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چکيده
در چند دهه اخير ضعف كارآمدی فعاليتهای بخش دولتی و حضور كارگزاران جديد در عرصه ترويج كشاورزی و توسعه روستايی
منجر شد به اينکه نظامهای ترويج كشاورزی به تنوع كاركردی و تکثرگرايی سااختاری جهات تساهيش مشااركت بخاشهاای
مختلف ،اعم از دولتی ،خصوصی و غيردولتی (مردمنهاد) روی كنند .هدف اين مطالعه ،تعيين كاركرد سازمانهاا در نظاام تارويج
تکثرگرا در ايران است .اين تحقيق به روش دلفی انجام شد .جامعه آماری اين تحقياق را  51نفار از متخصصاان و كارشناساان
موضوعی تشکيش دادند .در روش دلفی از نمونهگيری استفاده نمیشود بلکه پانش كارشناسان براساس تخصص موضوعی و تجربه
حرفهای به صورت هدفمند انتخاب میشود .اين تحقيق در سه مرحله انجام شد كه چهارده سازمان و پنج دسته كااركرد توسا
كارشناسان معرفی شدند .پس از حذف گويههايی كه كمتر از  01درصد نسبت به آنها توافق جامع وجود داشت ،كاركردهاای هار
سازمان بهدست آمد .نتايج اين تحقيق نشان داد كه در يک نظام ترويج تکثرگرا بصورت همزمان مراكز تحقيقات ،شاركتهاای
خصوصی ،مراكز ترويج جهاد كشاورزی و شركتهای تعاونی ،برنامههای آموزشی و ترويجی برگزار میكنند كه مخاطب براساس
نياز ،سطح آگاهی كيفيت خدمات به يکی از اين سازمانها مراجعه میكند .در اين سيستم فضاای رقاابتی باعاه بهباود كيفيات
خدمات میگردد.
كلمات كليدی :ترويج كشاورزی دولتی ،ترويج كشاورزی خصوصی ،خدمات مشاورهای و ترويجی ،سازمانهای مردمنهاد.

