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 چکيده

 های بخش دولتی و حضور كارگزاران جديد در عرصه ترويج كشاورزی و توسعه روستايیدر چند دهه اخير ضعف كارآمدی فعاليت

هاای  نوع كاركردی و تکثرگرايی سااختاری جهات تساهيش مشااركت بخاش     های ترويج كشاورزی به تمنجر شد به اينکه نظام
هاا در نظاام تارويج    هدف اين مطالعه، تعيين كاركرد سازمان .روی كنند( نهادمردم)مختلف، اعم از دولتی، خصوصی و غيردولتی 

از متخصصاان و كارشناساان    نفار  51جامعه آماری اين تحقياق را  . اين تحقيق به روش دلفی انجام شد. تکثرگرا در ايران است
شود بلکه پانش كارشناسان براساس تخصص موضوعی و تجربه گيری استفاده نمیدر روش دلفی از نمونه. موضوعی تشکيش دادند

اين تحقيق در سه مرحله انجام شد كه چهارده سازمان و پنج دسته كااركرد توسا    . شودای به صورت هدفمند انتخاب میحرفه
درصد نسبت به آنها توافق جامع وجود داشت، كاركردهاای هار    01هايی كه كمتر از پس از حذف گويه. ی شدندكارشناسان معرف

هاای  زمان مراكز تحقيقات، شاركت نتايج اين تحقيق نشان داد كه در يک نظام ترويج تکثرگرا بصورت هم. دست آمدبه سازمان
كنند كه مخاطب براساس های آموزشی و ترويجی برگزار میبرنامه های تعاونی،خصوصی، مراكز ترويج جهاد كشاورزی و شركت

در اين سيستم فضاای رقاابتی باعاه بهباود كيفيات      . كندها مراجعه مینياز، سطح آگاهی كيفيت خدمات به يکی از اين سازمان
 . گرددخدمات می

 

 .نهادهای مردمنو ترويجی، سازماای ترويج كشاورزی دولتی، ترويج كشاورزی خصوصی، خدمات مشاوره :كلمات كليدی

  

                                                                                                                                                         
 .دانشجوی دكتری ترويج و آموزش كشاورزی دانشگاه بوعلی سينا همدان - 0

 .استاديار گروه ترويج و آموزش كشاورزی دانشگاه بوعلی سينا همدان - 0
 (Izadi.nasim@yahoo.com: ده مسئولنويسن -)*

DOI: 10.22048/rdsj.2017.51518.1531 

 فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی
 3-11. ص 1316 بهار، 1، شماره 4جلد 

 

Rural Development Strategies 

Vol. 4, No. 1, Spring 2017, P. 3-19 

mailto:Izadi.nasim@yahoo.com


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

 

 مقدمه

 كيفيت جديد، فناوری از عبارت دارند، دخالت كشاورزی در توسعه كه مهم عامش سه ،(0551) بونن عقيده اساس بر

 انساانی در  مناابع  توساعه  بار  تأكياد  جدياد،  ديادگاه  هساتند  در  جامعاه  در سازمانی و نهادی و تغييرات انسانی نيروی

 ضارورت  كه است مستحکمی نظر اساس انسانی سرمايه نظريه. شودمی محسوب اصش يک توسعه لحا در كشورهای

 را هاا ثاروت ملات   اصلی پايه انسانی منابع نظريه، اين اساس بر .دهدمی نشان كشاورزی در بخش را كشاورزی ترويج
ند از كشاورزان پيشارو، بازرم مالکاان،    ارويج در روستا عبارتمخاطبان ت(. 0101و همکاران،  0اكرلی)دهد می تشکيش

كشاورزان فقير، كارگران كشاورزی، دامداران، زنان روستايی، جوانان روستايی و دالالن كشاورزی كه هر كدام نياز باه  
البتاه  . گو باشدها پاسخای خاص خود دارند و در واقع سيستم ترويجی توانمند است كه بتواند در مقابش همه آنمشاوره

مخاطباان تارويج بار اسااس ساطح      (. 0101و راجااالهتی،   سوانساون )مخاطبان شهری نياز دارد   00ترويج در قرن 
معلومات، رواب  اجتماعی، طبقه اجتماعی، جنسايت، سيساتم كشات و درآماد خاود باه ساطوت متفااوت اطالعاات و          

بندی نمايد و با توانمندی ها را مشخص كرده و مخاطبان خود را طبقهابتدا اين تفاوت تکنولوژی نيازمندند و ترويج بايد
 مثاش  ماواردی  كلای طاور به(. 0101و راجاالهتی،  سوانسون)خود به هر گروه اطالعات و تکنولوژی مناسب ارائه كند 

 های ويژگی از توانمی را كشاورزان برای جديد هایيافته بودن ثرؤم از اطمينان و تحقيقات با حقيقی ترويج يکپارچگی

 (.0115، 0و كانگ كيم)كرد  بيان 00 قرن ترويج اصلی

تارويج يکای از   . دارد كشااورزی  توسعه در ایبرجسته نقش كشاورزی ترويج و آموزش( 0570) اكسين باورجرج به
كنناد تاا   های مردم نهاد بصورت چهره به چهره با كشاورزان مالقاات مای  سازمانمجامعی است كه كاركنان دولتی و 

ای است كاه از  توان گفت ترويج سازمان يا مؤسسهبنابراين می. تصميماتی را جهت مديريت منابع طبيعی اتخاذ نمايند
عملای و واقعای   طريق آن كاهش فقر، پايداری محي  زيست، برابری جنسيتی و گاهی اهداف دموكراتياک باه روش   

 چهاار  به هااشاعه فناوری برای كشاورزی ترويج نظام يک بخشی اثر(. 0101، 3و راجاالهتی سوانسون)گردد دنبال می

تکنولاوژی،   اشااعه  جرياان  گار هادايت  محيطی كشاورزی، ساختار گرتشويق سياسی نظام :است وابسته عنصر اساسی
 مراجاع  ساوی  از تکنولاوژی  و داناش  هنگام ثر و بهؤم عرضه باالخره و جديد و تکنولوژی دانش برای پيوسته تقاضای

 (. 0111، 0ميلر)فرآيند  اين در دخيش مراجع و منابع ساير و تحقيقاتی

ترتياب  الت نظاام تارويج كشااورزی اياران باه     ترين مشکو همکاران  در تحقيق خود بيان كردند كه مهم سوری
منطبق نبودن تحقيقاات باا مشاکالت و نيازهاای روزماره كشااورزان، ساطح پاايين انگيازش و          : ند ازااولويت عبارت
هاای  هاای درسای دانشاکده   پذيری پرسنش ترويج، پايين بودن حقوق كاركنان تارويج، عادم تطبياق برناماه    مسئوليت

د بودجه، مهاجرت جوانان روستايی به شهر و پراكندگی مزارع كه پيشنهاد شد برای جباران  كشاورزی با نياز روز، كمبو
سوری )اين مشکالت ترويج كشاورزی به سمت تغيير در ساختار سازمانی خود و تغيير در محتواهای آموزشی پيش رود 

