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واکاوی چالشهای ترویج برای تعامل با کنشگران نظام دانش و اطالعات کشاورزی
از دیدگاه متخصصان ترویج
مجتبی نوری ،1حسن صدیقی ،*2حسین شعبانعلی فمی ،3نرجس کابلی

4

 .1کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه تربیتمدرس
 .2دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه تربیتمدرس
 .3دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه تهران
 .4کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه تربیتمدرس
(تاریخ دریافت - 1391/01/19 :تاریخ تصویب) 1392/07/08 :

چکیده
این مطالعه  ،بهروش پیمایشی ،به بررسی چالشهای تعاملی ترویج با کنشگران نظام دانش و اطالعات کشاورزی
از دیدگاه متخصصان ترویج میپردازد .جامعة آماری پژوهش ،شامل متخصصان ترویج ای ران است (.)N= 140
از میان آنها ،با استفاده از جدول کرجسی و مورگان  103 ،نفر به روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند و
درنهایت  90 ،پرسشنامه جمعآوری و تجزیه و تحلیل شد .در این پرسشنامه ،چالشهای تعاملی ترویج  ،با شش
کنشگر دیگر این نظام ،یعنی تحقیق  ،آموزش ،کشاورزان ،سیاستگذاران  ،شرکتهای خصوصی و تشکلهای
کشاورزان و همچنین میزان تعامل متخصصان با سایر زی رنظامهای این نظام بررسی شده است .روایی محتوایی
پرسشنامه را پانلی از صاحبنظران علوم ترویج و آموزش کشاورزی تأیید کردند و ضریب پایایی پرسشنامه ن یز
با اجرای آزمون مقدماتی  ،بین  0/74تا  0/95بهدست آمد .نتایج نشان میدهد مشکالت ترویج ،به ترتیب اولویت
در تعامل با سیاستگذاران  ،مراکز تحقیقاتی ،کشاورزان ،آموزش ،تشکلهای کشاورزان و شرکتهای خصوصی
است .همچنین ،مشکالت عمدة ترویج برای تعامل با سایر کنشگران مورد مطالعه عبارت اند از :نبود ضمانت
اجرایی درصورت انعکاس مشکالت از سوی ترویج برای سیاستگذاران  ،گرایشنداشتن محققان و مروجان
مشارکت با یکدیگر  ،نبود تناسب میان تعداد مروجان و کشاورزان و ناکافیبودن تجارب بخش خصوصی در
ارائة خدمات ترویجی .همچنین ،نتایج نشان میدهد متخصصان ترویج درمورد مشکالت تعاملی ترویج با دیگر
کنشگران  ،اتفاق نظر دارند.
واژههای کلیدی :تعامل ،کنشگران ،متخصصان ترویج  ،مشکالت ترویج  ،نظام دانش و اطالعات کشاورزی.
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مقدمه
در گذشته ،علم ترویج بر چگونگی ارائۀ پیامها متمرکز بود.
بهتدریج این سؤال برای متخصصان ایجاد شد که چرا مخاطبان
ترویج ،انتظارات را برآورده نمیکنند .پاسخ اولیه به ا ین پرسش،
مقاومت کشاورزان دربرابر تغییر بود .سالهای متمادی ،بررسی
مقاومت کشاورزان دربرابر تغییر ،پایۀ مطالعات در زمینۀ ترویج
بود .بعدها بهتدریج توجه متخصصان ،به ماهیت ارائۀ خدمات
ترویجی معطوف شد و اینکه چگونه میتوان خدمات ترویجی را
بهگونهای ارائه داد که از تصمیمگیری مخاطبان حمایت کند.
متخصصان ترویج با ارائۀ خدمات ترو یجی ،به این حقیقت
رسیدند که ترویج با دیدگاه محدودی به فعالیت پرداخته است،
چراکه ارائۀ خدمات ترویجی ،تنها به روشهای ترویجی یا
ارتباطات ختم نمیشود .خدمات ترویجی اثربخش را نمیتوان
بدون درنظرگرفتن تحقیقات ،توسعۀ فناوری ،سیاست ،شرایط
تولیدی بهرهبرداران و دیگر عوامل ارائه داد .بدینترتیب ،مشخص
شد که کنشگرانی مانند عوامل تحقیق ،ترویج و کشاورزی ،یک
کل را تشکیل میدهند که سهم ترکیبی این کنشگران بیش از
اثر مجموعۀ سهم انفرادی آنهاست .به این ترتیب ،سیاست،
تحقیق ،ترویج و کشاورزان به عنوان یک سیستم درنظر گرفته
شدند و بهتبع آن ،مفهوم نظام دانش و اطالعات کشاورزی  1به
وجود آمد .این مفهوم ،تحلیل ماهیت واقعی فرایند تحقیق و نشر
را از محدودههای علم ترویج متعارف فراتر کرد و سهمی نیز به
مدیریت دانش داد  .بدینترتیب ،محدودۀ علم ترویج گسترش
یافت (.) Roling & Engel, 1991
نظام دانش و اطالعات کشاورزی ،از سه زیرنظام عمده
تشکیل شده است که عبارتاند از :زیرنظام تحقیقات که
مسئول تحقیقات کشاورزی و تولید دانش است؛ زیرنظام ترویج
که اطالعات و فناوری را مبادله میکند؛ و درنهایت ،زیرنظام
کاربران اطالعات و فناوری که اطالعات را بهکار میگیرند
( .) Snapp, 2004ترویج در ا ین نظام ،مسائل و مشکالت فنی
کشاورزان را شناسایی میکند ،آنها را به محققان انعکاس
میدهد و با همکاری و مشارکت مراکز تحقیقات کشاورزی که
منبع تغذیهکنندۀ ترویج است ( ) Zamani Pour, 2002پاسخ
مسائل فنی کشاورزان را با بهرهمندی از دانش بومی آنان
بهدست میآورد و در اختیارشان قرار میدهد ( Agbamu,
 .) 2000تحقیقات کشاورزی باید پیوسته در مسیری حرکت
کند که موافق طبیعت باشد و موجب استمرار و تقویت منابع
1. Agricultural Knowledge and Information System
)(AKIS

