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چالش های نظام ترویج کشاورزی در سازگاری با تغییر اقلیم:
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چکیده
اقلیم در حال تغییر است و پیشبینی های مختلف نیز حاکی از تسریع روند تغییر اقلیم در
آینده میباشد .درصورتیکه کشاورزان و ساکنان مناطق روس تایی از توانایی و ظرفیت مناسب
برای رویارویی با ریسک ناشی از تغییر اقلیم برخوردار نباشند ،خسارات جبرانناپذیری بر پیکره
بخش کشاورزی و جامعه روستایی وارد خواهد شد .نظامهای ترویجی میتوانند نقش بهسزایی
در افزایش سازگاری کشاورزان با تغییر اقلیم داشته باشند .لذا ،این پژوهش با هدف شناسایی
چالش های نظام ترویج کشاورزی در رویارویی با تغییر اقلیم و تبیین مهارتهای حرفهای مورد
نیاز عاملین ترویجی به منظور افزایش سازگاری کشاورزان با تغییر اقلیم انجام شده است.
بدینمنظور نسبت به انجام مصاحبه های اکتشافی و گروهی متمرکز با  40تن از کارشناسان
ترویجی استان فارس اقدام شد .افزایش نوسانات اقلیمی ،انتشار گازهای گلخانهای ،کاهش آب
کشاورزی ،کاهش مواد آلی خاک ،کاهش عملکرد محصوالت کشاورزی و ضعف دانش و
آگاهی کشاورزان در زمینه تغییر اقلیم از چالش های نظام ترویج در رویارویی با پدیده تغییر
اقلیم بود ،اما محدودیت های ساختاری و انسانی ترویج را از سازگاری با تغییر اقلیم باز
میداشت .این در حالی است که برخورداری عاملین ترویجی از مهارتهای دانشی -اطالعاتی،
فردی -حرفهای ،ارتباطی ،اجتماعی -روان شناختی و پژوهشگری مناسب نقش بسزایی در
افزایش سا زگاری کشاورزان با تغییر اقلیم دارد.
واژههای کلیدی :تغییر اقلیم ،سازگاری ،ترویج ،عاملین ترویجی ،مهارتها
مقدمه
علیرغم برخی عدم اطمینانها ،تغییر اقلیم بهعنوان
واقعیتی مسلم مورد قبول بسیاری صاحبنظران قرار
گرفته است ( .)Fussel, 2009; Stott et al., 2010ضمن
اينکه سناريوهای مختلف پیشبینی تغییر اقلیم در آينده،
بر استمرار و تسريع روند تغییر اقلیم تأکید نمودهاند
( .)Ford & Berrang-Ford, 2011افزايش تولید و انتشار
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گازهای گلخانهای که به عنوان عامل اصلی زمینهساز تغییر
اقلیم شناخته شده است ( ،)Karami, 2012يکی از
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در صورتیکه تولید و انتشار گازهای گلخانهای محدود
نگردد ،افزايش  1/8تا  4/0درجه سانتیگرادی دمای زمین
در قرن آينده بسیار محتمل خواهد بود ( & Tong
 .)Soskolne, 2007تغییرات گرمايشی زمین نیز موجب
افزايش نوسانات دمايی ،تغییر در الگوی بارش ،افزايش
طغیان درياچهها و اقیانوسها در مناطق مرطوب و افزايش
فراوانی وقوع خشکسالیهای شديد و مستمر در مناطق
خشک و نیمهخشک خواهد شد (.)Molen et al., 2011
اين امر میتواند پیامدهای ناگواری را بر جوامع روستايی
دارای اقتصاد متکی بر کشاورزی و منابع طبیعی داشته
باشد .چرا که کشاورزی و تغییر اقلیم با يکديگر مرتبط
میباشند ( .)Nelson, 2009هر چند بخش کشاورزی از
طريق مصرف نهادههايی هم چون کود و سموم شیمیايی،
بکارگیری ماشینها و ابزار ،تولیدات دامی و تغییر کاربری
زمین مسئولیت انتشار مستقیم  13/5درصد از گازهای
گلخانهای را بر عهده دارد ( )Karami, 2012اما رويکرد به

سازگاری بخش کشاورزی با تغییر اقلیم زياد است و میزان
اثربخشی برخی راهکارهای سازگاری نیز چندان مشخص
نمیباشد ،اما اطالعات میتواند بهمثابه عاملی حیاتی در
حمايت از بخش کشاورزی در شرايط تغییر اقلیم محسوب
شود ( .)Singh & Grover, 2013بديهی است نظامهای
ترويجی نقش مهمی در ارايه اطالعات به کشاورزان دارند
( .)IPCC, 2007چرا که ترويج کشاورزی بهعنوان
مجموعهای از مداخلهگریهای ارتباطی در نظر گرفته
شده است که به حل موقعیتهای مسألهدار کمک میکند
( .)Leeuwis, 2006اين تعريف از ترويج کشاورزی ،اين
اختیار را به اين نهاد خدماتی می دهد که موضوع تغییر
اقلیم و سازگاری با آن را نیز در زمره وظايف خود بداند
(.)Ozor, 2009
نظامهای ترويج کشاورزی میتوانند بهرهبرداران را
برای رويارويی با نوسانات و عدمقطعیتهای ناشی از تغییر
اقلیم آماده سازند ،راهکارهايی را برای مقابله با ريسکهای

فعالیتهايی مانند تولید و بهرهگیری از کودهای سبز،
مديريت مناسب خاک و اراضی ،رويکرد به کشاورزی
پايدار و تجزيه مناسب کربن میتواند در کاهش انتشار
گازهای گلخانه ای نقش بسزايی داشته باشد ( Singh and
.)Grover, 2013
از سوی ديگر ،بخش کشاورزی بهعنوان بزرگترين
مصرفکننده آب محسوب می شود .سناريوهای مختلف
تغییر اقلیم نشان میدهد که تنش آبی در آينده افزايش
خواهد يافت ( )Karami, 2012و اين احتمال وجود دارد
که در مناطق خشک و نیمه خشک از گستره اراضی
مستعد کشاورزی به شدت کاسته شود ( Falkenmark,
 .) 2007وابستگی بیش از حد کشاورزی بسیاری از اين
مناطق به منابع آب سطحی میتواند اثرات ناشی از تغییر
اقلیم را تشديد کند ()Ravindranath & Sathaye, 2003
و تولید و معیشت خانوارهای کشاورز را مورد تهديد جدی
قرار دهد .بهنحویکه پیشبینی میشود تغییر اقلیم
موجب کاهش تولید غالت در بیش از  65کشور گرديده
و موجبات کاهش  16درصدی تولید ناخالص داخلی بخش
کشاورزی را فراهم نمايد ( .)FAO, 2005بنابراين،
کشاورزان و ساکنان مناطق روستايی بايد از توانايی و

