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 هچکيد
متأثر از تغييرات مستمری است كه در شرايط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعضای جوامع روستايی يا همهان   امروزه ترويج

 است، عدم شده وارد ترويج كشاورزی به نظام كه انتقاداتی تريناز مهم دهد؛داده و میبردار از منابع پايه توليد رویهای بهرهتوده

هدف اصلی ايهن تحقيهق تحليه  راهبهردی نظهام تهرويج       . است تغييرات با اين مواجهه برای نبودن  و آماده آينده به كافی توجه
كارشناسان و مديران ترويج شش استان فارس، زنجان، تهران، كرمان، مازندران و نآر از  015جامعه آماری  .كشاورزی ايران است

ای با انتساب متناسه انتخهاب  گيری تصادفی طبقهروش نمونه نآر بر اساس جدول كرجسی و مورگان به 007كه  كرمانشاه بوده
پايايی پرسشنامه نيز در مرحله . آن به تأييد پانلی از متخصصان ترويج قرار گرفت  روايیابزار تحقيق پرسشنامه بوده و  .شده است

روش (. 70/1 -50/1)های مختلف پرسشهنامه محاسهبه گرديهد     آزمون مقدماتی تعيين گرديد و ميزان آلآای كرونباخ برای بخش
ابتدا با تحلي  محيط داخلی، فهرستی از . است SWOTتحقيق توصيآی و با عنايت به اهداف تحقيق مبتنی بر تحلي  راهبردی 

برخهی از   .ها و تهديدها شناسايی گرديدنقاب قوت و ضعف نظام ترويج تهيه و سپس با واكاوی محيط بيرونی فهرستی از فرصت
های تحقيق شام  افزايش سهم اعتبارات خاص ترويج و آموزش كشاورزی در كشور؛ اصالح سهاختار،  راهبردهای حاص  از يافته

ايجاد هماهنگی بيشتر منظور جلوگيری از تغييرات مداوم؛ ها بهها و بازنگری در اهداف ترويج و قانونی نمودن آنتعريف رسالتباز
 مراكز از ظرفيت در ارتباب تشكيالتی بين صف و ستاد ترويج و استآاده های ترويجی؛ بازنگریهای اجرايی با فعاليتبين دستگاه

 .باشدمی و تحقيقی آموزشی
 

 توسعه روستايی، نظام ترويج كشاورزی ،SWOTتحلي   :كلمات كليدی
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 مقدمه

 موجهه  كهه  عهواملی  از دهنهد، بايهد   ادامهه  خود بقای به امروزی پررقابت محيط در بتوانند هاسازمان كهاين برای

 در مطمئنها  . كننهد  پيهدا  دست مطلوبی نتايج به بتوانند تا داشته باشند روشنی درک شود،می سازمان موفقيت و شكست

 و مهدت كوتهاه  تحهوالت  دهند كه ادامه خود فعاليت به مؤثر و كارآ توانندمی هايیسازمان تنها كنونهی، پر تحول جهان
ولهی و  شهاه )آمهاده سهازند    رجوعارباب متنوع هایو درخواست هاآن چالش با برای را خود و كنند بينیپيش را بلندمدت
سهو بها   شود زيرا از يكهای فعال در نظام كشاورزی محسوب میترويج نيروی محركه تمامی بخش .(0357همكاران، 

-ها برای اجرای صحيح برنامهه از اين بخش برداران ارتباب دارد و هريكديگر با بهرهجامعه علمی كشاورزی و ازسوی

صهبوری و  )های كشاورزی در گرو خهدمات تهرويج اسهت    كار ارتباطی نياز دارند؛ لذا كارايی نظاموهای خود به اين ساز
 (.0351همكاران، 

فرهنگی اعضای جوامع روستايی  امروزه ترويج متأثر از تغييرات مستمری است كه در شرايط اقتصادی، اجتماعی و
-هيد و پرينسلی معتقدند از مههم  (.0350شهبازی، )دهد داده و میبردار از منابع پايه توليد رویهای بهرهيا همان توده

 تغييهرات  با مواجهه برای و آماده نبودن آينده به كافی توجه عدم است، شده وارد ترويج كشاورزی به كه انتقاداتی ترين

كشهاورزی، بهه    در نظهام تهرويج  اصالحات متعدد برای انجام های توسعه، تالش درحال یدر بسياری از كشورها. است
 تهرويج ههای  وعده؛ اما منجر شده است ترويجبرای بودجه و اجرای خدمات متنوع خصوصی و های عمومی ظهور مدل

پهذيری الزم بهه ارائهه    چنين در انعطهاف تخصص و هم، مربوب به بودجه، نيروی انسانی موانعدر توانايی برای غلبه بر 
و بيتهزر  ) رو بهوده اسهت  ی روبهه ههاي محهدوديت محور همواره بها  و دانش ويژهچوب خدمات ترويجی تقاضامحور، چهار

ها نظير كمبود كاركنان بخش تهرويج؛  ای از چالشههر كشوری در ارائه خدمات ترويجی با مجموع (.0101، 0همكاران
كنندگان خهدمات ترويجهی؛   منابع مالی محدود؛ ارتباب ضعيف ترويج با تحقيقات؛ عدم همكاری و هماهنگی بين تأمين

، 3و همكهاران يهاداو  )رو اسهت  در ترويج روبهه  0گرايیایهای كافی در ميان كاركنان ترويج؛ و عدم حرفهفقدان ظرفيت
0101) . 

ی مواجه هستند بر ايهن مبنها   عنوان مخاطبان اصلی ترويج، با مسائ  و مشكالت جديداعضای جوامع روستايی به
بايد افهزايش سهطح و كميهت توليهد     اين سؤال مطرح است كه آيا هنوز هم كانون توجهات نظام تشكيالتی ترويج می

وری توليدكننهدگان روسهتايی كهانون    ارتقای كيآيات انسانی و افزايش ميزان بهرهباشد؟ و يا وقت آن رسيده است كه 
     (.0350شهبازی، )توجهات نظام ترويج باشد 

های جديدی درخصهوص افهزايش تقاضها بهرای غهذا؛ كهاهش سهطح        در مآهوم جهانی ترويج كشاورزی با چالش
كننهده منهابع   های تأمينالمللی و آژانسهای بينلذا سازمان. ومی مواجه شده استزيركشت و موانع مالی در بخش عم

ويژه  -های هدفهای كشورهای در حال توسعه برای اصالح و تغيير ساختارهای بخش عمومی، رهيافتمالی به دولت