                                                                                                                                                         
1- Okorley 
2- kim and kong 

3- Swanson and Rajalahti  
4- Miller 



 5     ها در نظام ترویج تکثرگرا در راستای توسعه روستایی ایرانتعیین کارکرد سازمان
 

ا باه سامت تغييار نگارش     هاای ترويجای ماا ر   بعالوه، بررسی داليش شکست بسياری از رهيافت(. 0351و همکاران، 
 (.0101و راجاالهتی،  سوانسون)رساند مديريتی نسبت به ترويج  می

پيچيدگی مزارع و تنوع كشاورزان فقير يعنی كه ترويج بايد به پذيرش تکنولوژی مناسب شاراي  توجاه كناد و در    
هاا را  سب را در اختيار داشته باشد كه با توجه به شاراي  آن های مناواقع با توجه به تنوع مخاطب، طيفی از تکنولوژی

كشاورزان و كشاورزی پايدار نيز دغدغه ديگر ترويج است كه بايد  تضاد بين اهداف انقالب سبز و خواسته .توصيه نمايد
 (.0101و راجاالهتی،  نسونسوا)با توجه به آن شراي  محي  را تحليش كرده و رويکرد مناسب اتخاذ كند 

وسايله انتقاال   سيستم ترويج دولتی نقش مهمی را در تقويت و بهبود رشد كشااورزی در طاول انقاالب سابز باه     
كه اقتصاد و محي  كشاورزی به طرز چشمگيری در اين طوریتکنولوژی و مديريت مزارع از طريق اطالعات داشت به

های ارتباطی باعه شده كه كشاورزان نياز به اطالعات جديد پيدا سی به شبکهشدن و دستراما جهانی. دوران تغيير كرد
كه كشاورزان در سطح ابتدايی بنابراين در حالی. كنند و گاه اطالعات مروج يا سازمان ترويج پاسخگوی نياز آنها نيست

مخاطبان مختلاف باياد نظاام    وجود دارند، چنين مخاطبانی نيز برای ترويج موجود است لذا ترويج برای پاسخگويی به 
ای بپاردازد  ها به ارائه اطالعات و خدمات مشااوره تکثرگرا را پيشه كند كه در آن متناسب با شراي  مخاطبين و نياز آن

ه های تارويج كشااورزی باعا   كاركردی و خصوصی سازی فعاليت رشد كشاورزی چند(. 0115، 0و همکاران آدهيگورا)
و  كلركس)های مختلف مخاطبين شده است اساس گروه توجه به تکثرگرايی در ترويج جهت ايجاد تنوع در خدمات بر

ساازی و  توسعه جهانی نياز به ايجاد تغييراتای در سيساتم تارويج ايجااد كارده از جملاه خصوصای       (. 0103، 0پروكتور
ساوی  های مختلف مخاطب و اين راهای باه  بان و ارائه خدمات مناسب به گروهتکثرگرايی جهت جلب مشاركت مخاط

تغييرات موجود در جهان از جمله تمركز بر بالياای طبيعای، جهاانی    (. 0100، 3كيوتشات)توسعه پايدار كشاورزی است 
وری اطالعاات، فقار روساتايی و امنيات غاذايی      شدن، آزادسازی بازار، تمركز زدايی، مشاركت مخاطبان، انقاالب فناا  

اصالحات در سيستم ترويج كشاورزی را تقويت نموده و اين سيستم را به سمت تکثرگرايی و تفکيک خدمات بر اساس 
 (.0111، 0شارما)مخاطبان و شراي  پيش برده است 

های ترويج در تاأمين معيشات كشااورزان    يت و عملکرد سازمانترويج كشاورزی در شراي  بحرانی قرار دارد، فعال
شکسات ياک روش ثابات در شاراي      . تواند تمام كارها را انجام دهدخدمات ترويج دولتی نمی. انگيز استفقير ماللت

همواره بايد اين سؤال را داشته باشد كه به چاه كساانی ارائاه خادمات كنادع و معيشات       . متفاوت معموالً قطعی است
شودع اين سؤاالت نگرش سنتی ترويج را از توجه به محصول كند چطور پايدار میها خدمات ارائه میانی كه به آنكس
 (.0550، 5موريس)دهد سوی انسان تغيير میبه

غذايی را در امنيت های ملی مثشتواند بين محصول و انسان ارتباط برقرار كند و در عين حال سياستهترويج بايد ب

                                                                                                                                                         
1- Adhiguru et al 

2- Klerkx and Proctor 
3- Qteshat 

4- Sharma 

5- Moris 
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چناين الزم  هم. جای محصول و ايجاد اين ارتباط نيازمند تالش و تغيير شراي  ترويج استهتوجه به افراد ب. نظر بگيرد
های های مختلف با سازماناست بدانيم كه چگونه كشاورزان و مأموران ترويج برای ايجاد يک معيشت پايدار بين گروه

 (.   0110، 0و كاستانيا اسکابر)در تعامش خواهند بود  نهاددولتی، خصوصی و مردم

هاسات كاه ايان هادف باا تکثرگرايای و       سيستم ترويج كشاورزی نيازمند دستيابی به مشااركت افاراد و ساازمان   
ريزی مشاركت امهگيری و برنهای خود در تصميمشود و مردم به اين شکش از طريق سازمانسازی محقق میخصوصی

 (.0100و همکاران،  0عمر)كنند می

يکی از مشکالت اصلی سازماندهی ترويج كشاورزی در كشورهای در حال توسعه، نبود قانون و چاارچوب قاانونی   
ويج در كشورهای در های اوليه برای بهبود ترايجاد قانون و چارچوب يکی از روش. برنامه برای ارائه اين خدمات است

تواند روشی جهت بهباود خادمات ترويجای در    حال توسعه است و نتايج نشان داد كه ايجاد سيستم ترويج تکثرگرا می
 شاراي   مهمی، و تفاسير شواهد روشن چنين رغمعلی .(0100، 3و ديويس هيمسکرت)كشورهای در حال توسعه باشد 

-مای ن اخيار  هایسال هایتصميم حاصش شراي  اين البته ،است كننده نگران كشور در كشاورزی يجترو تخصصی نهاد

 نوين فنی كارگيری دانشهب روند تواندمی وضعی چنين ادامه است كه نکته مهم اين آن، از داليش نظر صرف اما. باشد

 از بيش كشاورزی ترويج بالقوه هایظرفيت از كشاورزی را بخش و كند مختش كشاورزی بخش بردارانبهره ميان در را

 الزم بخاش كشااورزی،   در كشاورزی آموزش و ترويج نهاد ها و اهدافدستيابی به توانمندی برای. سازد محروم پيش

همچناين شاواهدی   . آيد عمش به كشاورزی و حتی در وزارت جهاد كشاورزی ترويج حوزه در ساختاری اصالحات است
بنابراين هادف ايان مطالعاه تعياين كااركرد      . تار كنونی ترويج به سمت تکثرگرايی ارائه گرديدمبنی بر لزوم تغيير ساخ