 - 0دانشجوی دكتری ترويج و آموزش كشاورزی دانشگاه بوعلی سينا همدان.
 - 0استاديار گروه ترويج و آموزش كشاورزی دانشگاه بوعلی سينا همدان.
(* -نويسنده مسئول)Izadi.nasim@yahoo.com :
DOI: 10.22048/rdsj.2017.51518.1531
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مقدمه
بر اساس عقيده بونن ( ،)0551سه عامش مهم كه در توسعه كشاورزی دخالت دارند ،عبارت از فناوری جديد ،كيفيت
نيروی انسانی و تغييرات نهادی و سازمانی در جامعاه هساتند در ديادگاه جدياد ،تأكياد بار توساعه مناابع انساانی در
كشورهای در حال توسعه يک اصش محسوب میشود .نظريه سرمايه انسانی اساس نظر مستحکمی است كه ضارورت
ترويج كشاورزی را در بخش كشاورزی نشان میدهد .بر اساس اين نظريه ،منابع انسانی پايه اصلی ثاروت ملاتهاا را
تشکيش میدهد (اكرلی 0و همکاران .)0101 ،مخاطبان ترويج در روستا عبارتاند از كشاورزان پيشارو ،بازرم مالکاان،
كشاورزان فقير ،كارگران كشاورزی ،دامداران ،زنان روستايی ،جوانان روستايی و دالالن كشاورزی كه هر كدام نياز باه
مشاوره ای خاص خود دارند و در واقع سيستم ترويجی توانمند است كه بتواند در مقابش همه آنها پاسخگو باشد .البتاه
ترويج در قرن  00مخاطبان شهری نياز دارد (سوانساون و راجااالهتی .)0101 ،مخاطباان تارويج بار اسااس ساطح
معلومات ،رواب اجتماعی ،طبقه اجتماعی ،جنسايت ،سيساتم كشات و درآماد خاود باه ساطوت متفااوت اطالعاات و
تکنولوژی نيازمندند و ترويج بايد ابتدا اين تفاوتها را مشخص كرده و مخاطبان خود را طبقهبندی نمايد و با توانمندی
خود به هر گروه اطالعات و تکنولوژی مناسب ارائه كند (سوانسون و راجاالهتی .)0101 ،بهطاوركلای ماواردی مثاش
يکپارچگی حقيقی ترويج با تحقيقات و اطمينان از مؤثر بودن يافتههای جديد برای كشاورزان را میتوان از ويژگی های
اصلی ترويج قرن  00بيان كرد (كيم و كانگ.)0115 ،0
به باورجرج اكسين ( )0570آموزش و ترويج كشاورزی نقش برجستهای در توسعه كشااورزی دارد .تارويج يکای از
مجامعی است كه كاركنان دولتی و سازمانهای مردم نهاد بصورت چهره به چهره با كشاورزان مالقاات مایكنناد تاا
تصميماتی را جهت مديريت منابع طبيعی اتخاذ نمايند .بنابراين میتوان گفت ترويج سازمان يا مؤسسهای است كاه از
طريق آن كاهش فقر ،پايداری محي زيست ،برابری جنسيتی و گاهی اهداف دموكراتياک باه روش عملای و واقعای
دنبال میگردد (سوانسون و راجاالهتی .)0101 ،3اثر بخشی يک نظام ترويج كشاورزی برای اشاعه فناوریها به چهاار
عنصر اساسی وابسته است :نظام سياسی تشويقگر كشاورزی ،ساختار محيطی هادايتگار جرياان اشااعه تکنولاوژی،
تقاضای پيوسته برای دانش و تکنولوژی جديد و باالخره عرضه مؤثر و به هنگام داناش و تکنولاوژی از ساوی مراجاع
تحقيقاتی و ساير منابع و مراجع دخيش در اين فرآيند (ميلر.)0111 ،0
سوری و همکاران در تحقيق خود بيان كردند كه مهمترين مشکالت نظاام تارويج كشااورزی اياران باهترتياب
اولويت عبارتاند از :منطبق نبودن تحقيقاات باا مشاکالت و نيازهاای روزماره كشااورزان ،ساطح پاايين انگيازش و
مسئوليتپذيری پرسنش ترويج ،پايين بودن حقوق كاركنان تارويج ،عادم تطبياق برناماههاای درسای دانشاکدههاای
كشاورزی با نياز روز ،كمبود بودجه ،مهاجرت جوانان روستايی به شهر و پراكندگی مزارع كه پيشنهاد شد برای جباران
اين مشکالت ترويج كشاورزی به سمت تغيير در ساختار سازمانی خود و تغيير در محتواهای آموزشی پيش رود (سوری
1- Okorley
2- kim and kong
3- Swanson and Rajalahti
4- Miller
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و همکاران .)0351 ،بعالوه ،بررسی داليش شکست بسياری از رهيافتهاای ترويجای ماا را باه سامت تغييار نگارش
مديريتی نسبت به ترويج میرساند (سوانسون و راجاالهتی.)0101 ،
پيچيدگی مزارع و تنوع كشاورزان فقير يعنی كه ترويج بايد به پذيرش تکنولوژی مناسب شاراي توجاه كناد و در
واقع با توجه به تنوع مخاطب ،طيفی از تکنولوژیهای مناسب را در اختيار داشته باشد كه با توجه به شاراي آنهاا را
توصيه نمايد .تضاد بين اهداف انقالب سبز و خواسته كشاورزان و كشاورزی پايدار نيز دغدغه ديگر ترويج است كه بايد
با توجه به آن شراي محي را تحليش كرده و رويکرد مناسب اتخاذ كند (سوانسون و راجاالهتی.)0101 ،
سيستم ترويج دولتی نقش مهمی را در تقويت و بهبود رشد كشااورزی در طاول انقاالب سابز باهوسايله انتقاال
تکنولوژی و مديريت مزارع از طريق اطالعات داشت بهطوریكه اقتصاد و محي كشاورزی به طرز چشمگيری در اين
دوران تغيير كرد .اما جهانیشدن و دسترسی به شبکههای ارتباطی باعه شده كه كشاورزان نياز به اطالعات جديد پيدا
كنند و گاه اطالعات مروج يا سازمان ترويج پاسخگوی نياز آنها نيست .بنابراين در حالیكه كشاورزان در سطح ابتدايی
وجود دارند ،چنين مخاطبانی نيز برای ترويج موجود است لذا ترويج برای پاسخگويی به مخاطبان مختلاف باياد نظاام
تکثرگرا را پيشه كند كه در آن متناسب با شراي مخاطبين و نياز آنها به ارائه اطالعات و خدمات مشااورهای بپاردازد
(آدهيگورا و همکاران .)0115 ،0رشد كشاورزی چند كاركردی و خصوصی سازی فعاليتهای تارويج كشااورزی باعاه
توجه به تکثرگرايی در ترويج جهت ايجاد تنوع در خدمات بر اساس گروههای مختلف مخاطبين شده است (كلركس و
پروكتور .)0103 ،0توسعه جهانی نياز به ايجاد تغييراتای در سيساتم تارويج ايجااد كارده از جملاه خصوصایساازی و
تکثرگرايی جهت جلب مشاركت مخاطبان و ارائه خدمات مناسب به گروههای مختلف مخاطب و اين راهای باهساوی
توسعه پايدار كشاورزی است (كيوتشات .)0100 ،3تغييرات موجود در جهان از جمله تمركز بر بالياای طبيعای ،جهاانی
شدن ،آزادسازی بازار ،تمركز زدايی ،مشاركت مخاطبان ،انقاالب فنااوری اطالعاات ،فقار روساتايی و امنيات غاذايی
اصالحات در سيستم ترويج كشاورزی را تقويت نموده و اين سيستم را به سمت تکثرگرايی و تفکيک خدمات بر اساس
مخاطبان و شراي پيش برده است (شارما.)0111 ،0
ترويج كشاورزی در شراي بحرانی قرار دارد ،فعاليت و عملکرد سازمانهای ترويج در تاأمين معيشات كشااورزان
فقير ماللتانگيز است .خدمات ترويج دولتی نمیتواند تمام كارها را انجام دهد .شکسات ياک روش ثابات در شاراي
متفاوت معموالً قطعی است .همواره بايد اين سؤال را داشته باشد كه به چاه كساانی ارائاه خادمات كنادع و معيشات
