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چکیده
رسـانه های ترویجـی باعـث توسـعه فعالیت هـای ترویجـی و تاثیرگـذاری بـاال بـر مخاطبـان در گروه هـای مختلـف 

هـدف می شـود. رسـانه ها می تواننـد متناسـب بـا سـطح سـواد، سـن، ویژگی هـای اقلیمـی، ویژگی هـای محصـول و 

همچنیـن فرهنـگ و ارزش هـای دینـی و اعتقـادی در سـاختارهای مختلـف تولیـد و مورد اسـتفاده جمعـی و انبوهی و 

انفـرادی قرارگیرنـد بـا توجـه بـه ایـن ویژگی ها پـس از اسـتقرار نظام نویـن ترویـج کشـاورزی، نگاه ها به رسـانه عمیق 

و کاربردی تـر شـد بـه گونـه ای کـه ضمـن تـاش بـرای توسـعه کمـی و کیفـی رسـانه های موجـود، حرکـت به سـمت 

بهره گیـری از رسـانه های جدیـد و فن آوری هـای نویـن رسـانه ای شـتاب دو چنـدان گرفـت. ایـن مقالـه مـروری روایتی 

بـا هـدف تبییـن نقـش نظـام نوین ترویج در توسـعه رسـانه های ترویجـی نگارش شـد. در ایـن مقاله به مرور و بررسـی 

وضعیـت رسـانه های ترویجـی قبـل و بعـد از پیاده سـازی نظـام نوین ترویج بـا تاکید بـر عناصر سیسـتم مدیریت دانش 

در دفتـر رسـانه های آموزشـی ترویجـی پرداختـه شـده اسـت. یافته هـای تحقیـق نشـان می دهـد پـس از  پیاده سـازی 

نظـام نویـن ترویـج تحـوالت مناسـبی در تولیـد برخـی از رسـانه هایی که از قبل مورد اسـتفاده قـرار گرفتند ایجاد شـد 

از ایـن دسـته رسـانه ها می تـوان بـه رسـانه های نوشـتاری و رسـانه های دیـداری شـنیداری اشـاره کـرد عـاوه بـر آن 

رسـانه های جدیـدی ماننـد رسـانه های مبتنـی بر فنـاوری اطاعـات و ارتباطـات مانند نـرم افزارهـای کشـاورزی، تاالر 

ترویج دانش و فنون کشـاورزی، پیام رسـان آموزش و ترویج کشـاورزی، سـامانه اپسـاز کشـاورزی، شـبکه برکت ملی و 

اسـتانی بـه عنـوان بزرگترین شـبکه مجـازی ترویجی شـکل گرفتند.
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مقدمه
نظام نوین ترویج کشـاورزی، مجموعه ای از سـازوکارهای 
سیاسـتگذاری، برنامه ریـزی، اجرایـی و نظارتـی اسـت کـه با 
هـدف ارتقـا و توسـعه دانـش و روزآمـد نمـودن مهارت هـای 
بخـش  خدمـات  و  تولیـد  در  بهـره وری  ارتقـای  و  شـغلی 
کشـاورزی، طراحـی و مدیریـت می شـود، بـا ایـن رویکـرد 
امـور حاکمیتی شـامل؛ سیاسـتگذاری، برنامه ریـزی و نظارت 
بـا وزارت جهـاد کشـاورزی و سـازمان هاي وابسـته و تابعـه 
و فعالیت هـای قابـل واگـذاری توسـط بخش هـای غیردولتی 
انجـام خواهـد شـد )آییـن نامه نظـام نویـن ترویـج،1394(. 
نظـام نویـن بـه  منظـور مداخله گـري فعـال ترویـج در بخش 
تولیـدي کشـاورزي و منابـع طبیعـي و افزایـش دانش فني و 
تخصصـي و کاربـردي کارشناسـان تدوین گردیـد )رعنایی و 
مرتضویـی،1395(. در ایـن طـرح بهره گیـري از رویکردهـاي 
ترویجـي مطلوب بـراي ارتقـاي مهارت هاي فنـي و مدیریتي 
بهره بـرداران شـاغل بـه فعالیـت کشـاورزي و منابـع طبیعي 
نیـز مدنظـر اسـت. همچنیـن، اسـتفاده بهینـه بهره بـرداران 
از منابـع پایـه تولیـد و نهاده هـاي کشـاورزي و حمایـت آنان 
در بهره گیـري کارآمـد از فناوري هـاي توصیـه شـده مـورد 
تأکید اسـت. در این راسـتا، بسترسـازي جهت انجـام فعالیت 
مشـارکتي، توسـعه و تقویـت تشـکل ها و در کل مدیریـت 
پایـدار فنـي و اجتماعـي با بهره گیـري از آخریـن توصیه هاي 
فنـي و کاربـردي در پهنه هـاي تولیـدي نیـز اهمیـت ویژه اي 
داشـته اسـت )قاسـمی و همـکاران،1397(. اقدامـات پایه اي 
طرح مشـتمل بـر سـاماندهي، تجهیز و نوسـازي مراکز جهاد 
کشـاورزي دهسـتان به عنـوان نقطه تمـاس با بهره بـرداران، 
تعییـن پهنه براي هر کارشـناس مسـتقر در مرکـز به منظور 
اسـتقرار  و  بهره بـرداران  متنـوع  نیازهـاي  بـه  پاسـخگویي 
مدیریـت دانـش به منظـور به روزسـازي دانـش تخصصي این 
کارشناسـان اسـت )آییـن نامـه نظـام نویـن ترویـج،1394(. 
بخش هـاي  شـامل  نیـز  طـرح  ایـن  ترویجـي  فعالیت هـاي 
در  ظرفیت سـازي  و  توانمندسـازي  به منظـور  متنـوع 

بهره بـرداران کشـاورزي و منابع طبیعي مسـتقر در پهنه هاي 
تولیـدي اسـت. در طـرح نظـام نویـن ترویـج کشـاورزي بـا 
توجـه بـه جامعیـت و انسـجام، همـه نهادهـا و افـرادي کـه 
به نوعـي بـا حـوزه تولید در بخش کشـاورزي ارتبـاط دارند را 
به عنـوان ذینفعـان خـود معرفي نموده اسـت )رضایـی مقدم، 
1395(. عمده تریـن ذینفعـان طـرح عبارتنـد از: بهره برداران 
و تولیدکننـدگان حوزه هاي مختلف کشـاورزي، کارشناسـان 
وزارت جهاد کشـاورزي از سـطوح دهسـتان تا سـتاد وزارت، 
محققـان از سـطوح ایسـتگاه هاي تحقیقاتـي تـا موسسـات 
مـادري، کارشناسـان بخـش خصوصی )شـرکت هاي خدمات 
کلینیك هـاي  کشـاورزي،  مهندسـي  و  فنـي  مشـاوره اي، 
تشـکل هاي   ،)... و  خاکشناسـي  آزمایشـگاه  گیاهپزشـکي، 
بخـش کشـاورزي، تولیدکننـدگان و توزیع کننـدگان ادوات و 
نهاده ها، سـربازان سـازندگي، اعضاي بسـیج سـازندگي، زنان 