فزاينده ناشی از اين پديده معرفی کنند و با ارايه خدمات
مشاوره ای مناسب از پیامدهای نامطلوب ناشی از تغییر
اقلیم بکاهند .اين حمايت ،به خصوص در شرايط کشور
ايران که در آن بخش قابلتوجهی از بهرهبرداران در زمره
کشاورزان خردهمالک قرار دارند ،از اهمیت بیشتری
برخوردار است .چرا که کشاورزان خرده مالک و منبع فقر
نقش کمتری در شکلگیری پديده تغییر اقلیم دارند ،اما
به میزان بیشتری در مقابل اين پديده آسیبپذير
میباشند .از سوی ديگر ،فعالیتهای تأخیری و نابهنگام
ترويج کشاورزی در پاسخگويی به تغییر اقلیم میتواند به
افزايش خسارات زيست محیطی و اجتماعی منجر شود.
بنابراين ،نظام ترويج کشاورزی میبايست توانايی و
آمادگی الزم برای پاسخگويی به چالشهای ناشی از تغییر
اقلیم را داشته باشد .بديهی است عاملین ترويجی به عنوان
مهمترين سرمايههای نظام ترويج کشاورزی ،نقش بسزايی
در تحقق اين مأموريت دارند ( Ghanian & Zamani,
 .)2003عاملین ترويجی میبايست بهعنوان نیروهای
دانشی -اطالعاتی ايفای نقش نموده و آغازگر و
تسهیلکننده ( )Anaeto et al., 2012تعاملهای
دانش محور و دوجانبه میان محققان و تولیدکنندگان

ظرفیت مناسب برای رويارويی با ريسک ناشی از تغییر
اقلیم برخوردار باشند ( .)IPCC, 2007هرچند هزينههای

کشاورزی باشند ( .)Kobzev & Borodina, 2001اين
بدان مفهوم است که نه تنها نظام ترويج کشاورزی

کشاورز و مويدی :چالش های نظام ترويج کشاورزی در سازگاری با تغییر اقلیم...

می بايست از آمادگی الزم برای رويارويی با تغییر اقلیم
برخوردار باشد ،بلکه عاملین ترويجی نیز بايد
شايستگیهای حرفه ای مورد نیاز برای افزايش سازگاری
کشاورزان با تغییر را دارا باشند .لذا ،اين پژوهش با هدف
شناسايی چالش های ترويج کشاورزی در سازگاری با تغییر
اقلیم و نیز تبیین مهارتهای حرفهای عاملین ترويجی در
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زمینه سازی سازگاری کشاورزان با تغییر اقلیم انجام شده
است .الزم به ذکر است که مطالعات مختلفی به تبیین
صالحیتهای حرفه ای مورد نیاز عاملین ترويجی
اختصاص يافتهاند (جدول  ،)1اما هیچيک از اين مطالعات
در بستر تغییر اقلیم انجام نشدهاند.

جدول شماره  -1صالحیتهای حرفهای مورد نیاز عاملین ترويجی
صالحیتها
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مناسب ،توانايی ايجاد انگیزه در روستايیان ،توانايی استفاده
از ابزارهای نوين اطالعاتی و ارتباطی ،آشنايی با روشهای
آموزش بزرگساالن ،توانايی در برقراری ارتباط با سازمانهای
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جداگانه متن مصاحبه هر يک از متخصصان اقدام گرديد

مواد و روشها
در اين پژوهش ،از تحقیق کیفی بهعنوان استراتژی

و پاسخهای ارائه شده بهصورت مجزا استخراج شد .سپس

کلی و روش مطالعه موردی اکتشافی بهعنوان طرح تحقیق

با بررسی مقايسهای پاسخها ،مقولههای اصلی مرتبط با

استفاده شد .مطالعه موردی به بررسی عمیق جزيیات

پژوهش مشخص گرديدند .پس از آن ،با مرور مجدد

نمونه هايی از يک پديده در محیط طبیعی پرداخته و

محتوای اصلی مربوط به پاسخهای هر يک از متخصصان

ديدگاه افراد مشارکتکننده را در زمینه پديده مورد نظر

به جستجوی شواهدی مبنی بر تأيید مقولههای استخراج

منعکس مینمايد ( .)Yin, 2003بدين منظور با استفاده از

شده اقدام گرديد .در مرحله بعد ،به بررسی يافتههای

طرح تحقیق چند موردی  )Yin, 2003( 1نسبت به انجام

تلفیق شده (صرفنظر از فرد پاسخگو) مبادرت گرديد تا

مطالعه در زمینه چالشهای نظام ترويج کشاورزی در

مجدداً از قابلیت تأيید مقولههای تعیینشده اطمینان

شرايط رويارويی با تغییر اقلیم اقدام شد.

حاصل شود .در نهايت با مراجعه به متخصصان مربوطه از

از آنجا که هدف از انجام پژوهش ،تبیین ديدگاهها و
نظرات کارشناسان ترويجی در خصوص چالشهای ترويج

آنان درخواست گرديد تا صحت تجزيه و تحلیل انجام شده
را مورد تأيید قرار دهند.

و مهارتهای حرفه ای مورد نیاز عاملین ترويجی بود،

از سوی ديگر ،بهمنظور حصول اطمینان از صحت و

کارشناسان ترويج کشاورزی به عنوان منابع تأمینکننده

جامعیت مفاهیم مورد اشاره توسط متخصصان ،میزان

دادههای مورد نیاز به شمار رفتند .در اين راستا،

تأيیدپذيری ديدگاه ها از سوی ساير فعاالن بخش ترويج

نمونهگیری بهصورت هدفمند انجام شد .بهنحویکه در

کشاورزی و نیز تبیین موانع و راهکارهای سازگاری نظام

مرحله نخست ،آن دسته از کارشناسان ترويجی استان

ترويج کشاورزی با تغییر اقلیم نسبت به انجام مصاحبه

فارس که از دانش ضمنی در زمینه مباحث تغییر اقلیم

گروه متمرکز کارشناسان ترويج اقدام شد .بدين منظور،

برخوردار بودند و تجربه و تخصص کافی در زمینه
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فعالیت های ترويجی داشتند ،مورد شناسايی قرار گرفتند.

