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نظامنوینترویج
کشاورزیومنابعطبیعی،

برای رهیافتیموثر
ظرفیتسازیتحقیقات

توسعهای

مویدی علیاکبر
جوادقاسمی
علیخبیری
رضاذبیحیطاری
مهدیابراهیمنژادمغانلو

معاونت آموزش و ترویج 
سازمان  

در راستای پاسخگویی هر چه بیشتر نظام ترویج به نیازهای در حال تغییر بخش کشاورزی، از سال 
1392 تدوین یک نقشه راه مناسب برای پیشبرد اهداف مورد نظر و تبدیل شدن ترویج به یک نظام 
ح نظام  کارآمد، اثرگذار و چابک در دستور کار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی قرار گرفت. طر
نوین ترویج در سال 1394 پس از برگزاری نشست های تخصصی و هم اندیشی با حضور متخصصان و 
پیشکسوتان ترویج، واکاوی و آسیب شناسی فرایندها و زیرنظام ها و تحلیل وضع موجود ترویج، احصاء 
مولفه ها و تشکیل کارگروه های تخصصی در زمینه هر یک از این مولفه ها، تدوین و پس از اجرای پایلوت 
در 12 استان، اجرای سراسری آن در شهریورماه سال  1395 توسط وزیر محترم جهاد کشاورزی به کلیه 
ح نیز کارشناسانی هستند که در مراکز  استان های کشور اباغ شد. مجریان اصلی فعالیت ها در این طر
یاد  آنها  از  پهنه«  مسئول  »مروج  عنوان  به  و  داشته  اشتغال  فعالیت  به  دهستان ها  جهادکشاورزی 

ح در شکل 1 و 2 ذکر شده اند.    می شود. اهداف و اقدامات پایه ای این طر

مقدمه:

ح نظام نوین ترویج بر سه اصل تجهیز و ساماندهی مراکز جهاد  طر

کشاورزی دهستان، پهنه بندی عرصه های تولیدی و استقرار مدیریت 

چون  رویکردهایی  اصول،  این  کنار  در  که  است  شده  استوار  دانش 

بهره گیری از ظرفیت تحقیقات، بخش های اجرایی و بخش غیردولتی 

ح در قالب دو فاز اجرا شد که در مقاله حاضر  نیز دنبال شده. این طر

ح ارائه شده است. مهمترین اصول و دستاوردهای اجمالی طر

   1(پهنهبندیعرصههایتولیدی
در  کارشناســان  اســتقرار  و  تولیــدی  عرصه هــای  پهنه بنــدی 

بــر  نظــارت  و  کنتــرل  هدایــت،  رویکــرد  بــا  تولیــدی،  عرصه هــای 

کشــاورزی و منابــع طبیعــی در عرصه هــا و به منظــور  فعالیت هــای 

جلوگیــری از تداخــل غیرضروری و نامناســب حوزه  کاری کارشناســان 

گرفــت.  صــورت  فعالیت هــا  کارایــی  و  کیفیــت  ارتقــاء  راســتای  در 

بــا جــذب حــدود 8000 نفــر از دانش آموختــگان بخــش کشــاورزی، 

پتانســیل جدیــدی بــرای پاســخگویی بــه نیازهــا و مســایل کشــاورزان 

ایجــاد شــد و ایــن کارشناســان بــا اســتقرار در مراکــز جهــاد کشــاورزی 

دهســتان ایــن امــر خطیــر را عهــده دار شــدند. بــر اســاس شــرایط 

تولیــدی  پهنــه  یــک  کارشناســان  ایــن  از  یــک  هــر  بــرای  منطقــه، 

تعریــف شــد. دســتاوردهای ایــن موضــوع در شــکل 3 و جــدول 1 

اشــاره شــده اســت. 

تحقیق

ترویج آموزش

و کشاورز
تولیدکننده
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ایجاد فضای مناسب کاری 

برای کارشناسان ترویج از 

طریق ساماندهی و تجهیز 
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شکل1.     اهدافطرحنظامنوینترویجکشاورزی

شکل2.     اقداماتپایهایطرحنظامنوینترویج

3
استقرار مدیریت دانش 

به منظور به  روزسازی دانش 
تخصصی مروجان مسئول 

پهنه

2
ساماندهی، تجهیز و نوسازی 

مراکز جهاد کشاورزی 
دهستان به عنوان نقطه 

تماس با بهره برداران

1
تعیین پهنه برای هر یک از 

کارشناسان مستقر در مراکز  
به منظور پاسخگویی به 

نیازهای متنوع بهره برداران

تسریع و تسهیل جمع  آوری اطاعات مورد نیاز 
و انتقال مشکات پهنه ها بدلیل کوچک بودن 

منطقه و وقوف کامل مروجان به پهنه تحت 
مدیریت خود

ارتباط بیشتر، احساس مسئولیت و پاسخگویی 
در بین کارشناسان و در نتیجه افزایش ضریب 

نفوذ دانش فنی و یافته های تحقیقاتی به
 عرصه های تولیدی  

 ، تعادل  بخشی شاخص نسبت مروج به بهره بردار
به طوری که این نسبت از یک به 3131 نفر، به 

