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چکیده

ــه  ــت یابی ب ــتای دس ــادل آن در راس ــد و متع ــعه  ی نظام  من ــرای توس ــاورزی ب ــج کش ــام تروی ــزی در نظ برنامه  ری
امنیــت غذایــی نیازمنــد شناســایی، تبییــن و ارائــه  ی راهکارهــای ســازگار بــا محیــط درونــی و بیرونــی ایــن نظــام 
اســت. از ایــن  رو، هــدف ایــن پژوهــش، شناســایی، تبییــن و ارائــه  ی راهکارهایــی در جهــت بهبــود عملکــرد نظــام 
ترویــج بــرای دســت یابی بــه امنیــت غذایــی بــود. جامعــه  ی آمــاری تحقیــق 130 تــن از سیاســتگذاران و صاحب نظــران 
ترویــج و توســعه  ی کشــاورزی کشــور بودنــد کــه سرشــماری شــدند. بــرای بررســی میــزان اهمیــت و کابــردی بــودن 
هــر کــدام از راهکارهــای ذکــر شــده توســط صاحبنظــران، نتایــج دیــدگاه آن هــا توســط کارشناســان مراکــز جهــاد 

کشــاورزی اســتان ک. ب مــورد بررســی قــرار گرفــت. 

ــش  ــایی و بررســی و پاالی ــه دور شناس ــی در س ــق روش دلف ــر از طری ــای موردنظ ــش، راهکاره ــام پژوه ــرای انج ب
شــدند. ســپس بــا اســتفاده از فــن و روش تحلیــل محتــوا در دو مقولــه  ی اصلــی راهکارهــای کالن و محلــی طبقه  بنــدی 
شــد. راهبردهــای کالن در ســه مقولــه  ی فرعــی ســاختاری، زیرســاختی و فرهنگــی و راهکارهــای محلــی نیــز، در چهــار 
مقولــه  ی فرعــی ســاختاری، زیرســاختی، تحقیقــات و فرهنگــی جــای گرفــت. در نهایــت بــرای ارائــه  ی یک الگــوی جامع 
از راهکارهــای بهبــود عملکــرد نظــام ترویــج بــرای دســت یابی بــه امنیــت غذایــی از نرم  افــزار Nvivo بهــره گرفتــه شــد. 
یافته  هــای به  دســت آمــده از نرم  افــزار نشــان داد آمــوزش نیــروی انســانی ترویــج در زمینــه  ی امنیــت غذایــی، توجــه 
بــه نیازهــای محســوس و نامحســوس بهره  بــرداران، شفاف  ســازی حیطه  هــای عملکــردی نظــام ترویــج بــرای حرکــت 
در راســتای امنیــت غذایــی، ارتقــاء دانــش و بــه  روز رســانی آموزش  هــای هم راســتا بــا اســتانداردهای جهانــی امنیــت 
غذایــی از بارزتریــن راهکارهــای بهبــود عملکــرد ترویــج و آمــوزش کشــاورزی بــرای دســت یابی بــه امنیــت غذایــی اســت.

 نمایه واژگان: امنیت غذایی- نظام ترویج- دلفی- ناامنی غذایی- صاحبنظران ترویج کشاورزی

نویسنده مسئول: زهرا نظری  

رایانامـه: z.nazari808@gmail.com                         دریافـت: 98/11/8        پذیـرش: 99/4/2

راهکارهای بهبود عملکرد ترویج کشاورزی برای دستیابی به امنیت غذایی از 
دیدگاه صاحبنظران ترویج کشاورزی

زهرا نظری1*، مصطفی احمدوند2، پیمان فلسفی3، کورش رضایی  مقدم4

1- دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج کشاورزی، دانشکده  ی کشاورزی، دانشگاه یاسوج
2- دانشیار ترویج و توسعه  ی کشاورزی، دانشکده  ی کشاورزی، دانشگاه یاسوج

3- استادیار ترویج و آموزش کشاورزی و رئیس کمیسیون غذای حالل، وزارت جهادکشاورزی، تهران
4-دانشیار ترویج و توسعه  ی کشاورزی، بخش ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده  ی کشاورزی، دانشگاه شیراز



شماره  5252
بهار  1399

فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی
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مقدمه 

در ســال 1986 بانــک جهانــی امنیــت غذایــی را 
بدیــن صــورت تعریــف کــرد: "دسترســی همــه ی مــردم 
ــک  ــتن ی ــرای داش ــی ب ــذای کاف ــه غ ــات ب ــام اوق در تم
زندگــی ســالم" )فائــو، 2007(. مطابــق بــا مفهــوم جدیــد، 
هــدف نهایــی امنیــت غذایــی در جهــان می  بایســت 
ــات  ــی اوق ــردم در تمام ــه  ی م ــرای هم ــذا ب ــن غ تأمی
ــی  ــم دسترس ــی و ه ــی فیزیک ــم دسترس ــا ه ــد ت باش
ــته  ــود داش ــردم وج ــاز م ــذای مورد نی ــه غ ــادی ب اقتص
ــن راســتا، نا امنــی  ــاگا، 2013(. در ای ــودی امب باشــد )دئ
ــذای  ــه غ ــت یابی ب ــد دس ــش از ح ــک بی ــی را ریس غذای
ــد  ــوان کرده ان ــال عن ــالم و فع ــی س الزم به  منظــور زندگ
ــر  ــی نظی ــل مختلف ــد از عوام ــک می  توان ــن ریس ــه ای ک
نوســانات تولیــدی و افــت محصــول، محدودیت  هــای 
ظرفیــت وارداتــی، نوســانات بــازار و قیمت  هــا سرچشــمه 
ــایی  ــی شناس ــی غذای ــت نا امن ــد. در حقیق ــه باش گرفت
ــه مــواد  خطــر، عــدم دسترســی یــا دسترســی ناکافــی ب
ــل از  ــه نق ــی1382، ب ــاری و حق ــت )بختی ــی اس غذای
عبــادی(. بنابرایــن، از وظایــف اساســی دولت  هــا در هــر 
ــی  ــوان یک ــه به  عن ــذای جامع ــت غ ــن امنی ــور تأمی کش
از بایدهــای تحقــق امنیــت غذایــی ملــی اســت. چنــان-

ــت  ــت امنی ــک سیاس ــوان ی ــی به  عن ــت غذای ــه امنی چ
ملــی در نظــر گرفتــه شــود کــه کــم و کیــف آن، مقــدار 
عرضــه و کیفیــت امنیــت ملــی را در هرکشــوری تعییــن 
می  کنــد، عرضــه  ی بهینــه  ی ســطح مطلوبــی از امنیــت 
ملــی، نیازمنــد تــدارک ســطح بهینــه  ا ی از امنیــت 
ــردی، 1383(. در  ــی دهک ــر و مبین ــت )رهب ــی اس غذای
مقابــل ناامنــی غذایــی و گرســنگی می توانــد بــا تأثیــر بــر 
ــی را  ــد اجتماعــی و روان ســالمت جســمی، پیامدهــای ب
بــه همــراه داشــته باشــد )کمپبــل، 1991(. ناامنــی غذایی 
ــا محــدود کــردن دامنــه  ی انتخــاب افــراد در بســیاری  ب

از موردهــا حــق انتخــاب )انتخــاب یــک نظــام سیاســی- 
ــل  ــه تحلی ــر ب ــرد و منج ــراد می  گی ــی( را از اف اجتماع
قابلیت  هــا و اســتانداردهای زندگی شــان می  شــود. در 
ــای  ــر ارزش  ه ــه دیگ ــبت ب ــان نس ــرایطی آن ــن ش چنی
ــی  ــی-  اجتماع ــام سیاس ــوع نظ ــی ن ــور کل ــی و به  ط مل
ــود  ــد ب ــاوت خواهن ــر آن بی  تف ــم ب ــای حاک و هنجاره
ــش  ــا افزای ــروزه ب ــر، ام ــوی دیگ ــری،1383(. از س )خض
پیوســته  ی جمعیــت جهــان و افزایــش مصــرف ســاالنه  ی 
مــواد غذایــی در حــدود  20 درصــد، می  تــوان بــه 
ــت  ــه ی امنی ــی در مقول ــت غذای ــگاه امنی ــت جای اهمی
انســانی و هم چنیــن اهمیــت بخــش کشــاورزی پــی بــرد 
)مهــدوی دامغانــی و معین الدینــی، 1390(. در طــول 
ــاورزی  ــای کش ــد محصول  ه ــت و تولی ــر، کش ــخ بش تاری
ــن  ــی از مهم تری ــواره یک ــی، هم ــت غذای ــن امنی و تأمی
دغدغه  هــای انســان اولیــه تــا انســان امــروزی بوده اســت. 
شــاید بتــوان گفــت  یکــی از عمــده  ی ســبب های رخــداد 
ــف،  ــرزمین های مختل ــرف س ــا و تص ــا، انقالب  ه جنگ  ه
فــرار از قحطــی و دسترســی بــه منبع  هــای غذایــی بــوده 
اســت. در ایــن راســتا، کشــاورزی و تولیــد مــواد غذایــی 
ــای  ــا و چالش  ه ــواره از بحث  ه ــر، هم ــای اخی در دهه  ه
ــکاران، 1393(.  ــاف و هم ــد )قالیب ــی می  باش ــم جهان مه
ــواد  ــه  ی م ــا عرض ــتقیم ب ــور مس ــم به  ط ــاورزی ه کش
غذایــی اساســی و هــم به  صــورت غیرمســتقیم بــا تأمیــن 
ــه آن و  بخشــی از رشــد اقتصــادی و شــتاب بخشــیدن ب
ــه  ــرای بخشــی از نیــروی فعــال کشــور ب اشــتغال  زایی ب
تأمیــن امنیــت غذایــی و در نتیجــه تأمیــن امنیــت ملــی 