                                                                                                                                                         
1- Bitzer  

2 - Professionalism 

3 - Yadav  
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-سمت خصوصیيج عمومی بهدر حقيقت پارادايم گذار از عملكرد غير اثربخش نظام ترو. كنندويژه پيشنهاد می -و نياز

  (. 0101، 0و همكارانمنگال )سازی در سراسر جهان است 

ها برای بهبود كيآيت خهدمات  ها و اولويتآوریها، فنهای جديد، استراتژینياز به بازتعريف نقش روستايیتوسعه 
كيآيت خدمات ارائه شده در منهاطق   ترويج بتواندهای مدرن رود كه روشانتظار می .ترويج در بين مردم روستايی دارد

مشهی،  انهداز خهط  اصالحات در ترويج كشاورزی نيازمند چشم (.0107، 0رامجاتان و همكاران) را بهبود بخشدروستايی 
بخهش خصوصهی واگهذار شهود؟ يها       سؤال كه آيا كامال  بهه پاسخ به اين . عزم و اراده و يك استراتژی قاب  اجرا است

ها، گذاری شركتاز جمله سرمايه)به شك  ترتيبات قراردادی با بخش خصوصی انجام شود،  ها سازی مؤسسهخصوصی
يها ارتقهای تهأمين    ( ایهای خدمات مشاورههای توليدكننده روستايی و گسترش شركتهای غيردولتی، سازمانسازمان

ريورا )سازی، تغيير تدريجی، هماهنگی و نظارت سيستم است تحلي  سيستماتيك و آمادهمالی ترويج، مستلزم تجزيه و 
  (.0113، 3و قمر

بهرداران توسهعه   انگاره قديم، روستاييان بهرهدر : شودزمينه نقش ترويج در توسعه روستايی دو انگاره مطرح می در
هها بهه كارشناسهان و    آن ؛شهود هها توصهيه مهی   وار به آنهای نسخهح ندارند و راههستند، در فرآيند توسعه مشاركت 

 ای كهه اعتمهاد  گونهشوند، بههای الزم وابسته میمتخصصان برای فناوری و به نيروهای ترويج برای آموزش و توصيه
-ج نقش بسيار حساسهی را مهی  در انگاره جديد، تروي؛ اما رودها تحلي  میگيری و مديريت آننآس، ظرفيت تصميمبه

امروزه اين ديهدگاه  . ها همراه استريزی و اجرای آنها، برنامهگيریپذيرد كه با افزايش مشاركت روستاييان در تصميم
توانند در ارائهه برنامهه، تهأمين عهدالت اجتمهاعی در      های دولتی از عواملی است كه میكه استحكام و موقعيت سازمان

، ازسوی متخصصان توسعه پذيرفته شهده  باشدتبعيض بين شهر و روستا با همكاری مردم مؤثر  جوامع روستايی و رفع
ارتقای اثربخشی نظام خدمات كشاورزی در گهرو توجهه بهه مشهكالت      (.0351الدين افتخاری و همكاران، ركن)است 

مديريت منابع طبيعی، مديريت مزرعهه، بازاريهابی،   )ی دولتی هاشناسايی نقاب قوت ارائه خدمات در بخش با روستاييان
و غيردولتهی   )ها، مديريت نظام زراعی و انتقال فنهاوری آالت، نهادهخدمهات ماشين(، خصوصی )آموزش رهبران محلی

  .(0353معتمد و همكاران، )است ( های روستايی و برنامه كاهش فقرسازماندهی جوامع، تشك (

های اخير با مشكالتی نظيهر  های توسعه روستايی طی سالعنوان يكی از مؤلآهنظام ترويج كشاورزی در كشور به
. رو بوده استرسانی ناقص و وجود بوروكراسی افراطی روبهها، دستمزدها، كمبود امكانات، خدماتمسئله پرداخت هزينه

ه كاهش يافته و ترويج را بيشتر در خدمت كاركنان خود قرار داده تا در چنين شرايطی با گذشت زمان خدمات ارائه شد
ها به های موجود نيز در بلندمدت از كارايی چندانی برخوردار نبوده و محتوای آنازطرفی، آموزش. رجوع روستايیارباب

آوری نهوين  ظهور فهن مسائ  مهم كشاورزی، بازار كار، ارتقای آگاهی نسبت به اهميت محيط زيست، پايداری منابع و 
 نوآوری دانش، انتقال موتور عنوانبه ترويج اصلی نظام پوشيده نيست كه هدف .(0350شيرزاد، )در آينده توجهی ندارد 

                                                                                                                                                         
1 - Mengal  
2- Ramjattan et al 
3- Rivera and Qamar 
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 و محصوالت كشهاورزی  توليد رشد طريق از زندگی (كيآيت)بهبود استانداردهای  در روستايی افراد از حمايت، و توسعه
اجتماعی  سرماية بهبود و انسانی منابع توسعة انتقال تكنولوژی، كاركردهای گرو در هدف اين زراعی بوده و تحقق درآمد
 وجهود  بها  و كشهور  در كشهاورزی  نظام تهرويج  رسمی هایفعاليت آغاز از شصت سال حدود گذشت حال بابا اين. است

 در اجرايی - علمی در حوزة توانمندساز نظام اين ديگر زمان هر از بيش امروزه آن، تقريبا  مربت آثار و فراوان هایفعاليت

 نظهام  در اركهان  ههايی نارسهايی  و هاچالش فعلی، وضعيت در .است گرفته مجادله قرار و بحث انتقاد، اظهارنظر، معرض

-تشهكيالتی، گهروه   و اداری ساختار كارگزاران، كاركردها، و نظری، اهداف چارچوب و خطمشی)كشور  كشاورزی ترويج

 (.0351فعلی و همكهاران،  ) وجود دارد (و بودجه و منابع مالی تحقيقات، با پيوند ترويجی، هایبرنامه تدوين هدف، های
های تحول ترويج، مشاركت و دخالت بيشتر روستاييان و كشاورزان در ترين زمينهنظران مهماز منظر بسياری از صاحه
های ترويجی؛ استآاده بيشتر از منابع جهامع اطالعهاتی و دانهش بهومی؛ اسهتآاده از مجراههای       طراحی و اجرای برنامه

احمدونهد و  )باشند منظور افزايش اثربخشی ترويج و ايجاد هماهنگی بين بخش دولتی و خصوصی میفناوری متنوع به
  .(0351همكاران، 

