارت ب نظ

بخش هــای غیردولتــی انجــام خواهــد شــد.
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نظام نوین ترویج کشاورزی و منابع طبیعی مبتنی بر اصول زیر است:
ــا بهره گیــری از رویکــرد  الــف- جامعیــت و انســجام در سیاســت گذاری، برنامه ریــزی و نظــارت و تکثــر در اجــرا ب
و  بهره بــرداران  و تخصصــی  فنــی  نیازهــای  تأمیــن  و  پاســخگویی  مســئله یابی،  راســتای  در  تکثرگــرا  ترویــج 

تولیدکننــدگان.
ب- اســتقرار مدیریــت دانــش در بخــش کشــاورزی و منابــع طبیعــی به منظــور دسترســی ذی نفعــان بــه دانــش فنــی و 

ــی. ــای تحقیقات یافته ه
ــن  ــل )از تعیی ــی مراح ــی در تمام ــای اجرای ــات زیربخش ه ــا و امکان ــری ظرفیت ه ــل، به کارگی ــارکت، تعام ج- مش

ــا طراحــی و اجــرای فعالیت هــای ترویجــی(. ــاز حوزه هــای شــغلی بخــش کشــاورزی ت نی
ــه  ــدی ب ــای تولی ــئولیت پهنه ه ــپردن مس ــی و س ــش غیردولت ــه بخ ــه ب ــر پهن ــی ه ــای ترویج ــذاری فعالیت ه د- واگ

ــتان. ــوزه دهس ــتقر در ح ــان مس کارشناس

ــه تحــت پوشــش کارشناســان مســتقر در  ــدی پهن ــه واحدهــای تولی ــج شــامل کلی ــن تروی ــان نظــام نوی ذی نفع
حــوزه دهســتان )به جــز واحدهــای تولیــدی، صنعتــی و کشــاورزی دارای نیــروی متخصــص( و کارشناســان بخــش 
دولتــی و غیردولتــی فعــال در عرصه هــای تولیــدی اســت. بــر ایــن اســاس می تــوان مأموریــت و هــدف اصلــی نظــام 

نویــن ترویــج کشــاورزی را در قالــب مــوارد زیــر تعریــف کــرد:
بهره گیری از ظرفیت ساختاری مراکز جهاد کشاورزی؛	 
ــی و 	  ــور اجرای ــام ام ــی در انج ــددکاران ترویج ــه م ــی، از جمل ــش غیردولت ــای بخ ــری ظرفیت ه به کارگی

ــج؛ ــی تروی عملیات
استقرار نظام مدیریت دانش؛	 
ــش 	  ــانی بخ ــع انس ــازی مناب ــور توانمندس ــان به منظ ــتقرار کارشناس ــرای اس ــدی ب ــای تولی ــدی عرصه ه پهنه بن

ــدی؛ ــای تولی ــان در عرصه ه ــی و اثربخشــی آن ــش کارآی کشــاورزی و افزای
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شکل 12- آموزش برداشت مکانیزه در یکی از مزارع توسط مددکار ترویجی

ــرداران و دیگــر ذی نفعــان 	  ــه دانــش و اطالعــات بیــن مراکــز تولیدکننــده دانــش و بهره ب مســئله یابی و مبادل
بخــش کشــاورزی بــر اســاس نیازهــای عرصــه رویکــرد ترویــج تکثرگــرا.

در اجـرای نظـام نویـن ترویـج کشـاورزی، مـددکاران ترویجی با راه انـدازی سـایت های الگویـی در واحدهای 
تولیـدی خـود زمینـه یادگیـری سـایر بهره بـرداران را فراهـم می آورند. از دیگر سـو، هر کارشـناس مسـئول پهنه به طور 
متوسـط بـا 500 تـا 600 بهره بـردار بخـش کشـاورزی در ارتباط اسـت. بـا درنظرگرفتـن محدودیت های موجـود برای 
حضـور مـداوم ایـن کارشناسـان در عرصه هـای تولیـدی و به منظـور جبـران خـالء مروجان، اسـتفاده از تـوان و ظرفیت 
مـددکاران ترویجـی در ایـن نظـام نویـن مـد نظـر قـرار گرفتـه اسـت. ایـن مـددکاران به دلیـل دارابـودن ویژگی هـای 
موردتأییـد در بیـن جامعـه روسـتایی می تواننـد در برقـراری ارتبـاط هرچه بیش تـر و مؤثرتـر با سـایر بهره بـرداران نقش 