روسـتایي و عشـایري و ... )همـان منبـع(.
همانطـور کـه گفته شـد، طـرح نظـام نوین بر سـه اصل: 
دهسـتان،  کشـاورزي  جهـاد  مراکـز  سـاماندهي  و  تجهیـز 
پهنه بنـدي عرصه هـاي تولیـدي و اسـتقرار مدیریـت دانـش 
اسـتوار شـود )علیـزاده و همـکاران،1397( کـه در کنـار این 
اصـول، رویکردهایـي چون بهره گیـري از ظرفیـت تحقیقات، 
بخش هـاي اجرایـي و بخـش غیردولتـي نیز دنبـال مي گردد 
عملیاتـي کـردن نظـام مدیریت دانـش و اطاعـات در بخش 
کشـاورزي و منابـع طبیعـي به منظـور دسترسـي ذینفعان به 
دانـش فنـي و یافته هـاي تحقیقاتـي یکـي از مباحـث اصلـي 
همـکاران،1399(.  و  )پورفاتـح  اسـت  ترویـج  نویـن  نظـام 
مدیریـت دانـش کشـاورزي فراینـد کشـف، کسـب، توسـعه 
و ایجـاد، تسـهیم، نگهـداري، ارزیابـي و به کارگیـري دانـش 
مناسـب در زمـان مناسـب توسـط فـرد مناسـب در بخـش 
کشـاورزي اسـت )ووگا1، 2011(. موارد مطرح شـده از طریق 
ایجـاد پیوند بین منابع انسـاني، فنـاوري اطاعات و ارتباطات 
و ایجـاد سـاختاري مناسـب براي دسـتیابي به اهـداف بخش 
نظـام  )امیرحسـینی،1397(.  کشـاورزي صـورت مي پذیـرد 
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مدیریـت دانـش، رهیافـت نوینـي اسـت کـه از تفکـر نظـام 
ملـي اطاع رسـاني منتـج شـده و آخریـن دسـتاورد بشـري 
در حـوزه معمـاري جامعـه دانش مـدار اسـت )چانـدرا ری2، 
2017(. هم اکنـون مدیریـت دانـش، بـا توجـه بـه احسـاس 
نیـاز بخـش کشـاورزي و حجـم انبـوه دانـش تولید شـده در 
موسسـات و مراکـز تحقیقاتـي بخـش، یـك ضـرورت جـدي 
در وزارت محسـوب مي شـود. از طرفـي، همـه سـاله مقادیـر 
متنابهـي مقالـه در نشـریات معتبـر علمـي جهـان، کتاب در 
انتشـارات دانشـگاهي، رساله هاي کارشناسـي ارشد و دکتري 
در زمینـه کشـاورزي تولیـد مي شـوند. ایـن منابـع، قابلیـت 
اسـتفاده در بخـش کشـاورزي را دارنـد کـه اسـتقرار شـبکه 
مدیریـت دانـش مي توانـد در ایـن خصـوص راهگشـا باشـد. 
عملیاتـي کـردن نظـام مدیریت دانـش و اطاعـات در بخش 
کشـاورزي و منابـع طبیعـي به منظـور دسترسـي ذینفعـان 
بـه دانـش فنـي و یافته هـاي تحقیقاتـي براسـاس موضـوع 
بنـد"ج" مـاده 22 قانون افزایـش بهره وري بخش کشـاورزي 
یکـي از مباحـث اصلـي نظـام نویـن ترویج اسـت. با اسـتقرار 
ایـن نظـام تمامي کارشناسـان بخـش کشـاورزي، محققان و 
حتـي کشـاورزان توان دسترسـي بـه دانش بخش کشـاورزي 
و سـایر اطاعـات مـورد نیـاز را خواهنـد داشـت )آییـن نامه 

نظام نویـن ترویـج،1394(.
دانـش  و  اطاعـات  بهینـه  مبادلـه  طـرح  ایـن  هـدف 
)یافته هـای پژوهشـی، دانـش تجربـی و فنـی، دانـش بومـی، 
مقـاالت، کتـاب، اختـراع و اکتشـاف، متون علمـي، اطاعات 
بخش هـای  اطاعـات  آبـی،  منابـع  هواشناسـی،  عرصه هـا، 
اجرایـی و ....( بین تمامي کارشناسـان، محققـان، بهره برداران 
و تولیدکننـدگان بخـش کشـاورزی، شـرکت های خصوصـی، 
مبـادی  و  دانشـگاه ها  نهاده هـا،  و  ادوات  تولیدکننـدگان 
بین المللـی در سراسـر کشـور بصـورت دو سـویه بـا شـبکه 
دانـش وزارت تهیـه و تدویـن مي گـردد )آیین نامـه مدیریت 

دانـش در نظـام نویـن ترویـج،1394(.

باتوجـه بـه هـدف نظـام نویـن ترویـج در اسـتقرار نظـام 
مدیریـت دانـش که شـامل مراحل خلق دانش، نشـر و انتقال 
دانـش، ذخیـره دانـش و کاربـرد دانـش می باشـد ایـن نظـام 
بـرای توسـعه و مراحـل خلـق دانـش، نشـر و انتقـال دانـش 
و ذخیـره دانـش از رسـانه های ترویجـی بـه عنـوان ابزارهای 
تاثیرگـذار اسـتفاده نمـود. در عصـر حاضر، رسـانه ها به منزله 
کانال هـای انتقـال دانـش و اطاعات و نیز بسترسـاز مناسـب 
بـرای مبادلـه افـکار در پیشـرفت و توسـعه بخش کشـاورزی 
نقـش چشـمگیری را ایفاء می کنند. در بسـیاری از کشـورها، 
ترویجـی  رسـانه های  یـاری  بـا  بهره بـرداران  و  کشـاورزان 
از شـیوه ها، ایده هـا، روش هـا و الگوهـای جدیـد تولیـد در 
قابلیـت  ترویجـی  آگاهـی می یابنـد. رسـانه های  کشـاورزی 
حفظ و انباشـت اطاعات را به طور چشـمگیری در مخاطبان 
افزایـش می دهنـد و بـر ایـن اسـاس، سـبب توسـعه عملکرد 
آنـان می شـوند. از طریق انتخاب و اسـتفاده مدبرانه و صحیح 
از رسـانه های ترویجی می توان امکانات بیشـتری را در اختیار 
مروجـان و کشـاورزان قرار داد تـا بتوانند دانـش فنی خود را 
توسـعه دهنـد. همچنیـن بـا بهره گیـری از رسـانه ها می توان 
طیـف وسـیعی از اطاعـات و یافته های تحقیقاتی را به قشـر 
عظیمـی از مخاطبـان منتقـل نمـود. رسـانه ها شـرایطی را 
بـه وجـود می آورنـد کـه در آن شـرایط، یادگیـری سـریعتر، 
آسـانتر، بهتـر، با دوام تـر و مؤثرتر صـورت بگیرد. رسـانه های 
ترویجـی می توانند ارتباط مناسـب بین ترویـج و بهره برداران 
را برقـرار نمـوده و متناسـب با ویژگی هـای گروه های متفاوت 
کشـاورزان از نظـر؛ میـزان تولید، سـطح سـواد، سـن و دیگر 
خصوصیـات شـخصی پیام هـای متفاوتـی را منتقـل نماینـد، 
بـه این طریق سـطح پوشـش فعالیت هـای ترویجـی افزایش 
یافتـه و مدیریـت انتقـال دانـش و یافته هـای تحقیقاتی روند 
مطلوب تـری بـه خـود می گیـرد. از قدیـم و ایام نظـام ترویج 
کشـاورزی از انـواع رسـانه هـا در بخـش کشـاورزی جهـت 
انتقـال و نشـر دانـش اسـتفاده کـرده اسـت. پـس از اجـرای 
طـرح نظـام نوین، معاونـت آموزش و ترویج بـا محوریت دفتر 
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رسـانه های آموزشـی ترویجـی برنامه ریزی منسـجمی در این 
راسـتا داشـته و اقـدام نمـوده اسـت. ایـن دفتـر در راسـتای 
تقویـت علمـی بهره بـرداران و مروجان کشـاورزی و براسـاس 
سیاسـت ها و اولویت هـای نظـام ترویـج بـا تامیـن محتـوا و 
در دسـترس قـرار دادن منابـع تخصصـی بخش کشـاورزی تا 
مزرعـه گام بـر مـی دارد و از آنجاییکه یکـی از عناصر مهم در 
نظـام نویـن ترویـج، اسـتفاده از انـواع فناوری هـای ارتباطـی 
و رسـانه ای و بانـك اطاعـات داده هـای دیجیتالـی و آرشـیو 
ارزشـمند منابـع تصویری نظیر فناوری های هوشـمند اسـت 
بنابرایـن مدیریـت دانـش و رسـانه های ترویجـی در اولویـت 
قـرار دارد ایـن مجموعه بـرای تحقق هدف مهـم ارتقاء دانش 
و مهـارت تولیـد کنندگان و بهـره برداران، دارای مسـئولیتی 
راهبـردی در مسـیر انتقال و تسـریع جریـان دانش در بخش 

است. کشـاورزی 
دانـش و رسـانه های  فعالیت هـای عمـده دفتـر شـبکه 
ترویجـی شـامل تقویـت تـوان دانشـی و علمی بهره بـرداران 
بـا بهـره گیـری از رسـانه ملی، تکمیـل وسـامان دهی زنجیره 
تولیـد و انتقـال دانـش، تسـریع و تسـهیل جریـان دانـش از 
طریـق راه انـدازی سـامانه های دانشـی می باشـد. در زمینـه 
برنامه هـای  شـامل  کـه  ملـی  رسـانه های  از  بهره گیـری 
تلویزیونـی ملـی و اسـتانی اسـت ایـن دفتـر دارای 32اداره 
هماهنگـی  مدیریت هـای  در  مسـتقر  آموزشـی  رسـانه های 
کشـور  اسـتان های  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان های  ترویـج 
می باشـد کـه بـه طور فعـال در حـال تولیـد رسـانه و ارتباط 
بـا و مراکـز صـدا و سـیمای اسـتان های کشـور هسـتند. در 
سـطح ملـی نیـز سـتاد ملـی رسـانه وزارت جهاد کشـاورزی 
در سـطح وزارت متبـوع تشـکیل شـد ایـن سـتاد پـس از 
توافـق وزیـر وقـت جهـاد کشـاورزی و رئیـس وقت سـازمان 
صـدا و سـیما جمهـوری اسـامی ایـران شـکل گرفـت. زیـر 
برنامه هـای  محتوایـی  مذکـور 19 هسـته  سـتاد  مجموعـه 
رادیویی و تلویزیونی تشـکیل شـد کـه در موضوعات مختلف 
بخـش کشـاورزی نسـبت بـه معرفی موضـوع و محتـوا اقدام 