كسانی كه به آنها خدمات ارائه میكند چطور پايدار میشودع اين سؤاالت نگرش سنتی ترويج را از توجه به محصول
بهسوی انسان تغيير میدهد (موريس.)0550 ،5
ترويج بايد بهتواند بين محصول و انسان ارتباط برقرار كند و در عين حال سياستهای ملی مثش امنيتغذايی را در
1- Adhiguru et al
2- Klerkx and Proctor
3- Qteshat
4- Sharma
5- Moris
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نظر بگيرد .توجه به افراد بهجای محصول و ايجاد اين ارتباط نيازمند تالش و تغيير شراي ترويج است .همچناين الزم
است بدانيم كه چگونه كشاورزان و مأموران ترويج برای ايجاد يک معيشت پايدار بين گروههای مختلف با سازمانهای
دولتی ،خصوصی و مردمنهاد در تعامش خواهند بود (اسکابر و كاستانيا.)0110 ،0
سيستم ترويج كشاورزی نيازمند دستيابی به مشااركت افاراد و ساازمانهاسات كاه ايان هادف باا تکثرگرايای و
خصوصیسازی محقق میشود و مردم به اين شکش از طريق سازمانهای خود در تصميمگيری و برنامهريزی مشاركت
میكنند (عمر 0و همکاران.)0100 ،
يکی از مشکالت اصلی سازماندهی ترويج كشاورزی در كشورهای در حال توسعه ،نبود قانون و چاارچوب قاانونی
برنامه برای ارائه اين خدمات است .ايجاد قانون و چارچوب يکی از روشهای اوليه برای بهبود ترويج در كشورهای در
حال توسعه است و نتايج نشان داد كه ايجاد سيستم ترويج تکثرگرا میتواند روشی جهت بهباود خادمات ترويجای در
كشورهای در حال توسعه باشد (هيمسکرت و ديويس .)0100 ،3علیرغم چنين شواهد روشن و تفاسير مهمی ،شاراي
نهاد تخصصی ترويج كشاورزی در كشور نگران كننده است ،البته اين شراي حاصش تصميمهای سالهای اخيار نمای-
باشد .اما صرف نظر از داليش آن ،نکته مهم اين است كه ادامه چنين وضعی میتواند روند بهكارگيری دانش فنی نوين
را در ميان بهرهبرداران بخش كشاورزی مختش كند و بخش كشاورزی را از ظرفيتهای بالقوه ترويج كشاورزی بيش از
پيش محروم سازد .برای دستيابی به توانمندیها و اهداف نهاد ترويج و آموزش كشاورزی در بخاش كشااورزی ،الزم
است اصالحات ساختاری در حوزه ترويج كشاورزی و حتی در وزارت جهاد كشاورزی به عمش آيد .همچناين شاواهدی
مبنی بر لزوم تغيير ساختار كنونی ترويج به سمت تکثرگرايی ارائه گرديد .بنابراين هادف ايان مطالعاه تعياين كااركرد
سازمانها در نظام ترويج تکثرگرا در ايران بيان شده است.
در گذشته تصور میشد كه موفقيت ترويج يعنی گسترش تکنولوژی كه در نتيجه آن هزينههای تولياد كشااورزان
كمتر شوند در حالیكه ارزش محصوالت افزايش يابد ولی اين تصوير ساده متارو شاده اسات .اماروزه باين آنچاه
كشاورزان انجام می دهند با آنچه بايد انجام دهند شکاف وجود دارد و ترويج بايد اين شکاف را كاهش دهد ياا از باين
ببرد .در گذشته تصور میشد كه ترويج میداند كه چه چيزی برای كشاورز خوب است در نتيجه بايد كشاورز تکنولوژی
را كه ترويج میگويد ،بپذيرد اما اين نيز منسوخ شده زيرا در اين ديدگاه شراي محيطی و ويژگیهای كشااورز نادياده
گرفته میشد .در شراي كنونی ترويج در مورد كشاورزان فقير كه معيشت آنها به شدت تحت تاأثير اساتراتژیهاای
پيرامونی و وضعيت آب و هواست ،همواره با اين مسئله روبروست كه چگونه نيازهای متغير و استراتژیهای مورد نيااز
گروه هدف را با تکنولوژی مناسب مديريت كندع
با توجه به اهميت ترويج و آموزش كشاورزی در توسعه انسانی و تنوع مخاطبان آن و مرور ادبيات موضاوع ،مای-
توان گفت كه ترويج كشاورزی در ايران ابتدا دولتی بوده كه ضعفهايی در ارائه خدمات باه هماه مخاطباان و ساطح
1- Schauber and Castania
2- Omar
3- Heemskerk and Davis
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پوشش داشته و با صرف بودجه دولت و برنامهريزیهای باال به پايين در ارائاه خادمات و توساعه روساتايی موفقيات
چندانی كسب نکرد .پس از آن ،ترويج به سمت خصوصی شدن و واگذاری فعاليتها به بخش خصوصی پايش رفات.
متأسفانه اين رهيافت نيز به دليش مشکالتی نظير خاصگرايی و توجه به بزرممالکان كه توانايی پرداخت هزينههاا را
داشتند ،موفقيتی كسب نکرد .لذا در اين مطالعه برای غلبه بر مشکالت گذشته در دو تجربه ترويج دولتی و خصوصی،
تغيير به سمت ساختار ترويج تکثرگرا پيشنهاد شده است.
تعديش ساختاری فرآيند پيچيدهای است كه ،اهداف بسياری دنبال میكند ،از جمله بهرهبرداری بهينه از منابع ،جلب
مشاركت مردم ،كاهش هزينهها ،رفع محدوديتها و موانع توليد و تجارت را میتاوان ناام بارد .در ايان فرايناد حجام
تصدیگری دولت نيز كاهش میيابد .برنامههای تعديش ساختاری فارغ از مالحظات نظری ،از يک سو مبتنی بر شراي
ويژهی هر كشور بوده و از سوی ديگر متأثر از شراي اقتصاد جهانی میباشد (علوی.)0300 ،
سيستم ترويج جمهوری تاجيکستان چنانكه ردی ،)0100( 0بيان كرده به دنبال ايجاد خادمات مشااورهای تارويج
تکثرگرا جهت رسيدن به اهداف خود در آينده كه عبارتاند از :افازايش درآماد كشااورزان خاردهپاا ،بهباود كيفيات و
عملکرد محصوالت كشاورزان تجاری ،افزايش ظرفيت جوامع محلی و تأمين امنيت قشر آسيبپذير زناان و جواناان و
توسعه بازارها و زنجيره ارزش محصوالت و در نهايت بهبود وضعيت كشاورزی پايدار میباشد (ردی.)0100 ،
در هند به ترويج تکثرگرا برای همکاری بخش خصوصی و دولتی جهت حش مشکالت افازايش جمعيات ،امنيات
غذايی و غيره توجه گرديده است (سينق و همکاران.)0100 ،0
در آ مريکای التين ترويج تکثرگرا جهت دستيابی به اهداف متنوع مثش توسعه روستايی ،انتقال تکنولوژی ،افازايش
بهرهوری كشاورزی ،امنيتغذايی و سازگاری با تغييرات اقليمی ايجاد شده و بهعنوان يک سيساتم مشااورهای پوياای
ترويج در حال اجراست (كلركس.)0101 ،3
آلمان( :تمركز زدايی) عالوه بر پرسنش ترويج دولتی ،مشاورين خصوصی هم در قالب گروههای حرفهای ،انجمنها،
اتحاديهها و واحدهای خصوصی به فعاليت مشغول هستند .كشاورزان به استفاده از خدمات مروجانی كه از سوی انجمن
كشاورزی آلمان گواهی دريافت كردهاند ،سوق داده میشوند و كشاورزانی كه فعاليتهای ياکساانی دارناد اقادام باه
تشکيش گروههايی برای حمايت از تکنسينهای خصوصی نمودهاند.
تونس( :حركت به سمت تغيير) دولت در حال كم كردن خدمات حمايتی خود از بخش كشاورزی میباشد (رضاايی،
.)0303
استدالل نظام ترويج ايران برای پرداختن به تکثرگرايی بهرهگيری همافزايانه از ظرفيت كنشگران مختلف جهات
1- Reddy
2- Singh et al
3 - Klerkx