نسبت یک به 585 نفر رسیده است 

شکل3.     دستاوردهایاجرایطرحنظامنوینترویج
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جدول1.     اطالعاتبهرهبردارانثبتشدهدرسامانهجامعپهنهبندیعرصههایتولیدی)تاتاریخ1400/03/19(

بهره بردار آبادی شهر کارشناس پهنه مرکز شهرستان تعداد استان

4388908 98405 1288 7506 1440 448 32 استان )با احتساب جنوب کرمان(

   2(جذبوتوانمندسازینیروهایجدیدوساماندهی
مراکزجهادکشـاورزیدهستان وتجهیز

مراکــز جهــاد کشــاورزی دهســتان به عنــوان اولیــن نقطــه تمــاس 

پایین تــر  ســطحی  در  بخــش،  بهره بــرداران  و  تولیــدی  عرصه هــای  بــا 

کشــاورزی،  ترویــج  نویــن  از شهرســتان مســتقر می باشــند. در نظــام 

پشــتیبانی و ســاماندهی  ایــن مراکــز در دســتور کار قــرار گرفــت. به منظــور 

و  بازســازی  نیازمنــد  شــده  یــاد  مراکــز  مأموریت هــا،  و  وظایــف  انجــام 

تجهیــز هســتند کــه در ایــن خصــوص مراکــز بــا رویکــرد ایجــاد فضــای 

بــرای  آموزشــی مناســب  ایجــاد فضــای  بــرای پرســنل،  اداری مطلــوب 

ــازی  ــورد بازس ــه، م ــئول پهن ــان مس ــرداران و مروج ــازی بهره ب توانمندس

ــور  ــام ام ــرای انج ــزات الزم ب ــات و تجهی ــا امکان ــن ب ــه و همچنی ــرار گرفت ق

نقلیــه  وســیله  شــامل  بهره بــرداران  بــه  بیشــتر  دسترســی  و  محولــه 

پشــتیبانی  و  تجهیــز   ، و...  لپ تــاپ  تب لــت،  جی پــی اس،  مناســب، 

شــده و ایــن فراینــد ادامــه دارد. از جملــه  اقدامــات بــه عمــل آمــده در 

راســتای تجهیــز و پشــتیبانی مراکــز، می تــوان بــه تقویــت زیرســاخت های 

تــوان  تقویــت  و  رایانــه  دســتگاه  تامیــن 2953  بــا  مراکــز  الکترونیکــی 

پشــتیبانی مراکــز بــا تامیــن 356 دســتگاه خــودرو صحرایــی اشــاره نمــود 

)شــکل 4(.

افزایش اثربخشی و بهره وری مروجین با 
ساماندهی و تجهیز مراکز

توانمندسازی اعضا و ارکان شبکه عاملین ترویج 
کشاورزی، به ویژه مروجان مسئول پهنه های 

تولیدی با اجرای دوره های مهارت افزایی بدو خدمت 
و تربیت مروج متخصص موضوعی و محصولی

افزایش تعداد نیروی انسانی شاغل در 
مراکز از 2972 به 8994 نفر و افزایش نسبت 
کارشناسان مراکز به بهره  برداران از 1 به 3131 

به 1 به 585

مراکز شکل4.     دستاوردهایجذبنیروهایجدیدوساماندهیوتجهیز

   3(مدیریتدانش
مدیریــت دانــش کشــاورزی شــامل فراینــد کشــف، کســب، توســعه 

و ایجــاد، تســهیم، نگهــداری، ارزیابــی و بکارگیــری دانــش مناســب در 

زمــان مناســب توســط فــرد مناســب در بخــش کشــاورزی اســت. هــدف 

شــبکه مدیریــت دانــش، مبادلــه بهینــه اطاعــات و دانــش )یافته هــای 

پژوهشــی، دانــش تجربــی و فنــی، دانــش بومــی، مقــاالت، کتــاب، اختــراع 

و اکتشــاف، متــون علمــی، اطاعــات عرصه هــا، اطاعــات بخش هــای 

و  بهره بــرداران  محققــان،  کارشناســان،  تمامــی  بیــن  و...(  اجرایــی 

تولیدکنندگان بخش کشاورزی، شرکت های خصوصی، تولیدکنندگان 

ادوات و نهاده هــا، دانشــگاه ها و مبــادی بین المللــی در سراســر کشــور 

ح نظــام  به صــورت دوســویه بــا شــبکه دانــش اســت. پــس از اجــرای طــر

نویــن، معاونــت آمــوزش و ترویــج کشــاورزی، برنامه ریــزی منســجمی در 

ایــن راســتا انجــام داده اســت و اقــدام بــه سیاســت گذاری، برنامه ریــزی 

تلویزیونــی  برنامه هــای  پخــش  و  تولیــد  فنــی  و  محتوایــی  نظــارت  و 

شــبکه های ملــی و اســتانی و اســتفاده حداکثــری از رســانه ملــی و تولیــد 

و  ســتادی  تحقیقاتــی  مؤسســات  همــکاری  بــا  نوشــتاری  رســانه های 
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مراکــز تحقیقــات اســتانی و مدیریت هــای هماهنگــی ترویــج کشــاورزی 