می نماینـد. نتیجـه ایـن امـر ایجـاد پایـگاه ثابـت تلویزیونـی 
در شـبکه آمـوزش سـیما گردیـد برنامـه ای با عنـوان رویش 
کـه تـا سـه ماهـه ی اول سـال 1401، 55 عنـوان آن بر روی 
زنجیـره  تکمیـل وسـامان دهی  بـا  ارتبـاط  آنتـن رفـت. در 
تولیـد و انتقـال دانـش، فراینـدی اسـت کـه در تعامـل بـا 
بخش هـای تخصصـی و تحقیقاتـی وزارت متبـوع و بخـش 
فنـاوری اطاعـات و ارتباطـات و هنر رسـانه های ترویجی در 
قالـب مدیریـت دانـش برای ارتبـاط دوسـویه با بهره بـرداران 
بخش کشـاورزی شـکل می گیـرد چهار بخـش اصلی تکمیل 
وسـامان دهی زنجیـره تولیـد و انتقـال دانـش بـرای تمامـی 

رسـانه های دفتـر بـه شـرح ذیـل اسـت:
اولویت هـای موضوعـی و محصولـی  � اعـام و دریافـت 

مؤسسـات  بهره بـرداران،  طریـق  از  کشـاورزی  بخـش 
تحقیقاتـی، معاونت هـا و سـازمان های تخصصـی و اجرایـی 

سـتاد وزارت جهـاد کشـاورزی جهـت سـفارش
سـفارش تولیـد محتـوای انـواع رسـانه های ترویجـی به  �

پژوهشـگران مـروج ارشـد و محققـان موسسـات سـتادی و 
ترویـج  مراکـز تحقیقاتـی سـازمان تحقیقـات، آمـوزش و 

کشـاورزی
مختلـف  � انـواع  در  رسـانه  تولیـد  فرآینـد  مدیریـت 

نوشـتاری، دیـداری و شـنیداری و رسـانه های مبتنـی بـر 
ارتباطـات. و  اطاعـات  فنـاوری 

در ادامـه بـا توجه به رکـن مدیریت دانـش در نظام نوین 
ترویـج به چگونگی توسـعه رسـانه های آموزشـی- ترویجی و 
بهـره گیـری از رسـانه های نویـن و فناوری هـای مبتنـی بـر 
فنـاوری اطاعـات و ارتباطـات در قالـب دفتـر رسـانه های 

آموزشـی- ترویجـی پرداختـه می شـود.

روش شناسی
و  تکاملـی  سـیر  دادن  نشـان  هـدف  بـا  بررسـی  ایـن 
ترویجـی  آموزشـی  رسـانه های  انـواع  توسـعه  و  پیشـرفت 
در طـی فراینـد 8 سـاله پیـاده سـازی نظـام نویـن ترویـج 
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می باشـد بنابرایـن بـه ارائـه جدیدترین رسـانه های آموزشـی 
- ترویجـی و تولیـد شـده از ابتـدای پیاده سـازی نظـام نوین 
ترویـج تاکنـون می پـردازد کـه می تـوان بـه انتقال و انتشـار 
دانـش جدیـد به بهره بـراران و مروجـان و تمامـی ذی نفعان 
بخـش کشـاورزی در زمـان مناسـب اشـاره کـرد از ایـن رو 
بـه لحـاظ جهت گیـری و هـدف کلـی، پژوهـش در شـمار 
تحقیقـات کاربـردی قـرار می گیـرد. به لحـاظ امـکان و توان 
کنتـرل متغیرهـا مـورد بررسـی و شـرایط زمینـه ای تحقیق 
نیـز، ایـن پژوهـش در زمـره تحقیقـات غیرآزمایشـی از نـوع 
توصیفـی جـای می گیـرد کـه بـه تبییـن پدیده هـای مـورد 
نظـر پرداختـه اسـت. بـه لحـاظ دیدمـان کیفـی و مصاحبـه 
در  دسـترس  در  مسـتندات  و  مطلـع  و  کلیـدی  افـراد  بـا 
حـوزه موضوعـی مـورد بحـث پرداختـه اسـت از نظـر روش 
تحقیـق بـه صـورت میدانـی می باشـد. جامعه آماری شـامل 
کارشناسـان و محققـان و افـراد مطلـع در موسسـه آموزش و 
ترویـج کشـاورزی و دفتـر رسـانه هـای آموزشـی و ترویجـی 
می باشـد. روش پـردازش داده هـا بـه ایـن صـورت می باشـد 
کـه ابتـدا تمامـی رسـانه های موجـود در موسسـه آمـوزش و 
ترویج کشـاورزی در سـه دسـته طبقه بندی شـدند که شامل 
رسـانه های  نوشـتاری،  رسـانه های  دسـته های  یـا  طبقـات 
دیـداری شـنیداری و رسـانه های الکترونیکـی یـا مبتنـی بـر 
فنـاوری اطاعـات و ارتباطـات اسـت سـپس بـا توجـه بـه 
هرکـدام از مراحـل مدیریـت دانـش که شـامل خلـق دانش، 
انتقـال و انتشـار دانـش دانـش و ذخیـره دانـش هر دسـته از 
ایـن رسـانه ها بـا توجـه بـه ایـن مراحـل مـورد بررسـی قرار 
گرفـت وضعیـت قبلی و فعلی فرایند توسـعه و پیشـرفت آنها 

مـورد بررسـی قـرار گرفت.
 

یافته ها
در راسـتای اسـتقرار نظـام نویـن ترویـج کشـاورزی گام 
نخسـت اینسـت کـه بـا فراهم نمودن شـرایط الزم در سـطح 
سـازمان نسـبت به گـردآوری دانش موجـود در قالب ضمنی 
و صریـح، خزانه دانشـی قابـل قبولی برای ترویـج ایجاد نماید 

و در ادامـه زیرسـاخت های الزم بـرای تسـهیم، دسترسـی و 
انتشـار دانـش را مهیـا سـازد. بنابرایـن بـا توجه به احسـاس 
نیـاز بخـش کشـاورزي و حجـم انبـوه دانـش تولید شـده در 
موسسـات و مراکـز تحقیقاتـي بخـش و همچنیـن انتشـار 
مقادیـر متنابهـي مقالـه در نشـریات معتبـر علمـي جهـان، 
کتاب در انتشـارات دانشـگاهي، رسـاله هاي کارشناسي ارشد 
و دکتـري در زمینه کشـاورزي که قابلیت اسـتفاده در بخش 
کشـاورزی را دارد و همچنیـن نیازهـا و تقاضاهایـی کـه تـا 
بحـال تبدیـل بـه رسـانه نشـده اسـت و یـا فاقـد محتـوای 
فنـی مناسـب و مطلـوب برای انتشـار بـود. در ایـن خصوص 
نهضـت تولیـد محتـوای علمـی- ترویجـی آغـاز شـد. نظـام 
نویـن ترویـج بر آن شـد تا تولیدات را سـاماندهی و متناسـب 
بـا نیازهـای کشـاورزان و بهـره بـرداران دانش مناسـب تولید 
و در اختیـار آنهـا قـرار گیـرد در ایـن راسـتا شـروع بـه راه 
انـدازی سـامانه انتشـارات علمـی - ترویجـی کـرد. بـا توجه 
بـه پیشـرفت های فنـاوری اطاعـات و ارتباطـات، طراحـی 
انتشـار آثـار علمـی -  و پیاده سـازی سـامانه های مدیریـت 
ترویجـی بیـش از پیـش ضـروری اسـت. هـدف از انجـام این 
فعالیـت، نصـب و راه انـدازی سـامانه مبتنی بـر وب به منظور 
مدیریـت و سـازماندهی آناین آثار علمـی و تخصصی در حوزه 
کشـاورزی اسـت. ایـن سـامانه بـه عنـوان سیسـتم یکپارچه 
بـرای مدیریـت تمامی منابع مرتبـط به فرمت هـای گوناگون 
و انتشـار رایـگان منابـع و اطاعـات علمی و تخصصـی، مورد 
اسـتفاده قـرار می گیـرد. از طرفی بـه منظور استانداردسـازی 
و حفـظ وحـدت رویـه در تولیـد محتوا از سـوی موسسـات و 
مراکـز تحقیقاتـی و سـازمان های جهاد کشـاورزی اسـتان ها 
بـا همـکاری متخصصـان حـوزه ترویـج و تحقیـق شـیوه نامه 
بـه  و  تدویـن  موضوعی/محصولـی  دسـتورالعمل های  تهیـه 
تمامـی واحدهـای فوق ابـاغ شـد. بنابراین تمامـی محققان 
و متخصصـان بخـش کشـاورزی و اسـاتید دانشـگاه بایسـتی 
محتـوای تولید شـده خـود را باتوجه به اسـتاندارد های تولید 
رسـانه بـر روی سـامانه انتشـارات محتـوای علمـی- ترویجی 
بارگـزاری تـا باتوجـه بـه نـوع محتـوا و دانـش تولیـد شـده 
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رسـانه مـورد نظـر تولیـد شـود. در ایـن سـامانه محققـان 
محتـوای خـود را می تواننـد در قالـب رسـانه های ترویجـی 
ماننـد: نشـریه ترویجی، پوسـتر، بروشـور ترویجی، دسـتنامه 
ترویجـی، پمفلـت، لیفلـت آمـاده و بارگـذاری نماییـد. بعد از 