8

فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی ،جلد  ،4شماره  ،1بهار 1316

ارائه خدمات ترويجی است .تکثرگرايی نهادی موجب مشاركت كنشگران نهادی مختلف در فرآيناد تاأمين و عرضاه
خدمات ترويجی میشود كه در صورت حمايت تسهيشگرانه و هماهنگ میتواند بسيار اثربخشتر و كارآمادتر از نظاام
ترويج دولتی باشد .نقش دولت در يک محي نهادی ترويج تکثرگرا هماهناگساازی فعاليات كانشگاران مختلاف و
تسهيش همکاریهای نهادی بين كارگزاران امر است .منظاور از همااهنگی ،ماديريت مشااركتی ،بهباود روناد تباادل
اطالعات و تسهيشگری ،تدوين و اعمال قوانين و مقررات مناسب ،نظارت هدايتگرانه ،تسهيش خودگردانی نهاادی در
عرضه خدمات ترويجی ،مديريت كيفيت و تنظيم رواب بين كارگزاران جهت بهرهگيری از حداكثر توان و ظرفيت آنها
است (حسينی و شريفزاده.)0307 ،
ترويج تکثرگرا ،تفاوت ذاتی كشاورزان و سياستهای كشاورزی را تشخيص میدهد و نيازها و چالشها در توساعه
روستايی را با خدمات و رهيافتهای مختلف هدايت میكند (هيمسکرت و ديويس .)0100 ،در ترويج تکثرگرا ،بسياری
از انواع ارائهدهندگان خدمات مشاورهای با انواع رهيافتها در كنار هم وجود دارند كه روستاييان باا نيازهاای متفااوت
میتوانند از خدمات ،رهيافتها و حمايتهای متفاوت آنها بهره بگيرناد (هيمساکرت و دياويس .)0100 ،در تارويج
تکثرگرا برنامههای ترويج از تأكيد بر امور اداری و جلب رضايت كاركنان ترويج به سمت ايجاد يک رابطاه قاوی باين
كشاورز و مروج و جلب رضايت هر دو پيش میرود (سوانسون و راجاالهتی.)0101 ،
هرچند تکثرگرايی در خدمات مشاورهای آن را امکانپذيرتر میكند تا برای كاربران مختلف نتايج متفااوتی داشاته
باشد اما يکی از بزرمترين چالشهای تکثرگرايی اين است كه سازمانهای مختلفای را كاه از نظار ديادگاه و تفکار
متفاوتاند باهم هماهنگ سازد .هماهنگی و مديريت خدمات ترويج تکثرگرا مبتنی بر يک برنامه برای توسعه فعاليتها
بوسيله بهرهبرداران متفاوت و ارائهدهندگان خدمات مختلف يک گزينه مناسب برای جوامع امروزی است (هيمساکرت
و ديويس.)0100 ،
فايور و همکاران )0101( 0در تحقيق خود بيان كردند :از آنجا كاه تارويج مسائول برقاراری ارتبااط ،مشااركت و
مشاوره است بنابراين سيستم ترويج تکثرگرا با ايجاد ارتباط مؤثر بين سازمانها و عوامش اجرايی به بهباود مشااركت و
در نتيجه اثربخشی مشاورهها كمک میكند .آنها چارچوبی جهت اجرای بهتر سيستم ترويج تکثرگرا پيشنهاد كردند.
در سيستم ترويج تکثرگرا مشاركت سازمانهای مختلف باعه ارزش افزوده محصوالت سيستم ،تکاماش فعاليات-
های سازمانهای مربوطه ،افزايش كارآيی و بهرهوری و تطبيق منابع با نيازها میگردد .در اين سيستم مديريت داناش
و ارزيابی بازار به خوبی انجام میشود (بالم.)0100 ،0
بر اساس اهداف بلندمدت توسعه كشاورزی ،اين مطلب بسيار مهم است كه در هر زمان تصميم صاحيحی گرفتاه
شود كه كدام سازمان (دولتی ،خصوصی و يا مردم نهاد) جهت ارائه خدمات بهتر و دساتيابی باه اهاداف مطلاوب وارد
عمش شود .بهطور مثال بخش خصوصی سريعتر و با بهرهوری بيشتر میتواند پروژههای خرد را اجارا كناد اماا بخاش
1 - Faure et al
2 - Blum
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دولتی در اجرای پروژههای عمرانی و عامالمنفعه موفقتر عمش میكند .در بعضی جاها نيز الزم است كه هر سه بخش
با هم همکاری نزديک و مستمر داشته باشند (ريورا و آلکس.)0110 ،0
اهداف و كاركردهای نظام ترويج تکثرگرا عبارتاند از:
 متنوعشدن عرضه خدمات ترويج شناسايی گروههای مختلف مخاطب و نيازهای متفاوت آنها همکاری بينبخشی در ترويج بين نهادهای مختلف تنوعبخشی كاركردی و بازانديشی در نقش دولت تقويت تشکشهای توليدی بهعنوان مؤلفه نظام ترويج تکثرگرا بهرهگيری از فرصت همافزايی و همکاری نهادی چندجانبه تنوع كاركردی ترويج كشاورزی در گستره نظام دانش و اطالعات كشاورزی توانمندسازی كشاورزان در پرتو ترويج مشاركتی در نظر گرفتن شناسههای موقعيتی در روند تدوين و پيادهسازی راهبردهای ترويج كشاورزی از ساوی دولات وساير كنشگران
 در نظر گرفتن تفاوتهای موقعيتی و عدم ارائه يک انگاره واحد و جهانشمول بارای سااماندهی نظاام تارويج(حسينی و شريفزاده.)0307 ،
مواد و روشها
اين تحقيق به روش دلفی انجام شده است .روش دلفی يکی از راههای كسب دانش گروهای باهشامار مایرود و
فرآيندی دارای ساختار برای پيشبينی و كمک به تصميمگيری در تحقيقات پيمايشی ،جمعآوری اطالعات و در نهايت
اجماع گروهی است (كندی .)0110 ،0در حالیكه اكثر پيمايشها سعی در پاسخ به سؤال "چه هست" دارند ،دلفای باه
سؤاالت "چه میتواند /چه بايد باشد" ،پاسخ میدهد (پوول .)0113 ،3از دلفی میتوان برای گردآوری اطالعات ميدانی
برای هر شراي ويژهای كه اطالعات در مورد موضوع كم است ،استفاده كرد.
1 - Rivera and Alex
2 - kennedy
3 -Powell
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جامعهآماری اين تحقيق شامش  51نفر متخصص موضوعی بوده است كه از بين آنها  35نفار در پاساخ دادن باه
پرسشها همکاری نمودند .در واقع نرخ بازگشت پرسشنامههاا  70درصاد باوده اسات .پاساخگوياان را كارشناساان و
متخصصان موضوعی تشکيش دادند.
الزم به ذكر است كه در روش دلفی از نمونهگيری استفاده نمیشود بلکه جامعه آماری كارشناساان و متخصصاان
موضوعی هستند كه بهصورت هدفمند انتخاب میشوند .روش دلفی حداقش در دو مرحله انجام میشود كه به گردآوری
دادهها میپردازد .در اين تحقيق در مرحله اول سؤال بازی با عنوان "چه نهادهايی در جهت ترويج تکثرگارا مؤثرناد و
چه فعاليتهايی در جهت ترويج تکثرگرا دارندع "از پاسخگويان سؤال شد و از آنها خواسته شد تا سازمانهاای ماورد
نظر خود و كاركردهای آنها را ليست كنند .در مرحله دوم انجام تحقيق ،بر اساس موارد گردآوری شده در مرحلاه اول
و جمعبندی آنها ،سازمانها و كاركردهای مهم و اساسی آنها كه اكثريت كارشناسان روی آن توافاق نظار داشاتند،
شناسايی شد .در اين مرحله از پاسخگويان خواسته شد تا نظرات خود را در مورد هر يک از گويهها در قالب طيف پانج
قسمتی ليکرت ( =0كامالً مخالفم =0 ،مخالفم =3 ،نظری ندارم =0 ،موافقم و  =5كامالً موافقم) بهمنظور اولويتبندی
كاركردها ،بيان نمايند .در مرحله سوم انجام تحقيق ،توافق سنجی بهمنظور تعياين ساطوت موافقات و مخالفات ،نظار
كارشناسان نسبت به هر كدام از كاركردهای مطرت شده در تحقيق انجام پذيرفت و در نهايت سازمانهای مطرت شده
توس كارشناسان ،در سه طبقه دولتی ،خصوصی و مردم نهاد تقسيمبندی گرديد و برای آنها كاركردهايی بياان شاد.
البته مجموع كاركردهای موجود در هر طبقه پس از حذف مواردی كه كمتر از  01درصد نسبت به آنها توافق عمومی
وجود داشت ،بهدست آمدند (روبرت و جيمز .)0110 ،0در اين تحقيق بهمنظور مشخص نماودن كااركرد ساازمانهاای
مختلف در نظام ترويج تکثرگرا از آماار توصايفی (فراوانای ،درصاد و مياانگين) اساتفاده گردياد .ضامناً بارای تأيياد
اعتبارپذيری پژوهش با استفاده از دو روش بررسی گرديد :يکی از طريق تبادل نظر با متخصصان و ديگاری بررسای
موضوع از زوايای نظرات مختلف سه گروه متخصص (مثلهسازی )0بررسی گرديد.
نتايج و بحث
هدف اين تحقيق تعيين كاركرد سازمانها در نظام ترويج تکثرگرا بود .در مرحله اول مطاابق نظار  35كارشاناس
حاضر در تحقيق ،كه از بين  51نفر به پرسشنامه اوليه پاسخ داده بودند ،تعدادی سازمان و كاركردهای آنها شناساايی
گرديد (جدول  .)0همانطور كه در جدول  0مشخص شده است 55 ،درصد كارشناسان ( 37نفر) ،ادارات تارويج جهااد
كشاورزی در سطح شهرستان را بهعنوان يک سازمان مؤثر در نظام ترويج تکثرگرا معرفی كردند و كاركرد اصلی آن را
برگزاری دورههای آموزشی ترويجی دانستند .همچنين  57درصد كارشناسان ( 30نفر) ،دانشاکدههاا و مراكاز آماوزش
عالی كشاورزی را با كاركرد اصلی ارائه خدمات مشاوره فنی و مهندسی باهعناوان ياک ساازمان تأثيرگاذار در تارويج
تکثرگرا معرفی كردهاند.