طبیعی محلی شود ( . ) Zamani Pour, 2002از ویژگیهای
اصلی ترو یج قرن بیستویکم ،یکپارچگی حقیقی و اطمینان از
مؤثر بودن یافتههای جد ید برای کشاورزان است ( Anonymous,
 .) 2007این امر درصورتی امکانپذیر است که مراکز تحقیقات،
با مراکز و عوامل ترویج  -که با دانش بومی و مردم محلی در
ارتباطاند  -ارتباطی مؤثر ،مستمر و کارا داشته باشند؛ بنابراین،
به سخن بونن ضرورت دارد که توجه تحقیقات در علوم
کشاورزی ،از ابداع و اختراع فناوریهایی که به منابع وسیع و
کمیاب نیاز دارد ،به ایجاد و ابداع فناوریهایی با مصرف کمتر
زمین و آب معطوف شود ( .) Zamani Pour, 2002مردم بهویژه
در روستاها ،نظام دانش و اطالعات کشاورزی را راهنمایی مهم
برای حل بسیاری از مشکالت خود میدانند؛ بنابرا ین ،باید
عناصر ا ین نظام ،پاسخگوی تمامی ا ین نیازها باشن د ( & FAO
.) World bank, 2000
ترویج به عنوان یکی از عوامل ارتقای دانش حرفهای
روستاییان و تسهیلگر ارتباط عوامل شبکۀ دانش کشاورزی،
باید با شناخت نقش عملکرد کنشگران اصلی و پیوندهای
ارتباطی آنها ،راهبردها و رهیافتهای مناسب را بهمنظور
مداخلههای ارتباطی اثربخش درجهت بهبود عملکرد پیوندی
بین کنشگران اصلی نظام دانش و اطالعات کشاورزی تدوین
کند .با درنظرگرفتن دیدگاه داکو درمورد عناصر اصلی نظام
دانش و اطالعات کشاورزی  -که به عنوان عناصر کلیدی در
توسعۀ کشاورزی نیز مطرحاند  -میتوان ترویج را تنها یکی از
عناصر مؤثر در توسعه دانست که زمانی عملکرد اثربخش
خواهد داشت که در قالب ی ک نظام فعالیت کند ( Moghadas
 .) Farimani, 2009مطا بق مطالعات موردی در ده کشور ،نظام
دانش و اطالعات کشاورزی توسعهیافته و کنشگران آن ،تنها
پژوهش ،ترویج و آموزش نیستند ،بلکه کنشگران دیگری نیز
در این نظام دخیلاند؛ از جمله آموزشگران کشاورزی،
متخصصان ترویج ،محققان بخش خصوصی (مانند شرکتهای
تأمین بذر و نهاده ،خریداران ،شرکتهای تولید کودهای
شیمیایی و بیولوژیک) و کشاورزان که میتوانند با تعامل با
یکدیگر ،در سودمندبودن هرچه بیشتر توسعۀ روستایی و
کشاورزی مؤثر واقع شوند (.) Rivera et al., 2005
 (2007) Eicherکنشگران نظام دانش و اطالعات
کشاورزی را ترویج ،تحقیق ،آموزش ،سازمانهای غیردولتی
( ،) NGOSکشاورزان و بخش خصوصی میداند .این نظام،
چارچوبی جامع برای بازشناخت روابط تعاملی و چندگانۀ
کشاورزی در حوزههای تحقیق ،ترویج ،آموزش ،بازار ،خدمات

نوری و همکاران  :واکاوی چالشهای ترویج برای تعامل با کنشگران نظام دانش و اطالعات کشاورزی 519 ...
( Asadi,

حمایتی ،اعتبارات ،سیاستگذاری و ...فراهم میآورد
 .) 2008از دیدگاه بانک جهانی و فائو نیز نظام دانش و
اطالعات کشاورزی ،نظامی است که عناصر (کنشگران) اصلی
آن عبارتاند از :ترویج ،تحقیق ،آموزش ،سازمانهای
غیردولتی ،کشاورزان و بخش خصوصی ( FAO & World
 .) Bank, 2000قطعاً فعالیت این نظام ،در محیطی سیاسی
انجام میشود؛ بنابراین ،سیاستگذاران هر کشور یا منطقه نیز
درهرصورت ،یکی از عناصر ا ین نظام تلقی میشوند.
این نظام مانند هر نظام اطالعاتی دیگری بر تعامل،
همکاری و هماهنگی اجزای تشکیلدهندۀ آن استوار است.
برونداد این نظام دانشی و درعینحال اطالعاتی ،آگاهکردن
تولی دکنندگان از دانش روز و نتایج پژوهشهاست .ترو یج ،با
انتقال اطالعات و فناوری ،ارتقای آگاهی عمومی و افزایش
گفتوگو بین ذینفعان نظام دانش و اطالعات ،نقشی اساسی
در پایداری کشاورزی ایفا میکند .درواقع ،ترویج ،تسهیلگر
کنشگران این نظام است () FAO, 1995؛ بنابراین ،به عنوان
عنصری کلیدی در نظام دانش و اطالعات کشاورزی ،باید
نقش خود را درست و اساسی ایفا کند تا برونداد این نظام،
صحیح و مؤثر باشد.
البته همانطورکه اشاره شد ،ترو یج بهتنها یی و بدون
همکاری و تعامل با سایر کنشگران نظام دانش و اطالعات
کشاورزی ،مؤثر نیست .تعامل و ارتباط دوسو یۀ ترویج و سایر
کنشگران ،امری ضروری است ،اما این تعامل و ارتباط یا
وجود ندارد یا اگر با بعضی کنشگران وجود دارد ،بسیار ضعیف
و ناچیز است؛ برای مثال ،محققان ،صاحبنظران ترو یج و
مسئوالن کشور ،رابطۀ تحقیق و ترو یج را ضعیف ارزیابی
کردهاند ( ;Shahbazi, 1993, 1980; Yaghoubi Nejad, 1990
Najafi, 1992; Soltani, 1993; Karami, 1993; Zamani
Pour, 2002; Karami Dehkordi, 1999; Pezeshki Rad,
2001; Mohamadzadeh, 2002; Ahmadi, 2005; Noroozi