تولیـد دانـش نوبـت بـه انتشـار و انتقـال دانش می رسـد.
منظـور از انتشـار و تسـهیم دانـش و فنـآوری، چگونگـی 
بخـش  در  موجـود  فنـآوری  و  دانـش  اشـتراک گذاری  بـه 
کشـاورزی، انتقـال دانـش و فنآوری کشـاورزی بـه محل های 
مـورد نیـاز، قابلیـت دسترسـی و چگونگـی انتقـال دانـش و 
فنـآوری کشـاورزی اسـت )رعنایـی و همـکاران،1395(. در 
نظـام نـوآوری، انتشـار دانـش و فنـآوری بـه شـیوه ای متکثر 
بـدون شـك  بازیگـران مختلـف صـورت می گیـرد.  توسـط 
یـا  مزرعـه  دانـش کشـاورزی،  مدیریـت  در  کانونـی  نقطـه 
واحـد بهره بـرداری اسـت کـه مصـرف کننـده نهایـی دانـش 
اسـت. و بایـد دانـش مناسـب باتوجـه بـه نیـاز بهره بـردار در 
زمان مناسـب به آن انتقال داده شـود. شــیوه های متفاوتــی 
بـرای انتقـال ایــن دانـش بـه بهره بـرداران وجـود داردکــه 
انتخـــاب نـــوع روش وابســـته بـــه عوامـــل متعــددی 
نظیـــر ســطح فعلــی دانـش بهره  بــرداران، سـن و سـایر 
امکانــات رسـانه  ای و ..... اســت. رسـانه یکـی از روش  هـای 
انتقــال پیـام بـه مخاطبـان اسـت. بنابراین نظام نوین ترویج 
از رسـانه های مناسـب برای انتقال و انتشـار دانش در مناطق 
هـدف اسـتفاده می کنـد. ازجملـه کارآمدترین رسـانه ها برای 
تبـادل دانـش بـه کشـاورزان، دامـداران و زنان روسـتایی که 

مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد شـامل مـوار زیر اسـت:
نویـن  نظـام  پیاده سـازی  بـا  نوشـتاری:  رسـانه های 
ترویـج و طرح موضـوع مدیریت دانش به عنوان یکی از اصول 
آن، اولیـن گام آگاهـی از وضعیـت جـاری انـواع رسـانه های 
نوشـتاری موجـود در واحدهـای تابعـه سـازمان تحقیقـات، 
آمـوزش و ترویج کشـاورزی بـود. برای این کار اقـدام به تهیه 
فهرسـت رسـانه های نوشـتاری از مرکـز فنـاوری اطاعـات و 
اطاع رسـانی کشـاورزی، معاونـت ترویـج، مراکـز تحقیقات و 
آمـوزش کشـاورزی اسـتان ها، موسسـات تحقیقاتی سـتادی 

شـد. در مرحلـه بعد انتشـارات ترویجـی واحدهای آموزشـی 
بـه ایـن جمـع اضافـه شـد کـه ایـن رسـانه های نوشـتاری 
تنهـا شـامل چنـد جلد نشـریه ترویجـی، کتـاب و تك برگ 
ترویجـی )لیفلت( بـود. در گام دوم نیازهای دانشـی دریافت 
شـد و اینکـه چـه دانشـی، را در چـه مکانـی، بـه چه کسـی 
بایـد ارسـال شـود؟ بعـد از احصـاء و اولویت بنـدی نیازهـا از 
محققـان و متخصصـان بخش کشـاورزی که در موسسـات و 
مراکـز تحقیقاتی بود خواسـته شـد محتوای فنـی و ترویجی 
متناسـب بـا نیازهـا تولیـد و ارسـال نماینـد در ایـن راسـتا 
اولیـن سـری انتشـارات جدید )دسـتنامه و نشـریه ترویجی( 
بـا تیتـراژ باال منتشـر شـد. که بـه مرور زمـان این انتشـارات 
در قالـب انـواع رسـانه های نوشـتاری در حـال چـاپ اسـت 
ترویجـی،  دسـتنامه  ترویجـی،  نشـریات  بـه  می تـوان  کـه 
دسـتورالعمل ترویجـی، دسـتورالعمل فنـی، دسـتنامه فنـی، 
بروشـورترویجی، پوسـترترویجی،تك بـرگ ترویجـی اشـاره 
کـرد کـه تاکنـون سـاالنه بالـغ بـر 400 اثـر در قالب هـای 
متفـاوت رسـانه های نوشـتاری در معاونـت آمـوزش و ترویج 

تولیـد می شـود.
رسـانه ها  ایـن  شـنیداری:  دیـداری  رسـانه های 
شـبکه های  از  تلویزیونـی  و  رادیویـی  برنامه هـای  شـامل 
ملـی و اسـتانی، فیلم هـای آموزشـی- ترویجـی، کلیـپ، 
پیامك هـای  گرافـی،  موشـن  ویـژن،  اسـاید  انیمیشـن، 

متنـی و صوتـی اسـت.
برنامـه رادیویـی و تلویزیونـی ملی و اسـتانی: در 
ایـران برنامه هـای کشـاورزی در شـبکه های تلویزیونـی ملـی 
و اسـتانی بـا قدمـت بیـش از چهـل سـال از طریـق صـدا و 
سـیمای جمهـوری اسـامی تولیـد و پخـش می شـود .ایـن 
برنامه هـا در شـبکه های ملـی تـا سـال 94 به طور مشـخص 
و روتیـن از طریـق گـروه تلویزیونی جهاد مسـتقر در معاونت 
آمـوزش و ترویـج در شـبکه یك سـیمای جمهوری اسـامی 
ایـران به مخاطبان بخش کشـاورزی و روسـتایی کشـور ارائه 
می شـد )هوشـین،1393( .حجـم برنامه هـای تولیـدی گـروه 
تلویزیونـی جهـاد کشـاورزی از حداکثـر 30 دقیقـه در روز 
تجـاوز نمـی کـرد و در طـول سـال مجمـوع ایـن برنامـه هـا 
حـدود 3500 دقیقـه تولیـد و پخش بود که بـا آمار بازپخش 
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آن و برنامه هـای موردی در سـایر شـبکه های ملـی به 5000 
دقیقه در سـال می رسـید )هوشـین و سیداسـحاقی، 1393(.

بـا پی گیری هـای بـه عمل آمده توسـط معاونـت آموزش 
و ترویـج بـه نمایندگـی از وزارت جهـاد کشـاورزی در تیـر 
مـاه سـال1393و در توافـق انجـام شـده بـا سـازمان صـدا و 
عنـوان  بـا  کشـاورزی  برنامه هـای  بـازار  شـبکه  در  سـیما، 
بـازار کشـاورزی راه انـدازی شـد و همـه روزه در دو نوبـت (

سـاعت 13:30 تـا 14 و سـاعت 19 تـا 20:30 ( و بازپخـش 
بـه مـدت چهـار سـاعت در جـدول پخـش شـبکه مذکـور 
قـرار گرفـت. طبـق برنامه ریـزی انجـام شـده و نظـر موافـق 
مدیریـت سـازمان صـدا و سـیما این خیزش شـکل گرفته در 
شـبکه بـازار بـه سـمت تغییـر ماهیت شـبکه بازار به شـبکه 
کشـاورزی بود که با تغییر مدیریت سـازمان در سـال 1395 
و تصمیـم اتخاذ شـده شـبکه بـازار حذف گردیـد. که کاهش 
چشـمگیری در برنامه هـای کشـاورزی ایجاد شـد. همزمان با 
تغییـر مجدد مدیریت سـازمان صدا و سـیما در تیرماه سـال 
1398 پـس از بازدیـد وزیـر وقـت وزارت جهاد کشـاورزی از 
سـازمان صـدا و سـیمای ج.ا.ا و توافـق انجام شـده بـا رئیس 
وقـت سـازمان صـدا و سـیما بـرای آغـاز همـکاری در پخش 
برنامه هـای تلویزیونـی، میز همکاری مشـترک فـی مابین دو 
دسـتگاه ایجـاد شـد و بـه تبـع آن سـتاد ملـی رسـانه وزارت 
جهادکشـاورزی در معاونـت آموزش و ترویج بـه نمایندگی از 