 .ها در نظام ترويج تکثرگرا در ايران بيان شده استسازمان

های تولياد كشااورزان   شد كه موفقيت ترويج يعنی گسترش تکنولوژی كه در نتيجه آن هزينهدر گذشته تصور می
اماروزه باين آنچاه    . رزش محصوالت افزايش يابد ولی اين تصوير ساده متارو  شاده اسات   كه اكمتر شوند در حالی
دهند با آنچه بايد انجام دهند شکاف وجود دارد و ترويج بايد اين شکاف را كاهش دهد ياا از باين   كشاورزان انجام می

نتيجه بايد كشاورز تکنولوژی  داند كه چه چيزی برای كشاورز خوب است درشد كه ترويج میدر گذشته تصور می. ببرد
های كشااورز نادياده   گويد، بپذيرد اما اين نيز منسوخ شده زيرا در اين ديدگاه شراي  محيطی و ويژگیرا كه ترويج می

هاای  ها به شدت تحت تاأثير اساتراتژی  در شراي  كنونی ترويج در مورد كشاورزان فقير كه معيشت آن. شدگرفته می
های مورد نيااز  و هواست، همواره با اين مسئله روبروست كه چگونه نيازهای متغير و استراتژیپيرامونی و وضعيت آب 

 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  

هايی در ارائه خدمات باه هماه مخاطباان و ساطح     ان ابتدا دولتی بوده كه ضعفتوان گفت كه ترويج كشاورزی در اير

                                                                                                                                                         
1- Schauber and Castania 

2- Omar 

3- Heemskerk and Davis 
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های باال به پايين در ارائاه خادمات و توساعه روساتايی موفقيات      ريزیپوشش داشته و با صرف بودجه دولت و برنامه
. رفات ها به بخش خصوصی پايش  پس از آن، ترويج به سمت خصوصی شدن و واگذاری فعاليت. چندانی كسب نکرد

هاا را  مالکان كه توانايی پرداخت هزينهگرايی و توجه به بزرممتأسفانه اين رهيافت نيز به دليش مشکالتی نظير خاص
لذا در اين مطالعه برای غلبه بر مشکالت گذشته در دو تجربه ترويج دولتی و خصوصی، . داشتند، موفقيتی كسب نکرد

 .شده است تغيير به سمت ساختار ترويج تکثرگرا پيشنهاد

 جلب منابع، از بهينه برداریبهره جمله از كند،می دنبال بسياری اهداف كه، است ایپيچيده فرآيند ساختاری تعديش

 حجام  فرايناد  ايان  در .بارد  ناام  تاوان می را تجارت و توليد موانع و هامحدوديت رفع ها،هزينه كاهش مردم، مشاركت

 شراي  بر مبتنی سو يک از نظری، مالحظات از فارغ ساختاری تعديش هایهبرنام .يابدمی كاهش نيز دولت گریتصدی

 (. 0300، علوی) باشدمی جهانی اقتصاد شراي  از متأثر ديگر سوی از و بوده كشور هر یهويژ

ای تارويج  ت مشااوره ، بيان كرده به دنبال ايجاد خادما (0100) 0كه ردیسيستم ترويج جمهوری تاجيکستان چنان
پاا، بهباود كيفيات و    افازايش درآماد كشااورزان خارده    : ند ازاتکثرگرا جهت رسيدن به اهداف خود در آينده كه عبارت

پذير زناان و جواناان و   عملکرد محصوالت كشاورزان تجاری، افزايش ظرفيت جوامع محلی و تأمين امنيت قشر آسيب
 (.0100، ردی)باشد در نهايت بهبود وضعيت كشاورزی پايدار می توسعه بازارها و زنجيره ارزش محصوالت و

در هند به ترويج تکثرگرا برای همکاری بخش خصوصی و دولتی جهت حش مشکالت افازايش جمعيات، امنيات    
 (.0100، 0و همکاران سينق)غذايی و غيره توجه گرديده است 

مريکای التين ترويج تکثرگرا جهت دستيابی به اهداف متنوع مثش توسعه روستايی، انتقال تکنولوژی، افازايش  در آ
ای پوياای  عنوان يک سيساتم مشااوره  هغذايی و سازگاری با تغييرات اقليمی ايجاد شده و بوری كشاورزی، امنيتبهره

 (.0101، 3كلركس) ترويج در حال اجراست

 ها،انجمن ای،حرفه هایگروه قالب در هم خصوصی مشاورين دولتی، ترويج پرسنش بر عالوه (زدايی تمركز: )آلمان

 انجمن سوی از كه مروجانی خدمات از استفاده به كشاورزان. هستند مشغول فعاليت به خصوصی واحدهای و هااتحاديه

 باه  اقادام  دارناد  ساانی ياک  هایعاليتف كه كشاورزانی و شوندمی داده سوق اند،كرده دريافت گواهی آلمان كشاورزی

 .اندنموده خصوصی هایتکنسين از حمايت برای هايیگروه تشکيش

، رضاايی ) باشدمی كشاورزی بخش از خود حمايتی خدمات كردن كم حال در دولت( تغيير سمت به حركت: )تونس
0303). 

گران مختلف جهات  افزايانه از ظرفيت كنشگيری همبه تکثرگرايی بهره استدالل نظام ترويج ايران برای پرداختن
                                                                                                                                                         
1- Reddy 

2- Singh et al 

3 -  Klerkx 
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گران نهادی مختلف در فرآيناد تاأمين و عرضاه    تکثرگرايی نهادی موجب مشاركت كنش. ارائه خدمات ترويجی است
نظاام   تر و كارآمادتر از تواند بسيار اثربخشگرانه و هماهنگ میشود كه در صورت حمايت تسهيشخدمات ترويجی می
گاران مختلاف و   ساازی فعاليات كانش   نقش دولت در يک محي  نهادی ترويج تکثرگرا هماهناگ . ترويج دولتی باشد
منظاور از همااهنگی، ماديريت مشااركتی، بهباود روناد تباادل        . های نهادی بين كارگزاران امر استتسهيش همکاری
گرانه، تسهيش خودگردانی نهاادی در  ظارت هدايتگری، تدوين و اعمال قوانين و مقررات مناسب، ناطالعات و تسهيش

 هاگيری از حداكثر توان و ظرفيت آنعرضه خدمات ترويجی، مديريت كيفيت و تنظيم رواب  بين كارگزاران جهت بهره
 (.0307زاده، و شريف حسينی)ست ا

ها در توساعه  دهد و نيازها و چالشرا تشخيص میهای كشاورزی ترويج تکثرگرا، تفاوت ذاتی كشاورزان و سياست
در ترويج تکثرگرا، بسياری (. 0100و ديويس،  هيمسکرت) كندهای مختلف هدايت میروستايی را با خدمات و رهيافت

روستاييان باا نيازهاای متفااوت    ها در كنار هم وجود دارند كه ای با انواع رهيافتدهندگان خدمات مشاورهاز انواع ارائه
در تارويج  (. 0100و دياويس،   هيمساکرت ) ها بهره بگيرناد  های متفاوت آنها و حمايتتوانند از خدمات، رهيافتمی