.) & Malekmohammadi, 2008
از جمله مشکالت ترویج در تعامل با تحقیق عبارت است
از :همکارینکردن مؤسسات تحقیقاتی با ترویج،
گرایش نداشتن محققان به همکاری با مروجان و بر عکس،
نبود متخصصان موضوعی ،ساختار تشکیالتی ،وظایف شغلی
مروجان و محققان و اختالف در سطح تحصیالت محققان و
مروجان (.) Noroozi & Malekmohammadi, 2008
 (1993) Mclaren & Jonesدالیل ارتباطنداشتن تحقیق
و ترویج را پراکندگی کار عامالن ترویج و تحقیق ،نبود درک

مدیران درمورد اهمیت ارتباط متقابل ،نبود پروژههای
مشترک و واضحنبودن نقش مروجان و محققان مطرح
کردهاند .البته این قبیل مشکالت ،به ارتباط ترویج و تحقیق
محدود نمیشود ،بلکه برای مثال ،نقشهای متعدد عامالن یا
ابهام در این نقشها ،به تمامی تعامالت ضربه میزند.
یکی دیگر از نقشها و وظایف ترویج ،ایجاد و تقویت
سازمانهای کشاورزان است () Swanson et al., 1998؛
سازمانهایی که میتوانند در فرایند نشر نوآوریها و ترویج
یافتههای علمی و تحقیقاتی نقش بسیار مهمی ا یفا کنند .انواع
تشکلهای مردمی روستایی و کشاورزی در ایران عبارتاند از:
تشکلهای بومی روستایی در زمینۀ مدیریت نیروی انسانی
برای تولید روستایی ،تشکلهای روستایی در زمینۀ بهرهبرداری
از منابع تولید ،تشکلهای روستایی در زمینۀ خدمات تولید،
تشکلهای روستایی در زمینۀ مدیریت خدمات ،شرکتهای
تعاونی روستایی ،شرکتهای تعاونی تولید ،شرکتهای سهامی
زراعی ،مشاعها ،شرکتهای تعاونی کشاورزی ،دامداری
چندمنظوره ،گروههای همآب ،صندوقهای قرضالحسنه و
شوراهای اسالمی ( .) Abdollahi, 2006کشاورزان که زیرنظام
استفادهکننده از اطالعات محسوب میشوند ،در کشور حدود
نیمی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند ،اما بهدلیل قدرت
سیاسی محدود در قالب مؤسسات و انجمنها و شوراها یا
تعاونیها ساماندهی نشدهاند؛ بنابراین ،کنترل چندانی روی
نظام دانش و اطالعات کشاورزی ندارند .زیر نظام ترویج ،برای
تعامل در قالب این نظام باید از تعاونیها و شوراهای روستایی
استفاده کند .تالش اولیۀ ترویج ،باید ابتدا تشکیل و سازماندهی
کشاورزان در قالب گروهها ،تعاونیها ،انجمنها و تشکلها باشد
و سپس به برقراری تعامل با آنها بپردازد تا از طریق این
گروهها ،دانش ،اطالعات و فناوریها را به دست کاربران نهایی
برساند (.) Kalantari & Ebrahimi, 2006
یکی از ویژگیهای نظام دانش و اطالعات کشاورزی
کشورهای پیشرفته ،سازمانیافته بودن زیرنظام کشاورزان در
قالب تشکلهای غیردولتی است .کارشناسان عقیده دارند که
حادترین و مهمترین مشکل ساختاری نظام دانش و اطالعات
کشاورزی ایران ،ساماندهی نشدن کشاورزان در قالب
تشکلهای غیردولتی است .این امر ،دسترسی به آنها و
برقراری ارتباط با آنها را دچار مشکل میسازد ( Ahmadi,
.) 2005
فاصلۀ فرهنگی ،اختالف طبقاتی و منزلت اجتماعی اجزای
نظام دانش و اطالعات کشاورزی ،یکی د یگر از مشکالت آن
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است .هرچه زیرنظامها در سطحی مناسب باشند ،نظام بر
محیط خود کنترل بیشتری دارد و موفقتر است .در نظام
دانش و اطالعات کشاورزی کشور ،رشد و تکامل یکسانی
مشاهده نمیشود؛ برای مثال ،امکانات و تجهیزات ارتباطی
مدرن ،بهطور متناسب و کافی در اختیار کنشگران مختلف
نیست و اگر هم باشد ،کنشگران مختلف ،توانمندی یکسانی
در استفاده از فناوریهای ارتباطی مدرن ندارند .چنانکه
بیسوادی بیشتر کشاورزان ،سبب محدودشدن استفادۀ عوامل
اجرایی ترو یج از فناوریهای ارتباطی مدرن شده است؛
بنابراین ،باید به توسعه و تکامل همهجانبۀ زیرنظامها توجه
شود (.) Asadi, 2008
بررسی مطالعات مختلف نشان میدهد نسبت کشاورزان
به مروجان دولتی ترویج ،اغلب بیشتر از  1500نفر به یک نفر
است .تجارب بسیاری از کشورها داللت بر این دارد که بخش
ترویج دولتی ،قادر به اجرای مؤثر وظایف در سطح روستاها و
مناطق حاشیهای نیست (.) Nosrati & Rastgoo, 2008
واردشدن بخش خصوصی (شرکتهای فنی مشاورهای
کشاورزی ) ،تا حدودی این نسبت را کاهش داده است ،اما
ناکافی بودن تجارب بخش خصوصی در ارائۀ خدمات ترویجی،
ناهماهنگی برنامههای ترویج دولتی و شرکتهای خصوصی و
همچنین متفاوت بودن اهداف بخش خصوصی و دولتی در
ارائۀ خدمات ترویجی و مشاورهای ،مشکل را به گونهای دیگر
درآورده است .با توجه به نقشهای متعدد و کلیدی مروجان،
داشتن تخصص الزم ،ضرورتی انکارناپذیر است و مروجان باید
در انجام نقشهای خود آموزشهای کافی ببینند ( Lionberg
.) & Gwin, 1995
 ،(2008) Noroozi & Malekmohammadiدر تحقیقی
با عنوان «مشکالت ارتباط تحقیق و ترویج و سازوکارهای
ارتباطی ممکن» ،شاخصترین مشکالت ارتباط تحقیق و
ترویج را مواردی از قبیل اهمال در ایجاد توازن مؤثر میان
تحقیقات کشاورزی از یکسو و ترویج و آموزش کشاورزی از
سوی دیگر ،کوتاهی در ابتکار عمل ترویج در حفظ حلقههای
ارتباطی با تحقیقات ،تعداد ناکافی متخصصان موضوعی در
تشکیالت ترویج بهجهت کمی و کیفی و شکاف فرهنگی بین
محققان و مروجان کشاورزی بیان میکنند و مهمترین
سازوکارهای ارتباطی را یکپارچگی سازمانی تحقیق و ترویج،
ایجاد واحدهای رابط ،مشارکت محققان ارشد در آموزش
ضمن خدمت کارکنان ترویج ،ایجاد یک واحد تشکیالتی
مشترک ،انجام آزمایشهای سطح مزرعه بهصورت مشترک،