بايست بيش از كشاورزی، به مواردی چون بازشناسی درآمهد بهالقوه و اهميهت    ديدگاه نوين، ترويج روستايی می در
-شبكه تهرويج چنهد  . های غيركشاورزی داخ  مزرعه، اكوتوريسم، صنايع روستايی و غيره توسعه يابداقتصادی فعاليت

های ترويج روسهتايی بهرای   امر باعث ايجاد فعاليتدهد كه اين بخشی، رهيافت جامعی برای توسعه روستايی ارائه می
 از كنهدتر  نسهبتا   ايهران  در تحهوالت  سهرعت  هرچنهد،  (.0113، ريهورا و قمهر  )شود كشاورزان مناطق روستايی میغير

 اين تحوالت با را خود تا دارد نياز خود بقای برای كشورمان در كشاورزی ترويج است، ولی سازمان پيشرفته كشورهای

. اسهت  نبهوده  سهازمان  پيرامون محيط پاسخگوی تحوالت ولی صورت گرفته اقداماتی اخير، چند سال در .دهد تطبيق
ولی و شاه) شود ايجاد آن در اساسی تغييراتی بايد نرود، سؤال زير ترويج كشاورزی سازمان وجودی ماهيت كهاين برای

را  بخش اين هایسياست بتوان كه است آن مستلزم ايران كشاورزی ترويج نظام بهتر رسانیخدمات (.0357همكاران، 
 .(0350فعلی و همكهاران،  )نمود  تدوين هستند مذكور تغييرات محصول كه ایآينده هایفرصت و تهديدها با متناسه

هها  طهور مختصهر بهه برخهی از آن    و خارج از كشور صورت گرفته است كه بهدر اين زمينه تحقيقات متعددی در داخ  
  :شوداشاره می

در پژوهشی پيرامون ارزيابی نظام ترويج كشاورزی ايران، دريافتند كهارگزاران تهرويج    (0351)ميرزايی و همكاران 
و بنها  . اندگذاران بخش كشاورزی بسيار ضعيف عم  كردهسياستدر پيوند بين نظام ترويج و ساير مؤسسات و پيوند با 

های اين تحقيهق حهاكی از آن اسهت كهه     يافته. به عقيده اكرريت كارشناسان، نظام ترويج نياز به بازنگری اساسی دارد
و پها  لحای پوشش خدمات ترويجی مخاطبهان ازجملهه زنهان و جوانهان روسهتايی، توليدكننهدگان خهرده       نظام ترويج به

در پژوهشی بها عنهوان تحليه      (0353)زاده آقاسی (.0351ميرزايی و همكاران، )كشاورزان پيشرو وضعيت مناسی دارد 
كننهده  عوام  و الزامات نوين تجديد ساختار سازمانی ترويج كشاورزی ايران به اين نتيجه دست يافت اقدامات تسههي  

چنهين بهبهود و   اجراء بستگی دارد، هم -ترويج -ساختار سازمانی مطلوب برای ترويج در درجه اول به همسويی تحقيق
-اصالح تركيه و تعداد نيروی انسانی ترويج، هماهنگی و پيوستگی در اتخاذ تصميمات مؤثر بر ترويج و تقويت جههت 

ههای سهاختار   رفت از چهالش ح  اصلی برای برونريافت كه راهباشد؛ وی دگيری ترويجی وزارتخانه بسيار اساسی می
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در پژوهشی،  (0350)فعلی و همكاران  .باشدسازمانی ترويج كشاورزی ايران توجه به الزامات تحول در ترويج ايران می
 هاپيام به تحقيقاتی و نوين علمی هایيافته تبدي  عرصه در الزم مهارت پايدار، نداشتن و ثابت قانونی جايگاه نداشتن

 برای كافی پوشش با ترويجی گسترده شبكه تشكيالتی؛ نداشتن ساختار در ضعف ترويجی؛ مؤثر و عملی هایتوصيه و

 ضهعف  و نظهارت؛  و ارزشهيابی  در ضهعف  كشهاورزان؛  و ترويجی تحقيقاتی،نهادهای  بين ارتباب زمينه نبود مخاطبان؛

ههای نظهام تهرويج كشهاورزی در كشهور      نارسايی و را ازجمله تنگناها همكاری فرهند و قواعد ومند نظام هایارتباب
تحلي  نظام مهديريت دانهش در سهازمان جههاد     »عنوان پژوهشی با در  (0351)و همكاران  نيامحمدی .اندعنوان كرده

كارشناسهان سهازمان جههاد    از نآهر   51بهه تحليه  نظهرات    « SWOTروشكشاورزی استان خوزستان بها اسهتآاده از   
ههای مهرتبط بها نظهام     غلبه ضهعف  ، بيانگرSWOT دست آمده از تحلي  نتايج به. پرداختندكشاورزی استان خوزستان 

عهالوه،   بهه . ها بهود های مؤثر بر نظام مديريت دانش سازمان بر فرصتچنين غلبه تهديدها، هممديريت دانش بر قوت
و تدافعی، حاكی از  تنوعكارانه، تهاجمی، محافظه هایو تدوين استراتژی SWOT از تشكي  ماتريس های حاص هيافت
  .(0351و همكاران،  نيامحمدی) قرار دارند اولويت در، ها  استراتژی های تدافعی نسبت به ساير  كه استراتژی استآن 

به ارزيابی كمهی   ای در الجزايردر پژوهشی پيرامون ترويج كشاورزی و خدمات مشاوره (0103) 9و همكاراناروس 

پرداختند و به اين نتيجه دست يافتنهد   SWOT و كيآی عملكرد خدمات ترويج كشاورزی با استآاده از تجزيه و تحلي 
-واند منابع اطالعاتی كشاورزان را متنوع سازد و هماهنگی بهتر بين كهنش تهای نوين ارتباطی میكه استآاده از روش

سيسهتم تهرويج    داد نقاب قوت های اين تحقيق نشانگران درگير در توليد محصوالت كشاورزی را تضمين نمايد يافته
آموزشهی بهرای   ای؛ ايجهاد يهك برنامهه    سسهات حرفهه  ؤها و مپشتيبانی از كشاورزان توسط سازمان: در الجزاير شام 

و نس  جديدی از كشاورزان  های ترويج و آموزشمند در برنامهنآعان عالقهكشاورزان جوان؛ ظهور مزارع مدرن با ذی
ای و اتحاديه؛ فقدان های حرفهوابستگی ضعيف كشاورزان به انجمن: نقاب ضعف شام . جوان، با انگيزه و خالد است