مؤثـری ایفـا کنند.
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شکل 13- به کارگیری مددکاران ترویجی در ارائه توصیه های فنی به سایر بهره برداران کشاورزی
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ترویجیتعداد.مددکار.نام.استانردیف
1986آذربايجان شرقي1
1545آذربايجان غربي2
1059اردبيل3
1060اصفهان4
135البرز5
427ايالم6
252بوشهر7
322تهران8
361جنوب کرمان9
427چهارمحال و بختياري10
927خراسان جنوبي11
1772خراسان رضوي12
769خراسان شمالي13
668خوزستان14
581زنجان15
288سمنان16
525سيستان و بلوچستان17

ترویجیتعداد.مددکار.نام.استانردیف
1001فارس18
417قزوين19
177قم20
1023کردستان21
720کرمان22
1717کرمانشاه23
498کهگيلويه و بوير احمد24
770گلستان25
1044گيالن26
1155لرستان27
1802مازندران28
985مرکز ي29
1348هرمزگان30
1160همدان31
278يزد32

27199جمع کل

وضعیت پراکنش مددکاران ترویجی در سطح کشور
جدول شماره 1 پراکنش مددکاران ترویجی را در 32 سازمان جهاد کشاورزی کشور نشان می دهد.

جدول 1: پراکنش مددکاران ترویجی به تفکیک استان
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 زمینه فعالیت مددکاران ترویجی در سطح کشور
مــددکاران ترویجــی در زمینه هــای شــغلی مرتبــط بــا بخــش کشــاورزی نظیــر زراعــت، باغبانــی، دامــداری و پــرورش 

طیــور، آبزی پــروری و منابــع طبیعــی بــه شــرح جــدول 2 مشــغول بــه خدمــت هســتند.

جدول 2-1: زمینه فعالیت مددکاران ترویجی به تفکیک فعالیت اصلی )تا پایان سال 1396(
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19864591503034712833551آذربايجان شرقي
15451229931127108113آذربايجان غربي

10594126246108645164اردبیل
1060157241151178221157اصفهان

13554152374554البرز
427354424136305ايالم
252266761395بوشهر
32211614418611تهران

3611217162242جنوب کرمان
427179123191531992454چهارمحال وبختیارئ

927540511717141292978430خراسان جنوبي
1772384258138369531398خراسان رضوئ
76963733131115871710خراسان شمالي

668485559415001خوزستان
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فعالیت اصلی
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58111641784081زنجان
288816611877سمنان

5251821525430710سیستان وبلوچستان
10012171942124691241فارس
4175371123071729قزوين

17769212179131قم
10231038072262756119کردستان
720493211122152129کرمان

17176813134161566217کرمانشاه
498138136273068کهگیلويه وبويراحمد

770972271716580328گلستان
104411322171110772622251گیالن
115517522399995239لرستان
180231875664321285220مازندران
9859329515277466658مرکزئ

134828220718583015هرمزگان
11601111622101008119همدان

27813725131186492يزد
جمع کل

27199

5649701520188338883418500616162142
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جدول 2-2:  زمینه فعالیت مددکاران ترویجی به تفکیک فعالیت ثانوی )تا پایان سال 1396(
فعالیت ثانوی
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198657774551549848241010آذربايجان شرقي
1545159441427179323223آذربايجان غربي

1059194491758751902734اردبیل
1060139921532451354265اصفهان

135551552193036البرز
427174113122273132423ايالم
252801848366بوشهر
322111743231782111تهران

36111525627132110جنوب کرمان
4271119393161761492120چهارمحال وبختیارئ

9273384181101632125510539خراسان جنوبي
177235385371611824332386خراسان رضوئ
7691286280371231431115خراسان شمالي

668172641044836613خوزستان
581206111852199121زنجان
28810029111012628سمنان
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فعالیت ثانوی
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525229681916187186سیستان وبلوچستان
10013340136620113233111318فارس
417153124115962314قزوين

177396223104912قم
102322440974153502332103کردستان
720300141415531671534کرمان

17173297731167228443658کرمانشاه
49810863483984135498کهگیلويه وبويراحمد

77014018912463502715گلستان
104438512477522311768329گیالن
1155129626993116943551425لرستان
18029801114193113134914315مازندران
985234812011314120192151267مرکزئ

13484992901867464118هرمزگان
116015442087828352226همدان

278410835212396215يزد
27199239063165852977842220417483115132607جمع کل
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وضعیت تحصیلی مددکاران ترویجی

وضعیت تحصیلی مددکاران ترویجی کشور به شرح جدول 3 است.