ایجاد مکان مشترک برای دو نهاد و جابهجایی ادواری
کارکنان تحقیق و ترویج میدانند (2005) Sadighi .در
مطالعهای با عنوان « پیوندهای تحقیق ،آموزش و ترویج:
تحلیلی از نه ادها در کشورهای درحالتوسعه» ،پس از ترسیم
چارچوبهای نظری سیستم تحقیق و ترویج کشاورزی جهان،
راهکارهایی برای بهبود پیوندهای تحقیق ،ترویج و آموزش
برای کشورهای درحالتوسعه ارائه کرد که از آن جمله
میتوان به تغییر سیاستها ،سازماندهی مجدد نهادها و
تقویت سازمانها اشاره کرد.
 (2001) ISNARدر بررسی تعدادی از کشورها ،مشکالت
عمدۀ ارتباط ترویج و تحقیق را ضعف سیستم ارزشیابی در
فرایند تولید و انتقال فناوری ،کمبود امکانات و منابع مالی،
تداخل وظایف و روشننبودن مأموریتها در تحقیق و ترویج
معرفی کرد؛ بنابراین ،با توجه به نتایج تحقیقات گذشته،
مبنیبر ضعف و ناکارآمدی تعامل ترویج با سایر کنشگران
نظام دانش و اطالعات کشاورزی ایران ،این پژوهش با هدف
کلی واکاوی چالشهای ترویج برای تعامل با کنشگران نظام
دانش و اطالعات کشاورزی از دیدگاه متخصصان ترو یج انجام
شد.
مواد و روشها
این پژوهش ،توصیفی است و بهروش پیمایشی انجام شده
است .جامعۀ آماری تحقیق ،متخصصان ترویج ایران شامل
اعضای هیئت علمی ترویج و آموزش کشاورزی ( ،) N1 =60
مدیران ارشد حوزۀ معاونت ترویج و آموزش وزارت جهاد
کشاورزی (  ) N2 =35و دانشجویان دکتری ترویج و آموزش
کشاورزی (  ) N3 =45هستند (  .) N=140حجم نمونه ،با
استفاده از جدول  103 ،(1970) Krejcie & Morganنفر
برآورد شد .افراد نمونه ،شامل گروهی از متخصصان ترویج
ایران (اعضای هیئت علمی ترویج و آموزش کشاورزی ،مدیران
ارشد حوزۀ معاونت ترویج و آموزش وزارت جهاد کشاورزی و
دانشجویان دکتری ترویج و آموزش کشاورزی) ،بهصورت
نمونهگیری هدفمند از میان اعضای انجمن علمی ترویج و
آموزش کشاورزی ایران انتخاب شدند و پرسشنامه بین آنها
توزیع شد .از  103پرسشنامۀ توزیعشده ،در مراجعۀ اول 54
پرسشنامه (  52درصد) و در مراجعۀ بعدی 36 ،پرسشنامه
(درمجموع 90 ،پرسشنامه (  87درصد) ) جمعآوری شد .با
توجه به باز نگرداندن تعدادی از پرسشنامهها و بهمنظور
تعمیمپذ یری نتایج به کل جامعۀ آماری ،پرسشنامههای
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پاسخگویان مرحلۀ اول و دوم ،از لحاظ متغیرهای اصلی
بررسی شدند .با توجه به اینکه اختالف معناداری بین پاسخ
پاسخگویان اولیه و ثانویه بهدست نیامد ،نتایج تحقیق ،قابل
تعمیم به کل جامعۀ آماری است ( ;Miller & Smith, 1983
.) Lindner & Wingenbach, 2002
ابزار سنجش ،پرسشنامهای دارای هفت بخش است که
بخش اول آن ،به ویژگیهای فردی و حرفهای متخصصان و
میزان تعامل آنها میپردازد و شش بخش دیگر آن ،مربوط
به مشکالت تعاملی ترویج با شش کنشگر دیگر نظام دانش و
اطالعات کشاورزی است .براساس پیشنگاشتهها ،مشکالت
تعاملی ترویج ،با هریک از کنشگران ،شناسایی و پرسشنامه
تدوین شد .شایان ذکر است که در پژوهش حاضر ،منظور از
شش کنشگر نظام دانش و اطالعات کشاورزی ،تحقیق،
آموزش ،کشاورزان ،شرکتهای خصوصی ،سیاستگذاران و
تشکلهای کشاورزان است.
روایی محتوایی و ظاهری ابزار تحقیق ،با استفاده از
نظرات جمعی از متخصصان ترویج و آموزش کشاورزی ،پس
از چند مرحله اصالح و بازنگری تأیید شد .اعتبار پرسشنامه
نیز با انجام آزمون پیشاهنگ تعیین شد .بدینترتیب که 30
پرسشنامه توسط  30نفر از متخصصان ترویج (اعضای
هیئت علمی ترویج و آموزش کشاورزی ،مدیران ارشد ترویج و
آموزش کشاورزی و دانشجویان دکتری ترویج و آموزش
کشاورزی ) خارج از نمونه تکمیل شدند .ضر یب آلفای کرونباخ
برای قسمتهای مختلف پرسشنامه ،از  0 /74تا  0 /95بهدست
آمد که نشان داد ابزار پژوهش ،برای جمعآوری اطالعات
نسبتاً قابلاعتماد است .پس از جمعآوری پرسشنامهها،
اطالعات با استفاده از نرمافزار  SPSS 16تجزیه و تحلیل
شدند.
نتایج و بحث
 .1میزان تعامل متخصصان با هریک از زیرنظام های نظام
دانش و اطالعات کشاورزی