زهای اطالعاتی كشاورزان و عرضه خدمات؛ دسترسهی مشهك  بهه دانهش و     خوانی بين نيامشی ارتباطی؛ عدم همخط
هها؛ فقهدان   ناكافی بودن كاركنان شايسته و عدم توزيع يكنواخهت آن  اطالعات كشاورزی؛ كهولت سن مديران مزرعه؛

ازجملهه  . انشده از كشاورز منابع مالی و مواد؛ فقدان ابزار برای بازيابی اطالعات؛ و كندی پاسخ به اطالعات درخواست
ههای  انگيزه باالی كشاورزان جديد و جوان برای بهبود دانش خود؛ شمار باالی زيرسهاخت : رو شام  های پيشفرصت

ههای  برای اجرای پروژه( متخصصين كشاورزی)و منابع انسانی مجرب  ؛برداری تحقيقات و ترويج كشاورزیتحت بهره
  كننده كشاورزی و توسهعه روسهتايی؛ عهدم ارتبهاب ترويجهی      مشكالت كاربردی مخت :چنين تهديدهاو هم ؛ترويجی

-ای مهی نآعان روستايی و نهادهای مشهاوره اثربخش بين بخش كشاورزی و تحقيقات و از دست دادن اعتماد بين ذی

  (.0103اروس و همكاران، ) باشد

ها برای تقويهت تهرويج كشهاورزی و    راهبردها و ظرفيت ،هانقش» با عنوان شیپژوهدر  (0101) 0و همكارانياداو 
هندوستان، بنگالدش، بهاتن،  )كشور جنوب آسيا  به بررسی نظام ترويج كشاورزی در هآت «ای در نپالخدمات مشاوره
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؛ و سهاختار تشهكيالتی   هها انداز، رسالت، كاركردهها، ارزش با هدف بازنگری در چشم( مالديو، نپال، پاكستان و سريالنكا
        :عبارتند از ی در اين مطالعهراهبردهای پيشنهاد از جمله. پرداختندای، ترويج كشاورزی و خدمات مشاوره

مندان و افراد درگيهر  وسيله شبكه ارتباطی بين عالقهايجاد قطه يا مركز فعاليت به( 0: مدتكوتاه راهبردهای( الف
از طريهق سهازماندهی يهك همهايش در     ( تعليم /تحقيق /تدريس /اجرا /خط مشی)مشاوره در تدارک ترويج و خدمات 

( 3. ای در منطقهكنندگان ترويج و خدمات مشاورهاز تأمين( پايگاه داده آنالين)توسعه يك كتاب راهنما ( 0. سطح ملی
گهذاری  منابع آموزشی؛ به اشهتراک های آموزشی و توسعه ای از طريق سازماندهی برنامهارتقاء ترويج و خدمات مشاوره

از طريق پورتهال  ( ها و غيرهها، انتشارات، اطالعات مربوب به آموزش، همايشبالگوتجارب خوب، )دانش و اطالعات 
       .وب و رسانه اجتماعی

. ومطالعات بازنگری و ارزيابی ظرفيت نيازها بر روی وضعيت ترويج در كشورهای عض( 0 :مدتبلند راهبردهای( ب
تهرويج در كشهورهای    تكاریهای ابآغاز مطالعات موردی بر روی فعاليت( 3 .آغاز مطالعات ارزشيابی بر روی ترويج( 0

 .ای از خدمات ترويجیحمايت حرفه به منظوركنندگان ترويجی داركردن تأمينبرای گواهی یكاروتوسعه ساز( 1 .عضو
های استاندارد ترويج كشاورزی كارگيری رويههنامه و به يك نظامتوسع( 1 .های ساالنه كشور قطهبرگزاری همايش(0

 (. 0101، ياداو و همكاران) 0در جنوب آسيا

 یهها و تهديهدها  قوت و ضهعف، فرصهت   صورت گرفت، نقاب (0115) 0اوالدل و همكاران در تحقيقی كه توسط

موزامبيك، لسوتو و بوتسهوانا   كشاورزی در كشورهای منتخه آفريقای جنوبی از جمله ماالوی، زامبيا، سوازيلند،ترويج 
كننده نظام ترويج كشاورزی برای ارائهه خهدمات بهتهر    باز تقويت اين امر مبتنی بر نياز به بهبود عملكرد و. بررسی شد

ای بهبود مناطق روسهتايی، پوشهش گسهترده مردمهی تهرويج، و      برخی از نقاب قوت عبارتند از كارهای توسعه بر .است
ههای غيردولتهی و بخهش خصوصهی و جايگهاه مهؤثر       ها برای ارتباب تحقيق و توسعه، دخالت سازماناستآاده از كميته
ه كننده منهابع مهالی برنامه   تأمين: بررسی قرار گيرند تواند موردهايی كه میديگر فرصتدولتی؛ ازسوی واحدهای ترويج

ريزی ترويج، برنامه شده، توسعه استآاده از فناوری اطالعات و ارتباطات، مشاركت باالی كشاورزان در خوبی طراحیبه
تالش برای خدمات تهرويج  : های ترويجی عبارتند ازتهديدها برای سيستم. های اثربخش استو پتانسي  اجرای برنامه

كند كه بايد توجه مناسه مديران ترويج، و توصيه می. كنندهينپژوهش و فرسايش تأم خصوصی، بازخورد ضعيف برای
 داشهته باشهند  از ضهروريات   ها به منظور ارتقهای نظهام تهرويج   ها و تهديدگذاران به نقاب قوت، ضعف، فرصتسياست

پيرامون تجزيه و تحليه  نقهاب قهوت، نقهاب      (0111)، 3ساكاگامیاوالدل و  نتايج تحقيق .(0115اوالدل و همكاران، )
های سازمان ترويج در برخی كشورهای آسيا و آفريقا از جمله ژاپهن، چهين، تايلنهد، نيجريهه،     ها و تهديدضعف، فرصت

يهدنظر در  ظهور از خدمات ترويج، نياز به بهبود عملكرد و تجد های جديد و درحالساح  عاج و غنا نشان داد كه نقش
مطالعهه   قهوت مهورد  های اين مطالعه برخی از نقاببراساس يافته. های آينده داردموقعيت سازمان برای مقابله با چالش
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ارتباب قوی ميان تحقيق، ترويج و كشاورزان؛ سازمان كام  از سهطح ملهی بهه سهطح شهرسهتان؛ پوشهش       : عبارتند از
كه نقهاب ضهعف شهام  اسهتآاده     ها است، درحالیها و برنامهاز طرحگسترده از جمعيت كشاورزی؛ و امكان سنجی باال 