نفره مورد مصاحبه قرار گرفتند و هر مصاحبه گروهی بین

سپس ،با استفاده از مصاحبه اکتشافی ،به بررسی

دو تا دو و نیم ساعت بهطول انجامید .در اين مصاحبهها،

ديدگاه های متخصصان مربوطه در زمینه تغییر اقلیم و

ابتدا از کارشناسان شرکتکننده خواسته شد که به بحث

تأثیر آن بر فعالیت های ترويجی مبادرت گرديد .همچنین،

مقدماتی در خصوص نحوه تأثیرپذيری فعالیتهای

با بهرهگیری از مصاحبه نیمهساختار يافته ،مهارتهای

ترويجی از تغییرات اقلیمی بپردازند .پس از آن ،چالشها

حرفه ای مورد نیاز عاملین ترويجی برای رويارويی مطلوب

و موانع سازگاری (موضوعات محوری) بیان شده توسط

با تغییرات اقلیمی مورد کنکاش قرار گرفت .الزم بهذکر

متخصصان در اختیار اعضای گروههای متمرکز قرار داده

است که مدت زمان صرف شده برای انجام هر مصاحبه از

شد و از آنان درخواست گرديد ضمن بیان میزان موافقت

يک تا يک و نیم ساعت متغیر بود .همچنین ،مصاحبه با

يا مخالفت خود با موضوعات کلیدی مطرح شده،

کارشناسان کلیدی تا زمان دستیابی به اشباع نظری

راهکارهايی را برای رفع موانع سازگاری نظام کنونی ترويج

استمرار يافت .بدين ترتیب ،ديدگاههای پنج متخصص

با تغییر اقلیم و نیز سازگار سازی کشاورزان با تغییر اقلیم

کلیدی مورد بررسی قرار گرفت .بهمنظور تجزيه و تحلیل

بیان نمايند .به همین ترتیب ،مهارتهای حرفهای مورد

دادهها نیز از رهیافت ترکیب بین موردی استفاده شد

نیاز مروجان در شرايط تغییر اقلیم و نحوه کسب و تقويت

( .)Stake, 2006در اين راستا ،ابتدا نسبت به مطالعه
 .1طرح تحقیق چند موردی ( )multiple-case designزمانی مورد استفاده قرار
میگیرد که تحقیق دارای بیش از يک قضیه (بهطور مثال مطالعه تغییرات دما و

تغییرات بارش) يا طرح يکموردی باشد .در شرايطی که هدف از انجام پژوهش ،تکرار
تحقیق يا تأيید واقعیت باشد نیز از اين طرح تحقیق استفاده میشود.
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چالش هاي نظام ترويج کشاورزي در شرايط تغيير اقليم

مندرجات جدول ( )2نشانگر چالشهای نظام ترويج

گرفت.
الزم بذکر است بهمنظور حصول اطمینان از قابلیت

کشاورزی در مواجهه با تغییر اقلیم میباشد .همانگونه

اعتماد و اعتبارپذيری دادههای پژوهش از رهیافت تشريح

که در اين جدول نشان دا ده شده است ،افزايش نوسانات

شده توسط لینکلن و گوبا ()Lincoln and Guba, 1985

و تنشهای اقلیمی از مهمترين چالشهای پیشروی

بهره گرفته شد .ب هکارگیری فنونی مانند بررسی يافتهها

کشاورزان و نهادهای ترويجی میباشد .از ديدگاه

توسط اعضا  1و کفايت مراجع  2و نیز انجام مصاحبه گروه

کارشناسان ترويجی ،رويکرد به کشاورزی اقلیم-

متمرکز نیز موجب افزايش اطمینان از صحت و دقت

هوشمند 3نقش بسزايی در کاهش پیامدهای نامطلوب

دادهها گرديد.

ناشی از تغییر اقلیم خواهد داشت .کارشناسان بر اين باور
بودند که استقرار نظام کشاورزی اقلیم -هوشمند مستلزم
یافتهها و بحث

ويژگیهاي جمعيت شناختی کارشناسان مورد مطالعه

دسترسی مستمر بهرهبرداران به اطالعات اقلیمی و
پیشبینیهای هواشناسی است .در اين راستا ،برخورداری

تمام کارشناسان متخصص کلیدی مورد مصاحبه در

از سامانه هشدار موثر و پايدار گامی اساسی برای دستیابی

فاز نخست پژوهش ،مرد بودند ( .)n =5در حالیکه مدرک

به اين نظام نوين کشاورزی است .در نظامهای هشدار

تحصیلی دو تن از اين متخصصان ،دکتری ترويج و آموزش

زود هنگام ،ابتدا ريسک وقوع تغییر اقلیم در هر يک از

کشاورزی بود ،ساير کارشناسان کلیدی نیز دانشآموخته

مناطق بررسی شده و افراد و گروههای در معرض خطر

مقطع کارشناسی ارشد رشته ترويج و آموزش کشاورزی

ساکن در اين مناطق مورد شناسايی قرار میگیرند .سپس،

بودند ( .)n =3همچنین حداقل سابقه کار ترويجی اين

متناسب با نوع ريسک پیشرو ،نسبت به انتقال و انتشار

متخصصان  5و حداکثر  17سال بود .محل خدمت  2تن

هشدارهای زودهنگام به گروههای هدف مذکور اقدام

از اين کارش ناسان در مرکز استان و مابقی در شهرستانها

میشود .بديهی است رويکرد به اين نظام نوين کشاورزی،

بود .از سوی ديگر ،تنها  6نفر از کارشناسان شرکت کننده

مستلزم تقويت پیوندهای موجود میان مراکز تحقیقات

در مصاحبه گروهی متمرکز زن بودند .همچنین  6نفر از

هواشناسی و نهادهای ترويجی است تا اطالعات مورد نیاز

اين کارشناسان در مرکز استان و  29نفر باقیمانده در

در زمان مقتضی در اختیار گروههای در معرض خطر قرار

شهرستان های استان فارس مشغول به خدمت بودند.

گیرند.

تحصیالت  3تن از ا ين افراد ،کارشناسی ارشد بود .آخرين
مقطع تحصیلی ساير افراد ( )n =32نیز کارشناسی بود.

1. Member check
2. Referential adequacy

3. Climate-smart agriculture
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جدول  -2چالشهای نظام ترويج و بهره برداران کشاورزی در رويارويی با تغییر اقلیم
راهکارها

چالشهای نظام ترويج و بهرهبرداران کشاورزی

افزايش نوسانات و تنشهای اقلیمی (بارش و دما)

-

رويکرد به کشاورزی اقلیم هوشمند
تقويت پیوندهای موجود میان بخشهای تحقیقات هواشناسی و ترويج کشاورزی
ارائه اطالعات اقلیمی و استقرار سامانه هشدار زودهنگام
تعیین ريسک تغییر اقلیم در مناطق مختلف

افزايش تولید گازهای گلخانهای

-

کاهش مصرف کود و سموم شیمیايی
استفاده از کودهای سبز و آلی
بهرهگیری از مديريت يکپارچه دفع آفات
استفاده از روشهای بیخاکورزی يا کمخاکورزی
احیای اراضی