جدول 3: وضعیت تحصیلی مددکاران ترویجی کشور

تعداد مددکارتحصیالتردیف
699بی سواد1
13096زیر دیپلم2
7155دیپلم3
1485فوق دیپلم4
4268لیسانس5
496فوق لیسانس و باالتر6

27199جمع کل

وضعیت جنسیت مددکاران ترویجی
وضعیت جنسیت مددکاران ترویجی کشور به شرح جدول 4 است.

جدول 4: وضعیت جنسیت مددکاران ترویجی کشور

تعداد مددکارجنسیتردیف
23995مرد1
3204زن2

27199جمع کل
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شکل 14- برخی از حوزه های فعالیت 
های کشاورزی مدد کاران ترویجی
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راهکارهای حمایتی و تشویقی مددکاران ترویجی
ازآنجایی کــه همــکاری مــددکاران ترویجــی به صــورت داوطلبانــه و مشــارکتی اســت، به منظــور حمایــت و تشــویق 

آنــان راهکارهــای حمایتــی و تشــویقی خاصــی بــه شــرح زیــر پیش بینــی شــده اســت.

الف- تجهیز به ابزارهای کمک آموزشی
ــزات فنــی و  ــاره ای از وســایل و تجهی ــه پ ــان ب ــز آن الزمــه انجــام بخــش اعظــم وظایــف مــددکاران ترویجــی، تجهی
کمک آموزشــی مــورد نیــاز و حمایــت از آنهاســت؛ بنابرایــن می بایســت امکانــات مــورد نیــاز آنهــا باتوجه بــه شــرح 
ــن  ــال، ای ــرای مث ــرد. ب ــرار گی ــن شــده اســت، در حــد امــکان در اختیارشــان ق ــرای مــددکاران تدوی وظایفــی کــه ب
ــی  ــان باغــداری اســت شــامل قیچــی هــرس، بیلچــه باغبان ــه فعالیــت آن ــرای مــددکاران ترویجــی کــه زمین وســایل ب
ــوازم  ــامل ل ــد ش ــت دارن ــی فعالی ــوم دام ــه عل ــانی که در زمین ــرای کس ــود و ب ــی می ش ــک سمپاش ــتگاه کوچ و دس

ــی دام اســت. کوچــک بهداشــتی و درمان

ب- اقدامات تشویقی و انگیزشی
1. معرفـــی بـــه مرکـــز جهـــاد کشـــاورزی دهســـتان، مدیریـــت جهـــاد کشـــاورزی شهرســـتان و ســـازمان جهـــاد 

ــتان بـــرای همـــکاری داوطلبانـــه؛ کشـــاورزی اسـ
2. بیمه کردن مددکاران ترویجی در مقابل حوادث احتمالی و بیمه مسئولیت مدنی؛

ـــی  ـــهیالت بانک ـــت تس ـــرای دریاف ـــه ب ـــط در منطق ـــایر ادارات ذی رب ـــا و س ـــداری ها و فرمانداری ه ـــه بخش ـــی ب 3. معرف
و ســـایر خدمـــات؛

4. مشارکت در برنامه ریزی و اجرای طرح های آموزشی ترویجی بخش کشاورزی؛
5. شرکت در سمینارها، گردهمایی ها و جلسات مربوط به آموزش و ترویج در سطح شهرستان؛

6. واگذاری مسئولیت اجرای برخی امور به مددکاران ترویجی؛
ــرح  ــب طـ ــی در قالـ ــددکاران ترویجـ ــور مـ ــدان ذکـ ــری فرزنـ ــرای به کارگیـ ــای الزم بـ ــازی زمینه هـ 7. فراهم سـ
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ســـربازان ســـازندگی؛
ــه  ــه کاری و عرصـ ــده در حیطـ ــی تصویب شـ ــی و فرهنگـ ــادی، اجتماعـ ــات اقتصـ ــام مطالعـ ــارکت در انجـ 8. مشـ

فعالیـــت مـــددکاران ترویجـــی؛
9. اعطای گواهی نامه پایان دوره های آموزشی پایه و مهارتی؛

10. ارسال به موقع یک نسخه از کلیه نشریات، ماهنامه ها و فصلنامه های ترویجی معاونت ترویج برای مددکار؛
11. در اولویت قراردادن مددکاران ترویجی در ایجاد تشکل های اقتصادی و خدماتی نمونه در روستا؛

12. بهره گیری از توان مددکاران ترویجی واجد شرایط برای باسوادکردن سایر بهره برداران کشاورزی بی سواد؛