درمجموع ،مشاهده شد که تعامل اعضای هیئت علمی ترویج و
آموزش کشاورزی با کشاورزان و بهرهبرداران ،بیش از حد
متوسط (  ) 3 /05است .کمترین تعامل با هنرستانهای
کشاورزی با میانگین  1 /66است و در بقیۀ موارد نیز تعامل
آنها کمتر از متوسط ارزیابی شده است.
مدیران ارشد حوزۀ معاونت ترویج و آموزش وزارت جهاد
کشاورزی نیز فقط در تعامل با بخشهای اجرایی از جمله

سازمان ترویج ،آموزش و تحقیق ،مراکز خدمات کشاورزی و
سایر بخشهای اجرایی ترویج کشاورزی ،تعامل باالتر از
متوسط دارند و در بقیۀ موارد ،بهویژه بخشهای آموزشی
شامل دانشکدهها و هنرستانهای کشاورزی و سایر مراکز
آموزشی ،تعامل آنها بسیار اندک است .دانشجویان دکتری
ترویج و آموزش کشاورزی نیز با توجه به دادههای حاصل،
بیشترین تعامل را تنها با دانشکدههای کشاورزی (میانگین
 ) 4 /42دارند و تعامل آنها با بخشهای اجرایی ترویج
کشاورزی ،کمتر از متوسط است .میانگین میزان تعامل
متخصصان با سایر زیرنظامهای نظام دانش و اطالعات
کشاورزی ،بهتفکیک گروههای مورد مطالعه و مجموع
متخصصان ،در جدول  1مشاهده میشود.
 .2اولویتبندی مشکالت ارتباطی ترویج با شش کنشگر
دیگر

همانطورکه در جدول  2مشاهده میشود ،مهمترین مشکالت
ارتباطی ترویج و آموزش از نظر متخصصان ترویج و آموزش
کشاورزی ،بهترتیب نبود همکاری در برنامهریزی و
تصمیمسازی بین ترویج و آموزش ،ناکافیبودن امکانات و
تجهیزات ارتباطی مدرن و نبود تناسب میزان حقوق با میزان
کار است .صاحبنظران ،یکی از جهتگیریهای آیندۀ آموزش
کشاورزی برای روستاییان را خروج از مکانهای آموزش
رسمی و کالسهای درس و حرکت بهسوی آموزش براساس
زندگی واقعی و روزمرۀ افراد میدانند؛ زیرا درگیرشدن آحاد
جامعه در حل مسائل ،آنها را به تغییر تشویق میکند.
تحلیل دادهها نشان میدهد مهمتر ین مشکل ارتباطی
ترو یج ،کمبود مشوقها و پاداشها در این دو نظام است.
همچنین گرایشنداشتن محققان و مروجان به مشارکت با
یکدیگر و پراکندگی کار ترویج و تحقیق ،از جمله مشکالتی
هستند که این دو نظام با آن مواجهاند؛ به عالوه ،بهنظر
متخصصان ترویج ،وجود رقابت ناسالم بین این دو نظام ،از
مشکالتی است که در ایران کمتر با آن مواجهیم (جدول .) 2
مشکالتی که ترویج و کشاورزان برای ارتباط با یکدیگر با
آنها مواجهاند ،بهترتیب عبارتاند از :نبود تناسب میان تعداد
مروجان و کشاورزان ،کمبود متخصصان ترو یج در سطوح
اجرایی ،بیسوادی بیشتر کشاورزان در کشور و اختالف
کشاورزان و مروجان در توانایی استفاده از فناوریهای
ارتباطی مدرن (جدول .) 2
 ،(2008) Asadi et al.برای رفع مشکالت تعاملی ترویج
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با کشاورزان ،عوامل زیر را مؤثر میدانند :توسعۀ خطوط تلفن
همراه ،تسهیل دسترسی خانوارها به خدمات رایانهای،
ساماندهی تقاضای جوامع روستایی ،گسترش زیرساختهای
فناوری و ارتباطات روستایی ،گسترش فناوریهای دردسترس
و سازگار با شرایط محلی ،آموزش نحوۀ استفاده از فناوری
اطالعات و ارتباطات و همچنین حما یت مالی و قانونی از
سرمایهگذاران و متخصصان خواهان مشارکت در امور
کشاورزان.
همچنین از نظر متخصصان ترویج ،مهمترین مشکلی که

بر سر راه ارتباط ترویج با تشکلهای کشاورزان وجود دارد،
بوروکراسیهای سخت اداری (با ضریب تغییرات  ) 0 /22است؛
به عالوه ،نبود بینش صحیح تشکلها دربارۀ نقش خود در حل
مشکالت کشاورزان (با ضریب تغییرات  ،) 0 /26از جمله
مشکالتی است که ترویج و تشکلها با آن مواجهاند (جدول
 .) 2نهادهای کشاورزی ،از طریق فرایند برنامهر یزی مشارکتی
با ترویج میتوانند نیازهای هر گروه از کشاورزان را
اولویتبندی کنند و با ارائۀ راهنماییها ،اطمینان الزم را برای
مخاطبان فراهم سازند (.) Hashemi, 2009

جدول  .1م یزان تعامل پاسخگویان با هریک از زیرنظامها ،به تفک یک گروهها ()n =90
زیرنظامها