ــری،1383(. ــد )خض ــک می  کن کم

در ایــن راســتا، ترویــج کشــاورزی از جملــه خدمــات 
بــا  کــه  می  آیــد  شــمار  بــه  توســعه  در  آموزشــی 
ــاورزان و  ــن کش ــی بی ــط حمایت ــک راب ــش ی ــای نق ایف
ــتانی  ــدی سروس ــی )عاب ــی و تحقیقات ــای پژوهش مرکزه
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ــه  ی  ــودن زمین و شــاه  ولی، 1388(، در صــورت فراهــم ب
ــایی  ها  ــیاری از نارس ــای بس ــد راه گش ــب، می  توان مناس
ــت  ــد )آنورفرمپون ــی باش ــش حیات ــن بخ ــای ای و تنگناه
ــانگری  ــا آس ــاورزی ب ــج کش ــکاران، 2005(، تروی و هم
انتقــال فنــاوری بــه بخــش کشــاورزی و توســعه  ی منابــع 
انســانی در روســتاها، به  ویــژه در آمــوزش و پــرورش 
ــکان و  ــی از خرده  مال ــایان توجه ــمار ش ــعه ی ش و توس
ــزایی  ــش به  س ــتایی نق ــان روس ــاورز و جوان ــان کش زن
دارد )شــاهرخی و حســینی، 1388(. نقشــی کــه بــا  
اعتقــاد بــه رشــد، بهبــود و بهــره  وری کشــاورزی نیازمنــد 
برنامه  ریزی  هــای دقیــق و ســرمایه  گذاری  های همــه 
جانبــه اســت. چراکــه بهــره  وری و اثربخشــی کشــاورزی 
ــه  ای  ــا رابط ــام آن ه ــت انج ــی و کیفی ــات ترویج ــا خدم ب
ــا،  ــکاران، 1387(. ام ــی و هم ــده دارد )بیژن ــم تنی در ه
غذایــی  امنیــت  زمینــه  ی  در  بررســی  های مختلــف 
در ایــران گویــای نامطلــوب بــودن برنامه  ریزی  هــا و 
ــه کار گرفتــه شــده توســط  ــودن راهکارهــای ب ناکافــی ب
ــاورزی  ــج کش ــام تروی ــه نظ ــف از جمل ــای مختل نظام  ه
ــوان  ــی  ها می  ت ــن بررس ــج ای ــه  نتای ــد. از جمل می  باش

ــر اشــاره کــرد. ــوارد زی ــه م ب

ــاب و  ــی  های پی ــده از بررس ــت آم ــای به  دس یافته  ه
ــان داد  ــهر ری نش ــادران در ش ــر م ــکاران )1391(، ب هم
ــادران  ــر روی م ــی ب ــی غذای ــیوع  نا امن ــزان ش ــه می ک
شــهر ری 50/2 درصــد بــوده اســت. ایــن میــزان در 
پژوهــش انجــام شــده توســط رامــش و همــکاران )1388( 
ــده  ــزارش ش ــد گ ــیراز  44 درص ــهر ش ــای ش در خانواره
ــنگی،  ــدون گرس ــی ب ــی غذای ــه نا امن ــت. به  طوری  ک اس
بــا گرســنگی متوســط و شــدید بــه ترتیــب، 27/8، 14/4 و 

ــوده اســت.  1/8 درصــد ب

ــا  ــود ب ــکاران )1392(، در بررســی خ ــی و هم کوچک
ــران  ــدار در ای ــی توســعه  ی کشــاورزی پای عنــوان" ارزیاب

ــاخص؛  ــج ش ــبی"، پن ــت نس ــتفاده از روش مزی ــا اس ب
منبع  هــای کشــاورزی، پیشــرفت کشــاورزی، محیــط 
ــوزش، در  ــتایی و آم ــای روس ــت جامعه  ه زیســت، وضعی
اســتان  های مختلــف ایــران را ارزیابــی کردنــد و بــه ایــن 
نتیجــه رســیدند کــه اســتان  های کهگیلویــه و بویراحمــد 
و بوشــهر کم تریــن میــزان پایــداری کشــاورزی را دارنــد. 
اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد از نظــر هــر پنــج شــاخص 
در طیــف ناپایــداری قــرار گرفتــه اســت و اســتان فــارس 

دارای بیشــترین میــزان پایــداری کشــاورزی اســت.

بررســی  های  در   ،)1392( همــکاران  و  صفرپــور 
خــود 400 کــودک دبســتانی مقطــع ســوم تــا پنجــم در 
بنــدر انزلــی را مطالعه کــرده و بــه ایــن نتیجــه رســیدند 
کــه میــزان شــیوع نا امنــی غذایــی در خانوارهــای 
ــا  ــن خانواره ــد و ای ــد  می  باش ــودکان 51 درص ــن ک ای
ــه  ــته ب ــی را  بس ــی غذای ــی از نا امن ــای متفاوت درجه ه
بــود یــا نبــود برخــی متغیرهــا،  نشــان دادنــد )26 درصــد 
ناامنــی بــدون گرســنگی، 16/5 درصــد نا امنــی بــا 
ــا گرســنگی  ــی ب گرســنگی متوســط و 8/5 درصــد نا امن
ــی  های  ــج بررس ــه نتای ــبت ب ــزان نس ــن می ــدید(. ای ش
انجــام شــده در منطقه  هــای دیگــر بیشــتر بــوده و متأثــر 
از شــرایط اقلیمــی و شــغل سرپرســت عمــوم خانوارهــا در 
ایــن منطقــه از کشــور اســت. چــرا کــه بــرای حفاظــت از 
ــی از  ــدود نیم ــا ح ــیاری از خانواره ــی، بس ــان دریای آبزی
ســال از صیــد ماهــی محروم  انــد و گاهــی، میــزان بــاالی 
بارندگــی نیــز، از پرداختــن بــه بســیاری از مشــاغل آزاد و 

ــد. ــری می  کن ــد جلوگی ــم درآم ک

یافته  هــای ســتوده و همــکاران )1393( نشــان دادنــد 
کــه 60 درصــد از کل افــراد مــورد بررســی دچــار نا امنــی 
غذایــی از نــوع خفیــف تــا شــدید می  باشــند. خانوارهــای 
بــا نا امنــی غذایــی خفیــف بــه دلیــل نداشــتن اســتطاعت 
مالــی و نگرانــی در مــورد تأمیــن غــذای کافــی، حجــم و 
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راهکارهای بهبود عملکرد ترویج کشاورزی برای دستیابی به امنیت غذایی از دیدگاه صاحب نظران ترویج کشاورزی

شــمار وعده  هــای غذایــی را کــم کرده  انــد و بزرگســاالن 
افزون  بــر  متوســط  غذایــی  نا امنــی  بــا  خانوارهــای 
کم کــردن حجــم و شــمار وعده  هــای غذایــی خــود، 
کاهــش وزن و احســاس گرســنگی نیــز، داشــته  اند. 
ــدون گرســنگی  ــی" ب ــی غذای ــه شــیوع نا امن به طوری  ک
تــا خفیــف "، " بــا گرســنگی متوســط " و " بــا گرســنگی 
شــدید" در میــان کــودکان کوتــاه قــد دچــار وزن اضافــه 
ــد  ــد و 15/6 درص ــد، 8/9 درص ــب 33/3 درص ــه ترتی ب

بــرآورد شــد.

ــت  ــی وضعی ــکاران )1393(، در بررس ــعدی و هم س
در  کشــاورز  خانوارهــای  غذایــی  امنیــت  امنیتــی 
ــژه  ــف به  وی ــای مختل ــش عامل  ه ــروه و نق ــتان ق شهرس
آموزش  هــای ترویجــی بــر آن بیــان می  دارنــد کــه تنهــا 
15 درصــد خانوارهــا امنیــت غذایــی کامــل دارنــد. 42/5 
درصــد دارای ناامنــی غذایــی در ســطح کــم، 31/5 درصد 
نا امنــی  دارای  نا امنــی متوســط و 11 درصــد  دارای 

ــی هســتند. شــدید غذای

همان طــور کــه بیــان شــد بــا وجــود تأکیدهــا و 
تالش  هــای فــراوان دیــده می  شــود وضعیــت ایــران 
در شــاخص  های امنیــت غذایــی و وابســتگی کشــور 
اســت  نامطلــوب  واردات محصــوالت کشــاورزان  بــه 
هــم  سیاســت ها   .)1394 همــکاران،  و  )محمــدزاده 
ــی  ــت غذای ــت امنی ــر از جه ــال  های اخی ــژه در س به وی
ــی در  ــای غذای ــد محصول  ه ــش تولی ــد افزای ــی در بع مل
ــه  ــی ب ــد ول ــق بوده  ان ــادی موف ــد زی ــا ح ســطح کالن ت
دلیــل توزیــع نامناســب، از نظــر دسترســی همــه  ی آحــاد 
ــق  ــدان موف ــدار چن ــی به  طــور پای ــواد غذای ــه م ــردم ب م

.)1383 )شــکوری،  نبوده  انــد 

از ایــن جهــت اســت کــه مدل  هــای عمومــی ترویــج 
ــه  ــان، ب ــور های جه ــیاری از کش ــز، در بس ــاورزی نی کش
ــه هدف  هــای اولیــه ماننــد  دلیــل ضعــف در دســت یابی ب

افزایــش تولیــد، تأمیــن امنیــت غذایــی و پایــداری مــورد 
ــای  ــدگاه، نظام  ه ــن دی ــا ای ــه ب ــد ک ــاد قرارگرفته  ان انتق
ترویــج ســنتی بایــد تغییــر یابنــد تــا موفــق بــه بــرآوردن 
تقاضاهــای جدیــد شــوند، ایــن خــود تضمیــن کننــده  ی 
امنیــت غذایــی و کاهــش دهنــده   ی تنگدســتی روســتایی 
ــد  ــی نیازمن ــن وجــود، تأمیــن امنیــت غذای ــا ای اســت. ب
درک دوبــاره و تجدید نظــر در اولویت  هــای خدمــات 
ــد  ــی می باش ــج مل ــای تروی ــالح نظام   ه ــی و اص ترویج
کــه از طریــق ترویــج و ارتباطــات و نقش  هــای مشــخص 
ــک  ــاور بان ــه ب ــد. ب ــدا می کن ــق پی ــا تحق ــده  ی آن ه ش
ــوع  ــد تن ــاورزی بای ــج کش ــای تروی ــز، نظام  ه ــی نی جهان
ــته  ــات داش ــدگان خدم ــه دهن ــه  ی ارائ بیشــتری از جنب
ــن رو،  ــراج و همــکاران، 1392(. از ای ــرادی کف باشــند )م
ترویــج  نظــام  کارکردهــای  در  بازاندیشــی  ضــرورت 
کشــاورزی از لحــاظ کارکــرد ســازمانی و فنــی احســاس 

می  شــود )صبــوری، 1388(.  