کاهش آب کشاورزی

-

کاشت گونههای مقاوم به خشکی
حفاظت آب از طريق بهبود روشهای آبیاری
رويکرد به کشاورزی دقیق
مديريت حوزههای آبخیز

کاهش مواد آلی و تخريب ساختمان خاک

-

افزايش پوشش گیاهی در واحد سطح
مديريت تلفیقی تغذيه محصوالت کشاورزی
زراعت حفاظتی با استفاده از مالچ و بقايای گیاهی
احیای خاکهای تخريبشده

کاهش دوره رشد گیاه و کاهش عملکرد محصوالت
کشاورزی

-

تغییر الگوی کاشت
تغییر در زمان کاشت يا برداشت محصول
رعايت تناوب زراعی
لقاح بهبود يافته گیاهان
متنوع سازی معیشت خانوارهای روستايی

ضعف دانش و آگاهی کشاورزان در خصوص تغییرات
اقلیم

ارائه آموزشهای مستمر و بههنگام در خصوص نحوه مواجهه با تغییرات اقلیمی
شبکهسازی اجتماعی به منظور تسهیل و تسريع جريان انتقال اطالعات اقلیمی
در میان کشاورزان
بهرهگیری بهینه از ظرفیت های منابع اطالعاتی محلی
-

ناآشنايی کشاورزان با نحوه مديريت ريسک ناشی از تغییر
اقلیم

ارتقای مهارتهای حرفهای کشاورزان
ايجاد و تقويت شبکه تجارب موفق محلی
استفاده از رهیافتهای مشارکتی ترويجی بهمنظور شناسايی راهکارهای
اثربخش مديريت ريسکهای اقلیمی
اشاعه و انتقال نوآوریهای سازگار محلی
تقويت فعالیتهای ترويجی بخش خصوصی
معرفی تکنیکهای مديريتی سازگار با تغییر اقلیم
اشاعه بیمه محصوالت کشاورزی در راستای کاهش ريسک حاصل از تغییر اقلیم
بهبود فرايند تصمیمگیر ی کشاورزان در شرايط متغیر اقلیمی
-

همانگونه که در جدول ( )2نشان داده شده است،
سهم قابل مالحظه بخش کشاورزی در انتشار گازهای
گلخانه ای و لزوم در نظر گرفتن ساز و کارهای مناسب
به منظور کاهش تولید اين گازها از ديگر چالشهای نظام
ترويج کشاورزی میباشد .کارشناسان بر اين باور بودند که
رويکرد به کشاورزی پايدار از طريق مديريت يکپارچه دفع

آفات ،کاهش مصرف کود و سموم شیمیايی و تغذيه خاک
با کودهای سبز و آلی ،جلوگیری از فشردگی و تخريب
ساختمان خاک از طريق کاهش تردد ماشینآالت
کشاورزی به اراضی و نیز بهرهگیری از روشهای
بیخاکورزی و کمخاکورزی میتواند به کاهش انتشار
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گازهای گلخانه ای در بخش کشاورزی و افزايش توان
سازگاری اين بخش با تغییر اقلیم منجر شود.
يافتههای پژوهش نشان می دهد که کاهش چشمگیر
منابع آب کشاورزی و تخريب ساختمان خاک از ديگر
چالش های نظام کشاورزی در رويارويی با تغییر اقلیم
میباشد (جدول  .)2در اين راستا ،نه تنها میبايست با
کاشت محصوالت دارای نیاز آبی کمتر ،حفاظت آب از
طريق استقرار سیستمهای آبیاری تحت فشار و کمآبیاری،
مديريت حوزههای آبخیز و تاالبها نسبت به مديريت
مصرف آب اقدام نمود؛ بلکه بايد با بهرهگیری از
استراتژی هايی همچون افزايش پوشش گیاهی در سطح
خاک و نیز مديريت تلفیقی تغذيه محصوالت زراعی و
باغی حداکثر ثبات فیزيکی را در خاک ايجاد نمود و
فرايندهای ورود و خروج مواد غذايی از خاک را متعادل
ساخت.
از ديدگاه کارشناسان ترويجی ،کوتاه شدن دوره رشد

نیرو و امکانات مالی مناسب برای ارايه خدمات متنوع و
گسترده به تمام بهره برداران برخوردار نمیباشند و عامل
زمان نقش تعیینکننده ای در تحقق سازگاری کشاورزان
با تغییر اقلیم دارد ،نهادهای ترويجی میبايست از توان و
امکانات بخش خصوصی و ساير نهادهای متولی مديريت
روستايی نیز بهنحو بهینه بهره گیرند .ظرفیتسازی و
توانمندسازی کشاورزان از ديگر مأموريتهای نهادهای
ترويجی در رويارويی با تغییر اقلیم است .نهادهای ترويجی
میبايست با استفاده از تکنیکهای مختلف همانند تحلیل
شکاف اطالعاتی ،نیازهای دانشی و مهارتی بهرهبرداران
کشاورزی را شناسايی نموده و از طريق ارايه برنامههای
آموزشی مستمر و هدايت شده درصدد رفع اين نیازها
برآيند .از آنجا که سرعت در پاسخگويی به تغییرات
اقلیمی ،نقش بسزايی در اثربخشی مديريت ريسک اِعمال
شده توسط کشاورزان دارد ،نهادهای ترويجی بايد نسبت
به معرفی بههنگام فناوریهای سازگار با شرايط محلی هر

گیاه و به تبع آن ،کاهش عملکرد محصوالت کشاورزی از
ديگر چالشهای نظام کشاورزی در مواجهه با تغییر اقلیم
میباشد (جدول  .)2هر چند رويکرد به استراتژیهای
مديريت زراعی مانند تغییر تاريخ کاشت محصول ،تغییر
الگوی کاشت و انتخاب محصوالتی که ظرفیت بیشتری
برای تولید اندامهای زايشی دارند ،بههمراه انجام
فعالیتهای بهنژادی مانند لقاح بهبود يافته برای تحريک
رشد ريشهها میتواند به افزايش عملکرد محصوالت
کشاورزی منجر شود ،اما متنوعسازی معیشت خانوارهای
روستايی نیز میتواند نقش بسزايی در کاهش اثرات
نامطلوب ناشی از تغییر اقلیم داشته باشد.
عالوه بر آن ،مندرجات جدول ( )2نشان میدهد که
ضعف دانش و آگاهی کشاورزان در خصوص تغییرات
اقلیمی و نیز ناآشنايی آنان با نحوه مديريت ريسک ناشی
از تغییر اقلیم از ديگر چالشهای نظام ترويج کشاورزی
میباشد .بديهی است که اطالعات ،نقش بسزايی در تحقق
سازگاری کشاورزان با تغییرات اقلیمی دارد .بنابراين،
نهادهای ترويجی میبايست کانالهای ارتباطی متعدد و
متنوع محلی را شناسايی نموده و از ظرفیتها و
توانايی های اين منابع ارتباطی برای اطالعرسانی سريع و