1 - Roberts and James
2 - Triangulation
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جدول  -1سازمانها و كاركردهای آنها در سيستم ترويج تکثرگرا
كاركرد

سازمان
ادارات ترويج جهاد كشاورزی در سطح شهرستان

مركز ترويج و خدمات جهاد كشاورزی در سطح دهستان

شركتهای خصوصی خدمات فنی و مهندسی كشاورزی

بنگاههای تجاری و بازرگانی كشاورزی

شركتهای تعاونی توليد كشاورزی و كشت و صنعت ها
شركتهای تعاونی روستايی
تشکشهای غيردولتی و سازمانهای مردمنهاد (تشکش فارغ التحصيالن و سازمان-
های كشاورزان)
دانشکدهها و مراكز آموزش عالی كشاورزی

هنرستانهای كشاورزی

دهياریها و شوراهای روستايی

سازمان بسيج مهندسين كشاورزی

مراكز و ايستگاههای تحقيقاتی جهاد كشاورزی

نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبيعی

شركتهای صنايع تبديلی و تکميلی كشاورزی

برگزاری دورههای آموزشی ترويجی
برنامهريزی
خريد تضمينی محصوالت
خدمات بازاريابی و بازاررسانی محصوالت
اجرای فعاليتهای حمايتی و مشاوره
توزيع نهادهها و خدمات پشتيبانی توليد
وظايف و كاركردهای آموزشی
ارائه خدمات و نهاده
مشاوره فنی
بازاررسانی محصوالت
توزيع نهاده
هدايت و مديريت زنجيره ارزش توليدات
كشاورزی
خدمات بازاريابی
كنترل كيفيت در زنجيره ارزش
خدمات پشتيبانی توليد
بازاريابی محصوالت
نيازسنجی و ارائه نظرات مخاطبان
وظايف آموزشی و مشاورهای
توزيع نهادهها
ارائه ماشينآالت
ارائه خدمات مشاوره فنی و مهندسی
وظايف و كاركردهای آموزشی
فرهنگسازی
آموزش
برگزاری دورههای حرفهآموزی
فرهنگسازی
بازاررسانی محصوالت
توزيع نهادهها ،ماشينآالت
نيازسنجی و ارائه نظرات مخاطبان
ارائه خدمات مشاوره فنی و مهندسی
برگزاری دورههای آموزشی ترويجی
خدمات بازاريابی
وظايف پشتيبانی و ارائه خدمات ماشينی
سياستگذاری
بازاريابی
آموزش
ارائه مشاوره
برگزاری دورههای آموزشی ترويجی و
مشاورهای
بازاريابی
مديريت زنجيره ارزش توليدات كشاورزی
خدمات بازاريابی محصوالت
ارائه خدمات فنی و نهاده
تأمين بودجه فعاليتهای ترويجی
تعيين قيمت محصوالت

جمع كش

مأخذ :يافتههای تحقيق

پاسخگويان
تعداد درصد
7/0
37
0/3
7
1/51
5
1/5
30
5/7
31
3/0
01
0/0
05
3/0
07
0/0
05

درصد
موارد
50/5
07/5
00/0
07/0
71/5
50/3
10/0
03/1
30/5

01
7
3

0/5
0/3
1/57

05/1
07/5
7/7

00
5
05
01
0
7
0
3
30
03
0
07
05
5
1
0
0
05
00
0
0
5
5
3
0

0/1
1/51
0/0
0/5
0/5
0/3
1/71
1/57
7/3
0/5
1/71
3/0
0/0
1/51
0/0
1/71
1/05
3/1
0/3
0/5
1/05
0/7
1/51
1/57
1/30

10/5
00/0
30/5
05/1
01/5
07/5
01/0
7/7
57/0
33/3
01/0
03/1
30/5
00/0
05/0
01/0
0/5
00/7
31/7
01/5
0/5
03
00/0
7/7
5/0