ــه  ی  ــده در زمین ــرح ش ــایی  های مط ــا و نارس تنگناه
نظــام ترویــج، به  طــور مســتقیم و غیرمســتقیم بــر ارائــه و 
اجــرای موفــق راهکارهــای نظــام ترویــج در تحقــق امنیت 
غذایــی تأثیرگــذار می  باشــند. از ســوی دیگــر، یافته  هــا و 
دیدگاه  هــای متخصصــان در زمینــه  ی کمیــت و کیفیــت 
ــوع،  ــن موض ــه ای ــت  ک ــای آن اس ــی گوی ــت غذای امنی
به  ویــژه درســال  های اخیــر به  عنــوان یــک معضــل 
ــرد  ــا ک ــوان ادع ــن، می  ت ــت. بنابرای ــی اس ــل بررس قاب
کــه راهکارهــای بــه  کار گرفتــه شــده توســط نظام  هــای 
مختلــف از جملــه نظــام ترویــج کشــاورزی بــرای بهبــود 
ــی،  ــت غذای ــه امنی ــت یابی ب ــام در دس ــن نظ ــرد ای عملک
نامطلــوب و ناکافــی بــوده اســت. از ایــن جهــت به آشــکار 
دیــده می  شــود کــه بــرای موفقیــت و افزایــش عملکــرد 
نظــام ترویــج کشــاورزی بــرای حرکــت در راســتای امنیت 
ــی  ــل قبول غذایــی می  بایســت راهکارهــای مناســب و قاب
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را ارائــه و به  کارگرفــت. از ســوی دیگــر، بررســی  های 
ــج  ــام تروی ــی و نظ ــت غذای ــه  ی امنی ــی در زمین مختلف
به  طــور مجــزا انجــام گرفتــه اســت امــا هیچ کــدام 
ــی را در بســتر  ــت غذای ــد موضــوع امنی ــه بای آن  طــور ک
ترویــج و به  ویــژه از منظــر شناســایی راهکارهایــی بــرای 
ــن  ــه ای ــت یابی ب ــج در دس ــام تروی ــرد نظ ــود عملک بهب
ــا  ــن مبن ــر ای ــت. ب ــرده اس ــی نک ــی و ارزیاب ــم بررس مه
ــج  ــام تروی ــرد نظ ــود عملک ــای بهب ــایی راهکاره شناس
ــم از  ــی آن  ه ــی مل ــت غذای ــق امنی ــوزش در تحق و آم
دیــدگاه برنامه  ریــزان ایــن نظــام بیــش از پیــش احســاس 
می  شــود. لــذا، پرســش اساســی پژوهــش ایــن اســت کــه 
راهکارهــای اساســی نظــام ترویــج و آمــوزش در راســتای 
ــه  ــخ ب ــد؟ در پاس ــی کدامن ــت غذای ــه امنی ــت یابی ب دس
ایــن پرســش، هــدف ایــن پژوهــش، شناســایی و ارائــه  ی 
ــام  ــران نظ ــدگاه صاحب نظ ــده از دی ــاد ش ــای ی راهکاره
ترویــج به  عنــوان متولیــان اجــرای هــر راهــکاری، مــورد 
توجــه قــرار گرفتــه اســت. امیــد اســت راهکارهــای ارائــه 
ــتای  ــج در راس ــام تروی ــرد نظ ــود عملک ــرای بهب ــده ب ش

تحقــق امنیــت غذایــی مؤثــر واقــع شــود. 

روش  شناسی

ایــن پژوهــش بــه دنبــال توســعه  ی دانــش کاربــردی 
ــم و عمــل  ــرد عل ــه کارب ــاد شــده و کمــک ب موردنظــر ی
بــرای انجــام بررســی  ها و تدویــن برنامه  هــای توســعه  ی 
ملــی اســت. از ایــن جهــت بــر مبنــای هــدف در دســته  ی 
ــرای شناســایی  ــرد. ب ــرار می گی ــردی ق پژوهش  هــای کارب
ــوزش  ــج و آم ــام تروی ــرد نظ ــود عملک ــای بهب راهکاره
ــرد  ــی  از رویک ــت غذای ــق امنی ــرای تحق ــاورزی ب کش
ــت. در گام اول  ــده اس ــه ش ــره گرفت ــی به ــی- کّم کیف
ــت.  ــرار گرف ــتفاده ق ــورد اس ــی م ــک دلف ــش تکنی پژوه
روش دلفــی یکــی از انــواع گــردآوری داده  هــا در تحقیــق 
کیفــی اســت و بــرای دســت یابی بــه اجمــاع نظــر گروهــی 

مختلــف  زمینه  هــای  در   )2008 ســاندفورد،  و  )ســو 
پیش بینــی و تصمیم  گیــری )چنــگ و لیــن، 2002( 
ــاره  ی  ــان درب ــروه متخصص ــای گ ــر اعض ــای نظ ــر مبن ب
موضوع  هــای مربــوط بــه آینــده یــا یــک مســاله  ی ویــژه 
ــرای  ــی ب ــی روش ثابت ــگ،2005(. در دلف ــت )لودوی اس
ــدارد  ــود ن ــات وج ــت اطالع ــل و مدیری ــه و تحلی تجزی
ــاختار  ــی، س ــدف بررس ــب ه ــر حس ــا ب ــیر داده  ه و تفس
دوره هــا، نــوع پرســش  ها و اعضــای شــرکت کننــده 
متفــاوت خواهــد بــود )الندتــا، 2006(، امــا به  طــور کلــی 
ــنامه  ی  ــط پرسش  ــه توس ــی ک ــن موضوع  های ــرای تعیی ب
آغازیــن بــدون ســاختار گــردآوری شــده اســت، به  طــور 
معمــول از فــن و روش تحلیــل محتــوا اســتفاده می شــود 
ــای  ــی در مرحله  ه ــش دلف ــایی راد، 1386(. پژوه )پاش
ــه  ــه ب ــا ک ــن مرحله  ه ــود. ای ــی می ش ــی اجرای مختلف
ــی  ــم روش دلف ــان الگوریت ــا هم ــی ی ــای اجرای مرحله  ه
ــت  ــده اس ــش داده ش ــکل 1 نمای ــت، در ش ــروف اس مع

ــکاران، 2014(.  ــی و هم )حبیب

شکل1 : الگوریتم اجرای روش دلفی منبع: حبیبی و همکاران، 

.2014

بازخورد کنترل شده 

خیر 

شرایط کاربرد تکنیک دلفی 

تکنیک  و حجم پنل خبرگان

گردآوری دیدگاه خبرگان

تعیین میزان اتفاق نظر

گزارش آماری نتایج

اتفاق نظر وجود دارد
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فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

راهکارهای بهبود عملکرد ترویج کشاورزی برای دستیابی به امنیت غذایی از دیدگاه صاحب نظران ترویج کشاورزی

در ایـن مقالـه سـعی گردیده اصـول کار دلفـی رعایت 
شـود بـه نحـوی کـه از ایـن تکنیـک بـرای انجـام تحقیق 
کـه همانـا انجـام تحقـق در پارادایـم یـا مرحلـه کیفـی 
ایـن  آمـاری  بهـره گرفتـه شـد. جامعـه  ی  اسـت،  بـوده 
مرحلـه  ی از پژوهـش آن  دسـته از متخصصـان ترویـج و 
آمـوزش کشـاورزی کشـور بودنـد کـه در برنامه  ریزی  ها و 
سیاسـت گذاری  های ترویـج نقـش داشـته  و دارنـد. ایـن 

افـراد در سـه دسـته  ی زیـر تقسـیم  بندی شـدند:

اعضـای  و  بازرسـان  مدیـره،  هیئـت  اعضـای  الـف( 
کمیته هـای انجمـن علمـی ترویـج و آمـوزش کشـاورزی 

ایـران کـه بالـغ  بـر 25 نفـر بودنـد؛ 

ب(  اعضـای عـادی انجمـن علمـی ترویـج و آمـوزش 
کشـاورزی ایـران بـا مـدرک دکتـری کـه  65 نفـر بـود؛ و 

ج( مدیـران ترویـج شـامل مدیـران هماهنگـی ترویـج 
اسـتانی سراسـر کشـور و مدیـران کل معاونـت ترویـج و 

معاونـان آنـان کـه در مجمـوع 40 نفـر بودنـد. 

افـراد یـاد شـده، بـا عنـوان صاحب نظـران، جامعـه  ی 
آمـاری ایـن مرحلـه  از تحقیق را تشـکیل دادند کـه بنابر 
آمـار انجمـن  علمـی ترویـج و آموزش کشـاورزی کشـور 
و وزارت جهـاد کشـاورزی، بـر مبنـای ویژگی   هـای یـاد 
شـده،130  نفـر بـرآورد شـدند )90 نفـر عضـو انجمـن 
علمـی ترویـج ایـران و 40 نفـر غیـر عضـو(. این افـراد با 
دعوتنامـه رسـمی کـه از طریـق ایمیـل ارسـال گردیـد، 
بـرای همـکاری فراخوانـده شـدند بـدون آنکـه از ماهیت 
پرسشـنامه   130 تعـداد  از  و  باشـند  مطلـع  یکدیگـر 
ارسـالی تعـداد 74 نفـر برای پاسـخگویی اعـالم آمادگی 
نمودنـد. گویه هـای حاصل از ایـن پرسشـنامه از دیدگاه 
محققـان پاالیـش شـدند و مـورد بررسـی و تحلیـل قرار 
گرفتنـد و 43 مـورد بـه عنـوان گویه  هـای مورد نظـر در 

نظـر گرفته شـد. 

برابـر با الگوریتم اجرای روش دلفی، در این پژوهش نیز،. 
در مرحله  ی  اول روش دلفی سـوال باز انتها )پرسشـنامه  ی 
بـدون سـاختار( بـا عنـوان شناسـایی راهکارهـای بهبـود 
عملکـرد نظـام ترویـج  بـرای دسـت یابی بـه امنیـت غذایـی 
مطـرح شـد که نشـات گرفتـه از اهـداف تحقیق می  باشـد. 
روش اصلـي گـردآوري داده  هـا در ایـن پژوهـش، از طریـق 
پرسشـنامه  بـود کـه پرسـش  ها بـر اسـاس اهداف و مسـاله 
تحقیـق طراحی گردید. پرسـش   های هر دور به دو شـیوه  ی 
حضـوری و الکترونیکـی توزیع و گرد آوری شـد. پس از آن که 
پرسشـنامه  های دور اول گـردآوری شـد، مفهوم  ها )کدهای 
باز( از متن پرسشـنامه  ها و مسـتندها اسـتخراج  شـدند که 
مبنـای پرسشـنامه  ی دور دوم قـرار گرفتنـد. در دور دوم و 
سـوم نیـز، مجمـوع نظرهـای گـردآوری شـده  ی مرحلـه   ی 
اختیـار  به  صـورت دسـته  بندی شـده و مـدون در  پیـش 
اعضـای دلفـی قـرار گرفـت  و از آنان خواسـته  شـد تا برای 
دسـتیابی بـه توافق نظر جمعـی نظرات خـورد را ارائه کنند. 

