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  چكيده

 
برنامه ريزي محلي به منزله اصلي بنيادين و بخشي از کل توسعه همه جانبه روستايي و به مثابه 

ي محلي با هم، با بتکار عمل محلي، در فرآيند تعامل و هم انديشي انسان هاي فعال و پوياکوششي با ا

 .هاي غيردولتي، ريشه در تاريخ کهن جهان، بويژه ايران باستان، مصر و يونان، دارد دولت و با تشکل

 و ريزي محلي با رويکرد آموزشي ترويجي، ريشه در موقعيت هاي گوناگون طبيعي، موضوعي برنامه

رچه دست آوردهاي ناموفق چالش برانگيز ناشي از پافشاري گ.يگر مقتضيات زماني و مکاني داردد

مديران دولتي در جهت تحکم قدرت و اختيار و استمرار تصديگري سازماني و يا باورهاي ضعيف آنان 

ح ها و نسبت به توانمندي و قابليت هاي منابع انساني محلي، موجب شکست هاي مکرر بسياري از طر

 اما ضرورت پايداري بخش کشاورزي و ماندگاري جامعه روستايي در عرصه وسيع .ها، شده است برنامه

 با هدف روشنگري جمعيت کثير ،هاي آموزشي اي کردن برنامه روستا، موجب گرديد تا از طريق  منطقه

 و محلي در قالب مولد روستايي کشاورز و بهره گيري شايسته و قانونمند از مجموعه کنشگران بومي

چگونگي رسيدن به تطابق وتوازن ميان قابليت هاي محلي "سامانه اي مشخص،  به مهمترين سوال يعني

به منظور تحقق اين هدف، پژوهشي از . ومراتب برنامه ريزي محلي ترويجي  پاسخ شايسته اي داده شود

جامعه آماري اين پژوهش را : د توسعه اي ، طراحي و اجرا گردي‐نوع پاراديم کمي با ماهيت کاربردي

از  استان مازندران،  شهرستان بابل،  بخش الله آباد، در ده ) محلي و دولتي( دو گروه اصلي کنشگران

پرسشنامه تحقيق شامل دو قسمت كلي . نفر انتخاب گرديد ٥٨١ حجم نمونه .زير گروه، تشكيل داده اند

نتايج . ا، از هر گروه، نظرخواهي صورت گرفت براي دو گروه اصلي جامعه آماري بود كه بطور مجز

تفاوت نظرات گروه : ح زير، بيان مي شودرحاصل ازتوصيف و تحليل داده هاي تحقيق با اختصاربه ش

ريزي محلي و نقش کنشگران در  آمدهاي برنامه هاي کنشگر محلي و دولتي و طبقات آنان، پيرامون پي

اري روستا از هسته برنامه ريز محلي، ضرورت حضور تمام تحقق و پايداري پي آمدها، ضرورت برخورد

کارشناسان کشاورزي، کشاورزي نمونه و خبره محلي معتمدين و ريش (وقت جمعي از کنشگران محلي 

در مسئوليت دهياري، دهداري ، بخشداري ، ترکيب شوراي اسالمي و هيات مديره تعاوني هاي ) سفيدان

پيرامون ، ضرروت تعامل کنشگران با همديگر و رعايت مراتب همچنين . محلي، معني دار مي باشد

  .ديده نشددر نظر است دار  واگذاري تدريجي برنامه هاي آموزش روستائيان به اين هسته، تفاوت معني

  
   برنامه ريزي محلي ترويج کشاورزي، محلي بودن،)دولتي‐محلي( کنشگران:هاي کليدي واژه
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  مقدمه
اي، محدوديت  زاينده منطقههاي ف با وجود اينكه نابرابري

منابع و ناتواني متوليان امور در برقراري توازن ميان 
ها و مراتب مسئوليت، نامناسب بودن ابزار تحقيق،  ظرفيت

تحليل و تفسير با مقتضيات روستايي، ضرورت توجه بيشتر 
پيامد هاي ناشي از رشد غير  تحول و به نقش فضا در فرايند
هاي   مرکزي و تنگدستي حوزهقابل کنترل شهرهاي

پيراموني و موضوعات اساسي ديگر، به عنوان بخشي از 
هاي مهم جوامع در حال توسعه  دغدغه ها و نگراني
 از طريق ١اما، ضرورت پرداختن به روستا. محسوب مي شوند

 عرصه ٢محلي کردن و دخالت سازمان يافته همه کنشگران
راتب برنامه ريزي روستا، برحسب قابلّيت هاي گوناگون و م

در قالب ) با رويکرد انساني، بويژه آموزشي ترويجي(محلي 
برنامه هاي متنّوع و مدون، با هدف تحقق کارآمدي و اثر 

ضاعفي بر ضرورت  مبخشي کارکردهاي روستائيان، تأکيد
 .باشد  مي٣وجودي برنامه ريزي محلي

 بسياري از کشورها، رويکردهاي متفاوتي براي برنامه 
 رويکرد فيزيکي يا کالبدي که ،ي محلي قائلند از جملهريز

صرفاً به بهبود شرايط محيط زندگي و بهسازي روستاها 
رويکردهاي خدماتي که تکيه خاصي . توجه نشان داده است

بر برخورداري هر چه بيشتر جامعه روستائي از خدمات 
. مختلف و توسعه زيرساخت هاي مورد نياز، داشته است

ادي مبتني بر رشد توليدات که همواره از رويکرد اقتص
دريچه افزايش ميزان توليد محصوالت کشاورزي به توسعه 

رويکرد اجتماعي که عمدتاً توجه خود را به تأمين . نگريسته
نيازهاي اجتماعي فرهنگي، آموزشي و بهداشتي معطوف 

 اما رويکرد آموزشي ترويجي با هدف محوري .داشته است
                                                                               

به مثابه يک واحد همگن، طبيعي، اجتماعي اقتصادي کالبدي، در يک سيـستم بهـم            .١
پيوسته در محيط زيست، کار و تالش وتوليد گروهي نيازمند تحول، برمبناي پايداري و              

  )DHV،۱۳ ‐مهندسان کشاورزی(ارتقاي توانمنديهاي محيطي وانساني
اعم از افراد فعال، مسول و موظـف در فراينـد تعامـل و گفتگـو، بخـشي در سـطح                     (( .٢

وبخـشي ديگـر شـاغل    ) ، گروهها وتشکل ها، و شخصيت هاي برتر و خبره،:محلي اعم از 
  ..) مراکزخدمات کشاورزي، بخشداري و(:درمراکزدولتي 

به مثابه تدبير منطقي وپيش بينـي ايجـاد تحـول همـه جانبـه، باتکيـه برتواناييهـا و              .٣
قابلّيت هاي محيطي و سياست هاي توسعه درون زا، باکنش هاي اجتمـاعي، برمبنـا ي                
مذاکره و گفتگو پيرامون موضوعات قابل توافق کنشگران، به عنوان ابـزاري بـراي توزيـع        

ر بخشي بيشتر زمينه مشارکت مـردم و بازتـابي از ابتکـار             کاراتروعادالنه تر منابع و اعتبا    
   )۱۰( عمل محلي

ظرفيت هاي انساني که البته اهداف ديگر افزايش روزافزون 
رويکردها را مانند عدالت اجتماعي، ارتقاي سطح زندگي، 

  ).٢(افزايش قدرت را هم در بر مي گيرد 
بديهي است تحقق اهداف مبتني بر اين رويکردها، 
مستلزم مشارکت همه جانبه و موثر خود روستائيان و 

باشد،   ها ميداشتن اختيار عمل بيشتر در انجام فعاليت
 اجرا،بخصوص مشارکت در تصميم گيري، تصميم سازي، 

اي و کنترل و ارزيابي تصميمات  مندي از منابع توسعه بهره
که در واقع عدم دسترسي به اين موضوع مستقيماً به مسئله 

  .اصلي تحقيق مربوط مي شود
عدم توجه به توازن و تناسب " مسئله اصلي تحقيق 
ران و مراتب برنامه ريزي محلي در ميان قابليت هاي کنشگ
) هسته تصميم گر محلي"(ص محلي قالب سامانه اي مشخ

يق بر آن بوده تا بر مبناي  که سعي اين تحق.باشد مي
ها، کارکرد ها و يافته هاي تحقيق، بتوان راهکار هاي  ضرورت

علمي و عملي تحقق اين توازن را در قالب الگويي مناسب با 
سطح روستا و بخش طراحي و پيشنهاد سازوكاري معين ، در

  . نمايد
توان به جنبش   از مصاديق بارزاين کارکردها، مي

 در هند، با هدف روشنگري جمعيت کثير ٤سوادشي
روستايي از طريق آموزش واقعيت هاي زندگي براي 

 محلي و مزرعه اي در قالب گيري و اعمال مديريت تصميم
هره گيري از هاي ترويجي اشاره نمودكه با ب برنامه

استانداردهاي علمي و عملي در يک نظام برنامه ريزي جديد 
مرکز تجاري، :  با نام هاي گوناگون، از جمله٥سلسله مراتبي

مرکز رشد، قطب رشد، خوشه رشد، شهرک خدماتي، با 
هايي که در سطح کشورهاي جهان سوم بويژه در  تفاوت

  ). ٥ (هند و چين مورد مطالعه و استفاده قرار مي گيرد
تبيين چار چوب مفهومي و علمي منسجم، مدون و 

هاي   بسياري ازکشورهاي موفق با مولفهتوصيه شده ازجانب
گسترده، آنهم بر پايه  ها و توان تاثير گوناگون قابلّيت

                                                                               
ماهيـت برنامـه ميـزان و سـطح مـشارکت           ،  نظامي که توجه بـه در خواسـت کننـده         . ٤

ميزان شـناخت و قـدرت      ،  ظرفيت هاي اجرايي  ،  روابط کميت و سازمان يافته    ،  کنشگران
  )۲( مي داندبرسي وتحليل را از اهم موضوعات در برنامه ريزي محلي

ماهيـت برنامـه ميـزان و سـطح مـشارکت           ،  نظامي که توجه بـه در خواسـت کننـده          .٥
ميزان شـناخت و قـدرت      ،  ظرفيت هاي اجرايي  ،  روابط کميت و سازمان يافته    ،  کنشگران

  )۲(برسي وتحليل را از اهم موضوعات در برنامه ريزي محلي مي داند
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 ريشه در" کارشناسي از قبيل هاي علمي و توصيه
هاي محلي داشتن، از فرايند يادگيري برخوردار  موقعيت

ب رضايت وخوشنودي مردم را درپي داشتن، بودن، کس
مأمني براي مردم محلي بودن، مبين مفهوم روشني از کار و 

 براي مردم وکارکنان  بودنتالش و عمل، بودن، قابل فهم
، در همه سطوح ترويج قابل اندازه گيري و دسترس بودن

فرصت الزم براي مشارکت  پايه خانوادگي داشتن و اساس و
رنظرداشتن ،نقطه عطفي بر ضرورت برنامه آزادانه مردم د

  )".٢٩(است ريزي محلي و پرداختن به آن 
 توجه به مسير تحول و تطّور نظام برنامه ريزي محلي و 

، ٧، ٤٤کار کردهاي آن، باتوجه به مستندات قانوني،  اصول
 ١٤٥، ١٤٠، ١٣٦، ١٨،١٠٢قانون اساسي و مواد ١٠١ و١٠٠

استاي کاهش تصديگري و قانون برنامه چهارم، در ر١٥٦و 
واگذاري اموربه بخش غير دولتي و سياست وزارت جهاد 

، )٢٣(کشاورزي با هدف بسترسازي مناسب مشارکت مردم 
 . نشانه اي ديگري است بر ضرورت توجه مجدد به آن

برنامه ريزي محلي في نفسه در اين مسير هرگز هدف 
 نبوده بلکه هميشه بخشي از راهبرد تحول منطقه اي و
زمينه سازي تحول فکري وعملي ديگر زمينه ها به حساب 

با نگاه اجمالي به اين سير تاريخي درمي يا بيم که . مي آمد
ايرانيان به عنوان اولين قوم در زمينه تأمين آب نواحي 

و مصريان در حدود چهارهزار سال پيش، ) ١٢(روستايي 
 تا ،)٥(هاي برنامه ريزي محلي را برداشته اند  اولين گام

 ١اينکه در قرون اخير موج جديدي برخاسته از تفکرگالپين
 در جنوب آلمان، ٢، کرستاليدر باب نواحي بازار ايالت امريکا

 در باب سازماندهي ٣اي لوش و جانسون مطالعات منطقه
 در تبيين سياست منطقه اي  شکل ٤مکان ها و ايده الشمان

ي عملي آن مي توان نشانه ها ، که بطورنمونه)٩(گرفته است
، درقالب اولين برنامه پنج ١٩١٨،١٩٢٨را در طول سال هاي 

) سابق(ساله غيرمتمرکز منطقه اي اتحاديه جماهير شوروي 
کشور چين با بهره گيري ازانقالب چين، به مسئله . بيان کرد