باين   بر امور اداری و جلب رضايت كاركنان ترويج به سمت ايجاد يک رابطاه قاوی   تأكيدهای ترويج از تکثرگرا برنامه
 (.0101و راجاالهتی،  سوانسون)رود كشاورز و مروج و جلب رضايت هر دو پيش می

كند تا برای كاربران مختلف نتايج متفااوتی داشاته   پذيرتر میای آن را امکانهرچند تکثرگرايی در خدمات مشاوره
های مختلفای را كاه از نظار ديادگاه و تفکار      است كه سازمان های تکثرگرايی اينترين چالشباشد اما يکی از بزرم

ها هماهنگی و مديريت خدمات ترويج تکثرگرا مبتنی بر يک برنامه برای توسعه فعاليت. ند باهم هماهنگ سازدامتفاوت
 هيمساکرت )دهندگان خدمات مختلف يک گزينه مناسب برای جوامع امروزی است برداران متفاوت و ارائهبوسيله بهره
 (.0100و ديويس، 

از آنجا كاه تارويج مسائول برقاراری ارتبااط، مشااركت و       : در تحقيق خود بيان كردند( 0101) 0فايور و همکاران
ها و عوامش اجرايی به بهباود مشااركت و   مشاوره است بنابراين سيستم ترويج تکثرگرا با ايجاد ارتباط مؤثر بين سازمان

 . ها چارچوبی جهت اجرای بهتر سيستم ترويج تکثرگرا پيشنهاد كردندآن. كندها كمک میتيجه اثربخشی مشاورهدر ن

-های مختلف باعه ارزش افزوده محصوالت سيستم، تکاماش فعاليات  در سيستم ترويج تکثرگرا مشاركت سازمان

در اين سيستم مديريت داناش  . گرددنيازها می وری و تطبيق منابع باهای مربوطه، افزايش كارآيی و بهرههای سازمان
 (.   0100، 0بالم)شود و ارزيابی بازار به خوبی انجام می

بر اساس اهداف بلندمدت توسعه كشاورزی، اين مطلب بسيار مهم است كه در هر زمان تصميم صاحيحی گرفتاه   
تر و دساتيابی باه اهاداف مطلاوب وارد     جهت ارائه خدمات به( دولتی، خصوصی و يا مردم نهاد)شود كه كدام سازمان 

های خرد را اجارا كناد اماا بخاش     تواند پروژهوری بيشتر میتر و با بهرهطور مثال بخش خصوصی سريعهب. عمش شود
                                                                                                                                                         
1  - Faure et al 
2 - Blum  
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در بعضی جاها نيز الزم است كه هر سه بخش . كندتر عمش میالمنفعه موفقهای عمرانی و عامدولتی در اجرای پروژه
 (.0110، 0و آلکس ريورا)يک و مستمر داشته باشند با هم همکاری نزد

 : ند ازااهداف و كاركردهای نظام ترويج تکثرگرا عبارت

 شدن عرضه خدمات ترويجمتنوع -

 هاهای مختلف مخاطب و نيازهای متفاوت آنشناسايی گروه -

 بخشی در ترويج بين نهادهای مختلفهمکاری بين -

 بخشی كاركردی و بازانديشی در نقش دولتنوعت -

 عنوان مؤلفه نظام ترويج تکثرگراههای توليدی بتقويت تشکش -

 جانبهافزايی و همکاری نهادی چندصت همگيری از فربهره -

 تنوع كاركردی ترويج كشاورزی در گستره نظام دانش و اطالعات كشاورزی -

 مشاركتیتوانمندسازی كشاورزان در پرتو ترويج  -

سازی راهبردهای ترويج كشاورزی از ساوی دولات و   های موقعيتی در روند تدوين و پيادهدر نظر گرفتن شناسه -
 ساير كنشگران

شمول بارای سااماندهی نظاام تارويج     های موقعيتی و عدم ارائه يک انگاره واحد و جهاندر نظر گرفتن تفاوت -
 (.0307زاده، و شريف حسينی)

 هامواد و روش

رود و شامار مای  های كسب دانش گروهای باه  روش دلفی يکی از راه. اين تحقيق به روش دلفی انجام شده است
آوری اطالعات و در نهايت گيری در تحقيقات پيمايشی، جمعبينی و كمک به تصميمفرآيندی دارای ساختار برای پيش

دارند، دلفای باه    "چه هست"ها سعی در پاسخ به سؤال كه اكثر پيمايشحالی در(. 0110، 0كندی)اجماع گروهی است 

توان برای گردآوری اطالعات ميدانی از دلفی می(. 0113، 3پوول)دهد ، پاسخ می"چه بايد باشد/ تواندچه می"سؤاالت 
 .مورد موضوع كم است، استفاده كرد اطالعات درای كه برای هر شراي  ويژه

                                                                                                                                                         
1  - Rivera and Alex 

2  - kennedy 

3 - Powell 
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نفار در پاساخ دادن باه     35ها نفر متخصص موضوعی بوده است كه از بين آن 51آماری اين تحقيق شامش جامعه
گوياان را كارشناساان و   پاساخ . درصاد باوده اسات    70هاا  در واقع نرخ بازگشت پرسشنامه. ها همکاری نمودندپرسش

 . دادند متخصصان موضوعی تشکيش

شود بلکه جامعه آماری كارشناساان و متخصصاان   گيری استفاده نمیالزم به ذكر است كه در روش دلفی از نمونه
شود كه به گردآوری روش دلفی حداقش در دو مرحله انجام می. شوندصورت هدفمند انتخاب میموضوعی هستند كه به

چه نهادهايی در جهت ترويج تکثرگارا مؤثرناد و   "ل بازی با عنوان در اين تحقيق در مرحله اول سؤا. پردازدها میداده
هاای ماورد   ها خواسته شد تا سازماناز پاسخگويان سؤال شد و از آن"هايی در جهت ترويج تکثرگرا دارندع چه فعاليت

در مرحلاه اول  در مرحله دوم انجام تحقيق، بر اساس موارد گردآوری شده . ها را ليست كنندنظر خود و كاركردهای آن
ها كه اكثريت كارشناسان روی آن توافاق نظار داشاتند،    كاركردهای مهم و اساسی آن ها وها، سازمانبندی آنو جمع

ها در قالب طيف پانج  گويان خواسته شد تا نظرات خود را در مورد هر يک از گويهدر اين مرحله از پاسخ. شناسايی شد
بندی منظور اولويتبه( كامالً موافقم= 5موافقم و = 0نظری ندارم، = 3مخالفم، = 0كامالً مخالفم، = 0)قسمتی ليکرت 

منظور تعياين ساطوت موافقات و مخالفات، نظار      در مرحله سوم انجام تحقيق، توافق سنجی به. كاركردها، بيان نمايند
های مطرت شده سازمان های مطرت شده در تحقيق انجام پذيرفت و در نهايتكارشناسان نسبت به هر كدام از كاركرد

. ها كاركردهايی بياان شاد  بندی گرديد و برای آننهاد تقسيم توس  كارشناسان، در سه طبقه دولتی، خصوصی و مردم
ها توافق عمومی درصد نسبت به آن 01های موجود در هر طبقه پس از حذف مواردی كه كمتر از البته مجموع كاركرد
هاای  منظور مشخص نماودن كااركرد ساازمان   در اين تحقيق به(. 0110، 0و جيمز روبرت)دست آمدند وجود داشت، به