منطقه اقدام نمايند .در اين راستا نه تنها بايد اشاعه فنون
و تکنیک های جديد مديريت تغییر اقلیم مورد توجه قرار
گیرد ،بلکه بايد نسبت به انتقال فنون و فناوریهای
ساده ای که به افزايش توان بازگشت پذيری کشاورزان در
برابر تغییرات اقلیمی کمک میکنند نیز همت گمارده
شود .استراتژیهايی مانند کشت مخلوط ،کشت تناوبی و
کشاورزی بدون خاکورزی از اين دسته است.
از آنجا که مطابق ديدگاه کارشناسان ترويجی،
فعالیت های خالقانه ترويج در راستای يادگیری تجربی
کشاورزان از طريق روشهايی مانند مدرسه در مزرعه
کشاورز از اثربخشی مناسبی برخوردار بوده است ،در امر
سازگاری با تغییر اقلیم نیز میبايست از رهیافتهای
مشارکتی ترويجی بهرهگیری شود (جدول  )2و تجزيه و
تحلیل مسايل و تبیین راهکارهای احتمالی مقابله با تغییر
اقلیم با مشارکت و مداخلهگری بهرهبرداران کشاورزی
ا نجام گردد .از سوی ديگر ،کارشناسان ترويجی بر اين باور
بودند که ارايه صِرف آموزشها و مشاورههای فنی کافی
نبوده و میبايست مهارتهايی همچون برنامهريزی ،حل
مسأله ،تفکر انتقادی و مذاکره نیز به کشاورزان آموزش
داده شود .چرا که بهرهبرداران با استفاده از اين

دقیق تغییرات اقلیمی و راهکارهای کاهش اين تغییرات
استفاده نمايند .همچنین ،از آنجا که نهادهای ترويجی از

توانمندیها واکنش فعالتری در مقابله با تغییر اقلیم
نشان خواهند داد.
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موانع سازگاري نظام ترويج با تغيير اقليم

مروری بر يافتههای جدول ( )2نشانگر آن است که
نظام ترويج برای پاسخگويی اثربخش به تغییرات اقلیمی
میبايست مجموعه متنوعی از فرايندها و فعالیتها را مورد
توجه قرار دهد .پرسشی که مطرح میشود اين است که
آيا نظام ترويج کنونی قادر به پاسخگويی به نیازهای
بهره برداران و سازگار سازی آنها با تغییر اقلیم میباشد.
همانگونه که در جدول ( )3نشان داده شده است ،از
ديدگاه کارشناسان ترويجی ،دستیابی به اين هدف در
شرايط کنونی دشوار میباشد .اين کارشناسان بر اين باور
بودند که عدم دسترسی نهادهای ترويجی به فناوریهای
مناسب و سازگار با تغییر اقلیم ،بزرگترين مانع در

خدماترسانی مناسب به بهرهبرداران کشاورزی است
(جدول  .)3بهمنظور حل اين مسأله بايد پیوندهای موجود
میان مراکز تحقیقات و نهادهای ترويجی تقويت شده و
ضرورت انجام پژوهشهای اقلیمی برای مراکز تحقیقاتی
و دانشگاهی محسوس شود .از سوی ديگر ،عدم
سرمايهگذاری مناسب برای پژوهش در امر تغییر اقلیم از
ديگر موانع دستیابی نظام ترويج به اهداف سازگاری است
(جدول  .)3از ديدگاه کارشناسان ترويجی ،سیاستگزاران
و برنامهريزان بخش کشاورزی میتوانند با تخصیص
بخشی از بودجه مراکز پژوهشی به مطالعات اقلیمی و نیز
جلب حمايت مالی بخش خصوصی و موسسات ذينفع
نسبت به حل اين معضل اقدام نمايند.

جدول  -3موانع سازگاری نظام ت رويج کنونی با تغییر اقلیم
موانع سازگاری
در دسترس نبودن فناوریهای مناسب برای سازگاری با
تغییر اقلیم
عدم سرمايه گذاری مناسب برای پژوهش در مسائل
مرتبط با تغییر اقلیم و راهکارهای سازگاری با آن

سیاست گذاری نامناسب و وجود قوانین و مقررات دست
و پاگیر

ضعف منابع زيرساختی (نیروی انسانی و اعتبارات)

ضعف دانش و مهارت عاملین ترويجی
کارايی نامناسب و بیانگیزگی عاملین ترويجی
تکثر و تداخل وظايف و مسئولیتهای عاملین ترويجی
نامحسوس بودن نتايج برخی فعالیتهای ترويجی و
بیاعتمادی و بیاعتقادی مسئولین به اثربخشی اين
فعالیتها
عدم نظارت و ارزشیابی مستمر بر برنامهها و عاملین
ترويجی

راهکارها
افزايش پیوندهای نظام ترويج با مراکز تحقیقات
توجه جدی مراکز تحقیقات به موضوع سازگاری با تغییر اقلیم
تخصیص بخشی از بودجه مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی به مطالعات اقلیمی
تخصیص اعتبار جداگانه به امر شناسايی راهکارهای سازگاری با تغییر اقلیم
جلب حمايت مالی بخش خصوصی
تمرکززدايی ترويج و رويکرد به ترويج منطقهای
افزايش سهم بخش خصوصی در فعالیتهای ترويجی
تفويض اختیار کافی به مديران ترويجی استانی
تجديد و بازنگری در قوانین و رويههای کنونی
تقويت سیستم گزينش و جذب کارکنان ترويجی و تالش برای بهرهگیری
از نیروهای شايسته و متخصص
تأمین نیروی انسانی به اندازه کافی و توزيع متوازن نیروها بر اساس نیاز
منطقه و نسبت مروج به بهرهبردار
تخصیص اعتبارات کافی و مستمر به نهادهای ترويجی
ارائه تجهیزات سختافزاری مورد نیاز فعالیت ترويج
نیازسنجی آموزشی و تحلیل شکاف دانشی
توانمندسازی عاملین ترويجی از طريق ارائه آموزشهای مستمر حین
خدمت
تقويت نظام انگیزشی کارکنان از طريق ساز و کارهايی همچون مشوقهای
مالی ،تسهیل ارتقای شغلی و افزايش امنیت شغلی
تدوين برنامه مشخص برای فعالیت مروجین
تخصصی شدن فعالیت های کارکنان ترويجی
تفکیک شرح وظايف و تدوين دستورالعمل فعالیت عاملین ترويجی
انعکاس دقیق و منظم دستاوردها و فعالیتهای ترويجی به مقامات ذيربط
انتقال مسائل عملیاتی به مديران فرادست
فرهنگسازی ترويجی بهمنظور تغییر نگرش مسئوالن
ارزشیابی مستمر میزان اثربخشی برنامههای ترويجی
ارزشیابی فعالیتهای عاملین ترويجی و ارائه بازخورد
-
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همانگونه که در جدول ( )3نشان داده شده است،
سیاستگزاری های نامناسب از ديگر موانع دستیابی نظام
کنونی ترويج به سازگاری اقلیمی است .بديهی است
تمرکززدايی ترويجی ،افزايش مداخله بخش خصوصی در
فعالیت های ترويجی ،بازنگری در قوانین و مقررات تدوين
شده کنونی و شايسته ساالری از راهکارهای برونرفت از
اين مشکل میباشند .ضمن اينکه نهادهای متولی
میبايست امکانات نرم افزاری (نیروی انسانی) و
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کارکنا ن ترويجی در گروی ترسیم تصويری گويا و
واقعبینانه از نقش های محوّل اين نیروها است .بنابراين،
در گام نخست ،نسبت به تبیین نقشهای عاملین ترويجی
اقدام نمودند .واکاوی يافتههای حاصل از مصاحبههای
نیمه ساختار يافته و گروهی متمرکز نشانگر آن است که
میتوان  12نقش متمايز را برای عاملین ترويجی در نظر
گرفت که عبارتند از :نقش مديريتی (بررسی وضعیت
موجود ،نیازسنجی ،سازماندهی ،هماهنگی ،اجرا ،نظارت و