 کشور هند با سابقه طوالني، در. عمران روستايي پرداخت
 هدف تمرکززدايي، با) ١٩٦٠‐١٩٥٦(قالب برنامه پنج ساله 

                                                                               
1. Galbin 
2. Krstali 
3. Losh, Janson 
4. Lashman 

به موضوع بر نامه ريزي محلي و منطقه اي توجه ويژه داشته 
 ).١٤(است 

بر ) ١٣٥٢‐٥٦( در ايران بويژه در برنامه پنج ساله پنجم 
هاي مقامات محلي، موضوع  اثر فشارهاي اجتماعي و واکنش

ارائه خدمات به روستاها دريکي از اهداف فصل امور 
 متعاقب آن  در برنامه اول اجتماعي برنامه لحاظ شد و

) بعد از پيروزي انقالب اسالمي(توسعه اقتصادي اجتماعي 
فقط در تبصره هاي قانوني سند برنامه به مناطق روستايي 

در برنامه دوم، درسرفصل سند برنامه، . توجه شده است
عمران روستايي جايگاه قانوني پيدا کرد که بيشتر، توسعه 

راحي فضايي و تجهيز سلسله فضاي روستايي و مطالعه، ط
مراتبي روستايي، در سياست اين برنامه قرار گرفت، تا اينکه 
در برنامه سوم، در سرفصل توسعه و عمران روستايي، 

 ٦٨ امکان سنجي حدود  شناسايي مزيت هاي نسبي و
هزارروستا مورد هدف بود که طرح هادي روستا با هدف 

  ). ١٥(آن مي باشد نمونه اي از  سازماندهي کالبدي روستا،
توجه به كارکرد هاي متعدد و متنوع کشورها در زمينه 
برنامه ريزي محلي که خود، مبين اقبال جهاني وتأکيدي 

هاي  است برضرورت وجودي آن، بطورنمونه مي توان به طرح
  : پژوهشي و يا اجرايي به شرح زير اشاره نمود

، از ١٩٩١طبق گزارش بانک جهاني درسال ‐١
پروژه پژوهشي مورد بررسي واقع شده درسطح ٢٥مجموع

کشورها، پروژه هايي که با موقعيت اجتماعي اقتصادي و 
درصد ازنرخ بازده ١٠مديريت محلي سازگارتربوده، افزون بر 

) درصد٨مقابل  درصد در٢/١٨(بيشتري برخورداربوده است
)١٦(.  

 سال به استناد گزارش تحقيقي بانک جهاني در ‐٢

 هايي که فقط ازنظرات مردم محله درحد در پروژه ١٩٩٨

مشاوره استفاده شده، به دليل نادرست يا ناقص بودن 

بسياري از اطالعات، اشتباهات و انحرافاتي درشکل گيري 

بوجود آمد، اما پروژه هايي که ) مناسب وکارا(نهادهاي محلي

از ديدگاه وحضورمردم درهمه مراحل برنامه ريزي استفاده 

د هاي محلي برحسب تلفيق ديدگاه ها بوده، شد و ايجاد نها

کارکرد هاي محلي بسيار موفقيت آميزتر،بلکه ماندگارتر 

‐بوده است،که بطور نمونه به پروژه پژوهشي محلي آبياري
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 ١٣٣٥ سطح با اجراي اين پروژه در. مشارکي اشاره شد

آبادي کشور فيليپين، عالوه براينکه جمعيت پذيرندگان 

 افزايش يافت،شکل گيري شبکه رهبري  برابر٥طرح بيش از

گير محلي ميان  تصميم جديد و مجامع مشورتي و

  )٣٦ (ز دستاوردهاي ديگر اين پروژه بودکشاورزان، ا

طبق گزارش پژوهشي مرکزتوسعه منطقه اي سازمان ‐٣
ملل درقالب طرح اسکاپ که باحضورنمايندگاني از 

 هاي موسسات، مراکز و دفاترمطالعاتي کشورها وشخصيت
برتر ازجمع محققين، دانشگاهيان، مديران وکارشناسان 

کشور در ١٨٠باحضورسران ١٩٩٢ارشد انجام گرفت و درسال
 براي ٢١ريو فرانسه، طي قطنامه اي درقالب دستورالعمل

 .)١٣( قرن بيست ويکم، تصويب واعالن گرديد
گانه فعاليت هاي ٣٠دراين دستوالعمل طبق فهرست 

ت مشاركت مردم و تقويت قشر هاي محوري، توجه به ضرور
نقش فعال زنان وجوانان محلي و به  حمايت از محلي و

  رسميت شناختن نقش انجمن هاو سازمان هاي محلي و 
هسته هاي تصميم گير درامور مختلف، ازجمله مصوبات 

  .بوده است
هاي  برنامه برنامه ريزي اجتماعي به عنوان بخشي از ‐٤

 جهت حمايت از در( وآموزشي ترويجي سازمان فائ
با هدف افزايش كاربران محلي، ) هاي غيرمتمركز برنامه

ازجمله كارمندان، مقامات محلي، سازمان هاي غيردولتي، 
 ها در آموزشگران محلي، براي تقويت قابليت كارورزان و

ريزي نواحي روستايي، با استعداد منطقه اي به وسعت  برنامه
در  اين طرح .  شده است دهستان، مطالعه، طراحي واجرا٤٤

تركيب  اجرايي هر دهستان با يك نماينده در‐تحقيقي
  .اند موثر داشته شوراي محلي منطقه حضور فعال و

فرايند  اكثر مردم نواحي روستايي ضمن دخالت در
سازي، ميان مردم، مروجين،   تصميمگيري و تصميم
مديران محلي، ارتباطات بسيار  كارورزان و ريزان، برنامه
  ).١١( محسوس بوده است سنه وح

 ١٠٤در نظرخواهي از )١٩٩٩،٢٧( نتايج تحقيق برزر ‐٥
كارگزار ترويجي باهدف نقش ها در فرايند توسعه برنامه 

  :ريزي محلي ترويجي به شرح زير نشان مي دهد

توسعه برنامه هاي ترويجي بر مبناي مشارك مردم ‐
  .وكاركنان ترويجي محلي ممكن مي باشد

ان و قابليت هاي رهبران محلي از طريق توسعه تو‐
جلسات وحضور دركميته هاي تصميم گيروتصميم ساز 

  .محلي، ممكن مي باشد
تدارك شرايط براي مردم محلي جهت تدوين، اجرا ‐

  .وارزشيابي برنامه هاي محلي، ضروري وعملي مي باشد
اجرايي اتاوا با هدف تقويت اتكا به ‐وهشي طرح پژ ‐٦

ايي، به شيوه نمايش هاي ترويجي، به خود درمردم روست
عنوان الگويي موثر درشكل گيري سامانه هاي ترويجي 

ه توسعه خوشه اي روستا ها به     محلي دركشور هند وپروژ
عنوان اولين ايده ساماندهي منابع انساني روستا، درقالب 

 نشعت گرفته ازتفكر و نظريه ايجاد قطب و(گروه هاي محلي
محقق وجغرافيدان معروف ( را،نقاط رشد آرپي ميس

  .)١١ ( مورد توجه برنامه ريزان مي باشدكه بسيار)هندي
اجرايي موجود به شرح زير، ‐وهشي طرح هاي پژ‐٧

نمونه هاي بارز ديگري هستند كه مي توان از آنها براي 
  :طراحي الگوي برنامه ريزي محلي ترويجي استفاده نمود

ازي اقتصادي بر اجراي برنامه آمايش سرزمين و بازس"‐
نامه ، اجراي بر)١٤( مبناي تعاوني هاي محلي در فرانسه

1LEAPER باهدف برقراري ارتباط سازماني مديريت هاي
روستايي از طريق راه اندازي آموزشگاه ها و مراکز مشاوره 

، برنامه مشارکتي روستايي با هدف )٢٦(ترويجي در اروپا
 ،)٣٠( توانمند سازي فضاي روستايي در آمريکا

با هدف ظرفيت   سازمان بهداشت جهاني،2BDNبرنامه
 اجراي روش ‐سازي و ساماندهي جوامع روستايي 

تسهيلگري ترويجي توسط سازمان بهره وري آسيا با هدف 
شناخت اولويت ها، فرصت ها و راههاي تقويت گروه هاي 

 اجراي طرح هاي مشارکتي مردم روستايي توسط ‐محلي 
يت هاي روستايي در چارچوب سلسله  ساماندهي فعال‐فائو 

ريزي غير متمرکز با   برنامه‐مراتب مراکز روستايي در مالزي
 ‐هاي مردمي در ليبي هدف تفويض کامل قدرت به کنگره

                                                                               
1. Liason Enter Action De Develpopment De Economit 

ــاني  .۲ ــضت جه ــعه   .. BDNنه ــي توس ــاي اساس ــارويکرد نيازه  Basicب
Development Needs  Approach  
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اجراي قانون ساماندهي جماعات روستايي با هدف واگذاري 
  قدرت به آنان در سنگال

 اجراي منشور سمام و منشور ملي برنامه ريزي محلي ‐
  )٤( تاسيس روستا هاي سوسياليستي در الجزاير

 توجه به کرامت کشاورزان معيشتي در قالب پروژه ‐
 ترويج فرهنگ ‐هاي هفتگانه توسعه روستايي در مالزي

 اجراي طرح باپدا براي تقويت ‐تعاون روستايي در ژاپن
 بلوک ‐برنامه ريزي و مديريت واحدهاي محلي در اندونزي

ابلّيت هاي منابع اساسي، تاسيس بندي روستا براساس ق
 ايجاد سازمانهاي ‐جوامع اختياري و دهکده هاي سالم 

محلي براي به حداقل رساندن نفوذ گروه هاي محلي و 
  اجراي نظام سه سطحي ارزشيابي محلي در هندوستان

 تاسيس کمون محلي و توسعه شرکت هاي بازار ‐
ازاد کارگران م"با شعار ملي (تجاري محصوالت کشاورزي

در ") کشاورزي، زمين را ترک کنند اما روستا ها را هرگز
نمونه هاي ديگري ازكاركردها  ).٢٠( جمهوري خلق چين
  .خارجي مي باشند

به عنوان كشوري پيشقدم دربرنامه ريزي (در ايران‐٨
هم بطور نمونه به تصويب و ) سنتي محلي ازدوران باستان

زير را مي توان، اجراي قوانين و طرح هاي پژوهشي به شرح 
  : برشمرد

 تصويب قانون تشکيل اياالت و واگذاري اداره روستا ‐ 
براي اولين بار در مجلس دوره اول، در سال (به کدخدا
 ‐١٣١٦ تصويب قانون عمران دهات سال‐) ش‐ه١٢٨٤

و انجمن  تصويب شورا ي بخش، تصويب بنگاه عمران کشور
 تصويب ‐عمران در هر قريه، دهستان، بخش و شهرستان 

، )مرد و زن(قانون شوراي دهات، تربيت دهيار روستايي 
انجمن ده، خانه انصاف، خانه فرهنگ روستايي تعاوني هاي 
روستايي، سپاه دانش، سپاه بهداشت، سپاه ترويج و آباداني، 

ترويج خانه داري، خانه هميار روستايي، انجمن شورا ياري، ,
جراي طرح هايي تاسيس واحدهاي دهياري و در ادامه با ا

طرح جامع برنامه ريزي ترويجي محلي الشتر : همانند
لرستان، طرح راهبرد توسعه روستايي يزد، تسهيل گيري 

 سازمان ملل متحد، طرح ٢١روستايي، اجراي دستور کار 
برنامه ريزي مشاركتي ومديريت محلي حوزه هاي آبخيز 

مشترک فائو وسازمان بهره وري (حبله روداستان تهران 

، طرح برنامه ريزي محلي ريمله لرستان، طرح الگو )آسيا
سازي برنامه ريزي ترويجي محلي جواد آباد ورامين استان 
تهران، طرح ساماندهي مراکز ترويج و خدمات کشاورزي 

  ).٧(دهستانها و طرح ساماندهي مددکاران ترويجي روستايي
مجموع کارکردهاي فوق الذكر ميتوان به بعضي از  از

اجراي نظام : جمله داشت از ي ها هم اشاره موکدبرجستگ
پنج سطحي برنامه ريزي، اجراي نظام سلسله مراتب اداري 
سه سطحي محلي و اجراي برنامه هاي ترويجي محلي در 
قالب آموزش هاي مدرسه اي مبتني بر دو الگوي مزرعه 

اجراي نظام سلسله .  خانوادگي و مزرعه مديريتي در چين
سطحي، اجراي طراح هاي محوري مراتب اداري سه 
، توسعه خوشه اي، انقالب سبز، توسعه ١سواگرام، طراند، تاوا

و تأکيد بر شرايط زيست محيطي،  جامع روستايي و توجه
زير ساخت هاي محلي، رهبري و روشنفکري و اکثريت 

  ). ٢٦. (ساکت در هندوستان
انواع الگوهاي برنامه ريزي محلي توصيه و اجرا شده از 

ب کشورها، در قالب طرح ها، تأکيد ديگري است بر جان
اقبال جهاني و اهميت و ضرورت برنامه ريزي محلي که بطور 