ضامناً بارای تأيياد    . اساتفاده گردياد  ( فراوانای، درصاد و مياانگين   )مختلف در نظام ترويج تکثرگرا از آماار توصايفی   
طريق تبادل نظر با متخصصان و ديگاری بررسای    يکی از: اعتبارپذيری پژوهش با استفاده از دو روش  بررسی گرديد
 .بررسی گرديد( 0سازیمثله) موضوع از زوايای نظرات مختلف سه گروه متخصص

 نتايج و بحث

كارشاناس   35در مرحله اول مطاابق نظار   . ها در نظام ترويج تکثرگرا بودهدف اين تحقيق تعيين كاركرد سازمان
ها شناساايی  سشنامه اوليه پاسخ داده بودند، تعدادی سازمان و كاركردهای آننفر به پر 51حاضر در تحقيق، كه از بين 

، ادارات تارويج جهااد   (نفر 37)درصد كارشناسان  55مشخص شده است،  0طور كه در جدول همان(. 0جدول )گرديد 
ركرد اصلی آن را عنوان يک سازمان مؤثر در نظام ترويج تکثرگرا معرفی كردند و كاكشاورزی در سطح شهرستان را به

هاا و مراكاز آماوزش    ، دانشاکده (نفر 30)درصد كارشناسان  57چنين هم. های آموزشی ترويجی دانستندبرگزاری دوره
عناوان ياک ساازمان تأثيرگاذار در تارويج      عالی كشاورزی را با كاركرد اصلی ارائه خدمات مشاوره فنی و مهندسی باه 

 .اندتکثرگرا معرفی كرده

 

                                                                                                                                                         
1  - Roberts and James 

2 - Triangulation 
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 ها در سيستم ترويج تکثرگراها و كاركردهای آننسازما -1جدول 

 كاركرد سازمان
درصد  پاسخگويان

 درصد  تعداد موارد

 ادارات ترويج جهاد كشاورزی در سطح شهرستان
 های آموزشی ترويجی برگزاری دوره

 ريزیبرنامه
 خريد تضمينی محصوالت

37 
7 
5 

0/7 
3/0 
51/1 

5/50 
5/07 
0/00 

 ت جهاد كشاورزی در سطح دهستانمركز ترويج و خدما
 خدمات بازاريابی و بازاررسانی محصوالت

 های حمايتی و  مشاورهاجرای فعاليت 
 ها و خدمات پشتيبانی توليد توزيع نهاده

30 
31 
01 

5/1 
7/5 
0/3 

0/07 
5/71 
3/50 

 های خصوصی خدمات فنی و مهندسی كشاورزیشركت
 وظايف و كاركردهای آموزشی

 و نهادهارائه خدمات 
 مشاوره فنی

05 
07 
05 

0/0 
0/3 
0/0 

0/10 
1/03 
5/30 

 های تجاری و بازرگانی كشاورزیبنگاه

 بازاررسانی محصوالت
 توزيع نهاده

هدايت و مديريت زنجيره ارزش توليدات 
 كشاورزی

01 
7 
3 

5/0 
3/0 
57/1 

1/05 
5/07 
7/7 

 های تعاونی توليد كشاورزی و كشت و صنعت هاشركت
 ريابیخدمات بازا

 كنترل كيفيت در زنجيره ارزش
00 
5 

1/0 
51/1 

5/10 
0/00 

 های تعاونی روستايیشركت
 خدمات پشتيبانی توليد
 بازاريابی محصوالت

 نيازسنجی و ارائه نظرات مخاطبان

05 
01 
0 

0/0 
5/0 
5/0 

5/30 
1/05 
5/01 

-انتشکش فارغ التحصيالن و سازم)نهاد های مردمهای غيردولتی و سازمانتشکش

 (های كشاورزان

 ایوظايف آموزشی و مشاوره
 هاتوزيع نهاده

 آالتارائه ماشين

7 
0 
3 

3/0 
71/1 
57/1 

5/07 
0/01 
7/7 

 ها و مراكز آموزش عالی كشاورزیدانشکده
 ارائه خدمات مشاوره فنی و مهندسی
 وظايف و كاركردهای آموزشی

 سازیفرهنگ

30 
03 
0 

3/7 
5/0 
71/1 

0/57 
3/33 
0/01 

 های كشاورزیتانهنرس
 آموزش
 آموزیهای حرفهبرگزاری دوره
 سازیفرهنگ

07 
05 
5 

0/3 
0/0 
51/1 

1/03 
5/30 
0/00 

 ها و شوراهای روستايیدهياری
 بازاررسانی محصوالت

 آالت ها، ماشينتوزيع نهاده
 نيازسنجی و ارائه نظرات مخاطبان

1 
0 
0 

0/0 
71/1 
05/1 

0/05 
0/01 
5/0 

 ين كشاورزیسازمان بسيج مهندس

 ارائه خدمات مشاوره فنی و مهندسی
 های آموزشی ترويجیبرگزاری دوره

 خدمات بازاريابی

 وظايف پشتيبانی و ارائه خدمات ماشينی

05 
00 
0 
0 

1/3 
3/0 
5/0 
05/1 

7/00 
7/31 
5/01 
5/0 

 های تحقيقاتی جهاد كشاورزیمراكز و ايستگاه

 گذاریسياست
 بازاريابی
 آموزش

 ارائه مشاوره 

5 
5 
3 
0 

7/0 
51/1 
57/1 
30/1 

03 
0/00 
7/7 
0/5 

 نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبيعی

های آموزشی ترويجی و برگزاری دوره
 ایمشاوره
 بازاريابی

 مديريت زنجيره ارزش توليدات كشاورزی

7 
0 
0 

3/0 
71/1 
05/1 

5/07 
0/01 
5/0 

 های صنايع تبديلی و تکميلی كشاورزیشركت

 محصوالت خدمات بازاريابی
 ارائه خدمات فنی و نهاده

 های ترويجیتأمين بودجه فعاليت
 تعيين قيمت محصوالت

07 
01 
00 
0 

0/5 
0/3 
3/0 
30/1 

0/15 
3/50 
7/31 
0/5 

 %5/0330 %011 500  جمع كش

 های تحقيقيافته: مأخذ
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هاا و  نسبت باه ساازمان   در مرحله دوم تحقيق از كارشناسان خواسته شده بود تا سطوت موافقت و مخالفت خود را
. عنوان نهادهای مؤثر در نظام ترويج تکثرگرا، بيان نمايناد ها توس  اعضاء در مرحله اول بهكاركردهای معرفی شده آن

= 0) 0نتايج اين تجزيه و تحليش مشخص نمود كه از بين كاركردهای معرفی شده، ميانگين پنج كاركرد كلی بايش از  
اين پنج دساته كااركرد   (. 0جدول )موافقت گروه كارشناسان نسبت به اين موارد داشت  عنوان شد كه نشان از( موافق
آماوزی، خادمات   هاای آموزشای ترويجای و حرفاه    ارائه خدمات مشاوره فنی و مهندسای، برگازاری دوره  : اند ازعبارت