های ديگر؛ مقررات بروكراتيك بهاال؛ و  های ترويجی جايگزين؛ همكاری و هماهنگی ناكافی با سازمانمحدود از روش
وری پتانسي  برای بهبود اثربخشی و بههره  شام های شناخته شده ازسوی ديگر فرصت. عدم تمركز مالی ضعيف است
چنين ها است؛ همكنندگان خصوصی خدمات ترويجی؛ و پتانسي  اجرای اثربخش برنامهاز طريق تحوالت؛ ظهور تأمين

ساختار بيش از حد سخت و محكهم؛ اسهتآاده   : ها با آن مواجه هستند شام نتايج نشان داد تهديدهايی كه اين سازمان
در . بودجهه ناكهافی بهرای خهدمات ترويجهی      اوران ترويج وهای مشهای ترويجی جايگزين؛ تعدد نقشمحدود از روش

هها، و  تمركز، فرصت ،گذاران بايد بر روی شناسايی نقاب قوت، ضعفشود كه مديران ترويج و سياستپيشنهاد مینهايت
      (.0111دل و ساكاگامی، اوال) تحول، پايدار و اثربخش تمركز نمايند حال تهديدها با نگاه به يك نظام ترويج در

يهك  : نظام ترويج كشاورزی در تايلند SWOTتحلي  »با عنوان  (0100) 0اسپيسيز و همكاران های پژوهش يافته
 01بها  گيری هدفمند و با استآاده از گروه كانونی و مصاحبه عميق با استآاده از نمونه« مطالعه موردی از ناحيه مركزی

ها؛ منهابع و  نآر از كاركنان اجرايی ترويج نشان داد نقاب قوت و ضعف به پنج مقوله ساختار سازمانی؛ كاركنان؛ سياست
سياسهی؛  : توانهد از چههار جنبهه مهورد توجهه قهرار گيهرد       دها مهی هها و تهديتهساير، تقسيم شدند؛ عالوه بر اين فرص

ها برای توسعه نظام تهرويج كشهاورزی بها    لذا استراتژی. ات آب و هوايیتكنولوژی پيشرفته؛ كشاورزی رقابتی؛ و تغيير
اسهتآاده از فنهون   ( 0 .كارگيری ترويج مشاركتی برای توسعه كشاورزیهب( 0: ند ازاعبارتSWOT  استآاده از ماتريس

ههای پايگهاه داده   استآاده از تكنولوژی و سيستم( 1 .گذاری از طريق مشاركتسياست( 3 .ترويجی برای ارائه اطالعات
تعدي ، ( 0 .های محلی يا داوطله برای تهيه اطالعات پايهها؛ از سازمانآوری دادهبرای كاهش نيروی انسانی در جمع

هها بهرای   های كاری و تشريح كردن آنشناسايی شاخص( 1 .منظور تسريع در روند كارهاتوازن و كاهش فرايند كار به
نآعان در دستور كار اصالح آوردن ذی»در پژوهشی با عنوان ( 0111) 0االند(. 0100اسپيسيز و همكاران، ) كشاورزان

دريافتند كه نقهاب  SWOT  با استآاده از تحلي « تجزيه و تحلي  مشاركتی خدمات ترويج كشاورزی: ترويج كشاورزی
ای؛ ههای كشهاورزان قهوی؛ همكهاری منطقهه     ؛ سازمانديده؛ فناوری اطالعات سطح باالی كاركنان تعليم: قوت شام 

ههای تشهويق   ای كشاورزان؛ كاالمحوری؛ برنامهمدارس مزرعه برنامه جوانان؛ مدل بخش عمومی؛ ساختار غيرمتمركز؛
های ضعيف كشاورزی؛ انگيزه ضهعيف؛  بودجه ناكافی؛ سياست: كشاورز و متخصصين موضوعی، نقاب ضعف عبارتند از 

تعليم و آموزش غيرمتمركز؛ موانع كار ميدانی؛ ارتباطهات ضهعيف و كنهدی زمهان در اجهرا؛ پرسهن         زيرساخت ضعيف؛
ناكافی؛ دسترسی ضعيف به جاده؛ ارتباب ضعيف تحقيق، ترويج؛ انگيزه پايين كشاورز؛ تكنولوژی ضعيف؛ هزينه بهاالی  

-ای؛ ظرفيهت مراكز دانش روستايی و منطقهه برای پيوند  IT های جوانان؛ استآاده ازبرنامه: هافرصت. آموزش پيشرفته

ای؛ تمركهز بهر كهاالی غيرسهنتی؛ بيمهه محصهوالت؛       های كشاورزان؛ آموزش؛ همكهاری منطقهه  سازی برای سازمان
؛ و 3؛ گسهترش مدرسهه، مزرعهه، كشهاورز    ههای غيردولتهی  و سازمان شام  همكاری بخش خصوصی ،مخاطبين جديد
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ين دولهت  ياركنان برای بخش خصوصی؛ كاهش مخاطبان پايه؛ اولويهت پها  فقدان ك: رو شام  پيش یازجمله تهديدها
شهدن و تجهارت آزاد؛ برنامهه     های شيميايی؛ پيری كاركنان ترويج؛ جههانی ها؛ شركتبرای كشاورزی؛ آفات و بيماری

 . باشدهای كشاورزان؛ و عدم عالقه جوانان به كشاورزی میضعيف برای تقويت سازمان

منظهور  يكی از اقداماتی كه بهه . رو استای روبهم ترويج كشاورزی در كشور با مسائ  پيچيدهدر شرايط كنونی نظا
رغهم  بهه . احياء و تجديد ساختار در نظام ترويج ايران صورت گرفته، طرح نظام نوين ترويج كشاورزی در كشهور اسهت  

ترويج صهورت گرفتهه، توفيهق چنهدانی     ای كه در طول ساليان گذشته برای توسعه و نوسازی نظام های گستردهتالش
ههای اجرايهی و   در حال حاضر رويكرد نظام نوين ترويج كه حاصه  مطالعهات و مشهاركت بخهش    . حاص  نشده است

های مربوطه و بنا به پيشنهاد معاونت ترويج سهازمان تحقيقهات، آمهوزش و    دانشگاهی است برای برون رفت از چالش
های ترويجی و توسعه دانش فنی در واحدهای توليدی بخش كشاورزی عاليتترويج به منظور افزايش ضريه پوشش ف

-گهذاری، برنامهه  ای از سازوكارهای سياستنظام نوين ترويج مجموعه. ابالغ شده است 0351طرح و در شهريور سال 