بـرای دسـتیابی بـه اطمینـان از بخـش روایـی پژوهش 
و همچنیـن به  منظـور اطمینـان خاطـر از دقیـق بـودن و 
اطمینـان یافته  ها از دیدگاه پژوهشـگر، مشـارکت  کنندگان 
یـا خواننـدگان گـزارش پژوهـش، اقدام  هـای زیـر صـورت 
مشـارکت  کنندگان  اعضـاء:  توسـط  بازبینـی   -1 گرفـت: 
مالحظـه  را  آمـده  به  دسـت  مقوله   هـای  مصاحبه  هـا،  در 
و بازبینـی کردنـد و نظـر خـود را در ارتبـاط بـا آن هـا ابـراز 
نظرهـای  افزون  بـر دریافـت  بررسـی همـکار:  کردنـد، 2- 
ارزشـمند اسـتادان راهنمـا و مشـاور با شـماری از اسـتادان 
و دانشـجویان تحصیـالت تکمیلـی در یـک جلسـه  ی بحث 
گروهـی تحـت عنـوان ارزشـیابی توانمندسـاز بـه بررسـی 
مقوله  هـا و طبقه  بنـدی آن هـا پرداخته شـد و 3- مشـارکتی 
بـودن پژوهـش: به  طـور همزمـان از مشـارکت  کنندگان در 
تحلیـل و تفسـیر داده  هـا  در مرحله  هـای مختلـف کمـک 

شـد. گرفته 
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57فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

در رویکرد دوم که نتایج آن در این پژوهش آمده اسـت 
از روش توصیفـی- پیمایشـی اسـتفاده شـد. در ایـن گام   
بـرای بررسـی میـزان اهمیت و کاربـردی بودن  هـر کدام 
از راهکارهـای نظـام ترویـج بـرای دسـت یابی بـه امنیـت 
غذایـی کـه حاصـل از گام نخسـت )تکنیـک دلفـی( بـود، 
از دیـدگاه کارشناسـان مراکـز جهاد کشـاورزی در سـطح  
اسـتان کهگیلویـه و بویراحمـد بـه سـبب قـرار گرفتن در 
طیـف پنـج اسـتان نا امـن غذایـی وهم چنیـن به  عنـوان 
اسـتان مـورد مطالعـه، بررسـی و ارزیابـی قـرار گرفتنـد. 
و  سـاختارمند  پرسـش  نامه  ای  داده  هـا،  گـردآوری  ابـزار 
ایـن  محقق  سـاخته و روش اصلـي گـردآوري داده  هـای 
گام، مصاحبـه  ی سـاختارمند بـا کارشناسـان بـود. روایـی 
پرسشـنامه بـا اسـتفاده از دیدگاه خبـرگان )اسـاتید گروه 
مدیریـت توسـعه  ی روسـتایی و مدیـر هماهنگـی ترویـج 
اسـتان  های کهگیلویـه و بویراحمد و اسـتان فـارس( انجام 
شـد و بـرای سـنجش پایایـی نیـز، از KMO و آزمـون 
 KMO بارتلـت اسـتفاده گردیـد. بـر ایـن اسـاس ، مقـدار
)0/93( و مقـدار آمـاره  ی بارتلـت 1444/559 بـا سـطح 
معنـاداری )0/001( به  دسـت آمـد که مناسـب بـودن این 

روش را بـرای تحلیـل داده  هـای مربوطـه تأییـد می  کنـد.

همان  گونـه کـه اشـاره شـد، جامعه  ی آمـاری پژوهش 
در سـطح  کشـاورزی  جهـاد  مراکـز  کارشناسـان  شـامل 
اسـتان کهگیلویـه و بویراحمـد بـود. بـر این اسـاس از بین 
25 مرکـز جهـاد کشـاورزی، 14 مرکـز با توجه بـه اهداف 
تحقیـق انتخـاب گردید که جامعه  ی کارشناسـان مسـتقر 
در ایـن 14 مرکـز، 116 نفر بـرآورد گردید. ایـن 14 مرکز 
دارای قطـب پتانسـیل تولیـد بـوده و نقش بیش ـتری را در 
تحقـق امنیـت غذایـی بـر عهـده داشـته  اند. از ایـن رو، با 
اسـتفاده از جـدول تعییـن حجـم نمونـه  ی  )کرجسـی و 
مـورگان، 1970(. تعـداد نمونـه  ی کل کارشناسـان، 89 
نفـر محاسـبه گردیـد. انتخـاب تعـداد نمونـه در هریک از 
مراکـز نیـز با اسـتفاده از روش نمونه  گیری تصادفی سـاده 
بـا انتسـاب متناسـب انجـام شـد. همان  طور که ذکر شـد 
قلمروی پژوهش، مراکز جهاد کشـاورزی اسـتان کهگیلویه 
و بویراحمـد بـوده اسـت کـه  اطالعـات ایـن مراکـز بـا نام 
بخـش، نام مرکز و تعداد کارشناسـان در جدول 1 تشـریح 

و معرفـی شـده اند.

جدول1- اطالعات مراکز جهاد کشاورزی مورد مطالعه در استان کهگیلویه و بویراحمد

تعداد 
نمونه

 

تعداد 
کارشناسان 

نام مرکز نام بخش شهرستان ردیف

3 4 سرفاریاب سرفاریاب چرام 1

9 12 دشت روم مرکزی

بویراحمد

2

8 10 سپیدار مرکزی 3

5 7 مارگون مارگون 4

4 5 لوداب لوداب 5

6 8 چیتاب کبکیان 6

3 4 چنار کبکیان 7

6 8 کاکان کاکان
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راهکارهای بهبود عملکرد ترویج کشاورزی برای دستیابی به امنیت غذایی از دیدگاه صاحب نظران ترویج کشاورزی

تعداد 
نمونه

 

تعداد 
کارشناسان 

نام مرکز نام بخش شهرستان ردیف

5 7 دشمن زیاری مرکزی
کهگیلویه

9

3 4 خانه ترویج جاورده جاورده 10

4 5 لیشتر لیشتر
گچساران

11

5 خانه ترویج 7 امام زاده جعفر 12

4 5 پاتاوه پاتاوه دنا 13

23 30 خان  احمد خان  احمد باشت 14

116 جمع کل

ادامه جدول1-  اطالعات مراکز جهاد کشاورزی مورد مطالعه در استان کهگیلویه و بویراحمد

تجزیــه و تحلیــل یافته  هــای پژوهــش در ســطح آمــار 
توصیفــی انجــام پذیرفــت کــه در ســطح آمــار توصیفــی 
ــن،  ــار، میانگی ــراف معی ــد، انح ــی، درص ــدول فراوان از ج
ضریــب تغییــرات و نمودار هــا بــرای تعییــن میــزان 
ــتفاده از  ــا اس ــدگان ب ــرکت   کنن ــای ش ــر اعض اتفاق  نظ
نرم  افــزار SPSS محاســبه شــد. ارزش گــذاری و دامنــه  ی 
ارزیابــی و نمره گــذاری نیــز، بیــن صفــر تــا 10 بــود. بــرای 
ــای  ــی مرحله  ه ــج کل ــدی نتای ــل و کدبن ــه و تحلی تجزی
ــک  ــه  ی ی ــرای ارائ ــوا و ب ــل محت ــای از روش تحلی دلف
الگــوی جامــع از نتایــج کدبنــدی و ترســیم رابطــه بیــن 

ــد.  ــتفاده ش ــزار Nvivo اس ــا از نرم  اف آن ه

یافته  ها

بررســی  و  شناســایی  بــه  دلفــی  روش  اول  دور 
راهکارهــای بهبــود عملکــرد نظــام ترویــج برای دســت یابی 
بــه امنیــت غذایــی در قالــب پرسشــنامه  ی بــاز اختصــاص 
یافــت. پــس از گــرد آوری پرسشــنامه  ها، مفاهیــم کلیــدی 
از بیــن نظرهــای مشــارکت  کنندگان اســتخراج و فراوانــی 

منبع: مدیریت هماهنگی ترویج استان کهگیلویه و بویراحمد، 1395

ــدول  ــه در ج ــد ک ــبه ش ــن دور محاس ــه در ای ــر گوی ه
ــت  ــای به  دس ــا یافته  ه ــر ب ــت. براب ــده اس ــک آورده ش ی
آمــده، انســجام ســازمانی ترویــج بــا بخــش اجــرا و 
ــه  ی  ــردی در زمین ــای کارب ــام پژوهش ه ــات، انج تحقیق
ــوزش  ــی، آم ــی مل ــت غذای ــرد امنی ــودن رویک ــه نم بهین
ــی،  ــت غذای ــه  ی امنی ــج در زمین ــانی تروی ــروی انس نی
توجــه بــه نیازهــای محســوس و نامحســوس کشــاورزان و 
شفاف  ســازی  و مشــخص کــردن حیطه  هــای عملکــردی 
ترویــج به  عنــوان مهمتریــن راهکارهــای بهبــود عملکــرد 
نظــام ترویــج بــرای دســت یابی بــه امنیــت غذایــی 
هســتند کــه در ایــن دور از دلفــی برابــر بــا جــدول 2 از 
ــت  ــای به  دس ــد. یافته  ه ــه ش ــران ارائ ــدگاه صاحب نظ دی
ــکاران  ــعدی و هم ــی  های س ــای بررس ــا یافته  ه ــده ب آم
)1393( همخوانــی دارد. همچنیــن صاحب نظــران بــر ایــن 
باورنــد انجــام تحقیقــات و پژوهش  هــای کاربــردی، منجــر 
بــه شناســایی و فراهم  ســازی فناوری  هــای مناســب 
بــرای رشــد و بهــره  وری بخــش کشــاورزی خواهــد شــد. 
بنابرایــن، ترویج کشــاورزی بایســتی در راســتای آســانگری 
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ــرد  ــی و کارب ــج تحقیقات ــه نتای ــاورزان ب ــی کش دسترس
ــه  ی  ــاورزی و ارائ ــای کش ــا در عرصه  ه ــز آن ه موفقیت  آمی
بازخوردهــای الزم و زمینه  ســازی بــرای مشــارکت و تعامــل 
مؤثــر محققــان، کشــاورزان و دیگــر کنشــگران فعالیــت کند. 
ایــن یافته  هــا بــا یافته  هــای حاصــل از پژوهــش شــریف زاده 