  :نمونه مدل هاي مطرح به شرح زير بيان مي شود
، مدل شش مرحله اي ٢اي شارم مدل يازده مرحله

، مدل سه ٤، مدل چهار مرحله اي بايلوكوري٣ساندها
در هندوستان، مدل  ٥رودياي روستائي گوسواني و  مرحله

 ايران ، مدل هفت مرحله ٦سه مرحله اي طرح تسهيل گري
در قالب نهضت جهاني  اي طرح سازمان جهاني بهداشت

BDN مدل چهار مرحله اي سازماندهي مردم روستائي ،
سنگال، مدل چهار فازي طرح برنامه ريزي مشاركتي 

ل مشترک با سازمان مل(ومديريت محلي حبله رود ايران 
، مدل چهار مرحله اي طرح برنامه ريزي محلي ريمله )متحد

استان لرستان در ايران، مدل پنج مرحله اي طرح مديريت 
تلفيقي جنگل هاي خزري شمال ايران، مدل سه مرحله اي 
شورايي طرح الگوسازي برنامه ريزي ترويجي جواد آباد 
                                                                               
1Soagram,Trand,Tava  
2 . Sarm 
3 . Sandha 
4 . Bilokurry 
5 . Gosvani, Rodi 
6 . FICD 
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ورامين استان تهران و مدل پنج سطحي طرح ساماندهي 
ترويج و خدمات کشاورزي دهستان هاي وزارت جهاد مراکز 

  )١٢."(کشاورزي ايران
ازمجموعه مستندات تاريخي ، كاركردهاي جامعه جهاني 
و الگو هاي بكار گرفته شده درزمينه برنامه ريزي محلي با 

ژه آموزشي ترويجي ، توصيه هاي  رويكردهاي گوناگون بوي
 اجراشده محققين وكارشناسان و بهره گيري ازمدل هاي

  : درسطوح مختلف محلي مي توان چنين نتيجه گرفت
برنامه ريزي محلي ترويجي با اقبال جامع جهاني  ‐١

مي توان در سطوح پايين جامعه ‐٢. روبرو بوده وهست
به اين سامانه محلي ) روستا، دهستان، بخش(روستايي

. به شكل نظام مند، رسيد) برنامه ريزي محلي ترويجي(
ه هاي محققين، برقراري توازن وتطابق گرچه طبق توصي

ميان قابليت هاي محلي ومراتب برنامه ريزي ، امري مهم 
  وضروري مي باشد   

  
 ها مواد و روش

اين تحقيق از جنبه پارادايمي، از نوع پارا دايم کمي و 
البته به ( توسعه اي مي باشد ‐ازنوع کاربردي

ول سال منظورتفسيرداده ها، محقق مبتني برمشاهدات درط
هاي متمادي و همچنين تجربيات شخصي درحيطه ترويج 
كشاورزي، مصاحبه هاي غيررسمي باكنشگران مختلف را 

اين تحقيق با ابزار پرسشنامه اي، در سطح . )انجام داده است
کنشگران دولتي، کنشگران (دو گروه اصلي جامعه آماري 

متشکّل از مروجين، کارشناسان ستادي ترويج، ) محلي
ان دولتي محلي، کشاورزان نمونه و خبره، دانش مدير

آموختگان کشاورزي محلي، مددکاران ترويجي، اعضاي 
شوراي اسالمي، دهياران، معتمدين و ريش سفيدان، هيات 
مديره و مديران عامل شرکت ها و تعاوني هاي محلي ، 

محلي، به طريق ) بسيج(روحانيون محلي و نيروي مقاومت 
براي (بقه بندي شده و سرشمارينمونه گيري تصادفي ط

نمونه ٢٩٩، با حجم )بعضي از زير گروه هاي ده گانه
پرسشنامه هاي تکميل شده، با مجموعه اي از متغيرهاي 

ضمناً قشربندي كنشگران به . مستقل و وابسته اجرا گرديد
براي توصيف و . توصيف گرديد )١(شرح جدول شماره

نظير )  استنباطيتوصيفي و(تحليل داده ها از آماره هاي 

  ،(CV)ميانگين، انحراف معيار، ضريب تغييرات :
آزمون من و اينتي، آزمون كروسكال واليس ، تحليل 

  .استفاده شد  ،SPSSعاملي و نرم افزار 
 ،براي ٨٦ و ٨٥ اين تحقيق در محدوده زماني سال هاي 
شهرستان بابل، (موقعيت جغرافيايي بخش روستايي الله آباد 

با استعداد جمعيتي بالغ ) ران، منطقه شمالاستان مازند
 هزار خانوار بهره بردار، مشتمل بر ١٢ هزارنفر درسطح ٥٠بر

و ) روستا( آبادي ٨٤يک بخشداري، يک شهر، دو دهداري، 
  .، اجرا گرديد)٢٣( دهياري ٤٦

انتخاب حجم نمونه در اين پژوهش بر مبناي 
آماري گانه جامعه  هاي ده هاي جمعيتي زيرگروه موقعيت

  . طرح تحقيق به شرح زير انجام گرفت
 به صورت سرشماري يعني از كل جمعيت زيرگروه ‐١

 . نظرخواهي صورت گرفت
كه در اين ) ساده ـ هدفمند( به صورت تصادفي ‐٢

حالت با استفاده از فرمول كوكران حجم نمونه محاسبه شده 

. است
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حجم : n:       كه در فرمول
: tدقت احتمالي مطلوب    : dحجم كل جامعه    : Nنمونه   

انحراف معيار صفت : t  (S≅2( استيودنت tمقدار 
  . موردنظر

: شود  از فرمول زيراستفاده ميdبراي بدست آوردن 

N
nN

n
Std −
×= .

اي از  حجم نمونه: n:  در اين فرمول
: S.مون در نظر گرفته شده است آز جامعه كه به عنوان پيش

انحراف معيار صفت موردنظر درجامعه براساس حجم نمونه 
(n).  

پژوهش براي بدست ، در اين با توجه به توضيحات فوق
كنشگران دولتي (هاي دو گروه الف و ب  آوردن حجم نمونه
 از سرشماريعالوه بر اينكه به صورت ) و كنشگران محلي

 نفر ٥٩ ـ نفر و از گروه ب، ١٢٨هاي الف ـ ـ  ميان گروه
اما بر مبناي محاسبه فرمول كوكران در . نظرخواهي شد

شده از گروه  هاي محاسبه ، تعداد نمونهحالت انتخاب تصادفي
 نفر بدست آورده است كه در ١٢٧ نفر و از گروه ب ٥٢، الف
بيان ) سرشمارياعم از تصادفي و (ها  بندي حجم نمونه جمع
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از گروه الف و  )n1= ١٤٤(بر مبناي  ها گرديد حجم نمونه
)١٥٥ =n2 (از گروه ب، محاسبه گرديد.  

در اين پژوهش با توجه به ماهيت و اهداف پژوهش 
جهت تعيين . اعتبار محتوايي پرسشنامه بررسي شده است

 نفر ١٩هاي مقدماتي در اختيار  ، پرسشنامهاعتبار محتوايي
ر از  نف٢٥و حدود ) كنشگران دولتي(از كارشناسان 

 و جمعي ديگر از )كنشگران محلي(كشاورزان روستائي 
)  نفر١٠(نظران مرتبط با موضوع پژوهش  محققين و صاحب

، اصالحات الزم قرار داده شد كه بعد از نظرخواهي از آنان
  .انجام گرديد

در اين تحقيق به منظور محاسبه قابليت اعتماد ابراز 

  . ديد، از روش آلفاي كرونباخ استفاده گرپژوهش
، از فرمول زير استفاده شده براي محاسبه آلفاي كرونباخ

   : است
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 پرسشنامه كه در ابتداي كار به صورت ٦٦در مجموع 
، مقدار آلفاي كرونباخ متغيرهاي مورد آزمون انجام شد پيش

 محاسبه ٢جدول بررسي در دو پرسشنامه پژوهش به شرح 

ودن ضرايب كرونباخ آلفاي محاسبه شده باال ب :گرديده است
هاي تهيه شده و مناسب  يي باالي پرسشنامهپاياحاكي از 

  .باشد بودن آنها براي انجام پژوهش مي

  
  هاي تحقيق ماهيت نمونه ‐۱جدول

  زير گروه ها ي جامعه آماري
محدوده جغرافيايي انتخاب 

  نمونه
روش نمونه 
  گيري

پرسشنامه 
  توزيع شده

 نمونه هاي جمع
  آوري شده

  موقعيت زير گروه

 )كنشگران دولتي(گروه الف  ۵۵  ۶۳  سرشماري  مراكز خدمات روستايي  مروجين دولتي محلي 
  )كنشگران محلي(گروه ب  ۲۰  ۲۵  سرشماري  سطح بخش الله آباد  كارشناسان كشاورزي محلي

 )تيكنشگران دول(گروه الف  ۳۰  ۵۵  تصادفي ساده  سطح شهرستان بابل كارشناسان كشاورزي 
 )كنشگران دولتي(گروه الف  ۳۱  ۴۵  سرشماري  سطح شهرستان بابل  مديران محلي

 )كنشگران دولتي(گروه الف  ۴۲  ۴۹  سرشماري  سازمان مركزي استان م  كارشناسان ستادي ترويج
 )كنشگران دولتي(گروه الف  ۱۲  ۱۸تصادفي هدفمند معاونت ترويج وزارت خانه  كارشناسان ستادي ترويج

 )كنشگران دولتي(گروه الف  ۱۰  ۱۵تصادفي هدفمند  فرا استاني   هاي برنامه ريزي محليمجريان طرح
  )كنشگران محلي(گروه ب  ۴۲  ۶۵  تصادفي ساده  سطح بخش الله آباد  مددكاران ترويجي محلي
  )كنشگران محلي(گروه ب  ۳۸  ۵۵  تصادفي ساده  سطح استان  كشاورزان نمونه وبرتر

  )كنشگران محلي(گروه ب  ۳۹  ۵۵  سرشماري  بادسطح بخش الله آ  دهيار روستايي
  )كنشگران محلي(گروه ب  ۳۳  ۴۴تصادفي هدفمند  سطح شهرستان بابل  هيات مديره تعاوني ها ي محلي
  )كنشگران محلي(گروه ب  ۶۲  ۹۰تصادفي هدفمند  سطح بخش الله آباد  اعضاي شوراي اسالمي روستايي

  جمع  )كنشگران دولتي  ۱۸۰  ۲۴۵    
  )نشگران محليك  ۲۳۴  ۳۳۴    

  
 پايايي ابزار تحقيق مقدار آلفاي كرونباخ ‐۲جدول

  ضريب آلفاي كرونباخ  اجزاي پرسشنامه
  ۸۸/۰  آمدهاي آن  ريزي محلي و پي برنامه

  ۸۲/۰  هاي آنان  كنشگران محلي و توانمندي و قابليت
  ۹۲/۰  هاي آن هاي محلي و مؤلفه سامانه
  ۹۱/۰  هاي آن هاي ترويجي و اولويت برنامه

  ۸۹/۰  هاي آن هاي محلي و مؤلفه انديشي و تعامل گروه راهكار هم
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در اين تحقيق با در نظر گرفتن بخشي از سازه هاي 
 مشخصات فردي ‐١:از قبيل"اصلي تحقيق) مولفه هاي(

سن، جنس، سطح تحصيالت، گرايش :پاسخگويان شامل
تحصيلي، پست سازماني، سابقه فعاليت، موقعيت شغلي و 

دو گروه جامعه (نظرات پاسخگويان‐٢"  واشتغالسکونتي
ضرورت برنامه ريزي محلي و پي آمدها و :نسبت به) آماري

عوامل موثر بر تحقيق آنها ، کنشگران محلي و سطوح 
توانمندي هاي آنان در مراتب برنامه ريزي ، ضرورت حضور 

 ‐هسته تصميم گير محلي(کنشگران در سامانه هاي محلي 
تعامالت کنشگران و نقاط ضعف موجود ...) .شوراي اسالمي و

درتعامل وتفاهم با همديگر ، شيوه هاي ارتباطات محلي 
موجود و مطلوب ، راهکارهاي ممکن اجراي برنامه ريزي 
محلي از يک سو و اهداف کلي و اساسي تر برنامه ريزي 

شناخت بهتر منابع دانشي و مهارتي "محلي ترويجي از جمله 
عيت ها و فرصت هاي مناسب تر محلي، محلي، شناسائي موق

شناخت زمينه هاي ارتباطات محلي، شناسائي قابليت ها و 
محدوديت هاي محلي و نحوه واگذاري مسئوليت ها و مراتب 

دسترسي به اهداف اختصاصي تحقيق به " آنها از سوي ديگر 
شناخت زمينه ها و سطوح : شرح زير مورد تاكيد قرار گرفت

برنامه ريزي محلي، ) سطوح( مراتب مشارکت کنشگران در
شناخت ويژگي ها و مراحل برنامه ريزي محلي، شناخت 
مولفه هاي اصلي ، متغيرها و روابط بين آنها در برنامه ريزي 
محلي ترويجي، شناسائي راهکارهاي ممکن توانمند سازي 
کنشگران در مراتب برنامه ريزي و عوامل موثر بر تحقيق 