اســتانها نمــوده اســت. همچنیــن، تاالر ترویــج دانش و فنون کشــاورزی 

در ســال 94 راه انــدازی و بــه شــکل فزاینــده ای مــورد توجــه ذی نفعــان 

بخــش کشــاورزی قــرار گرفــت. ایــن ســامانه بزرگ تریــن منبــع دریافــت 

آثــار رســانه ای ترویجــی بخــش کشــاورزی تلقــی می شــود و تاکنــون بیــش 

از 5600 اثــر ترویجــی نوشــتاری، بیــش از 900 رســانه الکترونیکــی و 118 

اپلیکیشــن بــا تأکیــد بــر اپلیکیشــن های کشــاورزی در آن بارگــذاری شــده 

اســت. 

تحقیقاتیکشاورزی    4(تعاملباموسساتومراکز
در نظــام نویــن ترویــج کشــاورزی، بــا بهره گیــری کامــل از ظرفیــت 

تحقیقــات در بخــش کشــاورزی، ارتبــاط مطلوبــی بیــن تحقیــق و ترویــج 

برقــرار شــد. در ایــن خصــوص،  معرفــی »محقــق معیــن« بــرای مشــارکت 

در فراینــد مســئله یابی و حــل مشــکات در عرصه هــای تولیــدی، در 

و...  ترویجــی  آموزش هــای  ســرفصل   و  رســانه ها  بــرای  محتــوا  تولیــد 

ایــن،  بــر  بــرای همــکاری باشــد. عــاوه  می توانــد محورهــای مناســبی 

عرصه هــای  بــه  تحقیقاتــی  یافته هــای  اثربخــش  انتقــال  به منظــور 

تولیــدی، توانمندســازی ذی نفعــان چرخــه دانــش در بخــش کشــاورزی 

و بهره گیــری از تجــارب علمــی و عملــی محققــان، به کارگیــری از آنهــا بــا 

عنــوان »پژوهشــگر مروجــان ارشــد )اعضــای هیــأت علمــی بــا بیــش 

بــه فعالیت هــای ترویجــی(  از 20 ســال ســابقه پژوهــش و عاقه منــد 

در دســتور کار قــرار گرفــت. تاکنــون 1520 نفــر محقــق معیــن و 150 نفــر 

پژوهشــگر مــروج ارشــد از موسســات و مراکــز تحقیقاتــی انتخــاب و 

مشــغول فعالیــت شــده اند. ایــن اقدامــات توانســته اســت زمینه ســاز 

بــه واحدهــای  یافته هــای تحقیقاتــی  انتقــال مناســب تر و مطلوب تــر 

کشــاورزی  بخــش  واقعــی  مشــکات  و  مســائل  احصــای  و  تولیــدی 

بــه  اجــرا  و  ترویــج  ارائــه خدمــات متمرکــز در حوزه هــای تحقیقــات،  و 

باشــد. تولیدکننــدگان 

   5(ایجادپشتوانهقانونی
ح ســبب ایجــاد یــک پشــتوانه قانونــی بــرای ترویــج  اجــرای ایــن طــر

احــکام  قانــون   59 مــاده  اســاس  بــر  شــد.  نیــز  کشــور  در  کشــاورزی 

و  اجتماعــی  اقتصــادی،  توســعه  ششــم  ســاله  پنــج  برنامــه  دایمــی 

به منظــور  اســت  مکلــف  کشــاورزی  جهــاد  وزارت  ؛  کشــور فرهنگــی 

توانمندســازی تولیدکننــدگان و ایجــاد بســتر مناســب انتقــال دانــش 

ح نظــام نویــن ترویــج  و یافته هــای تحقیقاتــی بــه آنــان، در قالــب طــر

بــه راه انــدازی شــبکه مدیریــت دانــش، بازســازی  کشــاورزی نســبت 

تولیــدی  پهنه هــای  تعییــن  کشــاورزی،  جهــاد  مراکــز  کلیــه  تجهیــز  و 

دانــش  رســانی  بــه روز  پهنــه،  هــر  بــه  کارشــناس  یــک  اختصــاص  و 

مروجــان و شــبکه عامــان ترویــج و بکارگیــری کلیــه فنــون ترویجــی در 

عرصه هــای تولیــدی اقــدام نمایــد. ایــن امــر موفقیتــی بــزرگ بــرای نظــام 

ترویــج کشــاورزی کشــور به شــمار مــی رود کــه از طریــق برقــراری تعامــل 

بخــش  توســعه  در  ترویــج  جایــگاه  و  اهمیــت  تبییــن  و  ارتباطــات  و 

ــر  ــور در اث ــران کان کش ــازان و تصمیم گی ــه تصمیم س ــاورزی، توجی کش

ح نظــام نویــن ترویــج در اســتان ها و بازدیدهــای مســتمر  اجــرای طــر

صــورت گرفتــه، محقــق شــده اســت.