ــت. ــتا اس ــی )1392( هم راس و غالمرضای

صاحب نظــران بیــان می  دارنــد نظــام ترویــج کشــاورزی 
ــته و دارد و  ــادی داش ــیار زی ــای بس ــل  فعالیت  ه در عم
ــه موفقیــت هــم، نتیجــه  ی آن هــا  در صــورت دســت یابی ب
ــر،  ــارت دیگ ــود. به  عب ــزارش نمی  ش ــج گ ــش تروی از بخ
ــه  ــان ک ــج آن چن ــرد تروی ــئولیت  ها و عملک ــا، مس هدف  ه
ــن  رو،  ــت. از ای ــده اس ــف نش ــن تعری ــفاف و معی ــد ش بای
شفاف  ســازی حیطه  هــای عملکــردی نظــام ترویــج بــرای 
حرکــت در راســتای امنیــت غذایــی نــه تنهــا بــر عملکــرد 
ــزارش و  ــه  ی گ ــه در ارائ ــر دارد بلک ــت آن تأثی و موفقی

ــز،  ــرد آن نی ــر عملک ــارت ب ــده و نظ ــت آم ــج به  دس نتای
مؤثــر خواهــد بــود. در مقابــل حرکــت بــه ســمت تدویــن 
ــدازی شــبکه  ی ملــی  ــون ملــی، راه ان و تصویــب یــک قان
ــازي  ــگ س ــوي فرهن ــي الگ ــاورزی، طراح ــون کش تلویزی
ــه  ــی هســتند ک ــف، مفهوم  های ــزاء مختل ــازماني در اج س
ــج  ــام تروی ــرد نظ ــود عملک ــی را در بهب ــن فراوان کمتری
بــرای دســت یابی بــه امنیــت غذایــی  بــه خــود اختصــاص 
ــن  ــران ای ــدگاه صاحب نظ ــر از دی ــن ام ــل ای ــد. دلی دادن
اســت کــه نظــام ترویــج در بحــث امنیــت غذایــی دارای 
می باشــد.  خــود  بدنــه  ی  در  اساســی  نارســایی  های 
ــروری  ــای ض ــاخت   ها و عامل  ه ــر، زیرس ــارت دیگ به  عب
ترویــج بــرای تحقــق امنیــت غذایــی فراهــم نیســت و در 
چنیــن شــرایطی اقدام  هــای یــاد شــده نــه تنهــا کمکــی 
بــه حــل معضــل نمی  کنــد، بلکــه اجــرای آن بــرای ایــن 

ــود. ــد ب ــز، خواه ــاز نی ــام هزینه  س نظ

جدول2- دیدگاه صاحب نظران پیرامون  راهکارهای بهبود عملکرد نظام ترویج کشاورزی برای تحقق امنیت غذایی ملی

مفهوم  ها )راهکارها(ردیف

هماهنگی و انسجام سازمانی ترویج با بخش اجرا و تحقیقات1

انجام پژوهش  های کاربردی در زمینه  ی بهینه کردن رویکرد امنیت غذایی ملی2

آموزش نیروی انسانی ترویج در زمینه  ی امنیت غذایی3

توجه به نیازهای محسوس و نامحسوس کشاورزان4

شفاف  سازی و مشخص کردن حیطه  های عملکردی ترویج5

ارتقاء دانش فنی کارشناسان ترویجی و مروجان مرکزهای دهستان6

سرمایه  گذاری در بخش کشاورزی و ترویج7

به  روزرسانی آموزش  ها و ترویج امنیت غذایی هماهنگ با استانداردهای جهانی8

ارتباط منسجم و هماهنگ و دوسویه بین تحقیقات و ترویج9

اصالح نظام بهره  برداری10

پهنه  بندی عرصه  های تولید11

استفاده از روش  های نوین ترویج برای ترویج و آموزش امنیت غذایی12

تغییر در محتوای آموزشی و اطالع رسانی نظام ترویج برای توجه به امنیت غذایی13

توجه و بسترسازی برای انجام فعالیت  های مشارکتی در بخش کشاورزی14
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راهکارهای بهبود عملکرد ترویج کشاورزی برای دستیابی به امنیت غذایی از دیدگاه صاحب نظران ترویج کشاورزی

مفهوم  ها )راهکارها(ردیف

استفاده از فناوری  های آموزشی امنیت غذایی در سطح گسترده و هدفمند15

استفاده از ظرفیت  های سازمان هاي ذیر بط امنیت غذایي و هماهنگي بین آن ها16

تغییر در محتوای آموزشی و اطالع رسانی17

اطالع  رسانی به  هنگام ترویجی به مخاطبان18

تغییر نقش مروج از آموزشگری به آسانگری19

انتصاب مدیران ترویجی )نه بر صرف با رشته  ی ترویج بلکه با نگاه ترویجی(20

مسئولیت پذیر بودن تحقیقات در قبال ترویج و برعکس21

جلب مشارکت بخش خصوصی در فعالیت  های ترویجی امنیت غذایی22

تأمین و تخصیص اعتبارات به بخش ترویج23

ارائه  ی آموزش  های امنیت غذایی الزم در سطح ستاد و صف24

تعامل و مشارکت کارشناسان بخش  های اجرائی و تحقیقات برای فعالیت  در زمینه  ی امنیت غذایی25

تغییر دیدگاه مسئوالن و سیاست گذاران برای توجه به امنیت غذایی26

خود کفایی نظام ترویج )دارا بودن کمترین تمرکز در بخش دولتی(27

توسعه  ی فعالیت شرکت  های خدمات مهندسی فنی و مشاوره  ای بخش خصوصی28

حرکت به سمت توانمندسازی و تمرکززدایی29

بهره  مندی از یافته  های تحقیقات امنیت غذایی کشورهای با شرایط همسان کشور ایران30

بهره گیری از کارشناسان خبره و باانگیزه و اختصاص اعتبارات الزم در زمینه  ی امنیت غذایی31

معطوف کردن نگرش همه  ی ذی نفعان در جهت امنیت غذایی32

بازنگری و اصالح قانون  های مربوط به اجرا و تحقق امنیت غذایی33

داشتن هدف  های مشخص، معین و قابل دسترسی برای ترویج امنیت غذایی34

طراحي الگوي فرهنگ  سازي سازماني در اجزاء مختلف نظام ترویج35

واقع  گرایانه بودن نظام ترویج برای حرکت در راستای امنیت غذایی36

اقدام  های رسانه  ای برای تبلیغ و ترویج رویکردهای نوین تولید غذا در کشور37

تجهیز نظام ترویج به نظام دانش و اطالعات کشاورزی38

راه  اندازی شبکه  ی ملی تلویزیون کشاورزی39

ایجاد انگیزه در بین کارکنان ترویج برای حرکت در راستای امنیت غذایی40

حرکت به سمت تدوین و تصویب یک قانون ملی امنیت غذایی41

بهبود الگوی مصرف تغذیه  ای جامعه42

نگاه همزمان کمی و کیفی در تولید محصوالت کشاورزی توسط بهره  برداران43

ادامه جدول 2- دیدگاه صاحب نظران پیرامون  راهکارهای بهبود عملکرد نظام ترویج کشاورزی برای تحقق امنیت غذایی ملی
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پــس از آنکــه پرسشــنامه  های دور اول گــرد آوری شــد، 
بــا اســتفاده از تحلیــل محتــوا، مفهوم  هایــی )کدهــای باز( 
از متــن پرسشــنامه  ها و مســتندها گــردآوری شــدند کــه 
مبنــای طراحــی پرسشــنامه  ی دور دوم قــرار گرفــت. برای 
ــار،  ــراف معی ــن، انح ــا از میانگی ــل داده  ه ــه و تحلی تجزی
ضریــب تغییرهــا و میانگیــن کل ضریــب تغییرها اســتفاده 
ــر از  ــا بزرگت ــای آن ه ــب تغییره ــه ضری ــواردی ک ــد. م ش
ــذف و  ــت، ح ــوده اس ــا ب ــب تغییره ــن کل ضری میانگی
مــواردی کــه ضریــب تغییــرات آنهــا، کمتــر و یــا مســاوی 
میانگیــن کل ضریــب تغییرهــا بــوده، در فرآینــد پژوهــش 
مــورد اســتفاده قــرار گرفتنــد. رتبه دهــی مفهوم  هــا نیــز، 
ــوارد  ــا و در م ــای تغییره ــره ی ضریب ه ــای نم ــر مبن ب
یکســان هــم، بــر حســب مقایســه  ی میانگیــن مفهوم  هــا 
انجــام شــده اســت. ایــن دور از روش دلفــی در جــدول 3 

آورده شــده اســت.

راهکارهــای  کــه مشــاهده می  شــود   همان  طــور 
ــر  ــای کمت ــب تغییره ــا 21 دارای ضری ــک ت ــماره  ی ی ش
ــوده  و مابقــی  ــا ب ــب تغییره و مســاوی میانگیــن کل ضری
ــب  ــل ضری ــه دلی ــا 43( ب ــماره ی 22 ت ــای ش )راهکاره
تغییرهــای بیشــتر از میانگیــن کل ضریــب تغییرهــا حــذف 
شــدند. نتایــج همچنیــن نشــان داد اســتفاده از فناورهــای 
ــم  ــل مه ــد عام ــترده و هدفمن ــطح گس ــی در س آموزش
ــه  ــد ک ــج می  باش ــام تروی ــای نظ ــر کارکرده ــذار ب تأثیرگ
ــودن  ــده ب ــترده و پراکن ــل گس ــه دلی ــق آن ب ــرای تحق ب
مخاطبــان ترویــج در ســطح اســتان، ضــرورت دارد دانــش 
ــد.  ــه روز باش ــاورزی ب ــان کش ــان و مروج ــی کارشناس فن
توجــه و بسترســازی بــرای انجــام فعالیت هــای مشــارکتی، 
جــذب و به   کارگیــري نیــروي انســاني متخصــص و کارآمــد، 
ــه  ــه از جمل ــت دو و س ــای دارای اولوی ــب رتبه  ه ــا کس ب
راهکارهــای مهــم و مؤثــر برای بهبــود عملکــرد کارکردهای 

نظــام ترویــج مطــرح شــده اســت. 