هیئتعلمی
میانگین* انحراف معیار

دانشجویان دکتری

مجموع

متخصصان اجرایی

می انگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

می انگین

انحراف معیار

مراکز تحقیقات کشاورزی

2/28

1/15

2/21

1/03

3/1

1/34

2/52

1/23

دانشکدههای کشاورزی

4/58

0/99

4/42

0/83

2/31

0/89

3/82

1/37

کشاورزان

3/05

1/08

3/07

1/24

3/1

1/04

3/07

1/11

مراکز ترویج و خدمات کشاورزی

2/58

1/23

2/64

1/28

3/24

1/12

2/81

1/23

تعاونیها و تشکلهای کشاورزی

1/68

0/93

2/25

1/1

2/37

1/04

2/08

1/06

شبکة خصوصی مهندسی کشاورزی

1/7

1/08

2/46

1/03

2/33

1/34

2/14

1/2

سیاستگذاران بخش کشاورزی

1/96

1/07

1/92

1/11

3

1/16

2/28

1/21

سازمان ترویج ،آموزش و تحقیق

2/14

1/43

1/82

1/02

4/16

1/05

2/7

1/57

مراکز آموزش علمی – کاربردی

2/11

1/59

2/85

1/14

2/37

1/29

2/41

1/4

هنرستانهای کشاورزی

1/66

1/65

2/35

1/31

1/68

1/03

1/88

1/39

سازمان نظام مهندسی کشاورزی

2/26

1/69

3/39

1/1

2/37

1/1

2/64

1/43

* دامنة م یانگ ین از  1تا  5است .

در زمینۀ مشکالت تعاملی ترو یج با شرکتهای خصوصی،
ضریب تغییرات جدول  2نشان میدهد بیشترین توافق
(کمترین پراکندگی نسبی ) روی گویههای ناکافیبودن تجارب
بخش خصوصی در ارائۀ خدمات ترویجی و ناکافیبودن
امکانات ارتباطی مدرن در شرکتهای خصوصی است.
همچنین کمترین توافق (بیشترین پراکندگی نسبی ) درمورد
گویۀ ناهماهنگی برنامههای ترویج دولتی و شرکتهای
خصوصی (با ضریب تغییرات  ) 0 /3وجود دارد .برای رفع
مشکالت تعامل بین نظام ترویج دولتی و خصوصی و بهمنظور
تسهیل در فرایند واگذاری خدمات مشاورۀ فنی و مهندسی
کشاورزی به بخش غیردولتی ،سازمان نظام مهندسی
کشاورزی و منابع طبیعی کشور ،شرکت مادر تخصصی
کارآفرینی را در سطح ملی تشکیل داده است و درصدد است

برای استانهای مختلف نیز شرکتهای مادر تخصصی
کارآفرینی را تشکیل دهد (.) Hashemi, 2009
از نظر متخصصان ترویج ،مهمترین مشکل ارتباط ترویج
با سیاستگذاران بخش کشاورزی این است که درصورت
انعکاس مشکالت توسط ترویج ،ضمانت اجرایی برای آن وجود
ندارد (ضریب تغییرات ) 0 /23؛ به عالوه ،از نظر متخصصان
ترویج ،وجود نقشهای متعدد مروجان و سیاستگذاران،
مشکل عمدهای در ارتباط این دو نظام بهشمار نمیرود؛ زیرا
این مشکل ،با ضریب تغییرات  0 /27در اولویت آخر مشکالت
ترویج و سیاستگذاران قرار گرفته است (جدول .) 2
 ،(2002) Zamani Pourمشکالت سیاسی ترویج
کشاورزی را موارد زیر میداند :مشخصنبودن سیاست توسعۀ
کشاورزی ،قرارگرفتن افرادی که صالحیت علمی و تجربی
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ندارند ،در رأس بعضی از قسمتهای مختلف وزارت کشاورزی
که عمداً و سهواً موجب رکود کارها میشوند ،استفاده از
مروجان ،اغلب در راه اهداف خاص مدیرکل وقت ،اتخاذ
تصمیمهای غالباً مغرضانه از طرف کسانی که درمورد وضع

کشاورزی اطالعاتی از کشاورزی و ترویج ندارند ،بیتوجهی به
مقامات و دستگاههای اجرایی به کار ترویج کشاورزی و نبود
قانون مدون برای ترویج کشاورزی.

جدول  . 2اولویتبندی مشکالت ارتباطی ترویج با شش کنشگر دیگر ()n=90
*

انحراف معیار

ضریب تغییرات ()cv

اولویت

نبود همکاری در برنامه ریزی و تصمیمسازی بین ترویج و آموزش
ناکافیبودن امکانات و تجهیزات ارتباطی مدرن (مانند دسترسی به
اینترنت )
نبود تناسب میزان حقوق نسبت به میزان کار

3/94
3/65

0/91
1/00

0/23
0/27

1
2

3/55

1/10

0/3

3

 .2مشکالت ارتباطی ترویج با تحقیق
کمبود مشوقها و پاداشها در ترویج و تحقیق
گرایش نداشتن محققان و مروجان به مشارکت با یکدیگر
پراکندگی کار ترویج و تحقیق و واضح نبودن نقش هریک از آنها
فاصلة فرهنگی یا منزلت اجتماعی محققان و مروجان
وجود رقابت ناسالم بین بخش ترویج و بخش تحقیق

3/90
3/87
3/88
3/79
3/38

 .3مشکالت ارتباطی ترویج با کشاورزان
نبود تناسب میان تعداد مروجان و کشاورزان (نسبت مروج به کشاورز)
کمبود متخصصان ترویج در سطوح اجرایی
بیسوادی بیشتر کشاورزان در کشور
اختالف کشاورزان و مروجان در توانایی استفاده از فناوریهای ارتباطی مدرن

3/95
4/00
3/78
3/45

 .4مشکالت ارتباطی ترویج با تشکلهای کشاورزان
وجود بوروکراسیهای سخت اداری
نبود بینش صحیح تشکلها دربارة نقش خود در حل مشکالت کشاورزان
نبود نیروی انسانی متخصص و کارآمد در تشکلهای کشاورزی
نبود رغبت تشکلها به همکاری با ترویج

4/05
3/81
3/61
3/53

 .5مشکالت ارتباطی ترویج با شرکتهای خصوصی
ناکافیبودن تجارب بخش خصوصی در ارائة خدمات ترویجی
ناکافیبودن امکانات ارتباطی مدرن در شرکتهای خصوصی
تفاوت اهداف بخش خصوصی و بخش دولتی در ارائة خدمات ترویجی
ناهماهنگی برنامههای دولتی ترویج و شرکتهای خصوصی

3/89
3/38
3/58
3/68

 .6مشکالت ارتباطی ترویج با سیاستگذاران بخش کشاورزی
نب ود ضمانت اجرایی درصورت انعکاس مشکالت
نبود بینش صحیح مدیران درمورد اهمیت ارتباط متقابل
نبود نمایندة ترویج در برنامه ریزی و سیاستگذاری
وجود نقشهای متعدد مروجان و سیاستگذاران

4/18
4/06
3/97
3/83

 . 1مشکالت ارتباطی ترویج با آموزش

* دامنة میانگین از  1تا  5است.