فراينهد  سهازی و نهادسهازی؛ تسههي     ظرفيت: ترين مأموريت آن عبارت است ازريزی، اجرايی و نظارتی است كه مهم
های كنشگران كارگيری همه ظرفيتآوری؛ توسعه و توانمندسازی نيروی انسانی و تكررگرايی و بهنوآوری و انتقال فن

ای اين نوسازی مستلزم حركت به سوی انسجام سازمانی و كهار مشهاركتی اسهت    ترويج است و بر مبنای اسناد توسعه
  (.0351، پور و نظریاسداله)

ها و تهديدهای فهرا روی نظهام   با توجه مطاله بيان شده هدف كلی اين تحقيق تحلي  نقاب قوت، ضعف، فرصت
  :منظور دستيابی به هدف فود اهداف اختصاصی زير مدنظر استبه. باشد ترويج كشاورزی ايران می

 تبيين نقاب قوت و ضعف داخلی در نظام ترويج كشاورزی ايران؛

 ها و تهديدهای خارجی نظام ترويج كشاورزی ايران؛ فرصتتبيين 

 .ارائه راهبردهای مناسه برای بهبود ساختار تشكيالتی نظام ترويج كشاورزی در ايران

 هامواد و روش

روی نظام ترويج كشاورزی ايران ها و تهديدهای فراپژوهش حاضر كه با هدف شناسايی نقاب قوت، ضعف، فرصت
روش تحقيق توصيآی و با عنايت به اهداف تحقيق مبتنی بر تحلي  . ز جمله تحقيقات كاربردی استانجام شده است، ا

ههای مختلهف   طور وسيعی در حوزهبه آن، بودنكاربردی و سادگی به لحای SWOT تكنيك. است SWOTراهبردی 
و عوامه   ( ضهعف و  نقهاب قهوت  )در اين تحلي  پس از شناسايی عوام  درونی  است مورد استآاده محققان قرار گرفته

در اين مرحله از تالقی هر يك از . شود، عوام  كليدی از عوام  غيركليدی تميز داده می(ها و تهديدهافرصت)بيرونی 
 .(0100 ،0ديويد)شود های مورد نظر حاص  میعوام ، استراتژی

                                                                                                                                                         
1- David 
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سهؤال،   05نقاب قوت )سؤال  003ای مشتم  بر ز از پرسشنامههای مورد نيا آوری داده در تحقيق حاضر برای جمع
  روايهی  استآاده شهد؛ ( قسمتیسؤال در قاله طيف ليكرت پنج 31سؤال و تهديدها  00ها سؤال، فرصت 10نقاب ضعف

بهدين  . پايايی پرسشنامه نيز در مرحله آزمون مقدماتی تعيين گرديد. ابزار به تأييد پانلی از متخصصان ترويج قرارگرفت
ههای مختلهف    های تحقيق را تكمي  و ميزان آلآای كرونباخ بهرای بخهش   نآر از كارشناسان پرسشنامه05منظور تعداد 

 (. 0جدول )پرسشنامه محاسبه گرديد 

 های مختلف پرسشنامهكرونباخ بخش آلآایضريه  . جدول 

 ضريب آلفای كرونباخ نام متغير

 500/1 نقاب قوت

 700/1 نقاب ضعف

 503/1 هافرصت

 507/1 تهديدها

 

ابتدا با تحلي  محيط داخلی، فهرستی از نقاب قوت و ضعف سازمان ترويج تهيه و سپس با واكاوی محيط بيرونهی  
ها در داده .انددهی شدهسپس با نظرخواهی از كارشناسان عوام  وزن. تهديدها شناسايی گرديدها و فهرستی از فرصت

های مربوب به نقاب قوت، ضهعف،   در مرحله اول برای محاسبه اهميت نسبی هر كدام از گويه. دو مرحله گردآوری شد
نآر از كارشناسان ارشد و مديران ستادی وزارت جهاد كشهاورزی بههره گرفتهه     05نظرات  ها و تهديدها از نقطهفرصت
 . شد

چنهين  ذكر است كه مبنای طراحی سؤاالت پرسشنامه بررسی ادبيات نظری و پيشينه تجربی تحقيق و ههم بهالزم
برای محاسبه اهميت نسهبی ههر   . ها بوددر استان های آموزشی برای كارشناسان در طی چندين مرحلهبرگزاری كارگاه

سهپس تمهام   . ها و تهديدها محاسبه گرديدهای مربوب به نقاب قوت، ضعف، فرصت گويه، ابتدا ميانگين هر يك ازگويه
با تقسيم ميانگين هر گويه بر ميهانگين  . ها تقسيم تا يك ميانگين ك  حاص  شودها با هم جمع و بر تعداد آنميانگين
بر حسه های كشور های داخلی وزارت جهاد كشاورزی، استانبنا بر آئين نامه .دست آمد اهميت نسبی هر گويه بهك  

وزارت جهادكشاورزی، ) بندی شده استگانه طبقهبه مناطق ششاشتراكات ساير عوام  همجواری، مح  جغرافيايی و 
از هر منطقه يك استان انتخاب و در مرحله دوم لذا مطابق تصميم تيم تحقيق . (0351ها،  دفتر هماهنگی و امور استان

از كارشناسهان و  نآهر   015های منتخه در مجموع جامعه آماری، بر اساس مكاتبات انجام شده با مديران ترويج استان
 01)، مازنهدران  (نآر 07)، تهران (نآر 05)، زنجان (نآر 00)مديران ترويج شش استان منتخه به تآكيك استان فارس 

 0كرجسی و مورگهان نآر بر اساس جدول  007كه در مجموع تعيين گرديد؛ ( نآر 00)و كرمانشاه ( نآر 03)، كرمان (نآر
براين اساس پرسشنامه در اختيهار  . ای با انتساب متناسه انتخاب شده استگيری تصادفی طبقهروش نمونه به( 0571)

و ( نآهر  07)، كرمان (نآر 01)، مازندران (نآر 05)، تهران (نآر 03)، زنجان (نآر 30)های فارس كارشناسان ترويج استان
به  .گرفت و تحلي  قرار تجزيه مورد Excelو   SPSSافزارهاینرماز  استآاده با هاداده. قرار گرفت( نآر 07)كرمانشاه 

                                                                                                                                                         
1- Krejcie and Morgan 
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ههای مربهوب بهه نقهاب قهوت،       با توجه به اطالعات حاص  از پرسشنامه كشاورزان ميانگين هر يك از گويه اين منظور
امه  ههر   دست آوردن امتيهاز ع  برای به. اين ميانگين امتياز خالص نام دارد. ها و تهديدها محاسبه گرديدضعف، فرصت