در برنامه هاي متداول ترويجي وپايداري فرايندي آن 
  .وطراحي الگوي برنامه ريزي محلي ترويجي

  
  نتايج و بحث

  ژگيهاي پاسخگويان توصيف وي
: )کنشگر دولتي(گروه الف  پاسخگو ١٤٤از مجموع 

ي ميانگين سن.  درصد زنان با٧/٩ درصد مردان و ٣/٩٠
 سال و ٢٣کمترين آنان  ،)٥٨/٩انحراف معيار ( سال ٨٨/٣٨

 ٦/٧: با سطوح تحصيلي.  سال مي باشد٥٧ سن بيشترين
 درصد ليسانس، ١/٧٠ درصد فوق ديپلم، ٦/٧درصد ديپلم، 

 . درصد دکتري مي باشند ٥/٣ درصد فوق ليسانس و ١/١١

 ٧/١٦ درصد کشاورزي غيرترويجي، ٧٥درگرايش تحصيلي، 
.  درصد ترويج کشاورزي مي باشند٨درصد غيرکشاورزي و 

)   درصد٩/٧٢(يشترين پاسخگويانبرحسب موقعيت شغلي، ب
غير شاغل )  درصد٣/٦(دربخش دولتي شاغل و کمتري آنان

بوده اند که در واقع اين گروه ازکارشناسان به عنوان سربازان 
محلي ) مزرعه اي(سازندگي و يا ناظرين فني و مشاوره اي

در مراکز خدمات جهاد کشاورزي سطح دهستان ها، بطور 
  .موقت مشغول هستند

 درصد در موقعيت ٧/٦٦ حسب پست سازماني،  بر
 درصد در موقعيت کمک کارشناس ٥/١٧کارشناسي، 

 ٥/٣ درصد در موقعيت مديريت هاي محلي و ٢/١٣، )مروج(
به لحاظ موقعيت . درصد در موقعيت محققي مشغولند

 درصد ساکن در شهر ٤/٦٧ شاغل در روستا و٣/٥٨مکاني، 
ر تشکل هاي محلي، به لحاظ چگونگي عضويت د. مي باشند

بصورت فعال و دائمي در تشکّل )  درصد١٩(بيشترين آنان 
ها فعاليت دارند که بيشترين زمينه کاري آنان مشترکاً 

 ٤(آموزشي و ترويجي بوده و کمترين زمينه کاري آنان 
  .در امور عمراني) درصد

 بر حسب سابقه کاري در امور غير ترويجي، بيشترين 
 سال سابقه کار دولتي دارند و ٢٠تر از باال)  درصد٥٥(آنان 

 سال ٢٠باالتر از )  درصد١٢(در امور ترويجي، کمترين آنان 
 درصد کمتر ازپنج سال سابقه کار، ٣٣سابقه کار ، اما بالغ بر 

  .برخوردارند
 مردان، )کنشگر محلي(گروه ب پاسخگوي  ١٥٥ مجموع  از
 ٤. سال ٢٥در گروه سني تا .  درصد٧/٧ درصد، زنان، ٣/٩٢

 درصد، ٢٨) سال ٥٠‐٤١( درصد، ٤٣)  سال٤٠‐٢٦(درصد، 
 درصد مي ١٨ سال و باالتر ٦١ درصد ،٦/٩)  سال٦٠‐٥١(

  .باشند
به لحاظ سطح سواد و تحصيالت، کم سواد و ابتدايي 

 درصد، ٢/٥درصد، متوسط ٢٠ درصد، راهنمايي ٣/١٠
 درصد، ليسانس و باالتر ٨/٥ درصد، فوق ديپلم ٢/٢٥ديپلم

براي مقاطع (در گرايش تحصيلي . درصدمي باشند٥/٣٣
 درصد، غير ٧/٢٩،کشاورزي )تحصيلي فوق ديپلم وباالتر

 درصد، ودر موقعيت شغلي، کشاورز شاغل ٤/١٩کشاورزي 
 درصد ١/٧٦درصد، کشاورزي شاغل غير دولتي ٨/١٦دولتي 
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 درصد جامعه آماري را تشكيل ٨/٣وپاسخگوي  غيرشاغل 
  . داده اند

  )حاصل سواالت باز پرسشنامه(ها  دهتوصيف دا

اين قسمت ابتدا به محدوديت ها و قابليت هاي  در
  ١حاکم بر موقعيت جمعيتي زيرگروه هاي جامعه آماري

اشاره كوتاهي ) به شرح زير(حوزه جغرافيايي طرح تحقيق 
خواهد شد سپس نتايج نظرات دو گروه اصلي جامعه آماري 

  :و تحليل آنها بيان مي گردد
 نفري مددکاران ترويجي محلي در ١‐٢ور متوسط حض

هر روستا، عدم توازن جنسي و تحصيلي ترکيب اعضا در 
 جمعيت حداکثر دو ‐٣تشکلهاي محلي ‐٢ارکان مديريتي

درصدي برخوردار از تحصيالت دانشگاهي دهياران و اعضاي 
 درصدي مروج زن و ٩/٠شوراي اسالمي روستاها، حضور 

ا گرايش تحصيلي ترويج  درصدي کارشناسان ب٨/٠
 ١٠حداکثر. کشاورزي در مراکز ترويجي دولتي، فعال بودن

درصدي تعاوني هاي محلي بخش کشاورزي، نظام مندنبودن 
کشاورزان برتر و نمونه و ترکيب ناموزن سني و تحصيلي 

 درصدي کارشناسان کشاورزي ٦٥آنان، جمعيت کثير 
 موجود مي جوياي کار،  بخشي ازمحدوديت هاو قابليت هاي

  .باشد
  : ژوهشي وتحليل آنها  ته هاي پنتايج ياف
 درصدي ميان دو ٥٠ علي رغم توافق جمعي حدودا ‐١

  گروه، در بيان دوره هاي اجرا شده در سطح روستا،
كنشگرا ن دولتي در بيان ضرورت اين دوره ها، بر ادامه 

.  درصدي برنامه هاي گذشته تأکيد داشته اند٩٣حدود 
محلي، ضمن تأکيد بر ادامه حدود سي درصدي اماكنشگران 

: برنامه هاي قبلي، اجراي برنامه هاي ترويجي جديد مانند
نحوه استفاده از زمين هاي کم کار و بيکار، نحوه نگهداري 
محصوالت کشاورزي، مديريت توزيع نهاده ها ومديريت 

  . بحران آب زراعي، تأکيد مکرر داشته اند
                                                                               

، معتمدين و ريش سـفيدان    ،  ي محلي کارشناسان کشاورز ،  مددکاران ترويج  ‐۱
، مروجين، کشاورزان نمونه و برتر، دهياران روستا، اعضاي شوراي اسالمي

  . کارشناسان ترويج و روحانيون محلي
  .مدير عامل بازرسان، هيات مديره ‐۲

  . . ..شوراي اسالمي و، تعاونيها ‐۳

رکت مردم روستا در برنامه  در بيان زمينه هاي مشا‐٢
اختصاص " ها، كنشگرا ن دولتي بيشترين زمينه تاثيررا به

نظارت بر "و کمترين را درمرتبه " مکان براي اجراي برنامه
مي دانسته اند اما كنشگران محلي، " حسن اجرا ي برنامه
حضور در هسته هاي محلي و جلسات "بيشترين را مشترکاً 

و "  براي اجراي برنامهتصميم گيري و اختصاص مکان
تشخيص و اولويت بندي نيازها و تأمين منابع "کمترين را در 

نسبت به دوره هاي پيشنهادي . بيان نموده اند" مالي
قبول مسوليت " ترويجي، كنشگرا ن محلي بيشترين را

وکمترين را ". اجراي برنامه و بيان مشکالت و نيازهاي محلي
 در مقابل ،كنشگران مي دانستند، كه" کمکهاي مالي"در

تأمين منابع مالي و نيروي کارخدماتي "دولتي بيشترين را در
نظارت برحسن اجراي " و کمترين را در"براي اجرا برنامه

  . پيش بيني مي کردند"برنامه
 دربيان وضعيت تشکل هاي محلي موجود و تاثير ‐٣

آنها بر بهبود آگاهي هاي حرفه اي و ارتقاي سطح مشارکت 
 گروه کنشگر نسبت به حضور محسوس تر چهار مردم، دو

تشکّل محلي شورا اسالمي، تعاوني روستايي، بسيج محلي و 
اتفاق نظر ) " تشكل محلي دولتي(مراکزخدمات روستاي

هيات امناي : داشته اند و نسبت به بعضي تشکّل ها از جمله
محله، انجمن مشکل ياب روستايي، انجمن برنج و تعاوني 

اما نسبت به . نظر زياد بوده است. ، اختالفکارشناسان بومي
ضرورت تشکّل ها، ميان دو گروه، تفاوت ها و شباهت ها، 

خاص "تشکّلهاي : بسيار بوده است از جمله در مواردي مثل
فارغ التحصيالن محلي، خاص جوانان، خاص کشاورزان، 
خاص بازار يابي محصوالت کشاورزي و هسته مشاوره 

: ها قابل مالحظه بود، اما درمواردي مثل، اتّفاق نظر"روستايي
شکل گيري شوراي کشاورزان محلي، انجمن خبرگان، 

  .انجمن مسئله ياب محلي، تفاوت ها نسبتا زياد بوده است
 دربيان پي آمد هاي ناشي ازعدم حضور سه کنشگر ‐٤
کارشناسان کشاورزي، کشاورز خبره و نمونه، (محلي

عضاي شوراي اسالمي درترکيب ا )معتمدين و ريش سفيدان
روستا، موارد متعددي با شدت تاثير متفاوت، بيان شد که 

از دست دادن اعتبار اجتماعي و :غالب آن عبارت است از
فني شوراي اسالمي، بروز اختالل واشکال اساسي در اجراي 
برنامه ها، عدم بهره مندي اعضاي شوراي اسالمي 
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خيص ازتوانمندي کنشگران محلي،عدم موفقيت در تش
بموقع نيازهاي فني نهاده اي، افت زياد راندمان محصول، 
صرف وقت زياد وهدررفتن امکانات محلي ، متوقف يا کند 
شدن کارهاي کارشنا سي و عدم بهره مندي ازعلوم و فنون 

  ". روز
 گانه ١٧ در بيان نوع خدمات رساني تشکّل هاي ‐٥

برنامه  گانه پيشنهادي و تاثير آنها بر مراتب ٢٧موجود و 
شوراي : ريزي و مشارکت محلي، تشکل هايي همانند

اسالمي، مراکز خدمات کشاورزي روستا، تعاوني شاليکاران، 
بسيج محلي و نظام مهندسي کشاورزي منابع طبيعي، پنج 
اولويت اول تشکّل هاي موجود بودند اما تعاوني آبزي 
پروري، انجمن مددکاران ترويج محلي، تعاوني توليد 

، تعاوني توليد خزانه هاي شالي،  تعاوني دام وطيور روستايي
و هسته مشاوره روستايي، مشترکاً پنج اولويت اول تشکل 

  . هاي پيشنهادي پيش بيني شده است
 در بيان ماهيت كاركردي تشکّل هاي محلي موجود ‐٦

  با رويکرد ترويجي، برحسب نحوه حضور سه گانه كنشگران
، در سه سطح مكاني )بودنفعال، نيمه فعال و غير فعال (
در سطح : ه تفکيک هر کدام، ب)شهرستان بخش، روستا،(

، نظام مهندسي کشاورزي ومنابع طبيعي به عنوان شهرستان
درصد، فعال در امور ترويجي، درسطح ١٥اولين اولويت با 

 ٢٥با. بخش مراکز خدمات کشاورزي به عنوان اولين اولويت
ر سطح روستا شوراي  درصد غير فعال، د٤٥درصد فعال و 

 درصد نيمه ٥اسالمي روستايي به عنوان اولين اولويت با 
.  درصد غير فعال در امور ترويجي، توسط٩٥فعال و 

  . شده است. پاسخگويان بيان
حاصل سواالت بسته (توصيف و تحليل داده هاي تحقيق 

 ))پرسشنامه
بر مبناي باالترين رتبه يا کمترين ضريب (ها  مقايسه اولويت

  CV)(تغييرات 
ها، به  جمع بندي و تحليل اطالعات در مقايسه اولويت

  :شرح زير بيان مي شود
نسبت به بعضي جامعه آماري  تفاوت نظرات دو گروه ‐١
ريزي و عوامل مؤثر بر  پيامدهاي برنامه: "ها، از جمله مؤلفه

توانائي ‐تحقق آنها و نقش كنشگران بر پايداري اين پيامدها 
ه، شوراي اسالمي، دهياري، مروجين، كشاورزان خبر

ريزي ـ ضرورت  بخشداري و ناظرين فني بر مراتب برنامه

حضور كنشگران محلي در تركيب شوراي اسالمي و هسته 
هاي   برنامه گيري محلي ـ مراتب واگذاري مسئوليت تصميم