میانگین

0/85
0/87
0/95
1/11
1/37
0/92
0/95
0/95
1/12
0/92
1/00
1/03
1/11
1/01
0/98
1/09
1/12
0/94
0/96
0/99
1/06

0/21
0/22
0/24
0/29
0/4
0/23
0/23
0/25
0/32
0/22
0/26
0/28
0/31
0/25
0/28
0/3
0/3
0/22
0/23
0/24
0/27

1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
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 .3اولویتبندی کلی مشکالت ارتباطی ترویج با شش
کنشگر دیگر

در حالت کلی ،با جمع وزن گویههای مربوط به هر کنشگر و
تقسیم آنها بر تعداد گو یهها ،میانگین کل هر کنشگر
مشخص شد و اولویتها براساس جدول  3بهدست آمد.
براساس نتا یج ،مشکالت تعامل ترویج با سیاستگذاران با
میانگین کل  4 /03و انحراف معیار  ،0 /8در اولو یت نخست
مشکالت ترویج با سا یر کنشگران و پس از آن ،مشکالت

ارتباطی ترویج با کشاورزان ،با میانگین  3 /79و انحراف معیار
 0 /64قرار دارد .همچنین ،کمترین مشکل ،در تعامل با
شرکتهای خ صوصی با میانگین  3 /46و انحراف معیار 0 /76
است؛ بنابراین ،باید در اولویت امر به مشکالت ارتباطی ترویج
با سیاستگذاران بخش کشاورزی رسیدگی شود و پس از رفع
این مشکالت و زمینهسازیها و برنامهر یزیهای درست ،به
مشکالت دیگر پرداخته شود.

جدول  .3اولویتبندی کلی مشکالت ارتباطی ترویج با شش کنشگر دیگر ()n=90
مشکالت

تعداد گویهها

می انگین*

انحراف معیار

اولویت

مشکالت ارتباطی ترویج با سیاستگذاران
مشکالت ارتباطی ترویج با کشاورزان
مشکالت ارتباطی ترویج با تحقیق
مشکالت ارتباطی ترویج با تشکلهای کشاورزی
مشکالت ارتباطی ترویج با آموزش
مشکالت ارتباطی ترویج با شرکتهای خصوصی

4
4
5
4
3
4

4/03
3/79
3/77
3/76
3/72
3/64

0/8
0/64
0/64
0/73
0/79
0/76

1
2
3
4
5
6

* م یانگ ین کل برای هر کنشگر ،از حاصلجمع سؤاالت (ط یف ل یکرت) تقس یم بر تعداد سؤاالت هر کنشگر محاسبه شد .دامنة م یانگ ینها
ب ین صفر (بسیار کم) تا ( 5بسیار زیاد) است.

 .4مقایسة میانگین دیدگاه آزمودنی ها دربارة مشکالت
تعاملی ترویج با سایر کنشگران

اختالف میانگین د یدگاه آزمودنیها با استفاده از تجزیه و تحلیل
واریانس یکطرفه (آزمون  ) Fبررسی شد .همانطورکه جدول 4
نشان میدهد ،گروههای مورد مطالعه (آزمودنیها ) جز درمورد
مشکالت تعاملی ترویج ،با سیاستگذاران اتفاق نظر دارند و
اختالف معنیداری بین نظرهای آنها مشاهده نمیشود.
همچنین ،نتیجۀ آزمون  LSDنشان میدهد که اختالف
معنیداری بین میانگین دی دگاه استادان با متخصصان بخش
اجرایی و دانشجویان دکتری وجود ندارد و تنها بین میانگین
دیدگاه دانشجویان دکتری ( ) M=4/33و بخش اجرا ( ) M=3 /71
اختالف معنیداری مشاهده میشود .بین میانگین دیدگاه استادان
و متخصصان بخش اجرا نیز اختالفنظر ،معنیدار نیست.
برای سنجش مشکالت ترویج با کنشگران مورد مطالعه،
چند گویۀ پنجگزینهای (  =1بسیار کم =2 ،کم =3 ،متوسط،
 =4زیاد و  =5بسیار زیاد ) منظور شد .با توجه به میانگینها -
که بیشتر آنها باالی متوسط و نزدی ک به زیادند  -و اینکه

هرسه گروه مورد مطالعه ،درمورد این مشکالت اتفاق نظر
دارند ،این مشکالت ،واقعاً در کشور ما وجود دارند.
نتیجهگیری و پیشنهادها
یافتهها نشان میدهند درمجموع ،متخصصان ترویج ،ارتباط
اندکی با سایر زیرنظامهای نظام دانش و اطالعات کشاورزی
دارند ،مگر درمورد دانشکدههای کشاورزی و خود کشاورزان که
تعامالت ،باالی متوسط است؛ این یافته با نتیجۀ مطالعۀ
 (2008) Rathore et al.همراستاست .این امر نشان میدهد علوم
ترویج ،بیشتر در دانشکدههای کشاورزی باقی میمانند و به
بخشهای اجرا یی مانند مراکز خدمات ترویج منتقل نمیشوند.
حتی تعامل مستقیم متخصصان با کشاورزان نیز راهحل مشکالت
نیست؛ چراکه تعداد متخصصان از کشاورزان بسیار کمتر
است Nosrati & Rastgoo (2008) .نیز به این نتیجه رسیدند؛
بنابراین ،پیشنهاد میشود تمهیداتی برای بهبود تعامل
متخصصان ترویج با سایر زیرنظامها اندیشیده شود.