شکل 15- برنامه روز مزرعه برای مددکاران ترویجی
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برخی  اقدامات برای حمایت از مددکاران ترویجی
مــددکاران ترویجــی به ســبب جایــگاه اثرگذارشــان و به دلیــل نقشــی کــه در اجــرای برنامه هــای آموزشــی و ترویجــی 
می تواننــد دارا باشــند، همــواره به عنــوان دســتیاران محلــی و از ارکان فعــال در نظــام ترویــج تلقــی می شــوند. بنابرایــن 
ــای  ــود فعالیت ه ــرای بهب ــی ب ــای مردم ــن نیروه ــت از ای ــری و حمای ــاب، به کارگی ــوه انتخ ــا نح ــت ت ــرورت داش ض

آنهــا بازنگــری شــود و ایــن نیروهــا مجــدداً شناســایی، انتخــاب و ســازماندهی شــوند.
ــه شــد و  ــددکاران ترویجــی« تهی ــت از م ــری و حمای ــن رابطــه، دســتورالعمل »بازمهندســی انتخــاب، به کارگی در ای
در اوایــل ســال 93 بــرای اجــرا بــه اســتان ها ابــالغ شــد. در راســتای ابــالغ دســتورالعمل مذکــور و به منظــور تســهیل 
ــج  ــر ســاماندهی مراکــز جهادکشــاورزی و شــبکه تروی ــورد نظــر در دفت ــای ســتادی م ــی آن، فعالیت ه ــه اجرای زمین

ــه آنهــا اشــاره می شــود: انجــام شــده اســت کــه ب

شکل 16- نمایی از صفحه ورودی بانک اطالعات 
مددکاران ترویجی و تسهیلگران روستایی در سامانه 

جامع پهنه بندی و مدیریت داده های کشاورزی

1- تهیــه بانــک اطالعــات مــددکاران ترویجــی 
ــهیلگران روستایی و تس

در راســتای ســاماندهی آمــار و اطالعــات مــددکاران 
ــن  ــی آفالی ــک اطالعات ــی بان ــس از طراح ــی، پ ترویج
مراکــز  ســاماندهی  دفتــر  در  ترویجــی  مــددکاران 
درحال حاضــر  ترویــج،  شــبکه  و  کشــاورزی  جهــاد 
ــن  ــور در ای ــی کش ــددکاران ترویج ــات م ــی اطالع تمام
ــا همــکاری  ــن، ب ــک بارگــذاری شــده اســت. همچنی بان
مرکــز فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات وزارت جهــاد 
کشــاورزی، بانــک اطالعاتــی جامــع و آنالین مــددکاران 
ترویجــی و تســهیلگران زن روســتایی و عشــایری نیــز در 
ــای  ــت داده ه ــدی و مدیری ــامانه جامــع پهنه بن ــب س قال
کشــاورزی طراحــی و راه انــدازی شــده اســت. در بانــک 
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ــاد کشــاورزی دهســتان ها  مذکــور، رؤســای مراکــز جه
زن  تســهیلگران  و  مــددکاران  اطالعــات  می تواننــد 
ــات  ــم از اطالع ــز را )اع ــر مرک ــایری ه ــتایی و عش روس
فــردی، کارکــردی و حمایتــی( ثبــت کننــد. بــا ایــن 
اخذگزارش هــای  و  آنالیــن  نظــارت  امــکان  اقــدام، 
ــم  ــی فراه ــتانی و مل ــهری، اس ــطوح ش ــاز در س ــورد نی م

ــت. ــده اس ش

2- بیمه حوادث
در راســتای حمایــت، ایجــاد انگیــزه و تشــویق مــددکاران 
ترویجــی و تســهیلگران روســتایی بــرای ارتبــاط بیش تــر 
ــد  ــا مراکــز جهــاد کشــاورزی و انتقــال یافته هــای جدی ب
تحقیقاتــی و پیام هــای ترویجــی بیــن بهره بــرداران، دفتــر 
ــج،  ــبکه تروی ــاورزی و ش ــاد کش ــز جه ــاماندهی مراک س
هــر ســاله بــا همــکاری مدیریــت هماهنگــی ترویــج 
ــوادث  ــه ح ــن بیم ــه تأمی ــبت ب ــتان ها نس ــاورزی اس کش
تســهیلگران  و  ترویجــی  مــددکاران  بــرای  گروهــی 