جدول3- شناسایی راهکارهای بهبود عملکرد نظام ترویج  برای دست یابی به امنیت غذایی

میانگین راهکارهاردیف
گروه

انحراف 
معیار

ضریب 
رتبهتغییرات

81/070/131استفاده از فناوری  های آموزشی در سطح گسترده و هدفمند1

7/911/070/131توجه و بسترسازی برای انجام فعالیت  های مشارکتی در بخش کشاورزی2

8/431/430/162جذب و به   کارگیري نیروي انساني متخصص و کارآمد3

8/041/360/162اصالح نظام بهره  برداری4

8/651/540/173ایجاد انگیزه در بین کارکنان ترویج برای حرکت در راستای امنیت غذایی5

7/951/390/173به  روز رسانی آموزش  ها و ترویج امنیت غذایی هماهنگ با استانداردهای جهانی6

8/261/550/184ارائه  ی آموزش  های الزم در زمینه امنیت غذایی در سطح ستاد و صف7

8/171/570/195اطالع  رسانی به  موقع ترویجی به مخاطبان8
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راهکارهای بهبود عملکرد ترویج کشاورزی برای دستیابی به امنیت غذایی از دیدگاه صاحب نظران ترویج کشاورزی

میانگین راهکارهاردیف
گروه

انحراف 
معیار

ضریب 
رتبهتغییرات

8/131/560/195استفاده از ظرفیت  هاي سازمان هاي ذیربط امنیت غذایي و هماهنگي بین آن ها9

7/651/460/195استفاده از روش  های نوین ترویج برای ترویج و آموزش امنیت غذایی10

8/391/710/206ارتقاء دانش  فنی کارشناسان ترویجی و مروجان مرکزهای دهستان11

8/081/630/206بهره  گیری از یافته  های تحقیقاتی  امنیت غذایی کشورهای دارای شرایط همسان12

81/610/206هماهنگ کردن برنامه  های ترویج با سیاست  های تولیدی بخش کشاورزی13

7/911/660/206شفاف  سازی و مشخص کردن حیطه  های عملکردی ترویج14

مسئولیت  پذیر بودن تحقیقات در قبال ترویج  در زمینه  ی تحقیقات مربوط 15
7/821/710/217به امنیت غذایی و برعکس

سرمایه  گذاری در بخش کشاورزی و نظام ترویج برای حرکت در راستای 16
8/731/910/217امنیت غذایی

8/391/780/217هماهنگی و انسجام سازمانی ترویج با بخش اجرا و تحقیقات17

بهره گیری از کارشناسان خبره و باانگیزه و اختصاص اعتبارات الزم در 18
8/311/810/217زمینه  ی امنیت غذایی

8/261/790/217داشتن هدف  های مشخص، معین و قابل دسترس برای ترویج امنیت غذایی19

8/081/710/217توجه به نیازهای محسوس و نامحسوس کشاورزان20

برنامه  ریزی و انجام پژوهش  های کاربردی در زمینه  ی بهینه کردن رویکرد 21
7/651/630/217امنیت غذایی ملی

7/911/760/228راه اندازی شبکه  ی ملی تلویزیون کشاورزی22

7/821/780/228جلب مشارکت بخش خصوصی در فعالیت  های ترویجی امنیت غذایی23

تعامل و مشارکت کارشناسان بخش  های اجرائی و تحقیقات برای فعالیت  در 24
8/561/970/239زمینه  ی امنیت غذاییی

8/081/860/239تغییر دیدگاه مسئوالن و سیاست گذاران برای توجه به امنیت غذایی25

81/860/239تقاضا محور شدن ترویج و توجه به مشتری  مداری26

7/911/880/239تجهیز نظام ترویج به نظام دانش و اطالعات کشاورزی27

ادامه جدول3- شناسایی راهکارهای بهبود عملکرد نظام ترویج  برای دست یابی به امنیت غذایی
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میانگین راهکارهاردیف
گروه

انحراف 
معیار

ضریب 
رتبهتغییرات

7/861/870/239تغییر نقش مروج از آموزشگری به آسانگری28

7/561/740/239ارتباط منسجم و هماهنگ و دوسویه بین تحقیقات و ترویج29

8/432/080/2410بازنگری و اصالح قانون  های مربوط به اجرا و تحقق امنیت غذایی30

7/731/910/2410نگاه همزمان کمی و کیفی در تولید محصوالت کشاورزی توسط بهره برداران31

7/992/050/2511واقع گرایانه بودن نظام ترویج برای حرکت در راستای امنیت غذایی32

7/652/030/2612بهبود الگوی مصرف تغذیه  ای جامعه33

7/522/080/2713حرکت به سمت تدوین و تصویب یک قانون ملی امنیت غذایی34

7/171/970/2713معطوف کردن نگرش همه  ی ذی نفعان در جهت امنیت غذایی35

8/042/270/2814حرکت به سمت توانمندسازی و تمرکززدایی36

7/632/200/2814پهنه  بندی عرصه  های تولید37

     
7/602/180/2814طراحي الگوي فرهنگ  سازي سازماني در اجزاء مختلف نظام ترویج38

7/262/040/2814تغییر در محتوای آموزشی و اطالع رسانی نظام ترویج برای توجه به امنیت غذایی39

7/172/010/2814اقدام  های رسانه  ای برای تبلیغ و ترویج رویکردهای نوین تولید غذا در کشور40

7/952/360/2915انتصاب مدیران ترویجی )نه به  صرف رشته  ی ترویج بلکه با نگاه ترویجی(41

7/472/200/2915توسعه  ی فعالیت شرکت  های خدمات مهندسی فنی و مشاوره  ای بخش خصوصی 42

7/432/260/3016خود کفایی نظام ترویج )دارا بودن کمترین تمرکز در بخش دولتی(43

0/21میانگین کل ضریب تغییرها

* دامنه  ی میانگین  ها از 0تا 10 می  باشد.

ادامه جدول3- شناسایی راهکارهای بهبود عملکرد نظام ترویج  برای دست یابی به امنیت غذایی
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راهکارهای بهبود عملکرد ترویج کشاورزی برای دستیابی به امنیت غذایی از دیدگاه صاحب نظران ترویج کشاورزی

در دور ســوم روش دلفــی کــه دور نهایــی ایــن روش 
ــکار( از دور دوم  ــده )21 راه ــی مان ــای باق ــود، عامل  ه ب
ــت  ــا مخالف ــت ی ــاس موافق ــا مقی ــی ب ــد نهای ــرای تأیی ب
از دیــدگاه صاحب نظــران بررســی شــدند. در ایــن دور 
فراوانــی هــر گویــه و درصــد موافقــت یــا مخالفــت 
ــت  ــوده اس ــن ب ــر ای ــرض ب ــد. ف ــخص ش ــدام، مش هرک
کــه گویه  هایــی کــه نمــره  ی کمتــر از دوســوم را کســب 
کننــد، حــذف و گویه  هایــی کــه نمــره  ی بیشــتر از 

دوســوم آرا را کســب کننــد، باقــی و به  عنــوان نتیجــه  ی 
نهایــی روش دلفــی در نظــر گرفتــه  شــوند. در این راســتا، 
محاســبات نشــان داد کــه همــه  ی گویه  هــا در دور ســوم 
نمــره  ی بیــش از دوســوم آرا را کســب کرده  انــد. بنابراین، 
همــه ی گویه  هــا باقــی مانــده و به  عنــوان نتیجــه  ی 
ــا در  ــن یافته  ه ــتند. ای ــه هس ــورد توج ــی م ــی دلف نهای

جــدول )4( تشــریح شــده اســت.

جدول4- شناسایی راهکارهای بهبود عملکرد نظام ترویج  برای دست یابی به امنیت غذایی

درصد فراوانیراهکارهاردیف
موافقت

درصد 
مخالفت

-17100هماهنگ کردن برنامه  های ترویج با سیاست  های تولیدی بخش کشاورزی1

-17100توجه به نیازهای محسوس و نامحسوس کشاورزان2

-17100ارتقاء دانش  فنی کارشناسان ترویجی و مروجان مرکزهای دهستان3

-17100 به  روز رسانی آموزش  ها و ترویج امنیت غذایی هماهنگ با استانداردهای جهانی4

-17100استفاده از روش  های نوین ترویج برای ترویج و آموزش امنیت غذایی5

-17100شفاف  سازی و مشخص کردن حیطه  های عملکردی ترویج6

-17100ارائه  ی آموزش  های الزم در زمینه  ی امنیت غذایی در سطح ستاد و صف7

-17100اطالع  رسانی به  هنگام ترویجی به مخاطبان8

-17100سرمایه  گذاری در بخش کشاورزی و نظام ترویج برای حرکت در راستای امنیت غذایی9

-17100بهره گیری از کارشناسان خبره و با انگیزه و اختصاص اعتبارات الزم در زمینه  ی امنیت غذایی10

-17100استفاده از ظرفیت  های سازمان هاي ذیربط امنیت غذایي و هماهنگي بین آن ها11

-17100جذب و به   کارگیري نیروي انساني متخصص و کارآمد 12

-17100داشتن هدف  های مشخص، معین و قابل دسترسی برای ترویج امنیت غذایی13

-17100ایجاد انگیزه در بین کارکنان ترویج برای حرکت در راستای امنیت غذایی14

16946استفاده از فناوری  های آموزشی در سطح گسترده و هدفمند 15

16946  بهره  گیری از یافته  های تحقیقاتی  امنیت غذایی کشورهای دارای شرایط همسان16

مســئولیت  پذیر بــودن تحقیقات در قبال ترویج در زمینــه  ی تحقیقات مربوط به امنیت 17
غذایی و برعکس

16946

16946اصالح نظام بهره  برداری 18

16946توجه و بسترسازی برای انجام فعالیت  های مشارکتی در بخش کشاورزی19

16946هماهنگی و انسجام سازمانی ترویج با بخش اجرا و تحقیقات20

16946انجام پژوهش  های کاربردی در زمینه  ی بهینه نمودن رویکرد امنیت غذایی ملی21
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برابــر بــا جــدول 5، راهکارهــای بهبــود عملکــرد 
ــه  ــی ب ــت غذای ــه امنی ــت یابی ب ــرای دس ــج ب ــام تروی نظ
ــطح  ــای در س ــا راهکاره ــازگاری ب ــانی و س ــت همس عل
ــد.  ــذاری ش ــای کالن" نام گ ــوان "راهکاره ــا عن کالن ب
ــی  و  ــم ده ــازی و نظ ــرای خالصه  س ــه ب ــن مرحل در ای
ــه ی کدبنــدی راهکارهــای  ــه ارائ طبقه  بنــدی گویه  هــا ب

یــاد شــده در ســه مقولــه  ی اصلــی )کدگــذاری انتخابــی( 
ــار  ــاختی، چه ــی- زیرس ــی و خدمات ــاختاری، فرهنگ س
 – نهــادی  محــوری(  )کدگــذاری  فرعــی  مقولــه  ی 
ــی و  ــی- دانش ــتوری، آموزش ــی – دس ــکیالتی، قانون تش