و هادايت و ماديريت زنجياره    آالت و خدمات پشتيبانی توليد ها، ماشينبازاريابی و بازاررسانی محصوالت، توزيع نهاده
ها، های آموزشی ترويجی و توزيع نهادهكه بعضی از اين كاركردها مثش خدمات مشاوره، دوره. ارزش توليدات كشاورزی

ها را اجرا كرده اسات اماا دو   ترويج دولتی از ابتدا در حوزه كار خود داشته و آن آالت و خدمات پشتيبانی را نظامماشين
زاريابی و بازاررسانی محصوالت و هدايت و مديريت زنجيره ارزش توليدات كشااورزی كمتار در ايان    كاركرد خدمات با

كه يکی از مشکالت عمده كشاورزان اكناون بازاررساانی محصاوالت و حاذف     حال آن. اندنظام مورد توجه قرار گرفته
رزان حمايات نماوده و باه تعاديش قيمات      تواند از كشاوها و دالالن است كه ترويج با تمركز بر اين كاركرد میواسطه

محيطی و حجم ضايعات بخش كشاورزی چنين با توجه به مشکالت زيستهم. محصوالت در بازار كمک شايانی نمايد
الزم است ترويج به حوزه هدايت و مديريت زنجيره ارزش توليدات كشاورزی وارد شاود و بتواناد عاالوه بار افازايش      

هاای  ها، تناسب بين عرضه و تقاضا ايجاد نموده و از كشااورزان و فعاليات  دن واسطهكيفيت، كاهش ضايعات و كم كر
های انجام شده در اين دو مرحله چهارده بنابراين بر اساس نظر سنجی. ها حمايت نمايد و مانع هدر رفتن منابع شودآن

سان با انجاام هار كااركرد توسا      سازمان و پنج دسته كاركرد استخراج گرديد كه در مرحله آخر درصد موافقت كارشنا
 . سازمان مربوطه در نظام ترويج تکثرگرا پرسيده شد

منظور تعيين درصد توافق هر كدام از اعضای گروه كارشناسی نسابت باه كااركرد هار ساازمان      در مرحله سوم به
نتاايج  . قارار گرفات  صورت امتياز بين صفر تا پنج ماورد بررسای   معرفی شده، ديدگاه كارشناسان نسبت به هر گويه به

آالت و خدمات ها، ماشينحاكی از اين بود كه صد درصد اعضاء نسبت به اين مطلب توافق نظر داشتند كه توزيع نهاده
های تجاری و بازرگانی كشاورزی پشتيبانی توليد از وظايف مركز خدمات در سطح دهستان است اما اين وظيفه را بنگاه

باا توجاه باه نيااز و     ( كشااورزان )ند انجام دهند و مخاطبان نظام ترويج تکثرگارا  توانعنوان بخش خصوصی میهم به
 (.3جدول )كنند امکانات خود يکی را انتخاب می

روبرت )ها توافق عمومی وجود داشت درصد نسبت به آن 01در اين تحقيق پس از حذف كاركردهايی كه كمتر از 
ا در نظام ترويج تکثرگرا مورد نظرسنجی قرار گرفتناد و نتاايج آن باه    همانده سازمان، كاركردهای باقی(0110و جيمز، 

های موجود در نظام ترويج تکثرگارا، كاه در ايان مطالعاه     در نهايت سازمان. شکش درصد در جدول سه گزارش گرديد
جادول  )دناد  بندی گردينهاد طبقههای دولتی، خصوصی و مردم ها اشاره كردند، در سه دسته سازمانكارشناسان به آن

ها است و كارشناسان تحقيق نقشی در تعياين طبقاات ياا قاراردادن     بندی بر اساس ماهيت سازمانالبته اين طبقه(. 0
 .اندها در هر طبقه نداشتهسازمان

 



 01     ها در نظام ترویج تکثرگرا در راستای توسعه روستایی ایرانتعیین کارکرد سازمان
 

 ( = 93n)ها در سيستم ترويج تکثرگرا بندی كاركردهای سازمانرتبه -2جدول 

 ميانگين كاركرد سازمان
انحراف 

 معيار
 ضريب
 تغييرات

 ادارات ترويج جهاد كشاورزی در سطح شهرستان
 

 ريزیبرنامه
 خريد تضمينی محصوالت

 های آموزشی ترويجیبرگزاری دوره

1/3 
05/0 
00/0 

05/1 
10/1 
71/1 

031/1 
003/1 
050/1 

 مركز ترويج و خدمات جهاد كشاورزی در سطح دهستان
های حمايتی و  مشاوره خدمات اجرای فعاليت
 بی و بازاررسانی محصوالتبازاريا

 ها و خدمات پشتيبانی توليدتوزيع نهاده

51/0 
00/0 
01/0 

00/1 
01/1 
50/1 

15/1 
011/1 
000/1 

 های خصوصی خدمات فنی و مهندسی كشاورزیشركت
 ارائه خدمات و نهاده
 مشاوره فنی

 وظايف و كاركردهای آموزشی

70/0 
51/0 
75/0 

05/1 
00/1 
17/1 

010/1 
011/1 
035/1 

 های تجاری و بازرگانی كشاورزیبنگاه
 توزيع نهاده

 مديريت زنجيره ارزش توليدات كشاورزی
 بازاررسانی محصوالت

70/0 
70/0 
75/0 

00/1 
05/1 
50/1 

010/1 
013/1 
017/1 

 هاهای تعاونی توليد كشاورزی و كشت و صنعتشركت
 خدمات بازاريابی

 كنترل كيفيت در زنجيره ارزش
70/0 
07/0 

55/1 
15/1 

001/1 
005/1 

 های تعاونی روستايیشركت
 بازاريابی محصوالت
 خدمات پشتيبانی توليد

 نيازسنجی و ارائه نظرات مخاطبان

00/0 
51/0 
73/3 

01/1 
50/1 
50/1 

15/1 
003/1 
035/1 

تشکش فارغ )نهاد های مردمهای غيردولتی و سازمانتشکش
 (های كشاورزانالتحصيالن و سازمان