ــد. ــدام می کنن ــتایی اق روس

3- انتخــاب مــددکار ترویجــی نمونــه اســتانی 
و کشــوری

بـا پیگیری هـای دفتـر سـاماندهی مراکز جهاد کشـاورزی 
و شـبکه ترویـج، هـر سـال در کلیـه اسـتان ها بـر اسـاس 
نمونـه  مـددکار  تعـدادی  تعیین شـده،  شـاخص های 
انتخـاب می شـوند و در سـطح شهرسـتان و  شناسـایی و 
اسـتان معرفـی می شـوند و از آنهـا تقدیر به عمـل می آید. 
همچنیـن هـر سـال ایـن دفتـر بـا همـکاری دبیرخانه سـتاد 
انتخـاب و معرفـی تولیدکننـدگان برتـر بخش کشـاورزی 
انتخـاب  کشـور  سـطح  در  را  نمونـه  مـددکار  کشـور، 
می کنـد و در هفتـه جهـاد کشـاورزی به عنـوان مـددکار 

ترویجـی نمونـه کشـوری از او تقدیـر می کنـد.

شکل 17- نمونه استانی سال 1396 مددکار ترویجی، 
تجلیل شده در مراسم معرفی و تجلیل از تولیدکنندگان 

و بهره برداران برتر کشاورزی
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شکل 18- نمونه کشوری سال 1394 مددکار ترویجی، 
تجلیل شده در مراسم معرفی و تجلیل از تولیدکنندگان 

و بهره برداران برتر کشاورزی

شکل 19- نمونه کشوری سال 1395 مددکار ترویجی، 
تجلیل شده در مراسم معرفی و تجلیل از تولیدکنندگان 

و بهره برداران برتر کشاورزی

شکل 20- نمونه کشوری سال 1396 مددکار ترویجی، 
تجلیل شده در مراسم معرفی و تجلیل از تولیدکنندگان 

و بهره برداران برتر کشاورزی



45
وزارت جهاد کشاورزی
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
معاونت ترویج

شاخص های تخصصی و فنی انتخاب مددکاران ترویجی نمونه
	 میــزان همــکاری در برقــراری ارتبــاط بیــن ترویــج و نهادهــای محلــی و بهره بــرداران و افــراد ذی نفــع در

بخــش کشــاورزی و منابــع طبیعــی؛
	میزان همکاری در شناسایی و رفع مسائل و مشکالت حوزه فعالیت )مرتبط با بخش کشاورزی(؛
	 کمــک بــه گــردآوری آمــار و اطالعــات مــورد نیــاز در برنامه ریــزی بخــش کشــاورزی و توســعه

روســتایی؛
	 ارتبــاط مســتمر و همــکاری الزم بــا اعضــا و عناصــر شــبکه ملــی ترویــج و کارشناســان بخــش تحقیقــات

کشــاورزی؛
	میزان پذیرش و به کارگیری توصیه های فنی و کارشناسی؛
	همکاری در نظارت بر واحدهای تولیدی بهره برداران کشاورزی؛
	شرکت در دوره های آموزشی ترویجی؛
	تشویق و ترغیب روستاییان و بهره برداران کشاورزی به شرکت در برنامه های آموزشی و ترویجی؛
	همکاری در شناسایی نیازهای آموزشی، ترویجی و مشارکتی بهره برداران بخش کشاورزی؛
	زمینه سازی و همکاری در انجام فعالیت های آموزشی ترویجی با استفاده از امکانات محلی؛
	شرکت فعاالنه در اجرای برنامه های ترویج کشاورزی؛
	همکاری و کمک به امر توزیع نشریات و مجالت در راستای بهینه سازی و بهره وری مناسب؛
	زمینه سازی و همکاری در سازماندهی، حمایت و تسهیل فعالیت های گروهی و مشارکتی؛
	داشتن جایگاه و منزلت اجتماعی خاص؛
	داشتن ابتکار و نوآوری در انجام فعالیت های آموزشی و ترویجی



46
وزارت جهاد کشاورزی

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
معاونت ترویج

4- صدور کارت شناسایی
یکـی از مهم تریـن فرایندهـای ایجـاد و ارتقای سـطح هویـت اجتماعـی، معرفی عامـالن ارائه کننده 
خدمـات بـا شناسـه مشـخص بـه جامعـه بهره بـردار اسـت. در ایـن راسـتا و به منظـور ایجـاد ارزش 
شناسـایی  کارت  از  روسـتایی،  جامعـه  در  تسـهیلگران  و  ترویجـی  مـددکاران  بـرای  اجتماعـی 