كهه از پرسشهنامه   )را در امتيهاز خهالص   ( دست آمده اسهت  كه از پرسشنامه مرحله اول به)گويه، اهميت نسبی هرگونه 
ههای   بنهدی گويهه  امتياز عام  مبنهای رتبهه  . دست آيد ضرب تا امتياز عام  هر گويه به( دست آمده است مرحله دوم به

هها و تهديهدها ناحيهه اسهتقرارپذيری     های نقاب قهوت، ضهعف، فرصهت   درادامه، باتوجه به ميانگين .مختلف قرار گرفت
بر مبنای تالقی ههر يهك از نقهاب قهوت،      SWOTدر تحلي   .شود ترسيم می ترويج كشاورزی ايران استراتژيك نظام
0 هدف استراتژی. ها و تهديدها چهار استراتژی قاب  استخراج است ضعف، فرصت

WO   ههای داخلهی بها    بهبهود ضهعف
كليدی خارجی وجود دارنهد، امها يهك سهازمان دارای      هایگاهی اوقات فرصت .های خارجی استی از فرصتگيربهره

0 استراتژی. داردها باز میبرداری از اين فرصتنقاب ضعف داخلی است كه آن را از بهره
WT ههای دفهاعی در   تاكتيك

خهارجی متعهدد و    هایمواجهه با تهديد سازمان در. تخارجی اس هایداخلی و پرهيز از تهديد هایجهت كاهش ضعف
  استراتژی. دآميز باشهای داخلی درواقع ممكن است در يك موقعيت مخاطرهضعف

ST  يهك   از نقهاب قهوت   اسهتآاده
1 استراتژیهدف . است ثير تهديدات خارجیأبرای جلوگيری و يا كاهش ت سازمان

SO  استآاده از نقاب قوت داخلی يك
 (.0100ديويد، )است  های خارجیاستآاده از فرصت اب سازمان

 نتايج و بحث

هها بهه ايهن    درصهد از آن  0درصد آنان زن بودنهد و   05درصد كارشناسان مرد و  11دست آمده  بر اساس نتايج به
( نآهر  03)بيشترين فراوانهی  براساس نتايج حاصله، . سال بود 5/10ميانگين سن پاسخگويان . پرسش پاسخ نداده بودند

ها بيانگر اين يافته. دهندها را تشكي  میدرصد آن 10مربوب به پاسخگويان دارای مدرک كارشناسی بود كه در حدود 
سهال و   15/01ميانگين سابقه كار افهراد  . درصد از پاسخگويان ترويج كشاورزی بود 33است كه رشته تحصيلی حدود 

بهه نقهاب   نگرش كارشناسان مورد مطالعهه نسهبت   0جدول . دارای پست كارشناس بودند( درصد 0/73)نآر از آنان  50
بها اسهتآاده از    بخش ترويج كشاورزی ايهران بندی نقاب قوت  رتبه. دهدرا نشان میبخش ترويج كشاورزی ايران قوت 

 و كشهاورزی  نوين دانش لانتقا ؛كشاورزان نيازهای اطالعاتی بانك تشكي از آن است كه امتياز عام  هر گويه حاكی
 بومی استآاده از دانش ؛ترويجی و آموزشی هایفعاليت خبره در اورزانشك كارگيری به ؛كشاورزان درآمد سطح افزايش

اروس و  باشهند و مهی  بخهش تهرويج كشهاورزی ايهران    ترين نقاب قهوت  از مهم ميدانی بازديدهایو  پيشرو كشاورزان
  .اند اشاره كردهبخش ترويج نيز در تحقيقات خود به يك يا بيشتر اين موارد به عنوان نقاب قوت  (0103)همكاران 

. دههد را نشهان مهی  بخش ترويج كشاورزی ايهران  نگرش كارشناسان مورد مطالعه نسبت به نقاب ضعف  3جدول 
طورمحسوس مهانع  ها است كه بهتوانايیها، امكانات و هدف از نقاب ضعف نوعی محدوديت يا كمبود در منابع، مهارت

 .شودعملكرد اثربخش يك نوآوری می

                                                                                                                                                         
1-Conservative strategies 
2-Defensive strategies 

3- Competitive strategies 

4- Aggressive strategies 
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 بخش ترويج كشاورزی ايرانهای نقاب قوت بندی گويهرتبه.  جدول 

ف
دي
ر

 