سخت افزاری (تجهیزات و منابع فیزيکی) مورد نیاز را در
اختیار سازمانها و ادارات ترويج قرار دهند.
در حالیکه مسايل پیشگفته نشانگر مشکالت بیرونی
و کالن تأثیرگذار بر عملکرد نظام ترويج میباشند،
يافتههای جدول ( )3نشان می دهد که برخی عوامل
درون سازمانی نیز در عدم دستیابی ترويج به اهداف
سازگاری نقش دارند که از آن جمله میتوان به ضعف
دانش و مهارت کارکنان ترويجی ،کارايی اندک و
بیانگیزگی آنان ،تداخل وظايف و نقشهای عاملین
ترويجی و نامناسب بودن نظام پايش و ارزشیابی کارکنان
ترويجی اشاره نمود .راهکارهای حل اين مسايل در جدول
( )3منعکس گرديده است.

از کارشناسان ترويجی ،لزوم ايفای نقشهای خدماتی،

مهارت هاي مورد نياز عاملين ترويجی در سازگارسازي

بسیاری از عاملین ترويجی را از عمل به نقشهای اصلی

بهرهبرداران کشاورزي با تغيير اقليم

بازداشته است و نظام ترويج برای دستیابی به پايداری

مروری بر يافتههای جدول ( )3نشانگر آن است که
عاملین ترويجی نقش بسزايی در تحقق اهداف نظام ترويج

ارزشیابی) ،اجرايی -ترويجی (تسهیلگری ،آموزشگری،
مشاوره ،پژوهشگری و نشر نوآوریها) ،خدماتی
(آمارگیری و توزيع نهادهها) ،هدايتی (رهبری و
میانجیگری) ،ارتباطی (رابط میان ادارات و سازمانهای
مختلف با بهرهبرداران کشاورزی) ،اجتماعی (اعتمادسازی
و جلب مشارکت) ،انگیزشگری ،امدادگری ،توانمندسازی
(دانشی و مهارتی) ،مداخلهگری (در جهت يافتن مسايل
کلیدی و کمک به حل مسايل) ،فنی (ارايه مشاورهها و
آموزش های تخصصی) و مطلع (آگاهی از مسايل جامعه
روستايی) .نکته قابل تأمل اين است که از ديدگاه بسیاری

چارهای جز تخصصگرايی و عدم ايفای نقشهای خدماتی
ندارد.

در سازگاری با تغییر اقلیم دارند .بهگونهایکه نیروهای

همانگونه که در جدول ( )4نشان داده شده است ،از

انسانی بیکیفیت يا کمبازده میتوانند اين نهاد را از

ديدگاه کارشناسان ترويجی ايفای مطلوب نقشهای فوق

دستیابی به اهداف از پیش تعیینشده بازدارند .اين يافته

نیازمند برخورداری عاملین ترويجی از مهارتهای مختلف

با نتايج بسیاری از پژوهشهای انجام شده در حوزه ترويج

دانشی -اطالعاتی ،فردی-حرفهای ،ارتباطی ،اجتماعی-

مطابقت دارد .بهنحویکه بهطور مثال Souri & Pezeshki

روان شناختی و پژوهشگری میباشد .کارشناسان مورد

 ،)2012( Radعدم بهرهگیری نهادهای ترويجی از

مطالعه ،برخورداری کارکنان نهادهای ترويجی از دانش و

نیروهای انسانی کارآزموده و ماهر را در زمره مشکالت

اطالعات مناسب در زمینه تغییر اقلیم ،اثرات آن بر بخش

اصلی نظام ترويج کشاورزی ايران برشمردهاند .بنابراين،

کشاورزی و راهکارهای سازگاری با اين پديده را از الزامات

نظام ترويج میبايست با شناخت مهارتهای حرفهای

اساسی فعالیت در شرايط در حال تغییر کنونی

مورد نیاز عاملین ترويجی و تقويت اين مهارتها زمینه

میدانستند .اين يافته با نتايج حاصل از مطالعه

دستیابی به اهداف سازگارسازی کشاورزان با تغییر اقلیم

 )2012( Mustapha et al.همخوانی دارد .از ديدگاه

را فراهم سازد .کارشناسان ترويجی مورد مطالعه بر اين

کارشناسان ،با توجه به اينکه بسیاری از اين اطالعات

باور بودند که شناخت مهارتهای حرفهای مورد نیاز

حاصل مطالعات انجام شده در ساير کشورها میباشند،
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بومی سازی اطالعات و تطبیق آنها با شرايط منطقه محل

است .دستیابی به اين مهم نیازمند يادگیری دوجانبه

خدمت عاملین ترويجی نیز از اهمیت بسزايی برخوردار

کشاورزان و کارکنان ترويجی از يکديگر است.