ترويجي و راهكارهاي ممكن واگذاري آنها ـ ضرورت حضور 
گيري محلي ـ  سته تصميممراكز خدمات كشاورزي در ه

هاي محلي، خيلي  هاي همكاري جمعي مردم با گروه زمينه
  قابل مالحظه نبوده بلكه با وجود متفاوت بودن، متغيرها 

اما به لحاظ ماهيتي، متغيرهاي مورد اشاره ) در بيان اولويت(
اند تا اينكه در تضاد و يا تقابل باهم باشند،  همسوتر بوده

ردي، نظرات دو گروه كامالً يکسان بوده بويژه اينكه در موا
  . است
 تفاوت نظرات دو گروه پيرامون بعضي ديگر از ‐٢
توان تعامل مردم روستائي با هم در : هاي تحقيق مانند مؤلفه
هاي ترويجي، راهكارهاي نظارت بر كاركردهاي  برنامه
ريزان، منابع كسب اطالع كشاورزان، عوامل مؤثر بر  برنامه

رزان، توان كنشگران در پذيرش مسئوليت موفقيت كشاو
ريزي محلي، شرايط همكاري مردم روستا با دولت،  برنامه

ضرورت حضور مديريت جهاد كشاورزي و بخشداري در 
هاي برقراري ارتباط  گير محلي و روش تركيب هسته تصميم

ها، كامالً  هاي محلي با همديگر، در بيان اولويت گروه
 طوري كه در مواردي كامالً در تر بوده به محسوس و عميق

  . اند تقابل و يا در تضاد با هم بوده
  آزمون كروسكال واليس

دراين آزمون تفاوت نظرات گروه ها پيرامون، توان 
مسئوليت پذيري نهاد شوراي اسالمي در برنامه ريزي محلي 
، سطح شناخت مردم روستا از ماهيت و کارکردهاي برنامه 

 کارشناس کشاورزي در ريزي محلي و ضرورت حضور
موقعيت بخشداري ودهياري روستا به شرح زير  مورد 

  :بررسي وتحليل قرار گرفت
 نشان مي دهد که تفاوت نظرات ٣اطالعات جدول 

پاسخگويان نسبت به  توان مسئوليت پذيري نهاد شوراي 
اسالمي در برنامه ريزي محلي، برحسب طبقات سني، 

 اشتغال و محل گرايش تحصيلي، پست سازماني، محل
يعني در واقع نظرات مجموع . سکونت معني دار نبوده است

طبقات گروه هاي فوق الذکر بسيار به هم نزديک بوده اما 
درصد معني يك نظرات طبقات سطح تحصيلي در سطح  

يافته هاي پژوهشي مبين اين است که تفاوت . دار مي باشد
به سطح نظر پاسخگويان در مقاطع مختلف تحصيلي، نسبت 
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توان شوراي اسالمي معني داري بوده که مقادير ميانگين ها، 
نشان مي دهد ميان پاسخگويان مقطع دکتري اتفاق نظرها 

  .در باالترين سطح وجود دارد
تفاوت نظرات پيرامون، سطح شناخت مردم روستا از ‐

، نشان داد که در "ماهيت و کارکردهاي برنامه ريزي محلي
درصد و در يك لي، در سطح  ميان طبقات سطح تحصي

ميان طبقات گرايش تحصيلي، موقعيت شغلي و محل 
 درصد معني دار بوده است ٥سکونت اين تفاوت در سطح 

اما در طبقات گروه هاي پست سازماني، محل اشتغال و 
  .سن، تفاوت نطرات، معني دار نيست

تفاوت نظرات پيرامون ضرورت حضور کارشناس ‐
ياري روستا يافته هاي پژوهشي کشاورزي در موقعيت ده

نشان مي دهد که ميان طبقات گروه هاي موقعيت شغلي، 
 درصد يكسطح تحصيالت و محل سکونت در سطح 

هاي سني، گرايش   در طبقات گروهاما دار هست و معني
تحصيلي، پست سازماني و محل اشتغال تفاوت ها معني دار 

  .نيست
  ناستفاوت نظرات پيرامون ضرورت حضور کارش‐

  

   کشاورزي در موقعيت دهياري روستا يافته هاي پژوهشي 
نشان مي دهد که ميان طبقات گروه هاي موقعيت شغلي، 

 درصد يكسطح تحصيالت و محل سکونت در سطح 
در طبقات گروه هاي سني، گرايش  اما دار هست و معني

تحصيلي، پست سازماني و محل اشتغال تفاوت ها معني دار 
  .نيست
ظرات پيرامون ضرورت حضور کارشناس تفاوت ن ‐

کشاورزي در موقعيت دهياري روستا يافته هاي پژوهشي 
نشان مي دهد که ميان طبقات گروه هاي موقعيت شغلي، 

 درصد معني يكسطح تحصيالت و محل سکونت در سطح 
دار هست وامادر طبقات گروه هاي سني، گرايش تحصيلي، 

  .عني دار نيستپست سازماني و محل اشتغال تفاوت ها م
 تفاوت نظرات پيرامون ضرورت حضور کارشناس ‐

کشاورزي در موقعيت بخشداري، ميان طبقات گروه سطح 
 درصد معني دار مي باشد  اما در يكتحصيالت در سطح 

بقيه طبقات گروههاي سني، گرايش تحصيلي، موقعيت هاي 
شغلي و سکونتي و پست سازماني تفاوت نظرات معني دار 

  . نيست

  مقايسه ديدگاه كنشگران دولتي نسبت به  توان مسئوليت پذيري نهاد شوراي اسالمي در برنامه ريزي محلي‐٣جدول 
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تفاوت نظرات پيرامون توان مسئوليت پذيري شوراي  ‐
اسالمي در امور برنامه ريزي محلي ميان طبقات گروه سطح 

 درصد معني دار بوده و در بقيه يكتحصيالت در سطح 
  . گروهها تفاوت ها معني دار نبوده استطبقات 

  : آزمون من وايتني

هاي تحقيق به شرح زير    دراين آزمون بعضي ازمولفه
  :بررسي وتحليل شده است

در مقايسه نظرات دو زيرگروه جامعه آماري كنشگر ‐
هاي  شيوه" پيرامون مولفه، ) باالتر از ديپلم–تا ديپلم (محلي 

 دو مقطع زماني حال و آينده، در" تعامل گروهي مردم روستا
 نشان ميدهد كه تفاوت نظرات ٥اطالعات به شرح جدول 

اعضاي شوراي اسالمي با کارشناسان خبره :، تعامل:نسبت به
محلي در وضع موجود و تعامل اعضاي شوراي اسالمي با 

تعامل اعضاي :  درصد و نسبت بهيكهمديگر، در سطح 
ي، تعامل مديران شوراي اسالمي با کشاورزان خبره محل

 درصد، ٥عامل شرکت ها و با معتمدين محلي، در سطح 
معني دار مي باشد اما تفاوت نظرات دو زير گروه نسبت به 

  . تعامل بقيه کنشگران با همديگر معني دار نيست
تا ديپلم و (تفاوت نظرات دو زير گروه کنشگر محلي ‐

ع همکاري زمينه هاو موان" پيرامون مولفه،) باالتر از ديپلم
توانمندي :نشان مي دهد که نسبت به " وتعامل مردم روستا

روستائيان براي همه کار جمعي، مقبوليت بيشتر فعاليت 
هاي جمعي کارشناسان، موفقيت بيشتر منتخبين محلي در 
پي گيري امور و وابستگي زياد مردم به کارشناسان دولتي به 

 درصد و يكعنوان مانع فعاليت هاي جمعي، در سطح 
اولويت توجه دولت به قابليت هاي محلي، : نسبت به

نيازمندي فعاليت هاي جمعي به قدرت و اختيار محلي، در 
 درصد، معني دار بوده اما تفاوت نظرات دو زيرگروه ٥سطح 

نسبت به بقيه زمينه هاي مورد اشاره درپرسشنامه، معني 
  . دار نبوده است

تا ديپلم و ( محلي  تفاوت نظرات دو زير گروه کنشگر‐
منابع کسب اطالع کشاورزان " پيرامون مولفه،) باالتر از ديپلم

نشان مي دهد که تفاوت نظرات دو گروه نسبت به " روستائي
روحانيون، مروجين مراکز خدمات کشاورزي، برنامه هاي : 

راديوي محلي، بازديدهاي علمي ترويجي، استفاده از نشريات 
 درصد يكت ترويجي، در سطح ترويجي و استفاده از مجال

اطمينان و نسبت به هيات مديره و مدير عامل تعاوني 
 درصد معني دار بوده است اما نسبت به ٥روستائي در سطح 

بقيه منابع محلي مورد اشاره ، تفاوت نظرات معني دار 
  .نيست
تا ديپلم و ( تفاوت نظرات دو زير گروه کنشگر محلي ‐

نحوه نظارت مردم روستائي " مولفه،پيرامون ) باالتر از ديپلم
، نشان مي دهد که نسبت "بر کارکردهاي برنامه ريزان محلي

واگذاري : به همه راهکارهاي نظارتي مورد اشاره ازجمله
مسئوليت نظارت به شوراي اسالمي، انتخاب هسته تصميم 
گير محلي، انتخاب کارشناس مجرب کشاورزي به عنوان 

 ناظر و واگذاري مسئوليت نظارت ناظر، انتخاب کشاورز خبره
 درصد معني دار  يكبه مقامات دولتي محلي، در سطح

  .باشد مي
 تفاوت نظرات دو گروه کنشگر محلي و دولتي پيرامون ‐

مراتب واگذاري مسئوليت برنامه هاي ترويجي به "مولفه ، 
در دو سطح روستا و ) هسته تصميم گير(سامانه هاي محلي 

ه نسبت به اولويت واگذاري برنامه ، نشان مي دهد ک"بخش
بازديدهاي علمي ، مسابقات حرفه اي محلي، :"هاي ترويجي

کارگاه هاي ترويجي، نمايشگاه هاي حرفه اي روستايي، 
همکاري در تهيه برنامه هاي راديوئي و تلويزيوني، تهيه و 
توزيع رسانه هاي نوشتاري ترويجي در سطح روستا، 

رويجي در سطح روستا، ايجاد برگزاري دوره هاي آموزشي ت
کارگروه هاي محلي، سازماندهي و حمايت از جوانان محلي، 
بهبود نظام بهره برداري اراضي در سطح روستا، راه اندازي و 
مديريت کتابخانه روستائي، مديريت واحدهاي مزارع نمايشي 
ترويجي، انتخاب ناظرين فني در سطح بخش، نظارت بر 

ي، نظارت بر فعاليت ناظرين فني و اجراي برنامه هاي ترويج
، همگي در "ارزشيابي برنامه هاي ترويجي در سطح بخش

 درصد معني دار مي باشد و نسبت به مراتب يكسطح 
اجراي روز مزرعه و : واگذاري برنامه هاي ترويجي ديگر مثل

بهبود نظام بهره برداري اراضي، در سطح بخش روستايي، در 
دار بوده اما در واگذاري بقيه  درصد اطمينان معني ٥سطح 

برنامه هاي ترويجي در دو سطح روستا و بخش، تفاوت 
  .نظرات دو گروه معني دار نبوده است

تفاوت نظرات دو گروه کنشگر محلي و دولتي پيرامون ‐
راهکارهاي ممکن واگذاري مسئوليت برنامه ريزي به " مولفه،
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ي بر حسب ضرورت و زمان الزم برا( ،"مردم روستايي
نشان مي دهد که نسبت به همه راهکاري ) واگذاري

تربيت و جذب ناظرين فني از :"واگذاري مسئوليت از قبيل 
همان محل، تشويق و دعوت از معتمدين محل، بکارگيري 

قانوني کارشناسان کشاورزي محلي، ايجاد سازمان کار محلي 
منتخب گروه اي قومي محلي، واگذاري تدريجي کليه 

، در سطح "رويجي به هسته تصميم گير محلي هاي ت برنامه
  . درصد معني دار مي باشديك

  
  : مقايسه نظرات گروه ها پيرامون شيوه هاي تعامل و مشاوره هاي گروهي ميان مردم روستا‐٤            جدول 
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 تفاوت نظرات دو گروه کنشگر محلي و دولتي پيرامون ‐
در ) روستائيان(ي توان تعامل وتفاهم گروه ها محل" مولفه،

" برنامه هاي ترويجي، در سه سطح روستا، بخش و شهرستان
توان تعامل : نشان مي دهد که در هر سه سطح ، نسبت به

 برنامه هاي ٢٣مردم روستائي در تدوين و اجراي همه 
   درصد معني دار هستيكترويجي مورد اشاره، در سطح 

رامون  تفاوت نظرات دو گروه کنشگر محلي و دولتي پي‐
محدوديت ها و نقاط ضعف تعامل مردم روستائي با " مولفه،

، نشان مي دهد که "همديگر و با گروه هاي کنشگر محلي
حضور کمتر هيات مديره :" نسبت به محدوديت هائي مانند 