ــد. ــدام ش ــاز( اق ــذاری ب ــوم )کدگ ــه مفه ــی و  ن فن

جدول5- راهکارهای بهبود عملکرد نظام ترویج برای تحقق امنیت غذایی در سطح کالن

مقوله  های اصلی
)کدبندی انتخابی(

مقوله  های فرعی
)کد گذاری محوری(

مفاهیم )کدبندی باز(

ساختاری
نهادی- تشکیالتی

هماهنگی و انسجام سازمانی ترویج با بخش اجرا و تحقیقات

شفاف  سازی و مشخص کردن حیطه  های عملکردی ترویج در حوزه  ی امنیت غذایی

گزینش، جذب و به  کارگیری نیروی انسانی متخصص و کارآمد در حوزه  ی امنیت غذایی

قانونی-  دستوری
هماهنگ کردن برنامه  های ترویج با سیاست  های تولیدی کشاورزی

استفاده از ظرفیت  های سازمان  های ذیربط و هماهنگی بین آن ها

آموزشی- دانشیفرهنگی
استفاده از فناوری  های آموزشی برای امنیت غذایی در سطح گسترده و هدفمند

به  روزرسانی آموزش  های امنیت غذایی نظام ترویج هماهنگ با استانداردهای جهانی

فنیخدماتی و زیرساختی
اصالح نظام بهره  برداری

تمرکززدایی در نظام ترویج

 راهکارهـای بهبود عملکـرد کارکردهای کلیدی 
نظـام ترویج برای دسـت یابی بـه امنیـت غذایی در 

سـطح محلی 

تقســیم  بندی راهکارهــای بهبــود عملکــرد نظــام 
ــطح  ــی در س ــت غذای ــه امنی ــت یابی ب ــرای دس ــج ب تروی
محلــی ) مراکــز خدمــات جهــاد کشــاورزی اســتان 
کهگیلویــه و بویراحمــد( نیــز، هماننــد راهکارهــای بهبــود 
عملکــرد نظــام ترویــج بــرای دســت یابی بــه امنیــت 
به  طوری کــه  شــد.  انجــام  کالن  ســطح  در  غذایــی 
نحــوه  ی کدگــذاری در ســطح محلــی و ملــی کدگــذاری 
تفاوتــی نــدارد و در هــر دو مرحلــه توســط نرم افــزار انجام 
ــر اســاس اهــداف و ســواالت تحقیــق  گرفتــه و محقــق ب

آنهــا را تنظیــم نهایــی نمــوده اســت. به طوری کــه برابــر 
ــت  ــاز( در هش ــذاری ب ــوم )کدگ ــدول6، 12 مفه ــا ج ب
مقولــه  ی فرعــی )کدبنــدی محــوری( نهادی- تشــکیالتی، 
مهارتــی-  بینشــی،  نگرشــی-  دانشــی،  آموزشــی- 
ــردی و در  ــعه  ای و کارب ــی، توس ــی، غیرفن ــه ای، فن حرف
ــی( ســاختاری،  ــه  ی اصلــی )کدبنــدی انتخاب چهــار مقول
فرهنگــی، خدماتــی و زیرســاختی و تحقیقــات جــای 

ــد. گرفتن
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راهکارهای بهبود عملکرد ترویج کشاورزی برای دستیابی به امنیت غذایی از دیدگاه صاحب نظران ترویج کشاورزی

جدول 6- راهکارهای بهبود عملکرد نظام ترویج برای تحقق امنیت غذایی در سطح محلی

مقوله  های اصلی
)کدبندی انتخابی(

مقوله  های فرعی
مفاهیم )کدبندی باز()کد گذاری محوری(

نهادی- تشکیالتیساختاری
زمینه  سازی ایجاد تعامل و مشارکت سازمان  های ذیربط در اجرای برنامه  های مرتبط 

با امنیت غذایی

فرهنگی
آموزشی- دانشی

آموزش نیروی انسانی ترویج در حوزه  ی امنیت غذایی

توجه به نیازهای محسوس و نامحسوس کشاورزان در زمینه ی امنیت غذایی

ارتقاء دانش  فنی کارشناسان ترویجی و مروجان مرکزهای دهستان

استفاده از روش  های نوین آموزشی ترویج برای ارائه  ی آموزش  های امنیت غذایی

نگرشی-  بینشی
ایجاد انگیزه  ی فعالیت آموزشی امنیت غذایی  در بین کارکنان ترویج

اطالع  رسانی به  هنگام ترویجی در زمینه  ی مباحث امنیت غذایی

بهره  گیری از کارشناسان خبره و باانگیزه برای فعالیت در حوزه  ی امنیت غذاییمهارتی- حرفه  ای

زیرساختی و خدماتی
پهنه  بندی عرصه  های تولیدفنی

مسئولیت  پذیر بودن تحقیقات در قبال ترویج در زمینه  ی تحقیقات مربوط به امنیت غیرفنی
غذایی و برعکس

تحقیقات
بهره  گیری از یافته  های تحقیقاتی  امنیت غذایی کشورهای دارای شرایط همسانتوسعه  ای

برنامه  ریزی و انجام تحقیقات کاربردی در زمینه  ی بهینه  نمودن رویکرد امنیت غذایی ملیکاربردی

تحلیـل یافته  هـای روش دلفـی بـا اسـتفاده از 
Nvivio نرم  افـزار 

ــن پژوهــش پــس از پیاده  ســازی مصاحبه  هــا، هــر  ای
یــک در قالــب  مجموعــه  ی جداگانــه  ای در نرم افــزار 
ــا فراخوانــی فایل  هــا در محیــط  Word نگاشــته شــد و ب

نرم  افــزار Nvivio 10، کدگــذاری مصاحبه  هــا انجــام شــد. 
پــس از تکمیــل فرآینــد کدگذاری بــاز، محــوری و انتخابی 
ــدند  ــتخراج ش ــده اس ــرح ش ــتدالل  های مط ــه  ی اس هم
ــازماندهی  ــا و س ــاخت مجموعه  ه ــرای س ــت ب و در نهای
داده  هــا و تحلیل  هایــی کــه بــه نوعــی بــا هــم در ارتبــاط 
هســتند و مهم تــر از همــه ارائــه  ی یــک الگــوی جامــع و 
ــه  ی  ــا، الگــوی ارائ ــان کده ــا ایجــاد رابطــه می ــا ب یک  ج
راهکارهــای بهبــود عملکــرد نظــام ترویــج بــرای دســت-

یابــی بــه امنیــت غذایــی در دو ســطح محلــی و کالن در 

نرم  افــزار  یــاد شــده برابــر بــا شــکل  های 2 و 3 ترســیم و 
ــن  ــا نشــان  دهنده  ی انتزاعی  تری ــن عامل  ه ــه شــد. ای ارائ
ســطح از طبقه  بنــدی و تحلیــل داده  هــای تحقیــق اســت. 
ــو  ــن الگ ــای ای ــف و ارتباط ه ــای مختل ــه عامل  ه در ادام

توضیــح داده خواهــد شــد.

نرم  افــزار  از  آمــده  به  دســت  یافته  هــای  بنابــر 
ــج  ــام تروی ــرد نظ ــود عملک ــای بهب ــو، راهکاره ان  ویوی
کشــاورزی بــرای دســت یابی بــه امنیــت غذایــی در ســطح 
محلــی )شــکل 2(، در چهــار مقولــه  ی اصلی زیرســاختی، 
ــدند.  ــته  بندی ش ــات دس ــی و تحقیق ــاختاری، فرهنگ س
همان  طــور کــه در مــدل به  دســت آمــده مشــاهده 
می  شــود چهــار مقولــه  ی اصلــی ایــن راهــکار در ارتبــاط 
ــر یکدیگــر، عملکــرد نظــام ترویــج  ــا تأثیــر ب ــا هــم و ب ب
ــی  ــطح محل ــی را در س ــت غذای ــه امنی ــت یابی ب در دس
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تبییــن کننــد. به  طوری  کــه می  تــوان گفــت فراهــم 
ــر  ــی ب ــی و غیرفن ــد فن ــاخت  ها در دو بع ــودن زیرس ب
ــودن  ــم ب ــس فراه ــات و برعک ــت تحقیق ــد و مدیری تولی
تحقیقــات و مدیریــت بهینــه  ی  آن در شناســایی و 
فراهم  ســازی برخــی زیرســاخت  های نظــام ترویــج بــرای 
ــته و دارای  ــر گذاش ــی تأثی ــت غذای ــه امنی ــت یابی ب دس
ارتبــاط تنگاتنگــی هســتند. از آن جایی  کــه پژوهش  هــا در 
زمینــه  ی راهکارهــای بهبــود عملکــرد نظــام ترویــج بــرای 
ــه امنیــت غذایــی کــم و ناکافــی می  باشــد  دســت یابی ب
لــذا، توجــه بــه ایــن بعــد از راهکارهــای ارائــه شــده بــرای 
شناســایی و فراهم  ســازی زیرســاخت  های الزم ضــروری 
ــاخت  ها  ــودن زیرس ــم ب ــر فراه ــوی دیگ ــد. از س می باش
خــود عامــل تأثیرگــذار دیگــری  بــر ســاختار نظــام ترویج 
ــد  ــرح می  باش ــی مط ــت غذای ــه امنی ــت یابی ب ــرای دس ب
ــورد  ــل م ــر متقاب ــل و تأثی ــا تعام ــل ب ــر دو عام ــه ه ک
توجــه هســتند. راهــکار مهــم دیگــر کــه در ابعــاد مختلف 
ــل فرهنگــی می  باشــد.  ــود، عام ــد ب ــل بررســی خواه قاب
ــف دانشــی،  ــاد مختل ــل فرهنگــی در ابع گســتردگی عام
نگرشــی و مهارتــی بــه دلیــل ارتبــاط مســتقیم ترویــج بــا 
کارشناســان، مروجــان، بهره  بــرداران و مصرف  کننــدگان، 
به  طــور مســتقیم در تولیــد و مدیریــت تحقیقــات و 
ــت  ــه امنی ــت یابی ب ــرای دس ــج ب ــام تروی ــاختار نظ س
ــازمان  های  ــن س ــد. همچنی ــذار می  باش ــی تأثیرگ غذای
ــاط  ــه ارتب ــا ک ــت آن ه ــای ذات فعالی ــر مبن ــی ب ترویج
مســتمر بــا جامعــه و مــردم اســت، بایســتی بــرای 
پاســخگویی بــه دگرگونی  هــای محیطــی فعــال و بــه روز 
ــده از  ــردآوری ش ــات گ ــاس اطالع ــر اس ــا ب ــند ام باش
ــه دیوان ســاالری  تحقیــق، بســیاری از ایــن ســازمان  ها ب
ــینی  ــاختارهای ماش ــوده و دارای س ــادار ب ــی وف بروکراس
هســتند. از ایــن  رو، ارتقــاء دانــش و مهــارت مروجــان در 
بعــد فرهنگــی در زمینه  ســازی ایجــاد تعامــل و مشــارکت 
ــا  ــط در اجــرای برنامه  هــای مرتبــط ب ســازمان  های ذی رب