جدول  -4مهارت های مورد نیاز عاملین ترويجی در شرايط تغییر اقلیم
نحوه کسب و تقويت مهارت

مهارتهای مورد نیاز
دانشی -اطالعاتی در زمینه:
 روند تغییر اقلیم و عوامل زمینهساز بروز اين پديده اثرات تغییر اقلیم بر منابع و تولیدات بخش کشاورزی نحوه مديريت انرژی و نهادهها در شرايط تغییر اقلیم راهکارهای افزايش سازگاری با تغییرات اقلیمی -نحوه مديريت ريسک ناشی از تغییر اقلیم

-

فردی -حرفهای:
 عالقمندی عاملین ترويجی به يادگیری مستمر مباحث مربوط به تغییر اقلیم برخورداری از روحیه کار گروهی و توانايی در ترغیب کشاورزان به مشارکت در حلمسايل ناشی از تغییر اقلیم
 برخورداری از نگرش مطلوب در زمینه امکان پذيری سازگاری با تغییر اقلیم توانايی انجام فعالیتهای تسهیلگری و توانمندسازی کشاورزان در سازگاری با تغییراقلیم
ارتباطی:
 مهارت در برقراری ارتباط با کشاورزان و آشناسازی آنها با مقوله تغییر اقلیم توانايی ايجاد انگیزه در کشاورزان به منظور بکارگیری راهکارهای مناسب سازگاریبا تغییر اقلیم
 توانايی استفاده از ابزارهای نوين اطالعاتی و ارتباطی بهمنظور اشاعه اطالعاتمربوط به تغییر اقلیم و نحوه مديريت ريسک ناشی از اين پديده
 توانايی در برقراری ارتباط با ساير نهادهای مرتبط با موضوع تغییر اقلیم (ماننداداره کل هواشناسی ،سازمان مديريت بحران و)...
-

اجتماعی-روانشناختی:
 شناخت نگرش و ادراک افراد روستايی در خصوص تغییر اقلیماقلیم
 شناخت عوامل بازدارنده و تسهیلکننده پذيرش نوآوریهای سازگار با تغییر - توانايی جلب حمايت رهبران محلی در زمینه مديريت تغییر اقلیممشارکتی
 توانايی ايجاد و تقويت گروهها و تشکلهای محلی بهمنظور مديريتريسک ناشی از تغییر اقلیم
-

پژوهشگری:
 توانايی جمعآوری اطالعات اقلیمی منطقه محل خدمتساز
 توانايی تجزيه و تحلیل مسايل ناشی از تغییر اقلیم و شناسايی علل اصلی زمینه -بروز اين مسايل
 توانايی انجام نیازسنجی اطالعاتی و مهارتی کشاورزان در مديريت ريسک ناشی ازتغییر اقلیم
 -توانايی ارزشیابی اثرات ناشی از اجرای برنامههای ترويجی مديريت تغییرات اقلیمی

مطالعه مقاالت علمی  -پژوهشی يا ترويجی ،بروشورها
و نشريههای تخصصی
شرکت در دورههای آموزشی ضمن خدمت،
همايشها ،سمینارهای و کنفرانسهای معتبر علمی
يادگیری از طريق تجربه
شرکت در سخنرانیهای علمی يا مصاحبت با
صاحبنظران مباحث تغییر اقلیم
پیگیری برنامههای راديويی و تلويزيونی تهیه شده در
زمینه تغییر اقلیم و اثرات آن بر بخش کشاورزی
شرکت در دورههای آموزشی يا مطالعه مستقل
مباحثی همچون مديريت دانش ،گروهسازی و
شبکهسازی
افزايش خالقیت از طريق قرار دادن خود در معرض
تجربههای جديد و موقعیتهای مسألهدار و ناشناخته
يادگیری فنون حل تضاد ،هدايت مذاکره و
تصمیمگیری در شرايط بحرانی
خودانگیزی و تقويت انگیزههای فردی و شغلی

فراگیری فنون برقراری و حفظ ارتباط
تقويت فن بیان از طريق تمرين و تکرار
مطالعه و پژوهش در زمینه رسانههای مختلف
اطالعاتی و ارتباطی و آگاهی کامل از میزان کارايی
هر يک از رسانهها در تغییر دانش ،نگرش و مهارت
مخاطبان در زمینه تغییر اقلیم

مطالعه دروس و منابع مرتبط با جامعهشناسی
روستايی و روانشناسی
اقامت در منطقه محل خدمت (حداقل به مدت يک
فصل زراعی)
مشارکت در فعالیتهای مختلف اجتماعی ،فرهنگی و
مذهبی رايج در منطقه
مطالعه مستقل يا شرکت در دورههای آموزشی روش
تحقیق
مطالعه فنون مسألهيابی و حل مسأله
آشنايی با روشهای اعتمادسازی و جلب مشارکت
کشاورزان در تعیین مسائل و راهکارها
آشنايی کامل با خصوصیات جغرافیايی ،طبیعی،
اقلیمی و ...منطقه محل خدمت
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يافتههای مندرج در جدول ( )4مبیّن آن است که
افزايش توان عاملین ترويجی برای سازگارسازی کشاورزان
با تغییر اقلیم مستلزم برخورداری آنها از مهارتهای
فردی -حرفه ای مناسب است .اين مهم توسط Davis
( ) 2009نیز مورد تأکید قرار گرفته است .کارشناسان

ترويجی بر اين باور بودند که تصمیمگیری کشاورزان در
شرايط بحران يا عدم قطعیت بسیار دشوار است .در
شرايطی که نتیجه تصمیمات چندان مشخص نباشد يا در
مواردی که هزينه تصمیمگیری زياد است ،مقبولیت و
نفوذ اجتماعی عاملین ترويجی میتواند به افزايش تمايل

معتقد بودند که عاملین ترويجی بهصورت سنتی تنها برای
اشاعه فنآوری ها و انتقال اطالعات فنی آموزش داده
می شوند و بسیاری از آنها فاقد مهارتهايی همچون
گروه سازی ،تفکر سیستمی ،مديريت دانش ،شبکهسازی،
حل تضاد و مذاکره میباشند .اين در حالی است که
بسیاری از تصمیمات مديريتی مرتبط با تغییر اقلیم
میبايست بهصورت گروهی اتخاذ شوند و عاملین ترويجی
بايد قادر به تشکیل گروههای بهرهبرداران ،انجام مذاکره با
کنشگران و نیز مديريت تضاد باشند.
از ديدگاه افراد مورد مطالعه ،مهارتهای ارتباطی
عاملین ترويجی نیز نقش بسزايی در توفیق فعالیتهای
ترويج در رويارويی با تغییر اقلیم دارد (جدول  .)4اين
يافته با نتايج حاصل از مطالعات Ghafari & Hosseini,
( )2009( Soltani & Zarifian ،)2007و Azizi
 )2012( Khalkhili & Zamaniهمراستا میباشد.
همانگونه که در بخش چالشهای نظام ترويج نیز بیان
شد ،در شرايط در حال تغییر کنونی ،نظام ترويج چارهای
بجز بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای کانالهای
مختلف ارتباطی موجود در سطح محلی ندارد .بنابراين،
عاملین ترويج میبايست شناخت مناسبی از اين کانالهای