وزارت جهادکشـاورزی راه اندازی شـد. در بخش برنامه سازی 
پایـگاه ثابت تلویزیونی در شـبکه آموزش بـا برنامه تلویزیونی 
روزانـه بـا عنوان"رویـش" ایجـاد گردید. همچنین در شـبکه 
یـك بـا برنامه هـای متنـوع قهرمانـان تولیـد، رکـوردداران و 
برنامـه سـفره  بـا  در شـبکه سـامت  و  موفـق  روسـتاهای 
سـامت موج مناسـبی از برنامه های کشـاورزی در حوزه های 
مختلـف بخـش کشـاورزی روی آنتن رسـانه ملی ایجاد شـد. 
بـه ایـن برنامه ها، آیتم هـا و اخبار حـوزه اطاع رسـانی مرکز 
روابـط عمومـی و اطاع رسـانی وزارت جهـاد کشـاورزی نیـز 

اضافه شـد.
در سـطح کشور از طریق شـبکه های استانی حجم تولید 
سـاالنه30هزار  کشـاورزی  تلویزیونـی  برنامه هـای  پخـش  و 
دقیقـه اسـت کـه سـهم هـر اسـتان بـه طـور میانگیـن در 
هفتـه یـك برنامـه اسـت، لیکـن بـا توجـه بـه هزینه هـای 
درخواسـتی مراکـز صـدا و سـیمای جمهوری اسـامی ایران 
از سـازمان های جهـاد کشـاورزی هـم حجـم کّمـی برنامه ها 
در کشـور پاییـن اسـت و هـم ایـن که برخـی از اسـتان ها به 
جهـت مشـکاتی همچـون کمبود اعتبـارات قادر بـه تولید و 
پخـش برنامه تلویزیونی کشـاورزی نمی باشـند. عـاوه بر آن 
برنامه هـای تلویزیونـی کشـاورزی ایران به شـکل مـوردی در 
تعـدادی از شـبکه های سراسـری تولیـد و پخـش می شـود.
 جدول 1- تاریخچه مجموعه اقدامات و فعالیت های تلویزیونی 

وزارت جهاد کشاورزی

پخشعملکرداقدامات انجام شدهبازه زمانی

برنامه های سیمای آبادی و مستقیم آبادی1375-1393
5000 دقیقه در سال )پخش و بازپخش( 30 دقیقه 

در روز
شبکه یك

1393-1395
استمرار برنامه های کشاورزی در شبکه 
یك ایجاد کانال کشاورزی در شبکه بازار

بیش از 80هزار دقیقه برنامه در سال چهار ساعت 
پخش و بازپخش

ساعت 13:30 تا 14 و ساعت 19 تا 20:30
شبکه بازار

1398-1401
تشکیل ستاد ملی رسانه

 تشکیل 19 هسته تخصصی محتوایی
ایجاد پایگاه ثابت در شبکه آموزش

بالغ بر 14 هزار دقیقه برنامه در سال
شش روز در هفته روزانه 45 دقیقه برنامه

شبکه آموزش
برنامه مستمر

برنامه های قهرمانان تولید، رکورد داران و روستاهای 
موفق

شبکه یك
برنامه مقطعی

2700 دقیقه برنامه چهار روز در هفته روزانه 30 
دقیقه برنامه

شبکه سامت
برنامه مقطعی
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از سـایر رسـانه های دیداری شـنیداری می تـوان به فیلم، 
کلیـپ، انیمیشـن، اسـاید ویـژن، موشـن گرافـی، پیامـك 
شـنیداری  دیـداری  رسـانه های  دیگـر  از  صوتـی  و  متنـی 
اسـت کـه پـس از نظـام نویـن ترویج تولید شـتاب بیشـتری 
گرفـت و در سـاختارهای مختلـف مهندسـی رسـانه شـد. 
از جملـه از تجربیـات موفـق در ایـن بخـش را می تـوان بـه 
تولیـد برنامه هـای کوتـاه 2 الـی 10 دقیقـه ای، انیمیشـن و 
کاراکترسـازی در ایـن زمینـه و یك دقیقه یك کارشـناس با 

یـك پیـام اشـاره کرد.
و  اطالعـات  فنـاوری  بـر  مبتنـی  رسـانه های 
ارتباطـات: دسترسـی بـه اطاعـات و ارتباطـات پیشـرفته 
یکی از نیازهای حیاتی برای توسـعه کشـاورزی اسـت. ظهور 
فن آوری های اطاعاتی و ارتباطی3 و اسـتفاده از سیسـتم های 
ارتباطی بی سـیم ماننـد wifi)جاورنیك4 و همـکاران،2022( 
در دهـه گذشـته، و کاربـرد آن در توسـعه روسـتایی می تواند 
نقـش مهمـی در برطـرف کـردن چالش هـای غالـب مرتبـط 
بـا بـه اشـتراک گـذاری، تبـادل و انتشـار دانـش و فـن آوری 
ایفـاد کنـد )متا5 ،2012(. نظـام ترویج کشـاورزی که وظیفه 
را  اطـاع رسـانی در بخـش کشـاورزی  خطیـر و حسـاس 
برعهـده دارد بیـش از سـایر بخش هـای کشـاورزی نیـاز بـه 
دسترسـی اطاعـات روزآمـد دارد. در نظام ترویج کشـاورزی 
مـروج به عنـوان پـل ارتباطی بین محقـق و بهره بـردار عمل 
بـا  می کنـد. مـروج خـود یـك دانـش آموختـه کشـاورزی 
تخصـص ویـژه بـرای برقـراری ارتباط دو سـویه بیـن محقق 
و بهره بـردار می باشـد )امیرحسـینی،1397: 23(. وی نتایـج 
و یافته هـای تحقیـق را بـا زبـان سـاده و معمـوال بـه صـورت 
مسـتقیم و چهـره بـه چهـره بـه کشـاورز و بهره بـردار انتقال 
داده و متقابـًا مسـائل و مشـکات کشـاورز و بهره بـردار را 
جمـع آوری و جمع بنـدی نمـوده و بـه محقق انتقـال می دهد 
بـا  ارتبـاط  بنابرایـن در  )بارانـی و قدسـی رایی، 1382: 6(. 
کشـاورزان و محققان با دو مشـکل بزرگ روبرو هسـتند اول 
فاصلـه فیزیکـی و دوم کمبـود امکانات حمل و نقـل. فناوری 

اطاعـات و ارتباطـات جدیـد می توانـد این موانـع فیزیکی را 
از طریـق توسـعه و کاربـرد مناسـب مکانیسـم های اطاعاتی 
تعاملـی تـا حـد زیـادی برطـرف کنـد. با پیـاده سـازی نظام 
نویـن ترویـج کشـاورزی و منابـع طبیعـی که یکـی از اهداف 
آن ارتقـاء و توسـعه دانـش و مبادلـه دانـش و اطاعـات بین 
مراکـز تولیـد کننـده دانـش و بهره بـرداران و دیگـر ذینفعان 
بخـش کشـاورزی بر اسـاس نیازهـای عرصه و اسـتقرار نظام 
فناوری هـای  از  دلیـل  همیـن  بـه  اسـت  دانـش  مدیریـت 
اطاعـات و ارتباطـات به شـرح زیر جهـت اشـتراک و انتقال 