امنیــت غذایــی و برقــراری ارتبــاط مؤثــر بــا بهره  بــرداران 
در بعــد ســاختاری باعــث اســتفاده  ی ســازمان ترویــج از 
ــه  ــرداران نخب ــا و آموزه  هــای بهره  ب ــات و تحلیل  ه اطالع
می  شــود. ایــن اطالعــات در شــکل  گیری راهکارهــای 
نظــام ترویــج بــرای انجــام مؤثــر پهنه  بنــدی عرصه هــای 
تولیــدی در بعــد زیرســاختی و انجــام تحقیقــات کاربــردی 
ــد.  ــک می  کن ــی کم ــت غذای ــه امنی ــت یابی ب ــرای دس ب
بنابرایــن، می  تــوان چنیــن اســتنباط کــرد کــه راهکارهای 
یــاد شــده در تعامــل متقابــل و دوســویه بــا هــم به  طــور 
مجموعــه  ای نظام   منــد در بهبــود و افزایــش عملکــرد 

ــد.  ــی می  کنن ــش آفرین ــج نق ــام تروی نظ

شکل2. راهکارهای بهبود عملکرد نظام ترویج کشاورزی در راستای 

دستیابی به امنیت غذایی در سطح محلی



شماره  6852
بهار  1399

فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

راهکارهای بهبود عملکرد ترویج کشاورزی برای دستیابی به امنیت غذایی از دیدگاه صاحب نظران ترویج کشاورزی

راهکارهــای بهبــود عملکــرد نظــام ترویــج بــرای 
دســت یابی بــه امنیــت غذایــی در ســطح کالن از دیــدگاه 
ــک  ــورت ی ــکل 3 به  ص ــام در ش ــن نظ ــران ای صاحب  نظ
الگو ترســیم شــده اســت. همان طور که در شــکل مشــاهده 
ــی،  ــی فرهنگ ــه  ی اصل ــه مقول ــا در س ــود راهکاره می  ش
ــند.  ــل می  باش ــل متقاب ــاختاری در تعام ــاختی و س زیرس
ــاختار  ــر س ــی ب ــد فن ــاخت  ها در بع ــودن زیرس ــم ب فراه
نظــام ترویــج کشــاورزی در دو  بعــد نهــادی- تشــکیالتی 
و قانونــی- دســتوری و دانــش نســبت بــه امنیــت غذایــی 
در بیــن ذی  نفعــان نظــام ترویــج به  عنــوان ابعــاد راهــکار 
فرهنگــی تأثیرگــذار می  باشــند. در مقابــل وجــود دانــش 

نســبت بــه امنیــت غذایــی و ســاختار قــوی نظــام ترویــج 
در شناســایی و فراهــم ســازی زیرســاخت  های الزم بــرای 
ــال  ــور مث ــد. به  ط ــر می  باش ــی مؤث ــت غذای ــق امنی تحق
ــات  ــرا و تحقیق ــا بخــش اج ــج ب ــازمانی تروی انســجام س
ــانی  ــه به  روز رس ــر ب ــد منج ــاختاری می  توان ــد س در بع
محتــوا و مــواد آموزشــی و تحقیقــی نظــام ترویــج در بعــد 
ــه  ی  ــه  ی خــود ارائ ــه نوب فرهنگــی گــردد و ایــن مهــم ب
ــه  ــام از جمل ــن نظ ــای ای ــر فعالیت  ه ــا و دیگ آموزش  ه
توانمندســازی ذی نفعــان بــرای اجــرای موفــق پهنه  بنــدی 

ــد داشــت. ــی خواه ــدی را در پ ــای تولی عرصه  ه

شکل3. راهکارهای بهبود عملکرد نظام ترویج کشاورزی در راستای دست یابی به امنیت غذایی در سطح کالن
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بحث و نتیجه  گیری

ــاورزی در  ــای کش ــی نظام  ه ــود کارآی ــه می  ش گفت
ــداری  ــن پای ــج ضام ــج اســت و تروی ــات تروی ــرو خدم گ
ــای  ــد فناوری  ه ــک تولی ــه کم ــاورزی ب ــعه  ی کش توس
مناســب اســت )قمــر، 2005(. بنابرایــن، برای دســت یابی 
از هدف  هــای  یکــی  به  عنــوان  غذایــی  امنیــت  بــه 
حیاتــی توســعه  ی کشــاورزی، نظــام ترویــج بایــد جنبه  ی 
پیشــگامی داشــته باشــد. در ایــن راســتا، ضــروری اســت 
ــا دیگــر زیرنظام  هــای  ــه دلیــل تعامــل ب ــج ب نظــام تروی
تولیدکننــدگان  بــا  مســتقیم  ارتبــاط  و  کشــاورزی 
ــه  ــت یابی ب ــق در دس ــالن تحق ــن عام ــوان اصلی  تری به  عن
ــب و  ــای مناس ــری راهکاره ــا به  کارگی ــی ب ــت غذای امنی
کاربــردی در ســطح کالن و محلــی بــا توجــه بــه شــرایط 
و ویژگی  هــای هــر منطقــه و اســتانی برنامه ریــزی و 
ــا هــدف  ــن راســتا ب ــن پژوهــش در همی ــد. ای ــدام کن اق
ــام  ــرد نظ ــود عملک ــای بهب ــن راهکاره ــایی و تدوی شناس
ــه امنیــت غذایــی انجــام  ترویــج در راســتای دســت یابی ب
شــد. نتایــج پاالیــش دورهــای دلفــای نشــان داد کــه از 
دیــدگاه صاحب  نظــران ترویــج 21 راهــکار به  عنــوان 
مهم تریــن راهکارهایــی هســتند کــه نظــام ترویــج 
ــه  کار  ــی ب ــت غذای ــه امنی ــت یابی ب ــرای دس ــتی ب بایس
ــا  ــن  کار ضــرورت دارد سیاســت  گذاران ب ــرای ای ــرد. ب گی
ــاور  ــا ب رویکــردی فراگیــر و ســاختارمند )سیســتمی( و ب
ــه  ی  ــج در هم ــام تروی ــدی نظ ــه کارآم ــبت ب ــخ نس راس
ابعــاد انتقــال یافته  هــای تحقیقــات و توســعه و بــا توجــه 
بــه تعامل  هــا و پاســخگویی بــه نیازهــای واقعــی امنیــت 
غذایــی بهره  بــرداران، ایــن نظــام را در حرکــت و دســت-

یابــی بــه امنیــت غذایــی حمایــت کننــد. ایــن نتایــج بــا 
ــیری  منظم )1390(  ــاه  آبادی و بش ــای ش ــج یافته  ه نتای
هم  راســتا اســت. از دیگــر راهکارهــای موردتوجــه در 
پژوهــش اطالع  رســانی به   هنــگام و فراگیــر ترویجــی 

در زمینــه  ی مباحــث مختلــف مربــوط بــه امنیــت 
ــال  ــی، انتق ــای آموزش ــزاری دوره  ه ــد برگ ــی مانن غذای
ــه- ــن یافت ــد. ای ــره می باش ــی و غی ــای تحقیقات یافته  ه

همــکاران  و  صبــوری  پژوهــش  یافته هــای  بــا  هــا 
)1389( مبنــی بــر اشــاعه  ی فناوری  هــا، نوآوری  هــا 
و ارائــه  ی اطالعــات جدیــد بــه کشــاورزان از ســوی 
ترویــج، بــرای توســعه  ی کشــاورزی هماهنــگ و هم  ســو 
اســت. پــرورش نیــروی انســانی متخصــص در ترویــج در 
ــدی  ــری و بهره  من ــی و به کارگی ــت غذای ــوزه  ی امنی ح
زیرســاخت  های  فراهم ســازی  آنــان،  آموزه  هــای  از 
ــش،  ــش دان ــه افزای ــالش و توجــه ب ــی و ت ــی و غیرفن فن
ــان و  ــم از کارشناس ــانی اع ــع انس ــارت مناب ــش و مه بین
ــی از  ــت غذای ــوزه  ی امنی ــرداران در ح ــان و بهره  ب مروج
ــز  ــه تمرک ــن پژوهــش می  باشــد ک دیگــر راهکارهــای ای
ــل  ــوزه عام ــن ح ــج در ای ــام تروی ــرمایه  گذاری نظ و س
ــد  ــج خواه ــای تروی ــی پیشــبرد برنامه  ه اساســی و حیات
بــود. در همیــن راســتا حیــدری و همــکاران )1385( نیــز، 
ــدف  ــه ه ــد ب ــی می  توان ــج هنگام ــد تروی ــان می  دارن بی
نهایــی خــود  دســت یابــد. کــه فــرد روســتایی را مــورد 
ــعه  ی  ــر توس ــانی را ب ــعه  ی انس ــرار داده و توس ــه ق توج
فیزیکــی مقــدم بدانــد و ایــن امــر مســتلزم به  کارگیــری 
دقیــق روش  هــا و رهیافت  هــای بهینــه  ترویجــی اســت.
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Solutions for Improving Agricultural Extension Performance to Achieve Food Security 
from the Perspective of Agricultural Extension Experts

Abstract

Planning in the Agricultural Extension System for its systematic and moderate development 
in order to achieve food security requires the identification, explanation and presentation of 
solutions compatible with the internal and external environment of this system. Therefore, the 
goal of this study was to identify, explain and provide solutions to improve the performance 
of the extension system to achieve food security. The statistical population of the study was 
130 policy makers and experts on agricultural extension and development in the country who 
were counted. In order to examine the importance and applicability of each of the solutions 
mentioned by the experts, the results of their views by the experts of Jihad Agricultural Centers 
in Kohgiluyeh and Boyer Ahmad province was examined.To conduct the research, the desired 
solutions were identified, studied and refined in three rounds through Delphi method. Then, 
using the technique and method of content analysis, it was classified into two main categories of 
macro and local solutions. Macro-solutions fall into three categories: structural, infrastructural, 
and cultural, and local solutions fall into four sub-categories: structural, infrastructural, 
research, and cultural. Finally, Nvivio software was used to provide a comprehensive model 
of strategies to improve the performance of the extension system to achieve food security. 
Findings from the software showed that human resources training in the field of food security, 
attention to the tangible and intangible needs of users, transparency of the functional areas 
of the extension system to move in the direction of food security, knowledge promotion and 
well-being. Providing training in line with global standards of food security is one of the most 
obvious ways to improve agricultural extension & education to achieve food security.

Index Terms: Food Security - Extension System - Delphi - Food Insecurity - Agriculture 
Extension Experts
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