کشاورزان برای پذيرش توصیههای ترويجی مربوطه کمک
نمايد .عالوه بر آن ،برخورداری عاملین ترويجی از
مهارتهای روان شناختی نیز در افزايش تمايل بهرهبرداران
به پذيرش راهکارهای جديد سازگاری با تغییر اقلیم نقش
بسزايی دارد.
بر اساس مندرجات جدول  ،4عاملین ترويجی
میبايست از مهارت های پژوهشگری نیز برخوردار باشند.
 )2007( Ghafari & Hosseiniو )2012( Rezaei et al.
نیز بر توانايی عاملین ترويجی در مسألهيابی و تجزيه و
تحلیل مسايل تأکید نمودهاند .کارشناسان ترويجی چنین
اذعان مینمودند که بسیاری از اثرات و پیامدهای ناشی از
تغییر اقلیم ناشناختهاند و اتفاقنظر چندانی در زمینه
کارايی برخی استراتژی های سازگاری با تغییر اقلیم وجود
ندارد .بنابراين ،اين احتمال میرود که استراتژی سازگار
با شرايط يک منطقه ،از کارايی چندانی در ساير مناطق
برخوردار نباشد .لذا ،عاملین ترويجی میبايست با
بهرهگیری از مهارتهايی مانند مسأله يابی و توانايی تجزيه
و تحلیل منطقی و همه جانبه مسايل ،نیازها و شکافهای
اطالعاتی بهرهبرداران منطقه محل خدمت خود را مشخص
نموده و به مراکز تحقیقاتی منعکس نمايد .ضمن اينکه

ارتباطی داشته باشند و به عنوان متخصصان علوم ارتباطات
بدانند که در هر شرايط ،کدام کانال يا کانالهای ارتباطی
به نحو بهتری قادر به انتقال اطالعات به بهرهبرداران
می باشند .از سوی ديگر ،عاملین ترويجی بايد شناخت
مناسبی از نقاط قوت و ضعف کانالهای مختلف ارتباطی
داشته باشند و متن اسب با محتوای آموزشی خود از هر
يک از اين رسانهها بهره گیرند.
مطابق يافتههای جدول ( ،)4عاملین ترويجی بايد از
مهارتهای اجتماعی -روان شناختی مناسبی برخوردار
باشند .برخورداری عاملین ترويجی از مهارتهای
اجتماعی در مطالعات ديگر همچون & Ghafari
 )2007( Hosseiniو Azizi Khalkhili & Zamani
( ) 2012نیز مورد تأکید قرار گرفته است .کارشناسان

توانايی عاملین ترويجی در تجزيه و تحلیل نقاط قوت و
ضعف ،فرصتها و تهديدهای ( )SWOTهر استراتژی
سازگاری میتواند نقش بسزايی در تسهیل فرايند پذيرش
استراتژی های مذکور توسط کشاورزان داشته باشد.
راهکارهای پیشنهادی ارايه شده توسط کارشناسان
ترويجی بهمنظور کسب يا تقويت هر يک از مهارتهای
پیشگفته در جدول  4منعکس گرديده است.
نتيجهگيري و پيشنهادها

تغییر اقلیم به عنوان واقعیت اجتنابناپذير قرن کنونی
و سدههای آينده محسوب میشود .هر چند تالش برای
کاهش انتشار گازهای گلخانهای میتواند به کاهش روند
تغییرات اقلیمی منجر شود ،اما رويارويی با بخشی از اين
تغییرات غیرقابل اجتناب است .از آنجا که بخش کشاورزی
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به شدت تحت تأثیر اين پديده قرار میگیرد ،نهادهای
ترويجی میبايست ساز و کارهای مناسبی را برای افزايش
سازگاری کشاورزان با تغییرات اقلیمی در نظر گیرند.
دستیابی به اين مهم که همان افزايش سازگاری و
بازگشتپذيری بهرهبرداران در مقابل تغییرات اقلیمی
است ،نیازمند استقرار نظام ترويجی پاسخگو و هوشمند-
اقلیم است .يافته های حاصل از اين پژوهش حاکی از آن
است که نظام ترويج کنونی از توان کافی برای رويارويی با
چالشهای ناشی از تغییر اقلیم برخوردار نمیباشد .نظام
ترويج میبايست جهتگیری کنونی خود را تغییر داده و
به جای تکیه بر اشاعه صِرف نوآوریهای فنی و ارايه
بستهای از فناوری های واحد برای تمام مناطق کشور به
حمايت حرفه ای از کشاورزان بپردازد تا آنان با انتخاب
بهترين استراتژیها با عدماطمینانهای ناشی از تغییر و
نوسان اقلیم مقابله نمايند .بديهی است حمايت حرفهای
از کشاورزان در گروی تقويت رابطه مراکز تحقیقاتی و

معیشتی مناسبی را برای آن دسته از کشاورزان که به
میزان بیشتری تحت تأثیر تغییرات اقلیمی قرار میگیرند،
معرفی نمايد .همچنین ،بر اساس يافتههای پژوهش،
تمرکززدايی و منطقهگرايی از الزامات دستیابی ترويج به
هدف سازگارسازی کشاورزان با تغییرات اقلیمی است.
بديهی است تمرکززدايی موجب افزايش هزينههای
نهادهای ترويجی میگردد .بنابراين ،حمايت مالی و
مستمر دولت از سازمانهای ترويجی الزامی است.
از سوی ديگر ،عاملین ترويجی نقش بسزايی در
افزايش پاسخگويی نظامهای ترويجی به چالشهای ناشی
از تغییر اقلیم دارند .بنابراين ،بهبود سازماندهی عاملین
ترويجی و توسعه منابع انسانی نیز بايد مورد توجه قرار
گیرد .نهادهای ترويجی نه تنها میبايست نسبت به جذب
و بکارگیری م تخصصان ترويجی کارآمد اقدام نمايند ،بلکه
بايد سرمايهگذاری مناسبی را برای ارتقای مهارتهای
عاملین ترويجی کنونی انجام دهند .ارايه آموزشهای

نهادهای ترويجی میباشد .از آنجا که نظام کشاورزی ايران
بر پايه کشاورزی خُرد بنا نهاده شده است ،مراکز
تحقیقاتی میبايست نسبت به معرفی فناوریها و
استراتژیهای قابل کاربرد در مقیاسهای کوچک اقدام
نمايند .از سوی ديگر ،نهادهای ترويجی بايد گزيدارهای

مستمر در زمینه های مختلف اطالعات اقلیمی ،ارتباطی،
جامعهشناسی روستايی و روانشناسی و مهارتهای نرم
مديريت ترويجی (تفکر سیستمی ،گروهسازی ،حل تضاد
و مذاکره) در اين راستا ضروری است.
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