 ایو مشاوره وظايف آموزشی
 هاتوزيع نهاده

 گيریتصميم

01/0 
31/0 
30/3 

05/1 
15/1 
00/1 

000/1 
005/1 
053/1 

 ها و مراكز آموزش عالی كشاورزیدانشکده
 وظايف و كاركردهای آموزشی

 ارائه خدمات مشاوره فنی و مهندسی
 سازیفرهنگ

31/0 
30/0 
13/3 

00/1 
51/1 
50/1 

000/1 
005/1 
055/1 

 شاورزیهای كهنرستان
 آموزش
 آموزیهای حرفهبرگزاری دوره
 سازیفرهنگ

05/0 
00/0 
01/3 

50/1 
10/1 
10/1 

007/1 
000/1 
075/1 

 ها و شوراهای روستايیدهياری
 آالتها، ماشينتوزيع نهاده

 بازاررسانی محصوالت

 نيازسنجی و ارائه نظرات مخاطبان

31/0 
31/0 
10/3 

53/1 
15/1 
55/1 

003/1 
005/1 
050/1 

 ازمان بسيج مهندسين كشاورزیس

 ارائه خدمات مشاوره فنی و مهندسی
 های آموزشی ترويجیبرگزاری دوره

 خدمات بازاريابی

 وظايف پشتيبانی و ارائه خدمات ماشينی

10/0 
55/0 
35/0 
70/3 

00/1 
57/1 
70/1 
10/1 

010/1 
005/1 
010/1 
075/1 

 های تحقيقاتی جهاد كشاورزیمراكز و ايستگاه

 ذاریگسياست
 آموزش
 ارائه مشاوره
 بازاريابی

01/3 
35/0 
51/3 
05/0 

51/1 
17/1 
10/1 
50/1 

005/1 
050/1 
050/1 
005/1 

 طبيعیمهندسی كشاورزی و منابعنظام

 های آموزشی ترويجیبرگزاری دوره
 بازاريابی
 ایمشاوره

 مديريت زنجيره ارزش توليدات كشاورزی

00/0 
00/0 
05/0 
00/0 

03/1 
51/1 
75/1 
00/1 

010/1 
033/1 
070/1 
010/1 

 های صنايع تبديلی و تکميلی كشاورزیشركت

 خدمات بازاريابی محصوالت
 های ترويجیتأمين بودجه فعاليت

 ارائه خدمات فنی و نهاده
 تعيين قيمت محصوالت

05/0 
01/3 
00/0 
01/0 
 

70/1 
10/1 
00/1 
01/1 
 

010/1 
075/1 
003/1 
011/1 

 0 = ،كامالً موافقم= 5موافقم، = 0نظری ندارم، = 3الفم، مخ= 0كامالً مخالفم . 
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 ( = 93n( )درصد)سيستم ترويج تکثرگرا  ها درگويان با كاركردهای سازمانسطح موافقت پاسخ -9جدول

 

 نام سازمان

ارائه خدمات 

مشاوره فنی و 

 مهندسی

های برگزاری دوره

آموزشی ترويجی و 

 آموزیحرفه

خدمات 

بازاريابی و 

انی بازاررس

 محصوالت

ها، توزيع نهاده

آالت و خدمات ماشين

 پشتيبانی توليد

هدايت و مديريت 

زنجيره ارزش 

 توليدات كشاورزی

ادارات ترويج جهاد 
كشاورزی در سطح 
 شهرستان

3/10 0/57 75 3/00 0/51 

مركز ترويج و خدمات جهاد 
 كشاورزی در سطح دهستان

0/05 0/70 5/07 011 3/71 

 های خصوصیشركت
خدمات فنی و مهندسی 

 كشاورزی
011 0/51 3/71 0/53 30 

های تجاری و بازرگانی بنگاه
 كشاورزی

0/55 31 0/55 011 3/00 

های تعاونی توليد شركت
كشاورزی و كشت و 

 هاصنعت
0/0 0/01 7/53 1/01 0/00 

 5/70 5/50 5/00 1 1 های تعاونی روستايیشركت
های غيردولتی تشکش
نهاد دمهای مروسازمان

 تشکش فارغ التحصيالن و)
 (های كشاورزانسازمان

3/07 0/05 5/11 51 3/01 

-ها و مراكز آموزشدانشکده

 عالی كشاورزی
0/05 011 3/7 1 1/00 

 1 1 1 1/50 0/0 های كشاورزیهنرستان
ها و شوراهای دهياری

 روستايی
1 1/05 0/57 0/51 0/00 

سازمان بسيج مهندسين 
 كشاورزی

0/55 0/50 0/00 5/7 0/35 

های مراكز و ايستگاه
 تحقيقاتی جهاد كشاورزی

0/75 7/50 5/50 0/05 0/07 

نظام مهندسی كشاورزی و 
 منابع طبيعی

011 3/00 0/51 0/05 5/03 

های صنايع تبديلی و شركت
 تکميلی كشاورزی

5/17 7/50 011 0/05 011 

 های تحقيقيافته: مأخذ

 

 



 05     ها در نظام ترویج تکثرگرا در راستای توسعه روستایی ایرانتعیین کارکرد سازمان
 

 ها در نظام ترويج تکثرگرانبندی سازماـ طبقه4جدول 

 سازمان بندیطبقه

 ادارات ترويج جهاد كشاورزی در سطح شهرستان 

 مركز ترويج و خدمات جهاد كشاورزی در سطح دهستان 

 ها و مراكز آموزش عالی كشاورزیدانشکده 

 های كشاورزیهنرستان های دولتیسازمان

 ها و شوراهای روستايیدهياری 

 مهندسين كشاورزی سازمان بسيج 

 های تحقيقاتی جهاد كشاورزیمراكز و ايستگاه 

 های خصوصی خدمات فنی و مهندسی كشاورزیشركت 
 های تجاری و بازرگانی كشاورزیبنگاه های خصوصیسازمان

 هاهای تعاونی توليد كشاورزی و كشت و صنعتشركت 
 های صنايع تبديلی و تکميلی كشاورزیشركت 

 نهادای مردمهسازمان
 نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبيعی

 های تعاونی روستايیشركت
 (های كشاورزانالتحصيالن و سازمانتشکش فارغ)نهاد های مردمهای غيردولتی و سازمانتشکش 

 های تحقيقيافته: مأخذ

 

 گيری و پيشنهادهانتيجه

 حال در و صنعتی كشورهای از اعم جهان كشورهای از بسياری در گذشته سال ده در دولتی بخش كشاورزی ترويج

 كشااورزان  از وسايعی  اكثريت نگرفتن قرار پوشش تحت و مالی منابع به مربوط مسائش و هامحدوديت لحاظ از توسعه

 سؤال زير كشاورزی تکنولوژی انتقال متولی تنها عنوانهب آن نقش و بوده سياسی و اقتصادی محافش جدی انتقاد مورد

 پايين به باال از متمركز عمليات و ساختار مثش دولتی ترويج نظام ضعف و هاحدوديتاز جمله مشکالت آن م است هرفت

 سطح در كشاورزی بخش شدن تجاری ها،دولت بر وارد مالی فشار ،دولتی ترويج خدمات پوشش سطح بودن محدود و

در كشورهايی مثاش اياران تغييار سااختار در سيساتم      است كه  دولتی ترويج عملکرد مندی ازعدم رضايت و المللیبين
 (.0305و همکاران،  ايزدی)ترويج را ضروری ساخته است 

منظور از نظام ترويج تکثرگارا  . سوی نظام تکثرگرا استهای رفع اين نواقص رويکرد ترويج بهبنابراين يکی از راه
هاای كشااورزی   ظام ترويجی است كاه در آن تفااوت ذاتای كشااورزان و سياسات     با توجه به مرور مطالعات پيشين ن

شود و در آن های مختلف هدايت میها در توسعه روستايی با خدمات و رهيافتشود و نيازها و چالشتشخيص داده می
دليش در نظر گرفتن در ترويج تکثرگرا به. گرددنهاد ارائه میها دولتی، خصوصی و مردمخدمات توس  سه گروه سازمان