7
0
0

0/3
1/71
1/05

07/5
01/0
0/5

07
01
00
0
500

5/0
3/0
0/3
1/30
%011

15/0
50/3
31/7
5/0
%0330/5
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در مرحله دوم تحقيق از كارشناسان خواسته شده بود تا سطوت موافقت و مخالفت خود را نسبت باه ساازمانهاا و
كاركردهای معرفی شده آنها توس اعضاء در مرحله اول بهعنوان نهادهای مؤثر در نظام ترويج تکثرگرا ،بيان نمايناد.
نتايج اين تجزيه و تحليش مشخص نمود كه از بين كاركردهای معرفی شده ،ميانگين پنج كاركرد كلی بايش از =0( 0
موافق) عنوان شد كه نشان از موافقت گروه كارشناسان نسبت به اين موارد داشت (جدول  .)0اين پنج دساته كااركرد
عبارتاند از :ارائه خدمات مشاوره فنی و مهندسای ،برگازاری دورههاای آموزشای ترويجای و حرفاهآماوزی ،خادمات
بازاريابی و بازاررسانی محصوالت ،توزيع نهادهها ،ماشينآالت و خدمات پشتيبانی توليد و هادايت و ماديريت زنجياره
ارزش توليدات كشاورزی .كه بعضی از اين كاركردها مثش خدمات مشاوره ،دورههای آموزشی ترويجی و توزيع نهادهها،
ماشينآالت و خدمات پشتيبانی را نظام ترويج دولتی از ابتدا در حوزه كار خود داشته و آنها را اجرا كرده اسات اماا دو
كاركرد خدمات بازاريابی و بازاررسانی محصوالت و هدايت و مديريت زنجيره ارزش توليدات كشااورزی كمتار در ايان
نظام مورد توجه قرار گرفتهاند .حال آنكه يکی از مشکالت عمده كشاورزان اكناون بازاررساانی محصاوالت و حاذف
واسطهها و دالالن است كه ترويج با تمركز بر اين كاركرد میتواند از كشاورزان حمايات نماوده و باه تعاديش قيمات
محصوالت در بازار كمک شايانی نمايد .همچنين با توجه به مشکالت زيستمحيطی و حجم ضايعات بخش كشاورزی
الزم است ترويج به حوزه هدايت و مديريت زنجيره ارزش توليدات كشاورزی وارد شاود و بتواناد عاالوه بار افازايش
كيفيت ،كاهش ضايعات و كم كردن واسطهها ،تناسب بين عرضه و تقاضا ايجاد نموده و از كشااورزان و فعالياتهاای
آنها حمايت نمايد و مانع هدر رفتن منابع شود .بنابراين بر اساس نظر سنجیهای انجام شده در اين دو مرحله چهارده
سازمان و پنج دسته كاركرد استخراج گرديد كه در مرحله آخر درصد موافقت كارشناسان با انجاام هار كااركرد توسا
سازمان مربوطه در نظام ترويج تکثرگرا پرسيده شد.
در مرحله سوم بهمنظور تعيين درصد توافق هر كدام از اعضای گروه كارشناسی نسابت باه كااركرد هار ساازمان
معرفی شده ،ديدگاه كارشناسان نسبت به هر گويه بهصورت امتياز بين صفر تا پنج ماورد بررسای قارار گرفات .نتاايج
حاكی از اين بود كه صد درصد اعضاء نسبت به اين مطلب توافق نظر داشتند كه توزيع نهادهها ،ماشينآالت و خدمات
پشتيبانی توليد از وظايف مركز خدمات در سطح دهستان است اما اين وظيفه را بنگاههای تجاری و بازرگانی كشاورزی
هم بهعنوان بخش خصوصی میتوانند انجام دهند و مخاطبان نظام ترويج تکثرگارا (كشااورزان) باا توجاه باه نيااز و
امکانات خود يکی را انتخاب میكنند (جدول .)3
در اين تحقيق پس از حذف كاركردهايی كه كمتر از  01درصد نسبت به آنها توافق عمومی وجود داشت (روبرت
و جيمز ،)0110 ،كاركردهای باقیمانده سازمانها در نظام ترويج تکثرگرا مورد نظرسنجی قرار گرفتناد و نتاايج آن باه
شکش درصد در جدول سه گزارش گرديد .در نهايت سازمانهای موجود در نظام ترويج تکثرگارا ،كاه در ايان مطالعاه
كارشناسان به آنها اشاره كردند ،در سه دسته سازمانهای دولتی ،خصوصی و مردم نهاد طبقهبندی گرديدناد (جادول
 .)0البته اين طبقهبندی بر اساس ماهيت سازمانها است و كارشناسان تحقيق نقشی در تعياين طبقاات ياا قاراردادن
سازمانها در هر طبقه نداشتهاند.
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جدول  -2رتبهبندی كاركردهای سازمانها در سيستم ترويج تکثرگرا ()n = 93
سازمان
ادارات ترويج جهاد كشاورزی در سطح شهرستان

مركز ترويج و خدمات جهاد كشاورزی در سطح دهستان

شركتهای خصوصی خدمات فنی و مهندسی كشاورزی

بنگاههای تجاری و بازرگانی كشاورزی
شركتهای تعاونی توليد كشاورزی و كشت و صنعتها
شركتهای تعاونی روستايی
تشکشهای غيردولتی و سازمانهای مردمنهاد (تشکش فارغ
التحصيالن و سازمانهای كشاورزان)
دانشکدهها و مراكز آموزش عالی كشاورزی

هنرستانهای كشاورزی

دهياریها و شوراهای روستايی

سازمان بسيج مهندسين كشاورزی

مراكز و ايستگاههای تحقيقاتی جهاد كشاورزی

نظاممهندسی كشاورزی و منابعطبيعی

شركتهای صنايع تبديلی و تکميلی كشاورزی



كاركرد

ميانگين

برنامهريزی
خريد تضمينی محصوالت
برگزاری دورههای آموزشی ترويجی
اجرای فعاليتهای حمايتی و مشاوره خدمات
بازاريابی و بازاررسانی محصوالت
توزيع نهادهها و خدمات پشتيبانی توليد
ارائه خدمات و نهاده
مشاوره فنی
وظايف و كاركردهای آموزشی
توزيع نهاده
مديريت زنجيره ارزش توليدات كشاورزی
بازاررسانی محصوالت
خدمات بازاريابی
كنترل كيفيت در زنجيره ارزش
بازاريابی محصوالت
خدمات پشتيبانی توليد
نيازسنجی و ارائه نظرات مخاطبان
وظايف آموزشی و مشاورهای
توزيع نهادهها
تصميمگيری
وظايف و كاركردهای آموزشی
ارائه خدمات مشاوره فنی و مهندسی
فرهنگسازی
آموزش
برگزاری دورههای حرفهآموزی
فرهنگسازی
توزيع نهادهها ،ماشينآالت
بازاررسانی محصوالت
نيازسنجی و ارائه نظرات مخاطبان
ارائه خدمات مشاوره فنی و مهندسی
برگزاری دورههای آموزشی ترويجی
خدمات بازاريابی
وظايف پشتيبانی و ارائه خدمات ماشينی
سياستگذاری
آموزش
ارائه مشاوره
بازاريابی
برگزاری دورههای آموزشی ترويجی
بازاريابی
مشاورهای
مديريت زنجيره ارزش توليدات كشاورزی

3/1
0/05
0/00
0/51
0/00
0/01
0/70
0/51
0/75
0/70
0/70
0/75
0/70
0/07
0/00
0/51
3/73
0/01
0/31
3/30
0/31
0/30
3/13
0/05
0/00
3/01
0/31
0/31
3/10
0/10
0/55
0/35
3/70
3/01
0/35
3/51
0/05
0/00
0/00
0/05
0/00
0/05
3/01
0/00
0/01

خدمات بازاريابی محصوالت
تأمين بودجه فعاليتهای ترويجی
ارائه خدمات فنی و نهاده
تعيين قيمت محصوالت

 =0 كامالً مخالفم =0 ،مخالفم =3 ،نظری ندارم =0 ،موافقم =5 ،كامالً موافقم.