تعاوني ها در سطح روستا، در خدمت مراکز ومديران دولتي 
ي و بودن مدير عامل تعاوني ها، مناسب نبودن ترکيب سن

سطح تحصيالت هيات مديره تشکّل ها، روشن نبودن 
وظايف واختيارات تشکّل هاي محلي، کافي نبودن تجربه 
مديران تشکّل ها، همسو نبودن توان علمي ناظرين فني با 
دانش بومي، عدم تسلط کافي ناظرين فني در انتخاب روش 
هاي مناسب ترويجي، شناخت موقعيت ناظرين فني از 

اعي و فرهنگي روستا، ضعيف بودن همکاري موقعيت اجتم
ناظرين فني با کشاورزان نمونه و کشاورزان محلي و عدم 

، "کاهش تصديگري دولت با وجود اعزام ناظرين فني محلي 
اماتفاوت نظرات دو .  درصد معني دار مي باشديكدر سطح 

مناسب نبودن ترکيب جنسي هيات مديره " گروه نسبت به،
  عني دار نيستم" تشکّل هاي محلي

 آزمون تحليل عاملي
در اين آزمون به تلخيص متغيرها وتحليل عاملي آنها بر 

پي :" مبناي ديدگاه هاي کنشگران پيرامون مولفه هاي
آمدي برنامه ريزي محلي و عوامل موثر بر تحقق و پايداري 

ضرورت حضوروتوان مسئوليت کنشگران در هسته "" و" آن
به شرح زير "گانه ترويجي، ٢٣ تصميم گير محلي برنامه هاي

  ":پرداخته مي شود
پي "ديدگاه کنشگران پيرامون مولفه "درتحليل عاملي ‐

آمد برنامه ريزي محلي و عوامل موثر بر تحقق و پايداري 
 نشان داده KMOكه در رايانه با  (MSAمقدار  ،"آنها
دهد وضعيت   بدست آمد و نشان مي٦٢٨/٠برابر با ) شود مي
مقدار بارتلت نيز . اي تحليل عاملي مناسب استها بر داده

 يك درصد بدست آمد كه در سطح ٣٠٤/٢١٩٩برابر با 
هاي اين تحقيق براي تحليل  بنابراين داده. دار بود معني

  .عاملي مناسب هستند
                     

داري   و آزمون بارتلت و سطح معنيMSA مقدار ‐٥جدول 
  حليلهاي مورد ت براي مجموعه داده

KMO  داري سطح معني آزمون بارتلت 
٠٠٠/٠ ١٠١/٢١٩٩ ٦٢٨/٠ 

  
در اين تحقيق براي تعيين تعداد عوامل، بر اساس مالك 

بر اساس اين مالك، تنها عواملي مورد .  عمل شد١كيسر
تر از عدد   آنها بزرگ٢گيرند كه مقدار ويژه پذيرش قرار مي

ار ويژه بر اين اساس، تعداد شش عامل كه مقد. يك باشد
 ، ٦در جدول. تر از عدد يك بود، استخراج گرديد آنها بزرگ

تعداد عوامل استخراج شده همراه با مقدار ويژه هر يك از 
آنها، درصد واريانس هر يك از عوامل و درصد واريانس 

مقدار ويژه، بيا نگر . تجمعي عوامل نشان داده شده است
 و هر چه باشد سهم هر عامل از كل واريانس متغيرها مي

تر باشد، نشان دهنده اهميت و تأثير بيشتر  مقدار آن بزرگ
دهد كه عامل اول  نشان مي) ٦(جدول. آن عامل است

بيشترين سهم و عامل ششم كمترين سهم را در تبيين كل 
اند  متغيرها دارند و در مجموع، شش عامل مذكور توانسته

  . د درصد از كل واريانس متغيرها را تبيين نماين٧٢/٨٠
  

 تعداد عوامل استخراج شده همراه با مقدار ويژه، ‐۶جدول
  درصد واريانس و درصد واريانس تجمعي آنها

درصد واريانس تجمعي درصد واريانس مقدار ويژه عامل
٠١/١٩ ٠١/١٩ ٨٣/٤ ١ 
٥١/٣٥ ٥٠/١٦ ٥٦/٣ ٢ 
٨٣/٤٨ ٣٢/١٣ ٠٦/٣ ٣ 
١١/٦١ ٢٤/١٢ ٠٥/٣ ٤ 
٦٦/٧٢ ٥٠/١١ ٦٤/٢ ٥ 
٧٢/٨٠ ٠٦/٨ ٤٢/١ ٦ 

  
                                                                               
1. Kaiser Critieria 
2. Eigen value 



 ۱۵۹  طراحی الگويي جهت برنامه ريزی محلی ترويجی:حسين پور و همکاران  

  ها چرخش عامل
در تحقيق حاضر جهت رسيدن به يك وضعيت مناسب 

بعد .  انتخاب گرديد٥/٠از تحليل عاملي، بار عاملي باالتر از 
، )موقت(هاي دوران داده نشده  از محاسبه ماتريس عامل

براي اين . هاي موقت تغيير شكل داده شوند بايست عامل مي
نتايج . س استفاده شدكار در تحقيق حاضر از روش وريماك
الزم به ذکراست كه بار :. (چرخش به شرح زير بيان مي شود

عاملي، همان ضريب همبستگي متغير يا عامل، مربوطه 
  ). است

اولين عامل دربررسي پيامد برنامه ريزي محلي و عوامل 
به عنوان يکي از ( موثر بر تحقق و پايداري پيامدها 

. دانشي مهارتي".  عنوان تحت) مهمترين مولفه ها در تحقيق
ارتقاي دانش : گويه٧اين عامل شامل. گذاري شده است نام" 

افراد محلي، شناخت بيشتر موقعيت محلي، انجام بهتر 
وظايف محلي، توجه به دانش و فن آوري محلي، تسلط 
مروج به مباحث علمي و فني، توجه به كارشناسان 

تادي، مي كشاورزي محلي و ايفاي نقش بيشتركارشناسان س
 درصد سهم واريانس تبيين شده را ٠١/١٩باشد که حدود 

  .به خود اختصاص داده است
در اين . نام نهاده شد" معيشتي" عامل دوم تحت عنوان 

بهبود معيشت مردم روستا، :  متغير شامل٦دسته تعداد 
افزايش توليدات کشاورزي، بهره برداري پايدار منابع محلي، 

مناسب محلي، بکارگيري رهبران و دستيابي به فرصت هاي 
اند و  نابرابري،  قرار گرفته و خبرگان محلي و كاهش فقر

عامل . اند  درصد سهم واريانس را تبيين نموده٥/١٦حدود 
. گذاري شده است که نام" زيرساختي"سوم، تحت عنوان 

توسعه زير ساخت هاي ارتباطي محلي، توسعه :شش متغير
ره برداري پايدار منابع محلي، زير ساخت بهداشتي محلي، به

تشويق مروجين محلي، بکارگيري دانش اموختگان 
کشاورزي محلي جوياي کار و مشارکت تشکّل هاي محلي را 

 درصد از سهم واريانس را ٣٢/١٣در خودجاي داده و حدود
اشاره دارد با . عامل چهارم كه به امور اجتمايي. تبيين نمود

:  متغير ٥ شده است،که با گذاري نام" روابط جمعي"عنوان 
همکاري بيشتر با جوامع محلي، همکاري بيشتر با مسئولين 
دولتي محلي، تحقق اختيار عمل بيشتر محلي،  ارتقاي 

دانش افراد محلي و گسترش روابط ميان اعضاي محلي، 
. است درصد از سهم واريانس را تبيين نموده٢٤/١٢حدود 

بنابراين، . ه دارداشار. عامل پنجم كه به خصوصيات فردي
گذاري شده است که  نام" خصايص فردي" اين عامل با عنوان،

توجه به جنس شرکت کنند :  گويه مي باشد، شامل٥شامل 
گان محلي، شناخت بيشتر موقعيت محلي، توجه به سطح 
سواد افراد محلي، توجه به نيازهاي اوليه معيشتي محلي و 

هم واريانس را درصد از س٥٠/١١انجام بهتر وظايف، حدود
که ". "يعاجتما فرهنگي،"است عامل ششم با نام  تبيين نموده

اشاره دارد . به امورفرهنگي وضرورت حضورگروه هاي محلي
ايجاد : درصد از سهم واريانس ،پنج متغير٠٦/٨و با تبيين 

. اشتغال دائمي براي جوانان، شرکت دادن جوانان محلي
عال زنان روستايي حضور ف. مشارکت کارکنان دولتي محلي 

ومشارکت مسئوالنه کارشناسان کشاورزي محلي را در خود 
  . جاي داده است

" ديدگاه کنشگران پيرامون مولفه "درتحليل عاملي ‐
ضرورت حضوروتوان مسئوليت کنشگران در هسته تصميم 

در اين تحقيق ". گانه ترويجي٢٣گير محلي برنامه هاي 
بدست آمد که نشان ، ٧٦٩/٠برابر با ) MSA) KMOمقدار 
. ها براي تحليل عاملي مناسب است دهد وضعيت داده مي

مي باشد كه در سطح . ٤٠٥/١٩٩٦. مقدار بارتلت نيز برابر با
هاي اين تحقيق براي  بنابراين داده. دار بوده درصدمعني٩٩

  .تحليل عاملي مناسب هستند
تعداد عوامل ) ٨(در جدول : تعيين تعداد عوامل

مراه با مقدار ويژه هر يك از آنها، درصد استخراج شده ه
واريانس هر يك از عوامل و درصد واريانس تجمعي عوامل 

عامل اول بيشترين سهم و عامل . نشان داده شده است
ششم كمترين سهم را در تبيين كل متغيرها دارند که در 

 درصد از كل ٨١/٧٤اند  مجموع، شش عامل مذكور توانسته
  بيين نمايندواريانس متغيرها را ت

  ها  عاملچرخش

  با توجه به مقدار ويژه شش عامل بدست آمده اولين 
عامل در بررسي ضرورت حضوروتوان مسئوليت كنشگران در 

به (گانه ترويجي، ٢٣هسته تصميم گير محلي برنامه هاي
  تحت ) عنوان يکي ديگر از مهمترين مولفه ها ديگرتحقيق

  



  ١٣٨٧، ۱، شماره ۳۹ ايران، دورهتحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزيمجله   ١٦٠

 عوامل و ميزان ضرايب متغيرهاي مربوط به هر يک از‐۶جدول 
 به دست آمده از ماتريس دوران يافته

بار عاملي متغيرها نام عامل

 ٧٤/٠ ارتقاي دانش افراد محلي     
 ٧٠/٠ شناخت بيشتر موقعيت محلي    

 ٨٩/٠ انجام بهتر وظايف محلي        
 ٧٥/٠ توجه به دانش و فن آوري محلي     

 ٧٢/٠   مباحث علمي و فني    تسلط مروج به

شي
دان

‐
تي
هار
 م

 

 ٨٦/٠ توجه به كارشناسان كشاورزي محلي

  ٧٥/٠  ايفاي نقش بيشتركارشناسان ستادي          

 ٦٦/٠ بهبود معيشت مردم روستا             

 ٨٢/٠افزايش توليدات کشاورزي                                     
 ٥٦/٠ نابع محلي بهره برداري پايدار م

 ٥٩/٠ دستيابي به فرصت هاي مناسب محلي
 ٧٥/٠ ،بکارگيري رهبران و خبرگان محلي

تي
يش
مع

 

 ٨٣/٠ كاهش فقرونابرابري

 ٦٤/٠ توسعه زير ساخت هاي ارتباطي محلي

 ٥٥٩/٠ توسعه زير ساخت بهداشتي محلي
 ٧٧/٠ بهره برداري پايدار منابع محلي

 ٧٤/٠ تشويق مروجين محلي
 ٦٦/٠ ،بکارگيري دانش اموختگان کشاورزي محلي جوياي کار

تي
اخ
رس
زي

 

 ٨٦/٠ مشارکت تشکلهاي محلي

 ٥٤/٠ همکاري بيشتر با جوامع محلي

 ٥٢/٠ همکاري بيشتر با مسئولين دولتي محلي
 ٦٤/٠ تحقق اختيار عملي بيشتر محلي

عي ٤٦/٠ ارتقاي دانش افراد محلي
جم

ط 
رواب

 

 ٥٥/٠ اعضاي محليگسترش روابط ميان 

 ٥٤/٠ توجه به جنس شرکت کنند گان محلي   

 ٩٠/٠ توجه به سن شرکت کنندگان محلي  
 ٨٤/٠ تو جه به سطح سواد افراد محلي   

تي ٧٩/٠ ،توجه به نيازهاي اوليه معيشتي محلي ٠
صي
شخ

 

 ٧٦/٠ انجام بهتر وظايف

 ٦٢/٠ ايجاد اشتغال دائمي براي جوانان

 ٦٢/٠ شرکت جوانان محلي
 ٥٤/٠ حضورکارکنان دولتي محلي

 ٥٨/٠ زنان روستايي 

گي
رهن
ف

 ‐
يي
تما
اج

 