انـش اسـتفاده نمود:
نرم افزارهای کشـاورزی: نفوذ گسـترده تلفـن همراه 
در جوامع روسـتایی ترویج را بر آن داشـته اسـت تا با تلفیق 
توانمندی هـای ایـن فنـاوری و دانـش گسـترده موجـود در 
حوزه هـای مختلـف کشـاورزی به عنوان فرصـت طایی برای 
تقویـت تـوان علمـی، فنـی و مهارتـی بهره بـرداران، مروجان 
و کارشناسـان فعـال در مراکـز جهـاد کشـاورزی دهسـتان ها 
نهایـت اسـتفاده را ببـرد. از نمونـه ایـن توانمندی هـا کـه بـا 
اسـتفاده از تلفـن همـراه تحقـق می یابـد، می توان بـه امکان 
اسـتفاده از نـرم افزارهای کشـاورزی اشـاره کرد کـه در غالب 
کشـورهای توسـعه یافته و در حال توسـعه بنحو گسـترده ای 
در بخـش کشـاورزی کاربـرد دارنـد )پورفاتـح،1396(. نظـام 
نویـن ترویـج در ایـن راسـتا بخش عمـده ای از دانـش پنهان 
محققـان و پژوهشـگران را کـه در مـوارد زیـادی می توانـد 
بهره بـرداران  سـواالت  از  بسـیاری  پاسـخگوی  و  راهگشـا 
باشـد در قالـب نـرم افزارهـای کشـاورزی در اختیـار بیش از 
چهـار میلیـون بهـره بـردار و ده هـا کارشـناس و مـروج قـرار 
می دهـد. ایـن نـرم افزارهـا بـه دلیـل جامـع بـودن و قابلیت 
هـر  در  بـودن  دسـترس  قابـل  تکمیلـی،  اطاعـات  ارائـه 
زمـان و مـکان، تحـت پوشـش قـرار دادن مخاطبـان بسـیار 
و همچنیـن کـم حجـم بـودن می توانـد در حـل مشـکات 
کشـاورزان کمـك بسـیاری کنـد. نـرم افزارهـای کشـاورزی 
سـاده ترین و کارآمدتریـن شـیوه رسـاندن بخش عمـده ای از 
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دانـش پنهان موجود در سـازمان تحقیقات، آمـوزش و ترویج 
کشـاورزی اسـت کـه ضمـن کاهـش فاصلـه بیـن محقـق، 
یافته هـای  انتقـال  سـرعت  افزایـش  و  بهره بـردار  و  مـروج 
ترویجـی کارایـی فوق العـاده از لحـاظ عملـی دارد. تاکنـون 
بیـش از 350 نرم افـزار به صـورت آفاین و آنایـن در زمینه 
موضوعـات مختلف کشـاورزی تولید و در اختیار کارشناسـان 
و بهـره بـرداران بخـش کشـاورزی قـرار گرفتـه اسـت. ایـن 
نـرم افزارهـای در سـه دسـته مهم تقسـیم می شـوند دسـته 
اول نـرم افزارهـای شناسـایی کـه مبنـای طراحـی ایـن نـوع 
نرم افـزار ایـن اسـت کـه بهره بـردار در مزرعـه با سـواالتی در 
ذهنـش روبـرو می شـود کـه دوسـت دارد در همـان لحظـه 
پاسـخ آن را بدانـد و یـا حداقـل راهنمایـی مناسـبی دریافت 
کند. در این نرم افزارها با اسـتفاده از تصاویر بسـیار روشـن و 
مشـخص و توضیحاتـی مختصـر، باغدار کشـاورز و بهره بردار 
قـادر خواهد سـاخت مسـاله و مشـکل خـود را به سـادگی از 
طریـق اطاعات تصویری و نوشـتاری شناسـایی کند. دسـته 
دوم نـرم افزارهـای محاسـباتی ایـن گـروه شـامل آن دسـته 
از نـرم افزارهایـی اسـت کـه مبنـای طراحـی آن بـر اسـاس 
فرمول هـای اسـت کـه براسـاس آن امـکان محاسـبه وجـود 
دارد. در ایـن نـرم افزارهـا بـا وارد کـردن داده هـای مرتبـط 
و انجـام مراحل محاسـباتی توسـط نـرم افزار، مناسـب ترین 
پاسـخ را بـه کاربـر ارائه می دهد دسـته سـوم نرم افزارهای ای 
بوکـی )کتـاب الکترونیکـی( مبنـای سـاخت ایـن نرم افزارها 
نشـریات ترویجـی وکتـب اسـت کـه بـه شـکل فصـل بندی 
شـده و در چارچوب اسـتانداردهای سـاخت نرم افزار طراحی 
و اجـرا می شـوند. تاکنون بالـغ بر 350 عنـوان اپ تولید و در 
سـامانه تـاالر ترویج دانش و فنون کشـاورزی بارگزاری شـده 
کـه بطـور رایـگان در اختیـار تمامی کاربـران قـرار می گیرد.
پیـام رسـان ملـی آمـوزش و ترویـج کشـاورزی 
)پـات(: یـك پیام رسـان ملی بـرای ارسـال و دریافـت انواع 
پیـام هـا از قبیل متـن، عکس، فیلم و سـایر فایل هـای مورد 
نظر در خانواده بزرگ کشـاورزی کشـور اسـت. پـات با هدف 

تسـهیل و تسـریع ارتباطات میـان کارکنـان و خدمت گزاران 
وزارت جهـاد کشـاورزی در سـطح کل کشـور طراحـی شـده 
و  تولیدکننـدگان  تمامـی  پوشـش  رو  پیـش  افـق  اسـت. 
بـه  پاسـخگویی  و  کشـور  کشـاورزی  بخـش  بهره بـرداران 
نیازهـای آموزشـی و ترویجـی بهره برداران بخش کشـاورزی، 
هدف گذاری شـده است. پیام رسـان پات در معاونت آموزش 
و ترویـج کشـاورزی طراحـی و در مراسـم سـی و چهارمیـن 
دوره معرفـی و تجلیـل از نمونه هـای بخـش کشـاورزی کـه 
دی مـاه 98 برگـزار شـد، توسـط رئیس جمهور وقـت افتتاح 
گردیـد. تاکنـون در سـامانه پـات حـدود 140689450 پیام 
بین 11575 کاربر در سـطوح مختلف رد و بدل شـده اسـت. 
از ویژگی هـای کارکـردی پـات می تـوان بـه ارسـال سـریع 
و به موقـع پیـام، ارجـاع مشـکات جامعـه تولیدکننـدگان و 
بهره بـرداران بخـش کشـاورزی بـه مراجـع ذیصـاح، ارسـال 
سـریع توصیه هـای ترویجـی و پیش آگاهـی در مواقـع بـروز 
بحران هـای کشـاورزی، ایجاد تعامل مناسـب فی مابین ارکان 
فنـی  ویژگی هـای  از  و  کـرد  اشـاره  وزارت جهادکشـاورزی 
آن می تـوان بـه امـکان ارسـال و دریافـت پیـام در سـطوح 
سـازمانی مختلف سـازمانی و قابـل تنظیم، امـکان انتخاب از 
لیسـت مخاطبین بـه دو صورت پیمایش درختی سـازمانی و 
جسـتجوی مسـتقیم کاربران، امکان ارسـال یـا دریافت فایل 
پیوسـت پیـام در فرمت های مختلـف، پشـتیبانی از اموجی و 
شـکلك های مختلـف در متـن پیام، پشـتیبانی از پیـام چند 
خطـی بـدون محدودیـت کاراکتر، امـکان تنظیم فعالسـازی 
یـا عـدم فعالسـازی دریافت اعـان )نوتیفیکیشـن( به محض 
دریافـت پیـام جدید، اطـاع از تعداد دفعات دیده شـده پیام 
ارسـالی )منحصـر بـه فرد(، امـکان تغییر یا بازیابـی رمز عبور 
و امـکان ویرایـش پروفایـل و تنظیـم آواتـار، امـکان گرفتـن 
گـزارش بـه صـورت تعـداد پیام هـای ارسـالی و دریافتـی، 
تعـداد نصـب نـرم افزار و همچنیـن گزارش گیـری به تفکیك 
مدیریت هـای هماهنگـی  و  تحقیقاتـی  مراکـز  و  مؤسسـات 

ترویج.
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سـامانه اپ سـاز آمـوزش و ترویـج کشـاورزی: 
سـامانه اپ سـاز ترویـج کشـاورزی یك نـرم افزار سـاز آناین 
برنامـه  دانـش  بـدون  آن می توانیـد  بـه کمـك  کـه  اسـت 
نویسـی، نـرم افـزار موردنظـر را در کمتریـن زمـان ممکـن 
بسـازید و تجربـه ای آسـان در سـاخت نرم افـزار حرفه ای را 
تجربـه کنیـد. این سـامانه طراحی، انتخاب قابلیـت ها، تولید 
محتـوای نـرم افـزار و انجـام تنظیمـات را بـه اختیـار محقق 

است گذاشـته 
سـامانه اپ سـاز ترویـج کشـاورزی برخـی از فرایندهـای 
خسـته کننـده ماننـد وارد کـردن اطاعـات را آسـان کـرده 
اسـت بـه طـوری کـه بـه سـرعت می توانیـد نـرم افـزار را 
آمـاده انتشـار نماییـد. همچنیـن در صورتـی کـه در طراحی 
سررشـته ای نداریـد بـا دراختیار داشـتن قالب هـای آماده ی 
اپسـاز ،اپـی با امکانـات ویـژه و در عین حال شـکیل خواهید 
سـاخت. از اهـداف سـخت و طراحـی ایـن سـامانه می تـوان 
بـه ایجـاد طوفان تولیـد نرم افزار های کشـاورزی در راسـتای 
پوشـش تمامـی موضوعـات بخـش، پاسـخ بـه نیاز گسـترده 
موسسـات و مراکـز تحقیقاتـی و بخش هـای اجـرا، کاهـش 
زمـان و هزینه هـای تولیـد اپ ،توسـعه نـرم افزار هـای آناین 
، مـکان نظارت هـای مسـتقیم بـر تولید کننـدگان اپ، امکان 

گـزارش گیـری متنـوع در حـوزه اپ.
شـبکه ملی برکـت: در دی مـاه1398، دنیا بـا بحران 
مهمـی به نام شـیوع بیمـاری ویروسـی جدید کرونـا )کووید 
19( مواجـه شـد. در ایـران نیـز از ابتدای اسـفند 1398 این 
ویـروس گزارش شـد کـه موجب ابتـای جمعیـت کثیری از 
مـردم و مـرگ تعداد زیادی از آنها شـده اسـت. با شـیوع این 
بیماری در کشـور، خطر ابتای کشـاورزان و جوامع روستایی 
و عشـایری و تهدید سـامت آنها و امنیت غذا احسـاس شـد. 
ترویـج کشـاورزی در ایـن فکـر بـود کـه در ایـن شـرایط که 
امـکان ارتبـاط چهـره بـه چهـره بـا بهره بـرداران و برگـزاری 
کاس هـای آموزشـی وجود نـدارد چگونه می توانـد اطاعات 
و دانـش جدید را به کشـاورز منتقل کند بنابراین با اسـتفاده 