انحراف
معيار
1/05
1/10
1/71
1/00
1/01
1/50
1/05
1/00
1/17
1/00
1/05
1/50
1/55
1/15
1/01
1/50
1/50
1/05
1/15
1/00
1/00
1/51
1/50
1/50
1/10
1/10
1/53
1/15
1/55
1/00
1/57
1/70
1/10
1/51
1/17
1/10
1/50
1/03
1/51
1/75
1/00
1/70
1/10
1/00
1/01

ضريب
تغييرات
1/031
1/003
1/050
1/15
1/011
1/000
1/010
1/011
1/035
1/010
1/013
1/017
1/001
1/005
1/15
1/003
1/035
1/000
1/005
1/053
1/000
1/005
1/055
1/007
1/000
1/075
1/003
1/005
1/050
1/010
1/005
1/010
1/075
1/005
1/050
1/050
1/005
1/010
1/033
1/070
1/010
1/010
1/075
1/003
1/011
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جدول -9سطح موافقت پاسخگويان با كاركردهای سازمانها در سيستم ترويج تکثرگرا (درصد) ()n = 93

نام سازمان

ادارات ترويج جهاد
كشاورزی در سطح
شهرستان
مركز ترويج و خدمات جهاد
كشاورزی در سطح دهستان
شركتهای خصوصی
خدمات فنی و مهندسی
كشاورزی
بنگاههای تجاری و بازرگانی
كشاورزی
شركتهای تعاونی توليد
كشاورزی و كشت و
صنعتها
شركتهای تعاونی روستايی
تشکشهای غيردولتی
وسازمانهای مردمنهاد
(تشکش فارغ التحصيالن و
سازمانهای كشاورزان)
دانشکدهها و مراكز آموزش-
عالی كشاورزی
هنرستانهای كشاورزی
دهياریها و شوراهای
روستايی
سازمان بسيج مهندسين
كشاورزی
مراكز و ايستگاههای
تحقيقاتی جهاد كشاورزی
نظام مهندسی كشاورزی و
منابع طبيعی
شركتهای صنايع تبديلی و
تکميلی كشاورزی

خدمات

ارائه خدمات

برگزاری دورههای

مشاوره فنی و

آموزشی ترويجی و

مهندسی

حرفهآموزی

10/3

57/0

75

05/0

70/0

07/5

011

011

51/0

71/3

53/0

30

55/0

31

55/0

011

00/3

0/0

01/0

53/7

01/1

00/0

1

1

00/5

50/5

70/5

07/3

05/0

11/5

51

01/3

05/0

011

7/3

1

00/1

0/0

50/1

1

1

1

1

05/1

57/0

51/0

00/0

55/0

50/0

00/0

7/5

35/0

75/0

50/7

50/5

05/0

07/0

011

00/3

51/0

05/0

03/5

17/5

50/7

011

05/0

011

بازاريابی و
بازاررسانی
محصوالت

مأخذ :يافتههای تحقيق

توزيع نهادهها،

هدايت و مديريت

ماشينآالت و خدمات

زنجيره ارزش

پشتيبانی توليد

توليدات كشاورزی

00/3

51/0
71/3
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جدول 4ـ طبقهبندی سازمانها در نظام ترويج تکثرگرا
طبقهبندی

سازمانهای دولتی

سازمانهای خصوصی

سازمانهای مردمنهاد

سازمان
ادارات ترويج جهاد كشاورزی در سطح شهرستان
مركز ترويج و خدمات جهاد كشاورزی در سطح دهستان
دانشکدهها و مراكز آموزش عالی كشاورزی
هنرستانهای كشاورزی
دهياریها و شوراهای روستايی
سازمان بسيج مهندسين كشاورزی
مراكز و ايستگاههای تحقيقاتی جهاد كشاورزی
شركتهای خصوصی خدمات فنی و مهندسی كشاورزی
بنگاههای تجاری و بازرگانی كشاورزی
شركتهای تعاونی توليد كشاورزی و كشت و صنعتها
شركتهای صنايع تبديلی و تکميلی كشاورزی
نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبيعی
شركتهای تعاونی روستايی
تشکشهای غيردولتی و سازمانهای مردمنهاد (تشکش فارغالتحصيالن و سازمانهای كشاورزان)
مأخذ :يافتههای تحقيق