 ٤٦/٠ بکارگيري رهبران و خبرگان محلي 

داري   و آزمون بارتلت و سطح معنيMSA مقدار ‐۷جدول 
  براي مجموعه راهکارهاي مورد تحليل

KMO داري سطح معني آزمون بارتلت 
 ٠٠٠/٠  ٤٠٥/١٩٩٦  ٧٦٩/٠ 
  

 تعداد عوامل استخراج شده همراه با مقدار ويژه، ‐۸جدول 
  درصد واريانس و درصد واريانس تجمعي آنها

 درصد واريانس تجمعي درصد واريانس مقدار ويژه عامل
٦٥/١٦ ٦٥/١٦ ٩٩/١١ ١ 
٦٥/١٦ ٤٢/١٣ ٦٦/٩ ٢ 
٦٥/١٦ ٦٨/١٢ ١٤/٩ ٣ 
٦٥/١٦ ٤٩/١١ ٢٧/٨ ٤ 
٦٥/١٦ ٦٨/١٠ ٦٩/٧ ٥ 
٨١/٧٤ ٩٠/٩ ١٢/٧ ٦ 

  
. گذاري شده است نام". مديريت منابع انساني". عنوان 

عرفي كشاورزان نمونه، انتخاب و م:  گويه ٧. اين مولفه شامل
هاي كار محلي، سازماندهي گروه هاي كشاورزي،  ايجاد گروه

سازماندهي رهبران محلي، اعمال مديريت واحددرمزرعه 
 مزارع و انتخاب ناظرين فني. نمايشي و نمونه ترويجي 

 ٩٩/١١تدوين و اجراي نمايش مزرعه اي، بوده که حدود 
درصد سهم واريانس تبيين شده را به خود اختصاص داده 

  .است
نام نهاده شد که ". مشاركتي" عامل دوم که تحت عنوان 

در اين . اشاره دارد. به برنامه هايي با ماهيت جمعي بيشتر
مزرعه، تدبير و تدوين و اجراي روز : متغير. ٧دسته تعداد 

برگزاري جلسات مشترک پرسش و پاسخ، سازماندهي 
تشکلهاي زنان روستايي، راه اندازي و مديريت کتابخانه هاي 
روستا، برگزاري دوره هاي آموزشي ترويجي، اعمال مديريت 
واحددرمزرعه نمايشي و نمونه ترويجي و نظارت بر نحوه 

 درصد ٦٦/٩دقرار گرفته و حدو. اجراي طرحها و برنامه ها
" عامل سوم، تحت عنوان . اند سهم واريانس را تبيين نموده

: گذاري شده است که باشش متغير  نام". دانشي مهارتي"
مسابقات حرفه اي، برگزاري دوره هاي ترويجي، اعمال 
مديريت واحددرمزرعه نمايشي و نمونه ترويجي، نظارت بر 

انه هاي نحوه اجراي طرحها و برنامه، تهيه و توزيع رس
نوشتاري ترويجي، نظارت بر فعاليت ناظرين فني مزارع، 



 ۱۶۱  طراحی الگويي جهت برنامه ريزی محلی ترويجی:حسين پور و همکاران  

. درصد از سهم واريانس را تبيين نموده است ١٤/٩حدود
 عامل چهارم كه بيشتربه امور فرهنگي و نيازهاي اوليه و

گذاري شده  نام" زيرساختي " "اشاره دارد با عنوان . اي پايه
 بهره برداري کمک به بهبود نظام:  متغير٥. که شامل. است

اراضي، تهيه و توزيع رسانه هاي نوشتاري ترويجي، برگزاري 
دوره هاي آموزشي ترويجي، راه اندازي و مديريت 

هاي روستا و اعمال مديريت واحددرمزرعه نمايشي  کتابخانه
 درصد از سهم واريانس را ٢٧/٨و حدود. باشند ترويجي مي
، که "صحرايي‐كارگاهي"عامل پنجم بانام . است تبيين نموده

 درصد ٦٩/٧بيشتر به فعاليت هاي ميداني اشاره دارد حدود 
تدوين و : است و پنج متغير از سهم واريانس را تبيين نموده

اجراي برنامه کارگاه هاي ترويجي، تدوين واجراي برنامه 
هاي ترويجي، تدوين و اجراي برنامه نمايش  نمايشگاه
يد علمي وتدوين و اي، تدوين و اجراي برنامه بازد مزرعه

اجراي برنامه مسابقات حرفه اي محلي را در خود جاي داده 
  .است 

بنابراين، اين . اشاره دارد. عامل ششم به ارتباطات جمعي
. ٤گذاري شده است که شامل  نام" رسانه اي"عامل با عنوان 

همکاري در تهيه برنامه راديويي، همکاري در تهيه :  گويه
يه و توزيع رسانه هاي نوشتاري، راه برنامه تلويزيوني، ته

و در مجموع، . اندازي و مديريت کتابخانه هاي روستا، بوده
  . درصد از سهم واريانس را به خود اختصاص داده است١٢/٧

  پيشنهاد
 مرحله اي برنامه ريزي محلي ترويجي درقا ١٣الگوي 

 به ١لب هسته تصميم گيرمحلي برمبنا ي سه عنصراصلي
  حي شده استطرا)١(شرح شكل 

درخصوص کنشگران محلي وچگونگي و ترتيب ايفاي ‐
بيشترين مسئوليت را براي ) ١(نقش هر کدام، مطابق شکل

معتمدين وريش سفيدان محلي و درمراتب بعدي براي 
 کشاورزان خبره ،کارشناسان کشاورزي محلي و درنهايت

همچنين . براي عاملين تهيه وتوزيع نهاده ها، قائل شده اند
ان کنشگران دولتي محلي، بيشترين مسئوليت را براي ازمي

مروجين مراکز ترويج وخدمات کشاورزي دهستان ها،  
سپس براي کارشناسان ستادي، بخشداري و درنهايت برای 

  .مراکز تحقيقات کشاورزي، بيان نمودند
                                                                               

   برنا مه هاي ترويجي–امه ريزي  مراتب برن‐کنشگران (. ١

متغيرهاي مربوط به هر يک از عوامل و ميزان ضرايب  ‐ ۹جدول
  ران يافتهبه دست آمده از ماتريس دو

 متغيرها نام عامل
بار عاملي 
 متغيرها

 ٧٧/٠ انتخاب و معرفي كشاورزان نمونه
 ٨٢/٠ ايجاد گروه هاي كار محلي

 ٨١/٠ سازماندهي گروه هاي كشاورزي
 ٨٨/٠ سازماندهي رهبران محلي

 ٧٥/٠ اعمال مديريت واحددرمزرعه نمايشي و نمونه ترويجي
ني ٦٩/٠ ب ناظرين فني براي طرح ها و پروژهانتخا

سا
ع ان
مناب

ت 
يري
مد

  
  ٧٩/٠  تدوين و اجراي نمايش مزرعه اي

 ٨٣/٠ تدوين و اجراي روز مزرعه
  ٧٦/٠  تدبير و برگزاري جلسات مشترک         

  ٦٩/٠  سازماندهي تشکلهاي زنان روستايي  
  ٨٢/٠  راه اندازي و مديريت کتابخانه هاي روستا

  ٨٣/٠  هاي آموزشي ترويجيبرگزاري دوره
  ٦٨/٠ اعمال مديريت واحددرمزرعه نمايشي و نمونه ترويجي

تي
ارک
مش

 

  ٨٢/٠ نظارت بر نحوه اجراي طرحها و برنامه ها
  ٧٩/٠  مسابقات حرفه اي

  ٧٦/٠  برگزاري دوره هاي ترويجي
  ٥٢/٠  اعمال مديريت واحددرمزرعه نمايشي و نمونه ترويجي

  ٦٥/٠  وه اجراي طرحها و برنامهنظارت بر نح
  ٨٨/٠  تهيه و توزيع رسانه هاي نوشتاري ترويجي

شي
دان

‐
تي
هار
م

  

  ٧٢/٠  نظارت بر فعاليت ناظرين فني طرح هاي محوري
  ٦٥/٠ کمک به بهبود نظام بهره برداري اراضي

  ٧٢/٠  تهيه و توزيع رسانه هاي نوشتاري ترويجي
  ٦٩/٠ جيبرگزاري دوره هاي آموزشي تروي

  ٦٨/٠ راه اندازي و مديريت کتابخانه هاي روستا

گي
رهن
 وف
تي
اخ
رس
زي

  ٤٨/٠ مديريت واحددرمزرعه نمايشي ترويجي        

  ۸۸/۰ تدوين و اجراي کارگاه هاي ترويجي
  ٧٤/٠ تدوين واجراي نمايشگاه هاي ترويجي

  ٥٥/٠  تدوين و اجراي نمايش مزرعه اي

هي  ٦٩/٠ تدوين و اجراي بازديد علمي
رگا
کا

 

  ٤٩/٠  مسابقات حرفه اي

 ٧٩/٠ همکاري در تهيه برنامه راديويي ميان
 ٧٩/٠ همکاري در تهيه برنامه تلويزيوني
 ٦٥/٠ تهيه و توزيع رسانه هاي نوشتاري

سان
ر

 ه
 اي

  ٥٥/٠  راه اندازي و مديريت کتابخانه هاي روستا
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عالوه برموارد فوق، مجموعه کنشگران برحسب اشکال 
هسته برنامه ريزي محلي ترويجي،  شان درسه گانه حضور

درجه بندي شده اند که درشکل حضور دائم، ازمجموع 
را کنشگران محلي ويک عضورا  عضو ٦عضوثابت، ٧

  .دهد تشکيل مي) مروج مرکز خدمات دهستان(کنشگردولتي
مولفه دوم اين الگو که برحسب ضرورت وترتيب  ‐

 هسته محلي، گانه ترويجي به اين٢٢واگذاري برنامه هاي 
اولين برنامه ترويجي قابل ) ١(بيان شده است، مطابق شکل

واگذاري از جانب دولت به اين هسته محلي، مسئوليت 
مونه بيان گرديد سپس ديگر انتخاب ومعرفي کشاورزان ن

 گندم،( اي ها به ترتيب، انتخاب ناظرين فني مشاوره برنامه
بيست ودومين ، بازديدهاي علمي و درنهايت، )برنج، مرکبات

برنامه يعنی کمک درتهيه برنامه هاي راديويي وتلوزيوني، 
  .تشخيص داده شد

 مولفه سوم اين الگو که بيان مراتب برنامه ريزي محلي ‐
طراحي اين الگو با شروع ) ١(ترويجي مي باشد، طبق شکل

اولين مرحله يعني جمع آوري اطالعات، سپس تشخيص 
 بندي نياز ها و درنهايت، وتبيين نيازهاو مشکالت، اولويت

سيزدهمين مرحله يعني تبيين زمينه هاي تعامل وتفاهم 
مردم روستايي مي باشد که درواقع اين الگو حاصل بررسي 

دست اجرا،  در انواع مدل هاي داخلي وخارجي اجراشده و
سعي شده درتبيين . درزمينه برنامه ريزي محلي مي باشد
ريزي محلي ترويجي، مراحل و مراتب اين الگوي برنامه 

تقريبا همه مراحل مورد اشاره وموثر درطراحي انواع 
در . هاي مطالعه و بررسي شده، مورد توجه قرارگيرد مدل

واقع رعايت اين ترتيب و لحاظ نمودن مدت براي واگذاري 
ريزي  تدريجي مسئوليت برنامه هاي ترويجي، به هسته برنامه

هاي  محدوديت: جمله زعوامل گوناگون ا را مي توان ناشي از
حاکم بر جامعه روستايي، متفاوت بودن نظرات کنشگران، 

ي محلي، ها دود و سابقه بسيار کم کارگروهتجربه مح
ضرورت کاهش تدريجي تصّدي گري مراکزدولتي متولي 

  .  ترويج کشاورزي و ديگرعوامل ، دانست
هسته برنامه ريزي محلي که براسا س يافته هاي 

تشکيل دهنده، درسه  عناصر  حضورپژوهشي و، نحوه

عناصراصلي تمام وقت اين هسته، . بيان شده است " ١سطح
کساني هستند که درواقع بطورتمام وقت و در تعامل با هم 
عمل خواهند کرد و پيگير امورآموزشي ترويجي مي باشند، 
بطوريکه اين مجموعه درحکم يک مجموعه قانونمند، 

محلي، كه داراي شوراي همانند هيات مديره تشكل هاي (
 حسابدار رئيس، نايب رئيس، منشي و: مرکزي متشّکل از

عناصر اصلي تمام وقت مي توانند براي .  هستند)باشند مي
يا  هاي محلي و نمايندگان گروه مدت معيني از

هاي مورد اشاره درهسته برنامه ريزي محلي، بطور  شخصيت
جراي طرح نيمه وقت، دعوت به همکاري نمايد ويا براي ا

وبرنامه آموزشي ترويجي خاص، تا پايان دوره اجرايي طرح، 
ضمن دعوت ازآنها از نظراتشان در تصميم سازي بهره مند 

 همچنين حسب مورد و با تشخيص شوراي مركزي. شوند
برنامه ريزي محلي جهت كسب نظرات مشورتي ويا ) هسته(