نوری و همکاران  :واکاوی چالشهای ترویج برای تعامل با کنشگران نظام دانش و اطالعات کشاورزی 525 ...
جدول  . 4مقایسة م یانگ ین دیدگاه آزمودنیها به مشکالت تعاملی ترویج با سایر کنشگران
متغیر

ترویج و آموزش

ترویج و تحقیق

ترویج و کشاورزان

ترویج و بخش خصوصی

ترویج و سیاستگذاران

ترویج و تشکلهای کشاورزی

*

انحراف معیار

گروهها

تعداد

میانگین

استادان

30

3/69

0/72

دانشجویان دکتری

30

3/94

0/83

بخش اجرایی

30

3/54

0/82

جمع

90

3/72

0/79

استادان

30

3/67

0/58

دانشجویان دکتری

30

3/83

0/75

بخش اجرایی

30

3/82

0/6

جمع

90

3/77

0/64

استادان

30

3/88

0/57

دانشجویان دکتری

30

3/92

0/74

بخش اجرایی

30

3/56

0/57

جمع

90

3/79

0/64

استادان

30

3/71

0/61

دانشجویان دکتری

30

3/59

1/00

بخش اجرایی

30

3/6

0/68

جمع

90

3/64

0/76

استادان

30

4/03

0/71

دا نشجویان دکتری

30

4/33

0/8

بخش اجرایی

30

3/71

0/81

جمع

90

4/03

0/80

استادان

30

3/92

0/66

دانشجویان دکتری

30

3/82

0/87

بخش اجرایی

30

3/5

0/62

جمع

90

3/76

0/73

مقدارF

1/964

0/674

2/951

0/253

0/782

2/82

2-tail sig.

0/146

0/512

0/057

0/777

**0/011

0/065

* دامنة م یانگ ین از  1تا  5استP≥0/05 ** .

براساس نتایج ،مهمترین مشکل ارتباط ترویج و آموزش،
نبود همکاری در ترویج و آموزش برنامهریزی و تصمیمسازی
است  .این یافته نیز با نتیجۀ مطالعۀ (2005) Sadighi
همخوانی دارد .این نبود همکاری ،سبب سردرگمی و حرکت
نکردن درجهت اهداف توسعۀ کشاورزی کشور میشود؛
بنابراین ،پیشنهاد میشود بخشهای ترویجی و آموزشی
کشاورزی کشور ،در برنامهریزی و تصمیمگیریهای خود
یکدیگر را دخالت دهند تا ترویج و آموزش ،همگام با یکدیگر
درجهت توسعۀ کشاورزی کشور حرکت کنند.
با توجه به یافتهها ،مهمترین مشکل تعامل بخشهای ترویجی

و بخشهای تحقیقاتی ،کمبود مشوقها و پاداشها در ترویج و
تحقیق است .همچنین ،تعامل اندک متخصصان ترویج با مراکز
تحقیقاتی ،تأییدی بر ضعف تعامل ترویج و تحقیق است .این
بخش از یافتهها با نتایج مطالعات ،(1998) Swanson et al.
&Jones
 (2008) Noroozi & Malekmohammadiو
 ) 1993( Mclarenهمراستاست؛ بنابراین ،پیشنهاد میشود از
مشوقهای مناسب برای همکاری مروجان و محققان با یکد یگر
استفاده شود؛ به عالوه ،در این راستا پیشنهادهای زیر ارائه می
شود :گماردن متخصصان موضوعی و کارکنان پژوهش
نظامهای زراعی یا پژوهش کاال یی به انجام فعالیتهای مشترک
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 تجارب کافی در ارائۀ، بخش خصوصی،مطا بق نتایج
 بخش دولتی ترویج باید برای،خدمات ترویجی ندارد؛ بنابراین
) آموزش و رفع مشکالت بخش خصوصی (شرکتهای خصوصی
، از نظر متخصصان ترویج، همچنین مطابق یافتهها.اقدام کند
درصورتیکه مشکالت بخش کشاورزی از طریق ترویج به
 هیچ ضمانت اجرایی برای رفع آنها،سیاستگذاران منعکس شود
 بخش ترویج نیز انگیزهای برای انعکاس،وجود ندارد؛ بنابراین
 پیشنهاد میشود به مشکالتی که.مشکالت نمی یابد
 توجه شود و،سیاستگذاران بخش کشاورزی انعکاس میدهند
. با همکاری بخشهای اجرا یی حل شوند،این مشکالت
با توجه به معنیدار نبودن دیدگاهها و نظرات متخصصان
 دانشجویان دکتری ترویج و،ترویج (اعضای هیئت علمی
آموزش کشاورزی و متخصصان ترویج معاونت ترویج و آموزش
وزارت جهاد کشاورزی ) دربارۀ ارتباط مشکالت ترویج با دیگر
 متخصصان ترویج در این زمینه اتفاق نظر دارند و،کنشگران
.باید تمهیدات اساسی برای رفع این مشکالت اندیشیده شود
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 تنگناها و اولویتهای کشاورزان از،و ارزیابی مشترک منابع
طریق تحقیق و ترویج برای هر منطقۀ کشاورزی بومشناختی و
.) RRA نظام زراعی (با استفاده از تکنیک
 از،مشکل نبود تناسب میان تعداد مروجان و کشاورزان
سالها پیش مطرح بوده است و نتایج این مطالعه نیز تأییدی
 تعداد مروجان در کشور. بر استمرار ا ین مشکل تا امروز است
،ما کمتر از کشاورزان است و باید درجهت رفع ا ین مشکل
 نتایج تحقیقات و، از ا ین طریق.گامهای اساسی برداشته شود
.علوم بروز در اختیار تمامی کشاورزان قرار میگیرد
 از مهمترین، بوروکراسیهای سخت اداری،مطابق نتایج
.مشکالت تعامل ترویج با تشکلهای کشاورزان است
 این بخش.متخصصان نیز با این تشکلها تعامل اندکی دارند
Lionberg & Gwin ( و2008) Asadi  با مطالعات،از یافتهها
 ضعف، با وجود اینگونه مشکالت.( همخوانی دارد1995)
تشکلهای کشاورزان در کشور ما اجتنابناپذیر است و برای
 باید انعطافپذیری اداری درمورد تشکلهای،رفع این مشکل
.کشاورزان بیشتر شود
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