نتيجهگيری و پيشنهادها
ترويج كشاورزی بخش دولتی در ده سال گذشته در بسياری از كشورهای جهان اعم از كشورهای صنعتی و در حال
توسعه از لحاظ محدوديتها و مسائش مربوط به منابع مالی و تحت پوشش قرار نگرفتن اكثريت وسايعی از كشااورزان
مورد انتقاد جدی محافش اقتصادی و سياسی بوده و نقش آن بهعنوان تنها متولی انتقال تکنولوژی كشاورزی زير سؤال
رفته است از جمله مشکالت آن محدوديتها و ضعف نظام ترويج دولتی مثش ساختار و عمليات متمركز از باال به پايين
و محدود بودن سطح پوشش خدمات ترويج دولتی ،فشار مالی وارد بر دولتها ،تجاری شدن بخش كشاورزی در سطح
بينالمللی و عدم رضايتمندی از عملکرد ترويج دولتی است كه در كشورهايی مثاش اياران تغييار سااختار در سيساتم
ترويج را ضروری ساخته است (ايزدی و همکاران.)0305 ،
بنابراين يکی از راههای رفع اين نواقص رويکرد ترويج بهسوی نظام تکثرگرا است .منظور از نظام ترويج تکثرگارا
با توجه به مرور مطالعات پيشين نظام ترويجی است كاه در آن تفااوت ذاتای كشااورزان و سياساتهاای كشااورزی
تشخيص داده میشود و نيازها و چالشها در توسعه روستايی با خدمات و رهيافتهای مختلف هدايت میشود و در آن
خدمات توس سه گروه سازمانها دولتی ،خصوصی و مردمنهاد ارائه میگردد .در ترويج تکثرگرا بهدليش در نظر گرفتن
تفاوتهای فردی مخاطبان و ارائه خدمات مشاورهای متناسب با نياز افاراد ،در مناابع صارفهجاويی شاده و بهارهوری
افزايش میيابد (مسنگان و همکاران .)0101 ،0در اين تحقيق هدف اصلی تعيين كاركرد ساازمانهاا در نظاام تارويج
1 - Masangano et al
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تکثرگرا در ايران از ديد كارشناسان بود كه چهارده سازمان و پنج دسته كاركرد بر اسااس نظار كارشناساان اساتخراج
گرديد .هدف اصلی نظام ترويج تکثرگرا اين است كه خدمات توس سازمانهای مختلف ارائه شود و كشاورز بر اساس
شراي و بودجه خود تصميم بگيرد كه از كدام سازمان خدمات دريافت كند .در اين تحقيق نيز بهطور مثاال مشاخص
گرديد كه همزمان مراكز ترويج و خدمات جهاد كشاورزی در سطح دهستان ،شركتهاای خصوصای خادمات فنای و
مهندسی كشاورزی ،تشکشهای غيردولتی و سازمانهای مردمنهاد (تشکش فارغ التحصيالن ،سازمانهای كشااورزان و
نظاممهندسی كشاورزی و منابعطبيعی) ،دانشکدههاا و مراكاز آماوزش عاالی كشااورزی و ساازمان بسايج مهندساين
كشاورزی می توانند خدمات مشاوره فنی و مهندسی ارائه كنند و مخاطبان نظام تکثرگرا بر اساس ساطح آگااهی ،ناوع
نياز ،ميزان امکانات و بودجه خود و كيفيت ارائه خدمات هر سازمان تصميم میگيرند كه از كدام سازمان اين خدمات را
دريافت كنند .همچنين مراكز ترويج و خدمات جهاد كشاورزی در سطح شهرستان ،شركتهای خصوصی خدمات فنای
و مهندسی كشاورزی ،تشکشهای غيردولتی و سازمانهای مردمنهاد (تشکش فارغالتحصيالن ،سازمانهای كشاورزان و
نظاممهندسی كشاورزی و منابع طبيعی) ،دانشکدهها و مراكز آموزش عالی كشاورزی ،هنرستانهای كشاورزی ،سازمان
بسيج مهندسين كشاورزی ،مراكز و ايستگاههای تحقيقاتی جهاد كشاورزی مایتوانناد دورههاای آموزشای ترويجای و
حرفه آموزی برگزار كنند ولی مخاطب نظام ترويج تکثرگرا با توجه به موضوع مورد عالقه و نياز ،سطح آموزشی الزم و
امکانات خود و كيفيت آموزش سازمانها در دورههای آموزشی يک يا چند سازمان شاركت مایكناد .در ماورد توزياع
نهادهها ،ماشينآالت و خدمات پشتيبانی توليد نيز مركز ترويج و خدمات جهاد كشاورزی در سطح دهساتان ،شاركت-
های خصوصی خدمات فنی و مهندسیكشااورزی ،بنگااههاای تجااری و بازرگاانی كشااورزی ،شاركتهاای تعااونی
روستايی ،تشکشهای غيردولتی و سازمانهای مردم نهاد (تشکش فارغالتحصيالن و سازمانهای كشاورزان) ،دهياریها
و شوراهای روستايی و شركتهای صنايع تبديلی و تکميلی كشاورزی میتوانند فعاليتكنند و باه ايان شايوه كيفيات
خدمات و نهادهها و ماشينآالت ارتقاء يابد و مخاطبان بهتوانند در يک محي متنوع و مطلوب سازمان مورد نظر خاود
را انتخاب كرده و نهادهها و ماشينآالت را از آنجا تأمين كنند .در نظام تارويج تکثرگارا در صاورت اجارای صاحيح،
وظايف دولت بهعنوان تنها عرضهكننده خدمات كم میشود و در يک محي رقابتی كيفيات خادمات بهباود مایياباد
ضمن اينكه بعضی از خدمات ماهيت انحصاری دارند و مثالً سازمانهای خصوصی در ارائه آنها موفقتر عمش مای-
كنند .در تأييد يافتهها بايد گفت كه سودی و مک نمارا (سودی و ام سی نمرا )0100 ،0در تحقيق خود بيانكردناد كاه
تکثرگرايی در سيستم ترويج با سازمانهای مختلف ،سرويسهای متنوع و منابع و اهداف چندگاناه هماراه اسات كاه
رهيافتهای مختلف را بهكار میگيرد تا مديريت بهتری ارائه كند .همچنين در اين تحقيق بر نقش سازمانهای مردم-
نهاد ،گروههای كشاورزان و تشکشها تأكيد شده و فوايد بسياری برای اجرای ترويج تکثرگرا بيان گرديده است.
در پايان با توجه به يافتههای پژوهش پيشنهاد میگردد :با توجه به كاركردهای مختلف برای سازمانها ،تمهيداتی
ارائه گردد تا كيفيت كاركردها ارتقاء پيدا كند و نوعی رقابت بين سازمانها ايجاد شود كه در اين حالات بهارهبارداران
بتوانند انتخاب مناسبی داشته باشند ،قوانين نظام ترويج در راستای تفويض اختيار و واگاذاری وظاايف جهات تقويات
تکثرگرايی در اين نظام اصالت گردد ،مردم جهت تشکيش سازمانهای مردم نهاد و غيردولتی توانمند گردند زيرا تعاداد
1 - Suvedi and MC Namara
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اين سازمانها در مقايسه با سازمانهای دولتی بسيار محدود است ،سازمانهای دولتی فضاايی مناساب بارای فعاليات
سازمانهای خصوصی و مردمنهاد ايجاد كنند و آنها را بهعنوان رقيب خود ندانند و در جهت بهبود كيفيت فعاليتها و
همافزايی از آنها بهرهمند گردند ،با توجه به ظرفيتهای هر سازمان در ارائه خدمات ،ساعی در اساتفاده حاداكثری از
فعاليتهای آن سازمان در نظام توسعه گردد ،در زمينه ايجاد نظام ترويج تکثرگرا آگاهسازی انجام شود تا بهرهبارداران
در انتخاب سازمانها موفقتر گردند ،مردم نسبت به سازمانهای مختلف و وظايف آنها شاناخت كاافی پيادا كنناد و
شرت خدمات و كاركردهای سازمانها جهت تصميمگيری صحيح و انتخاب سازمان مناسب در اختيار بهرهبرداران قارار
گيرد ،سازمانها گروههای مختلف مخاطبان و نيازهای آنها را شناسايی و بر اساس آن به ارائه خدمات مناسب جهات
توسعه بپردازند ،با بهبود هماهنگی در نظام ترويج ،سعی در توانمندسازی نهادها و بهبود كيفيت خدمات آنهاا گاردد و
از مشاركت مردم در مراحش مختلف برنامهريزی استفاده شود تا بتوان از نهايت همکاری آنها بهره برد.
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Abstract
The weak performance of the public sector (in agricultural extension systems)
in providing services in recent decades has led to the presence of new agents in the
field of agricultural extension and rural development. The resulting functional
diversity and pluralism structure including governmental, private and nongovernmental results in the facilitation of the participation of actors in various
subjects. The aim of this study is to determine the function of organizations in Iran
as a pluralistic extension system. The study was conducted by Delphi. The
population of the study were 50 subject experts. The Delphi method of sampling is
not used here, but a panel of experts on the subject with expertise and professional
experience should be chosen. This research was conducted in three stages.
Fourteen organizations and five categories of functioning were introduced by the
panel of experts. The function of each organization was identified after removing
the items on which there was less than 80 percent overall agreement. The results
showed that in a pluralist system the extension of an organization can provide a
service in return for payment. Therefore, the audience turns to one of the
organizations based on his/her needs and conditions and the choice of the quality of
service. Usually, the competitive nature of this work provides for improvement of
services.
Keywords: Government agricultural extension, Private agriculture extension,
Advisory services and extension, NGO.
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