جلب همكاري مقطعي از اعضاي پاره وقت دعوت به عمل 
  . آيدمي

هسته برنامه ريزي محلي روستايي در فرايند تعامل بين 
تعامل ‐تعامل ميان روستاها با هم(محلي و فرامحلي

 درواقع اساس )روستاييان بامديران دولتي محلي منطقه اي
شکل گيري هسته هاي برنامه ريزي محلي ترويجي براي 

بطوريکه . محسوب مي شود) دهستان، بخش( سطوح باالتر
رکزي هسته هاي برنامه ريزي محلي روستاها، مي شوراي م

توانند با تشکيل جلسا ت مشورتي، با حضورمدعوين واعضاي 
نيمه وقت وپاره وقت هسته، درچارچوب آيين نامه اي مدون 
ومصوب داخلي، اقدام به ايجاد هسته هاي برنامه ريزي 
محلي ترويجي درسطح دهستان و سپس درسطخ بخش 

بين محلي و فرامحلي، زمينه تعامل نمايند تا در سطوح 
وتفاهم بيشتر ميان مردم روستايي وبهره گيري مطلوب تر از 
  . برنا مه هاي ترويجي در ابعاد وسيع تر وجامع تر فراهم شود

سازوكار اجرايي الگوي سيزده مرحله اي برنامه ريزي 
 محلي ترويجي

براي اجراي اين الگوي سيزده مرحله اي، الزم است 
 فراهم گردد که از جمله اين اقدامات اوليه، به شرح مقدماتي

  :زير، عبارت است از 
                                                                               

  *)" (پاره وقت و) ** (نيمه وقت،  (***)تمام وقت ‐ ۱
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 برگزاري جلسات توجيهي در سطح استان، ‐١
شهرستان و بخش ، با مسئولين و متوليان ترويج کشاورزي 
و در نهايت ، تنظيم صورت جلسه براي قانونمند کردن 
اجراي مدل، درسطح روستاهاي بخش، به ويژه با ذکر 

  هاي ترويجي قابل واگذاري  مهبرنا
 ٣‐٢اين مدل درسطح ) پايلوت( اجراي آزمايشي ‐٢

 ساله، تا بعد ٣ًا روستا از هر دهستان براي يک دوره  حدود
  .از کسب پي آمد هاي آن در جهت تعميم آن اقدام گردد

 شناسايي منابع درآمدي محلي موجود در دست ‐٣
ه واگذاري دولت و تعريف منابع جديد درآمدزا، به ويژ

هاي  هاي آموزشي ترويجي ، مسئوليت اي دورهمسئوليت اجر
 عاملّيت...) امپروري  ،، زراعتباغات(کلينيکي و حق ويزيت 

 ها، کارگزاري بيمه محصوالت، تهيه و توزيع نهاده) كارگزاري
بيمه كشاورزان و بيمه ادوات وماشين آالت، عامليت  وصول 

  يا نظارت پروژه هاي مطالبات بانک ها ، طراحي، اجرا و
به هسته برنامه ريزي محلي، ... زيرساختي بخش كشاورزي و

به منظور تسلط بيشتر بر اوضاع کاري محل و نيز تامين 
بخشي ازاعتبار مورد نياز و ايجاد انگيزه بيشتر جذب و بکار 
گيري نيرو هاي مجرب و کارشناس محلي مشتاق همکاري 

  .وه هاي تخصصي محلي و کار و تالش،  در قالب كار گر
 تخصيص اعتبار اوليه دولتي براي حمايت و پشتيبان ‐٤

از اجراي مدل ، بطوريکه اين اعتبار مصّوب و قابل تخصيص، 
براي تجهيز و تأمين نياز هاي اوليه واساسي هسته برنامه 
ريزي، حداقل هزينه هاي دو سال اول دوره آزمايشي را 

از محل ) براي دوره پايلوت (تأمين کند تا بقيه  اعتبار الزم
اجراي برنامه هاي ترويجي و ديگرکارکرد هاي هسته برنامه 

  .ريزي محلي، تأمين گردد 
   نظارت مستمر برکارکرد هاي هسته برنامه ريزي ‐٥

از جانب مديريت جهاد ) البته با نگاه ارشادي و حمايتي(
کشاورزي شهرستان و مديريت ترويج و نظام بهره برداري 

ن جهاد کشاورزي استان، بطور نظام مند و برنامه سازما
البته مشترك با ( ريزي شده، در قالب کميته نظارت،

، با تعريفي روشن از )هاي نظارتي منتخب محلي هسته
و ترکيبي مناسب از کارشناسان  وظايف و اختيارات هر كدام،

  .    مجرب، توانمند و مشتاق كار وتالش 

 هسته برنامه ريزي بر  تبيين چارچوب كاري براي‐٦
مبناي قابلّيت ها، امكانات و تركيب كمي وكيفي اعضاي 
هسته، بويژه با هدف بهره گيري ازكارگروه هاي تخصصي 

متشكّل از ناظرين فني مزارع و باغات واحد هاي ( محلي
  ...)توليدات دامي وشيالتي و

بازآموزي  در  برگزاري دوره هاي مستمر نوآموزي و‐٧
برنامه  وناگون  بخصوص در امور مديريت وزمينه هاي گ

  ...ريزي براي اعضاي هسته برنامه ريز محلي و
   هاي اجرايي و مراكز علمي پژوهشيپيشنهاد به دستگاه

در جهت ايجاد بستري مطمئن، بر مبناي شناخت عميق 
تر منابع و قابليت ها و به منظور گسترش و اعمال عقالئي 

 تصديگري و واگذاري سياست هاي تمرکز زدائي، کاهش
قدرت و اختيار، به هسته هاي توانمند تصميم ساز و تصميم 
 ‐ گير مردمي و محلي، الزم است مسئولين دولتي محلي

منطقه اي بويژه مراكز علمي وپژوهشي، با همفکري نهادها و 
شخصّيت هاي محلي ،در قالب طرح هاي تحقيقاتي 

يشنهادهاي به توسعه اي و يا مطالعاتي، نسبت به پ‐كاربردي
شرح زير، توجه نموده و اقدامات شايسته مقام و منزلت 
دولت و ملت و نظام مفدس جمهوري اسالمي ايران، داشته 

  .باشند
هاي بالقّوه  ها و فرصت بررسي و شناخت موقعيت‐١

 توانمندسازي منابع انساني مولد،: هاي محلي، بويژه در زمينه
) هاي تشّکل(هاي  روهكاردان وكارشناس، ايجاد کار گ ماهر،

تخصصي اشتغال زا  مولد و مفيد، در سطح دهستان و 
 . بخش
بررسي و شناخت دقيق تر ضرورت ها و محدوديت  ‐٢

هاي موجود در ترکيب کمي و کيفي ارکان تشکّل هاي 
و ...) تعاوني ها، اعضاي شوراي اسالمي و(موجود محلي 

حقيقي ويژگي هاي مورد انتظار از شخصيت هاي حقوقي و 
مروجين، دهياران روستا، بخشدار، دهداران، : محلي از جمله

مددکاران ترويجي، و ريشه يابي علل بروز اين محدوديت ها 
و ارائه راهکارهاي مناسب در قالب طرح هاي پژوهشي 
مشترک مراکز دانشگاهي و تحقيقاتي با شخصيت هاي 
علمي محلي و برگزاري کلنيک هاي تخصصي در سطح 

  . محلهمنطقه و
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  . مرحله اي برنامه ريزي محلي ترويجي۱۳ الگوي‐۱شکل 
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پي گيري مجدانه و قانونمند، نسبت به اصالح  ‐٣
ترکيب کيفي نهادهاي مديريتي محلي، بويژه نهاد شوراي 
اسالمي، موقعيت دهدار، بخشدار، دهيار، فرماندار و هيات 

ام وقت مديره و مديران عامل تعاوني ها، حداقل با حضور تم
و مسئوالنه يک کارشناس مجرب کشاورزي در آن موقعيت 

  . و پست سازماني آنان
شناسائي دقيق تر قابليت هاي مديريت هاي محلي  ‐٤

با هدف چگونگي واگذاري مراتب و مسئوليت هاي برنامه 
ريزي و برنامه هاي آموزشي ترويجي در سطح گسترده 

  . فرابخشي، شهرستاني، استاني و منطقه اي
هاي خاص  ساماندهي و قانونمند کردن تشکّل ‐٥

کشاورزان بويژه خاص كشاورزان خبره محلي، خاص مردان 
معتمد و ريش سفيد محلي، خاص زنان معتمد و محترم 
محلي، خاص فارغ التحصيالن جوياي کار محلي ،خاص 

 مددكاران محلي 
هاي انگيزشي در سطح  تصويب و تخصيص زمينه‐٦

، ترغيب و استمرار فعاليت هاي شاخص محله، براي تشويق 
هاي گوناگو ن، تسهيالت  و مفيد مردمي، از طريق حمايت

زيارتي، تفريحي و سفرهاي (هاي معنوي  بانکي، تشويق
در قالب برنامه مدون و .. هاي آموزشي و  حمايت) گردشگري

 .منسجم فصلي و ساالنه
 هاي تعامل و تفاهم پيوسته  بررسي و شناسائي زمينه‐٧

اي و تکميلي قابل  مند محلي و ارائه راه کارهاي مرحله  نظامو
: اجرا در سطح روستا، دهستان، بخش و شهرستان از جمله

برگزاري جلسات پرسش و پاسخ ماهانه و فصلي، نصب 
هاي تعقيب  صندوق انتقادات و پيشنهادات ايجاد زمينه

 .قانوني، تشويق نظرات و پشنهادهاي سازنده
جدد  چگونگي حضور فعاالنه و موثر  ساماندهي م‐٨

مروجين دولتي، کارشناسان و مديران ستادي ترويج، 
ناظرين فني، سربازان سازندگي و مديران محلي، در عرصه 
روستا، مزارع و مراکز خدمات ترويج کشاورزي، البته با 
رويکرد واقعي تمرکز زدائي و واگذاري واقعي ودرست كارها، 

 . هاي محليبه مديريت ها و سامانه 
 اعمال تولّي گري صرف دولت و واگذاري ‐٩

هاي محلي،  ها و مديريت هاي تصديگري به تشکّل مسئويت

بر مبناي قابليت هاي شناخته شد محلي، البته نه فقط براي 
 حفظ موقعيت هاي موجود مراکز دولتي محلي، 

شناسائي دقيق منابع درآمدي سطح روستا، اعم از  ‐١٠
ولت و شرکت هاي وابسته و اقماري دولت منابع در دست د

و منابع جديد ، و ارائه راهکارهاي مناسب واگذاري اين منابع 
به هسته هاي محلي تصميم گير در سطح، روستا، بخش و 

  . شهرستان
از   ايجاد مزرعه نمونه نمايشي ترويجي،‐‐١١
هاي اساسي منطقه، حداقل در سطح هر بخش، يک  فعاليت

ب سياست هاي حمايتي، هدايتي، نظارتي نمونه ، در چارچو
و مديريتي خاص تعريف شده، صرفاً براي هدايت کشاورزان، 
با بهره گيري از کارشناسان مختلف بخش کشاورزي محلي، 
در قالب کار گروه هاي تخصصي هماهنگ با هسته هاي 

 .تصميم گيري هم سطح
بررسي دقيق راهكار هاي شناخت ضرورت و سطح  ‐١٢

 منطقه اي ‐اثر بخشي طرح هاي ترويجي مليکارآمدي و 
در دست اجرا ، از جمله طرح مکانيزاسيون، ساماندهي مراکز 
خدمات کشاورزي طرح مدرسه در مزرعه، کشت ارگانيک، 

... جذب و اعزام ناظرين فني و سربازان سازندگي و 
يابي دالئل اساسي تفاوت نظرات مردم و مامورين  ريشه

ز اين طرح ها و نقاط ضعف و قوت دولتي نسبت به شناخت ا
 .آنها

بررسي نقش و سهم هر يک از منابع کسب اطالع  ‐١٣
مردم روستايي، بخصوص نقش فرزندان، خويشاوندان 
وکارشناسان کشاورزي محلي، بويژه توجه به نقش خانواده، 

 قوم و قبيله در نظام ترويج کشاورزي غير دولتي 
١٤‐ تيار و د حدود اخبررسي و ساماندهي مجد

هاي  ان، تعاونيها، و ترکيب کيفي ارک مسئوليت، زمينه
هاي توليد، بويژه متناسب با شرايط و  روستائي و تعاوني

 .انتظار محيط کار، در سطح دهستان و بخش
 بازنگري مجدد نسبت به سطح شناخت، نقش، و ‐١٥
ها و شخصيت هاي حقوقي  مندي و ظرفيت همه گروه ظيفه

. در سطح روستا، بخش و دهستان) يکنشگران محل(محلي 
در قالب طرح هاي مطالعاتي، براي رسيدن  به اجماع نظر و 

  .طراحي استاني و منطقه اي برنامه ها
  



  ١٣٨٧، ۱، شماره ۳۹ ايران، دورهتحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزيمجله   ١٦٦
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