بهره گیـری شـده اسـت.
بنابراین، در راستای ساماندهی و هویت بخشی به نیروهای داوطلب مردمی، دفتر ساماندهی 
مراکز جهادکشاورزی و شبکه ترویج با همکاری حراست وزارت جهادکشاورزی نسبت به صدور 

کارت شناسایی مددکاران ترویجی و تسهیلگران روستایی اقدام کرده است. )شکل 20 و 21(

شکل 21- نمونه کارت شناسایی مددکاران 
ترویجی و تسهیلگران روستایی

شکل 22- رونمایی از کارت شناسایی 
مددکاران ترویجی و تسهیلگران روستایی
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چشم انداز طرح مددکاران ترویجی
ــت  ــر اس ــده، در نظ ــی در آین ــددکاران ترویج ــای م ــترش فعالیت ه ــرورت گس ــه ض باتوجه ب

ــود: ــی ش ــرح اجرای ــن ط ــعه ای ــرای توس ــر ب ــای زی برنامه ه
1. غنابخشــیدن بــه نقــش آموزشــی و ترویجــی مــددکاران ترویجــی در عرصــه از طریــق افزایش 
ــای دو  ــا ایف ــی و ب ــی و ترویج ــای آموزش ــا در فعالیت ه ــارکت آنه ــی مش ــی و کیف ــطح کم س

نقــش همیــار مروجــان و گــروه هــدف و گیرنــده فعالیت هــای آموزشــی و ترویجــی؛
2. بازمهندســی و به روزرســانی مــددکاران ترویجــی از نظــر ویژگی هــای فــردی و شــرایط 
انتخــاب هــر دو ســال یــک بــار از طریــق به ســازی مســتمر فراینــد ســازماندهی آنهــا منطبــق بــا 
نیازهــای بخــش کشــاورزی و افزایــش ســطح هویــت اجتماعــی و فنــی آنهــا در مناطق روســتایی؛

ــا رویکــرد  ــج تکثرگــرا ب 3. توســعه کیفــی فعالیت هــای مــددکاران ترویجــی در راســتای تروی
افزایــش ســطح مشــارکت آنهــا در برنامه هــای توســعه کشــاورزی در تعامــل بــا جامعــه روســتایی 

و کشــاورزی؛
4. توســعه کمــی فعالیت هــای مــددکاران ترویجــی از طریــق برنامه ریــزی بــرای انتخــاب 
مــددکاران جدیــد بــا هــدف دســتیابی بــه یــک مــددکار ترویجــی بــه ازای هــر محصــول غالــب 

در هــر روســتا؛
5. توســعه برنامه هــای حمایتــی و انگیزشــی مشــتمل بــر برنامه ریــزی الزم بــرای افزایــش 
ســطح ارائــه خدمــات حمایتــی مــددکاران ترویجــی از قبیــل بیمــه حــوادث گروهــی و انجــام 

بازدیدهای آموزشــی و ترویجــی در ســطح شهرســتان، اســتان و اســتان های همجــوار؛
ــط  ــکل های مرتب ــب تش ــتایی در قال ــهیلگران روس ــی و تس ــددکاران ترویج ــازماندهی م 6. س
ــادر می ســازد به نحــو مناســب تر  به منظــور برخــورداری از یــک هویــت حقوقــی کــه آنهــا را ق
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و کامل تــری خواســته ها، نیازهــا و انتظــارات خــود را مطــرح کننــد و از ایــن طریــق بــه 
دســتگاه های دولتــی و مراجــع تصمیم گیــری ذی ربــط منتقــل کننــد و پیگیری هــای الزم را 

ــد؛ ــه عمــل آورن ــق آن ب ــرای تحق ب
7. توســعه کمــی و کیفــی برنامه هــای آمــوزش ازراه دور بــرای توانمندســازی مــددکاران 
ترویجــی )به صــورت الکترونیکــی و غیرالکترونیکــی( به منظــور ارتقــای دانــش فنــی و ترویجــی 
ــرداران  ــه ســایر بهــره ب ــی ب ــی و یافته هــای تحقیقات ــش فن ــال دان ــه انتق ــا و فراهم ســازی زمین آنه

ــاورزی. کش

بانک اطالعات مددکاران ترویجی
 )CD ــب ــه صــورت الکترونیکــی) در قال ــددکاران ترویجــی کشــور کــه ب ــک اطالعــات م بان

ــدان مــی باشــد. ــه من ــه و تنظیــم شــده اســت در پیوســت همیــن نشــریه در دســترس عالق تهی