وری جاويی شاده و بهاره   ای متناسب با نياز افاراد، در مناابع صارفه   های فردی مخاطبان و ارائه خدمات مشاورهتفاوت
هاا در نظاام تارويج    در اين تحقيق هدف اصلی تعيين كاركرد ساازمان (. 0101، 0مسنگان و همکاران)يابد افزايش می

                                                                                                                                                         
1 - Masangano et al 
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بود كه چهارده سازمان و پنج دسته كاركرد بر اسااس نظار كارشناساان اساتخراج     تکثرگرا در ايران از ديد كارشناسان 
های مختلف ارائه شود و كشاورز بر اساس هدف اصلی نظام ترويج تکثرگرا اين است كه خدمات توس  سازمان. گرديد

طور مثاال مشاخص   در اين تحقيق نيز به. شراي  و بودجه خود تصميم بگيرد كه از كدام سازمان خدمات دريافت كند
هاای خصوصای خادمات فنای و     زمان مراكز ترويج و خدمات جهاد كشاورزی در سطح دهستان، شركتگرديد كه هم

های كشااورزان و  تشکش فارغ التحصيالن، سازمان)نهاد های مردمهای غيردولتی و سازمانمهندسی كشاورزی، تشکش
مراكاز آماوزش عاالی كشااورزی و ساازمان بسايج مهندساين        هاا و  ، دانشکده(طبيعیمهندسی كشاورزی و منابعنظام

توانند خدمات مشاوره فنی و مهندسی ارائه كنند و مخاطبان نظام تکثرگرا بر اساس ساطح آگااهی، ناوع    كشاورزی می
گيرند كه از كدام سازمان اين خدمات را نياز، ميزان امکانات و بودجه خود و كيفيت ارائه خدمات هر سازمان تصميم می

های خصوصی خدمات فنای  چنين مراكز ترويج و خدمات جهاد كشاورزی در سطح شهرستان، شركتهم. دريافت كنند
های كشاورزان و التحصيالن، سازمانتشکش فارغ)نهاد های مردمهای غيردولتی و سازمانو مهندسی كشاورزی، تشکش

های كشاورزی، سازمان زش عالی كشاورزی، هنرستانها و مراكز آمو، دانشکده(مهندسی كشاورزی و منابع طبيعینظام
هاای آموزشای ترويجای و    توانناد دوره های تحقيقاتی جهاد كشاورزی مای بسيج مهندسين كشاورزی، مراكز و ايستگاه

آموزی برگزار كنند ولی مخاطب نظام ترويج تکثرگرا با توجه به موضوع مورد عالقه و نياز، سطح آموزشی الزم و حرفه
در ماورد توزياع   . كناد های آموزشی يک يا چند سازمان شاركت مای  ها در دورهت خود و كيفيت آموزش سازمانامکانا
-آالت و خدمات پشتيبانی توليد نيز مركز ترويج و خدمات جهاد كشاورزی در سطح دهساتان، شاركت  ها، ماشيننهاده

هاای تعااونی   ی كشااورزی، شاركت  هاای تجااری و بازرگاان   كشااورزی، بنگااه  های خصوصی خدمات فنی و مهندسی
ها ، دهياری(های كشاورزانالتحصيالن و سازمانتشکش فارغ)نهاد  های مردمهای غيردولتی و سازمانروستايی، تشکش

كنند و باه ايان شايوه كيفيات     توانند فعاليتهای صنايع تبديلی و تکميلی كشاورزی میو شوراهای روستايی و شركت
توانند در يک محي  متنوع و مطلوب سازمان مورد نظر خاود  هآالت ارتقاء يابد و مخاطبان بنها و ماشيخدمات و نهاده

در نظام تارويج تکثرگارا در صاورت اجارای صاحيح،      . جا تأمين كنندآالت را از آنها و ماشينرا انتخاب كرده و نهاده
ياباد  ابتی كيفيات خادمات بهباود مای    شود و در يک محي  رقكننده خدمات كم میعنوان تنها عرضهوظايف دولت به

-تر عمش مای ها موفقهای خصوصی در ارائه آنكه بعضی از خدمات ماهيت انحصاری دارند و مثالً سازمانضمن اين

كردناد كاه   در تحقيق خود بيان( 0100، 0سودی و ام سی نمرا)ها بايد گفت كه سودی و مک نمارا در تأييد يافته. كنند
های متنوع و منابع و اهداف چندگاناه هماراه اسات كاه     های مختلف، سرويسترويج با سازمانتکثرگرايی در سيستم 

-های مردمچنين در اين تحقيق بر نقش سازمانهم. گيرد تا مديريت بهتری ارائه كندكار میهای مختلف را بهرهيافت

 .ترويج تکثرگرا بيان گرديده استشده و فوايد بسياری برای اجرای  تأكيدها های كشاورزان و تشکشنهاد، گروه

ها، تمهيداتی با توجه به كاركردهای مختلف برای سازمان: گرددهای پژوهش پيشنهاد میدر پايان با توجه به يافته
بارداران  ها ايجاد شود كه در اين حالات بهاره  ارائه گردد تا كيفيت كاركردها ارتقاء پيدا كند و نوعی رقابت بين سازمان

قوانين نظام ترويج در راستای تفويض اختيار و واگاذاری وظاايف جهات تقويات      تخاب مناسبی داشته باشند،انند انبتو
های مردم نهاد و غيردولتی توانمند گردند زيرا تعاداد  تکثرگرايی در اين نظام اصالت گردد، مردم جهت تشکيش سازمان
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های دولتی فضاايی مناساب بارای فعاليات     ت، سازمانهای دولتی بسيار محدود اسها در مقايسه با سازماناين سازمان
ها و عنوان رقيب خود ندانند و در جهت بهبود كيفيت فعاليتها را بهنهاد ايجاد كنند و آنهای خصوصی و مردمسازمان
ی از های هر سازمان در ارائه خدمات، ساعی در اساتفاده حاداكثر   مند گردند، با توجه به ظرفيتها بهرهافزايی از آنهم

بارداران  سازی انجام شود تا بهرههای آن سازمان در نظام توسعه گردد، در زمينه ايجاد نظام ترويج تکثرگرا آگاهفعاليت
ها شاناخت كاافی پيادا كنناد و     های مختلف و وظايف آنتر گردند، مردم نسبت به سازمانها موفقدر انتخاب سازمان

برداران قارار  گيری صحيح و انتخاب سازمان مناسب در اختيار بهرهميمها جهت تصشرت خدمات و كاركردهای سازمان
ها را شناسايی و بر اساس آن به ارائه خدمات مناسب جهات  های مختلف مخاطبان و نيازهای آنها گروهگيرد، سازمان

هاا گاردد و   خدمات آنتوسعه بپردازند، با بهبود هماهنگی در نظام ترويج، سعی در توانمندسازی نهادها و بهبود كيفيت 
 . ها بهره بردريزی استفاده شود تا بتوان از نهايت همکاری آناز مشاركت مردم در مراحش مختلف برنامه
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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 non-

governmental 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. 
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