از فنـاوری اطاعـات و ارتباطـات شـروع به راه اندازی شـبکه 
مجـازی برکت کرد. این شـبکه که مجموعـه ای از برنامه های 
متنـوع با سـاختارهای مختلف برنامه سـازی تلویزیونی اسـت 
در فواصل زمانی منظم و متوالی تولید و از اسـتودیو کشـاورز 
پخـش می شـود. ایـن برنامه ها بـه دو شـکل زنـده و تولیدی 
بـه روی آنتـن مـی رود. سـطوح پخـش شـبکه برکـت بـه دو 
کـه  می باشـد  اسـتانی  شـبکه  و  ملـی  شـبکه های  صـورت 
شـبکه های ملـی شـامل شـبکه اصلـی برکـت و برکـت 1 تـا 
5 اسـت. شـبکه برکـت مختـص تولیـد و پخـش برنامه هـای 
ملـی اسـت که اولویـت موضوعی آن در هسـته های محتوایی 
هجده گانـه سـتاد ملی رسـانه وزارت جهاد کشـاورزی تعیین 
می شـود. شـبکه های اسـتانی برکـت بـه سـازمان های جهـاد 
کشـاورزی اسـتانها اختصـاص یافتـه تـا بـر اسـاس اولویـت 
موضوعی بخش کشـاورزی، مصوب شـورای آمـوزش و ترویج 
اسـتان و بـا در نظـر گرفتن اسـتانداردهای تلویزیونـی، تولید 
و پخـش انجـام می شـود. مخاطبـان برنامه های برکـت در دو 
سـطح شـامل اول عوامـل دولتـی در سـتاد و صـف و عوامـل 
غیردولتـی بخش کشـاورزی و دوم کشـاورزان و بهره برداران 

بخـش کشـاورزی و منابع طبیعی اسـت. 
وقتـی کـه نظـام آموزش و ترویـج کشـاورزی را به عنوان 
یـك مغـز متفکـر در یك انـدام واره قبـول می کنیـم، الجرم 
ایـن انتظـار ایجـاد می شـود کـه ایـن مغـز متفکـر بایـد بـه 
گونـه ای سـازماندهی شـود کـه بتوانـد اطاعـات و تجـارب 
بدسـت آمـده را پـس از پاالیـش و پختـه کـردن، ذخیـره و 
سـازماندهی نماید تا بتواند در مواجهه با مسـائل و مشـکات 
کشـاورزی از آن اسـتفاده نماید )رعنایی و مرتضویی،1395(. 
بنابرایـن داشـتن یـك حافظـه سـازمانی و یـا سیسـتمی که 
بتوانـد از طریـق مستند سـازی دانـش و تجـارب و تشـکیل 
بانك هـای اطاعاتـی قدرتمنـد کـه بر اسـاس نیـاز مخاطبان 
و مسـائل آن هـا از یـك طـرف و دانـش و تجربـه تولید شـده 
از طـرف دیگـر اسـتوار باشـد از الزامـات یك نظـام آموزش و 
ترویج اثربخش اسـت. این در حالی اسـت کـه تکنولوژی های 
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نویـن، توانایـی ذخیـره و سـازماندهی دانش و اطاعـات را به 
شـدت افزایـش داده انـد و فنـآوری ایجـاد مخـازن دانـش و 
یـا پایگاه هـای الکترونیـك دانـش بـه صـورت فزاینـده ای در 
دسـترس قـرار گرفته اسـت. در ایـن رابطه نظـام نوین ترویج 
بـا بهـره گیـری از فناوریهای نویـن و تکنولوژیهای پیشـرفته 
سـازمان و مخـزن دانـش کشـاورزی را بـا عنوان تـاالر ترویج 
دانـش و فنـون کشـاورزی را در سـال 1394 راه اندازی کرد.

تـاالر ترویـج دانـش و فنـون کشـاورزی: در ایـن 
قسـمت بـرای تبییـن بهتـر موضـوع بـه بحـث تقسـیم انواع 
دانـش اشـاره می شـود. دانـش آشـکار )صریـح( کـه شـامل 
مجموعـه منتشـر شـده آثـار علمـی در قالـب مقالـه، کتاب، 
نشـریه، دسـتنامه، دسـتورالعمل و ... اسـت و دانـش ضمنـی 
کـه فقـط در ذهـن افـراد وجـود دارد و مستندسـازی نشـده 
اسـت. دانـش صریـح در مجمـوع %20 از کل دانـش موجـود 
را در برمی گیـرد. بـا راه انـدازی ایـن سـامانه دانـش آشـکار 
و  نمـوده  پیـدا  بارگـذاری  قابلیـت  محققـان و کارشناسـان 
زمینـه بـرای تسـهیم آن بـا دیگـر کاربران مهیا شـده اسـت. 
در ایـن خصـوص بارگـذاری همه رسـانه های ترویجـی تایید 
شـده واحدهـای تابعـه سـازمان تحقیقـات، آمـوزش و ترویج 
کشـاورزی با همکاری موسسـات سـتادی و مراکـز تحقیقاتی 
اسـتانی در حـال انجـام اسـت. تاکنـون تعـداد 6034 رسـانه 

ترویجـی در حوزه هـای مختلـف بارگـذاری شـده اسـت. 
این سـامانه قـادر به ارائـه خدمات متنوعی شـامل موارد 

زیـر بـه بهره برداران و مروجان کشـاورزی اسـت.
1- امـکان دانلـود رایـگان همـه رسـانه های ترویجی اعم 

از نوشـتاری، دیـداری و الکترونیك بـرای کاربران 
2- امکان جسـتجوی سـاده و پیشـرفته منابع مـورد نیاز 

از طریـق کلیدواژه هـای انواع رسـانه و موضوعی
اعـم  کاربـران  بیـن  نظـر  تبـادل  و  گفتگـو  امـکان   -3
در  خبـره  کشـاورزان  ترویـج،  کارشناسـان  محققـان،  از 
بارگـذاری تجربیـات علمـی و  قالـب گروه هـای تخصصـی و 

گفتگـو درتـاالر  مهارت هـای 
در سـامانه " تـاالر ترویـج دانـش و فنـون کشـاورزی" 

بخشـی تحـت عنـوان "تـاالر گفتگو" ایجاد شـده اسـت. این 
بخـش دو قابلیت مهـم را برای بهره بـرداران و مروجان فراهم 
می کنـد. نخسـت آن کـه بـه تمامی بهره بـرداران ایـن امکان 
را می دهـد تا تمامـی تجربیات خود را در ایـن فضای مجازی 
در اختیـار یکدیگـر قـرار دهنـد کـه ایـن امر سـرعت جریان 
دانـش را بـه نحـو خارق العاده ای بـاال می بـرد و در کوتاه ترین 
زمـان ممکـن ارزشـمندترین تجربیـات در بیـن بهره بـرداران 
منتقـل می شـود. عـاوه بر ایـن انتقـال نوشـتاری تجربیات، 
ایـن تـاالر گفتگو امـکان تبـادل اطاعات و تجربیـات و طرح 
سـواالت بـا محققـان و کارشناسـان را در قالـب گروه هـای 

تخصصـی بـه صـورت چـت فراهـم می کند.
4- ثبـت و بارگـذاری آثـار و منابـع علمی و آموزشـی به 

فرمت هـای اسـتاندارد )فیلم، عکـس، پاورپوینـت، متن(
تمامـی اعضای هیئـت علمی در واحدهای تابعه سـازمان 
از طریـق ایـن سـامانه قادر بـه بارگـذاری انتشـارات ترویجی 
خـود هسـتند. با ارسـال نـام کاربری و گـذر واژه ایـن امکان 

بـرای محققان فراهم اسـت.
سایر امکانات این تاالر عبارتند از:

5- امـکان انتشـار الکترونیکـی آثـار و منابـع علمـی و 
مختلـف فرمت هـای  بـه  آموزشـی 

6- ثبـت تمامـی اطاعـات مرتبـط بـا یـك منبـع علمی 
آموزشـی یا 

7- ارائه فهرست کامل منابع
نویسـنده،  اسـاس  بـر  بـه منابـع  8- دسترسـی آسـان 

و... شـده  تعریـف  موضوعـات 
9- ایجاد بانك اطاعات نویسندگان

10- قابلیـت نمایـه سـازی و نمایـش چکیـده و متـن 
کامـل منابـع بـه فرمـت کتـاب الکترونیکـی و پخـش فیلـم 
بـا امـکان مشـاهده روی دسـتگاه های هوشـمند همـراه بـا 

سیسـتم اندرویـد
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بحث و نتیجه گیری
نظـام نویـن ترویج کشـاورزی بـا اسـتقرار مدیریت دانش 
بـر مبنـای فناوري هاي اطاعاتـي و ارتباطی تعامل مناسـبی 
را بیـن همـه ذینفعان نظـام )محققان، مروجان، کارشناسـان 
اجرایـی، تولیدکننـدگان، بخـش غیردولتـی، تولیدکننـدگان 
ادوات و ارائه دهنـدگان نهاده هـا و ....( ایجـاد کـرد. کـه ایـن 
امـر باعث تسـهیم دانـش به شـیوه اثربخـش، و افزایش توان 
مروجان مسـئول پهنه در پاسـخگویی به نیـاز تولیدکنندگان 
شـد و همچنین برای اینکه بتواند سـرمایه نامشهود و معنوي 
)دانـش( خـود را طـی فراینـدی نظام منـد بـه عرصه هـای 
در  ترویجـی  رسـانه های  انـواع  از  نمایـد  منتقـل  تولیـدی 
قالب هـای مختلـف اسـتفاده کـرد. رسـانه هـا کـه بـه منزله 
کانال هـای اصلـی اطـاع رسـانی و انتقـال دانـش و اطاعات 
هسـتند در پیشرفت و توسعه کشاورزی نقش فزاینده ای ایفا 
می کننـد. در بسـیاری از کشـورها، کشـاورزان و بهره بـرداران 
بـا یـاری رسـانه های ترویجـی از شـیوه ها، ایده هـا، روش هـا 
و الگوهـای جدیـد تولیـد در کشـاورزی آگاهـی می یابنـد. 
رسـانه های ترویجـی قابلیـت حفظ و انباشـت اطاعـات را به 
طـور چشـمگیری در مخاطبـان افزایـش می دهنـد و بـر این 
اسـاس، سـبب توسـعه عملکرد آنان می شـوند. امـروزه، برای 
ارتقـاء کیفیـت انتقـال دانـش واطاعات، توصیه شـده اسـت 
کـه رسـانه های ترویجی درمتـن برنامه ها وخدمـات ترویجی 
قرارگیرنـد. از طریـق انتخـاب و اسـتفاده مدبرانـه و صحیـح 
در  را  بیشـتری  امکانـات  می تـوان  ترویجـی  رسـانه های  از 
اختیـار مروجـان و کشـاورزان قـرار داد تا بتواننـد دانش فنی 
خـود را توسـعه دهنـد. همچنیـن بـا بهره گیـری از رسـانه ها 
می تـوان طیـف وسـیعی از اطاعـات و یافته هـای تحقیقاتی 
را بـه قشـر عظیمـی از مخاطبان منتقـل نمود. این رسـانه ها 
شـرایطی را بـه وجـود آورنـد کـه در آن شـرایط، یادگیـری 
سـریعتر، آسـانتر، بهتـر، بـا دوام تـر و مؤثرتـر صـورت بگیرد. 
رسـانه های ترویجـی می تواننـد ارتبـاط مناسـب بیـن ترویج 
و بهره بـرداران را برقـرار نمـوده و متناسـب بـا ویژگی هـای 

گروه هـای متفـاوت کشـاورزان از نظـر؛ میـزان تولید، سـطح 
سـواد، سـن و دیگـر خصوصیات شـخصی پیام هـای متفاوتی 
را از طریـق رسـانه های مختلـف منتقـل نماینـد، بـه ایـن 
طریـق سـطح پوشـش فعالیت هـای ترویجـی افزایـش یافته 
رونـد  تحقیقاتـی  یافته هـای  و  دانـش  انتقـال  مدیریـت  و 
بهـره  در  بـه طـور کلـی  بـه خـود می گیـرد.  مطلوب تـری 
گیـری از رسـانه هـا بایـد بـه اسـتفاده از تمـام طرفیت هـای 
رسـانه ای فکـر کرد. قطعا در مهندسـی رسـانه شـاخص های 
چـون نـوع محتـوا ، مخاطب، سـواد ، آداب و فرهنگ و سـایر 
مـوارد در اسـتفاده ازنـوع رسـانه تاثیرگـذار اسـت. معاونـت 
آمـوزش و ترویـج و دفتـر رسـانه های آموزشـی ترویجـی بعد 
از هشـت سـال از طرح نظام نوین ترویج توانسـته در شـرایط 
بهینـه ای از نظـر بهره گیـری از رسـانه ها قـرار گیـرد و در 
حـال حاضـر از تمامـی ظرفیـت رسـانه ها در حـال اسـتفاده 
اسـت. در مجمـوع 23 رسـانه را بـه خدمـت گرفتـه اسـت 
و بـه دنبـال روش هـا و ایده هـای نـو در ایـن بخـش اسـت. 
بنابرایـن در ایـن راسـتا می تـوان یشـنهاد کـرد بـا توجـه به 
نیـاز بخـش کشـاورزی بـه برخـورداری از رسـانه ی انبوهـی 
مناسـب در تـراز ملـی و بـا نگاهـی بـه تجربیـات جهانـی، 
ایجـاد شـبکه تلویزیونـی کشـاورزی ایـران، با مشـارکت صدا 
و سـیمای جمهـوری اسـامی ایـران و بهره گیـری از تمامی 
ظرفیت هـای در اختیـار وزارت جهـاد کشـاورزی و اسـتفاده 
حداکثـری از ظرفیت هـای بخش غیردولتی به منظور توسـعه 
سـرمایه های انسـانی و اجتماعی جوامع کشـاورزی، روستایی 
و عشـایری کشـور پیشـنهاد می شـود. در افـق چشـم انـداز 
شـبکه کشـاورزی ایـران، این شـبکه زبان گویای کشـاورزان، 
روسـتاییان و عشـایر؛ بـه فکـر وادارنـده بهـر ه بـرداران بخش 
کشـاورزی و عمـوم مـردم بـه عنـوان مصر ف کننـدگان غـذا 
مبـدع  طبیعـی؛  منابـع  عرصه هـای  از  اسـتفاده کنندگان  و 
بـرای  محلـی  گوناگـون؛  حیطه هـای  در  جدیـد  ایده هـای 
اظهارنظرهـای دلسـوزانه و علمـی؛  و  نقدهـای کارشناسـی 
تاثیرگـذار در ارتقـای سـطح دانـش، بینش و نگـرش و تغییر 
رفتـار آحـاد جامعـه مؤثـر از طریـق ارائـه مطالـب آموزشـی 
و ترویجـی؛ برگزارکننـده میزگردهـای غنـی کارشناسـی در 
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خصـوص موضوعـات مبتابـه بخـش کشـاورزی و جوامـع 
روسـتایی و عشـایری؛ بـه چالـش هـا، پردازنده به مشـکات 
و راهکارهـای عملـی برای توسـعه پایـدار جوامع کشـاورزان، 
روسـتاییان و عشـایر؛ پیـش بینی کننـده بحران های پیشـرو؛ 
تبییـن کننـده واقعیـات بـه دور از جانبـداری خواهـد بـود و 
بدین ترتیـب بـه عنـوان بـازوی توانمنـدی نظـام کشـاورزی 
و جوامـع روسـتایی و عشـایری را در دسـتیابی بـه توسـعه 
پایـدار متضمن تامین امنیت غذایی کشـور و بهبود معیشـت 

کشـاورزان، روسـتاییان و عشـایر کمـك خواهـد نمود.
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Experiences of the knowledge network office and extension media

Nasibeh Pourfateh1, Ali reza syedeshaghi2, Narges Azimi3
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Abs tract

extensional media develop extensional activities and have a high impact on audiences in different target 

groups. The media can be used in different production s tructures and be used collectively, massively, and 

individually according to the level of literacy, age, climatic characteris tics, product characteris tics, as well as 

culture and religious and belief values. According to these characteris tics, after the es tablishment of the new 

sys tem of agricultural extension, the views on the media became deeper and more practical in such a way 

that while trying to develop the exis ting media quantitatively and qualitatively, moving towards the use of 

new media and technology. New media has doubled in speed. This narrative review article was written with 

the aim of explaining the role of the new extensional sys tem in the development of extensional media. In 

this article, the s tate of promotion media before and after the implementation of the new promotion sys tem 

has been reviewed and inves tigated, with emphasis on the elements of the knowledge management sys tem. 

The findings of the research show that after the implementation of the new promotion sys tem, appropriate 

developments in the production of some media that were already used It was created from this category of 

media, we can refer to written media and audio-visual media In addition to that, new media such as based media 

it and ict agricultural applications, agricultural knowledge and techniques extension hall, agricultural education 

and extension messenger, agricultural app sys tem, national and provincial barekat network were formed as the 

larges t extensional virtual network.

Index Terms: New Sys tem of Agricultural Extension, extentional media, information and communication 

technology, knowledge management.
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