 گويه
امتياز )ميانگين 

 (خالص

اهميت 

  نسبی

امتياز 

  عامل
 رتبه

S0  0 311/1 005/0 511/3 كشاورزان نيازهای اطالعاتی بانك تشكي 
S0 0 310/1 010/0 511/3 كشاورزان درآمد سطح افزايش و كشاورزی نوين دانش انتقال 
S3 3 011/1 010/0 777/3 ترويجی و آموزشی هایفعاليت خبره در اورزانشك كارگيری به 
S1 1 030/1 010/0 700/3 نمونه و پيشرو كشاورزان بومی استآاده از دانش 
S0 0 007/1 173/0 511/3 ميدانی بازديدهای 
S1 1 157/1 173/0 505/3 كشاورزان نيازهای با و منطبق مناسه ترويجی هایتوصيه ارائه 
S7 7 101/1 111/0 551/3 زيست محيط حآظ و سالم محصول توليد منظوربه نوين هایشيوه ترويج 
S5 5 550/3 101/0 557/3 روپيش كشاورزان مزارع در نمايشی و الگويی مزارع ايجاد 
S5 5 551/3 157/0 111/3 ربطذی مراجع ساير و هاتشك  كشاورزی، فنی خبرگان توان از استآاده 
S01 01 575/3 555/1 100/1 در دسترس بودن مراكز جهاد كشاورزی دهستان برای رفع نياز كشاورزان 
S00  00 500/3 105/0 730/3 روستايی با مراكز  جهاد كشاورزی دهستان گرهمكاری زنان تسهي 
S00 00 505/3 111/0 711/3 پوشش تحت كشاورزان پايه اطالعات گردآوری 
S03 03 515/3 555/1 501/3 هاپروژه در هاآن و مشاركت اعتماد جله برای كشاورزان با نزديك ارتباب 
S01 01 517/3 131/0 700/3 پوشش تحت كشاورزان رسوم و آداب و فرهند با صف سطح كارشناسان آشنايی 
S00 00 513/3 571/1 510/3 شهرستان ستادی در  وجود كارشناسان مجرب 
S01 01 510/3 110/0 503/3 آموزشی كمك و آموزشی تجهيزات و ها، وساي رسانه دارابودن 
S07 07 510/3 111/0 150/3 غيردولتی بخش ایو مشاوره فنی هایفعاليت بر نظارت 
S05 نظير)ترويجی -آموزشی هایروش از استآاده FFS ،05 517/3 555/1 500/3 )ترويجی -تحقيقی مزارع 
S05 05 700/3 101/0 115/3  آموختگاندانش به ایمشاوره خدمات نظير گریتصدی هایفعاليت واگذاری 
S01 01 153/3 555/1 701/3 برخورداری از امكانات و تجهيزات فنی  و تخصصی آموزشی و ترويجی 
S00 00 100/3 110/0 111/3 سازندگی در مراكز جهادكشاورزی حضور سربازان 
S00 00 003/3 101/0 150/3 كشاورزی بخش هایتعاونی و هاتشك  برداریبهره هاینظام از حمايت 
S03 03 005/3 513/1 510/3 كشاورزی بخش تكميلی و تبديلی صنايع توسعه در همكاری 
S01 01 015/3 510/1 715/3 دامی و كشاورزی محصوالت بيمه اجرای جهت همكاری 
S00 00 101/3 530/1 170/3 زراعی و باغی اراضی غيرمجاز كاربری تغيير از جلوگيری 
S01 01 317/3 507/1 113/3 كشاورزی محصوالت توليد هزينه ساليانه برآورد 
S07 07 155/3 510/1 055/3 كشاورزی محصوالت روزانه فروش و خريد نرخ تعيين 
S05 05 751/0 517/1 050/3 روستايی جوانان باشگاه 
S05 05 001/0 701/1 55/0 غيردولتی بخش به مراكز جهاد كشاورزی دهستان مازاد فضاهای دادناجاره 

 0350های تحقيق، يافته: منبع            011/1: ميانگين ك  نقاب قوت
 

نبود رديهف اعتبهاری خهاص بهرای حمايهت از بخهش       ها، مطابق با يافته مشخص است، 3طور كه از جدول  همان
تهرويج؛ ارتبهاب ضهعيف     كاركنهان  نهزد  كاری انگيزه كمبود ؛تغييرات مداوم جايگاه و تشكيالت ترويج كشاورزی ؛ترويج

تهرين  از مهم ضعف در تأمين وسيله نقليه جهت انجام كارهای ترويجی و نظارتی و تشكيالتی بين صف و ستاد ترويج
ميرزايی و  (0111)اوالدل و ساكاگامی هستند؛ اين يافته با نتايج تحقيقات خش ترويج كشاورزی ايران بنقاب ضعف در 

                                                                                                                                                         
 (ميانگين هر گويه(/)ك  ميانگين= ) نسبی اهميت -0
 اهميت نسبی× امتياز خالص= امتياز عام  -0
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 .مطابقت دارد (0351)و همكاران 

 بخش ترويج كشاورزی ايران های نقاب ضعفبندی گويهرتبه. 3جدول 

 گويه رديف
 ميانگين

 (امتياز خالص)
اهميت 
 نسبی

امتياز 
 عامل

رت
 به

W1 0 117/1 017/0 107/1 نبود رديف اعتباری خاص برای حمايت از بخش ترويج 
W  0 031/1 011/0 537/3 تغييرات مداوم جايگاه و تشكيالت ترويج كشاورزی 
W  3 175/1 111/0 551/3 ترويج كاركنان نزد كاری انگيزه كمبود 
W4 1 100/1 111/0 570/3 تشكيالتی بين صف و ستاد ترويج ارتباب ضعيف 
W5 0 100/1 111/0 571/3 ضعف در تأمين وسيله نقليه جهت انجام كارهای ترويجی و نظارتی 
W6 1 575/3 130/0 503/3 تحقيقاتی واحدهای با مروجان بين مناسه تعام  نبود 
W7 7 510/3 110/0 700/3 تحقيقاتی با نياز كشاورزانهای نبودن نتايج يافتهنبودن و منطبقكاربردی 
W8 5 500/3 130/0 730/3 عملياتی هایحوزه از روز به و دقيق اطالعات و آمار نداشتن 
W9 5 501/3 110/0 130/3 های كشاورزیای ترويج به ساير بخشاختصاص اعتبارات هزينه 

W10 01 535/3 130/0 707/3 استان به كارآمد نيروهای مهاجرت به دلي  صف سطح در انسانی فرسايش نيروی 
W11 01 535/3 110/0 107/3 كشاورزی ترويج در سيستمی نگرش و نبود  هماهنگی عدم 
W1  00 757/3 113/0 773/3 رسان ماهر و مجرب در حوزه آموزش كشاورزیكمبود مد 
W1  00 750/3 555/1 503/3 هاپروژه و اجرای تصميمات در و ثبات پايداری عدم 
W14 03 770/3 130/0 110/3 فقدان قانون نظام ترويج و آموزش كشاورزی در كشور 
W15 01 701/3 113/0 711/3 ضعف در سازماندهی عاملين شبكه ترويج كشور 
W16 00 711/3 511/1 501/3 كشاورزی بخش آموزشی و فنی تجهيزات و امكانات فضاها، بودننامناسه 
W17 01 111/3 530/1 530/3 ترويجی هایدر فعاليت شدهگرفته كار به هایشيوه برخی نبودن روزبه 
W18 07 110/3 555/1 711/3 صف سطح در بومی متخصص انسانی نيروی كمبود 
W19 05 100/3 511/1 773/3 بودن وظيآه ترويج در سطح شهرستاننامشخص 
W 0  05 105/3 511/1 717/3 (خصوصی دولتی و)ضعف دانش فنی و مهارت عوام  ترويج 
W 1 01 101/3 113/0 113/3 هاهای حمايت و تقويت شركت قانونمندنبودن شيوه 

W   00 055/3 511/1 513/3 صف سطح در ترويجی هایروش و اطالعات روزنبودنبه 
W   00 051/3 530/1 511/3 كشاورزی نوين و جديد هایيافته انتقال فرايند كندبودن 
W 4 03 070/3 511/1 707/3 كنندگان بخش كشاورزیبرداران و توليدفقدان سازماندهی بهره 
W 5 از  مناسه استآاده برای الزم هایزيرساخت فقدانICT 055/3 555/1 001/3 01 
W 6 00 030/3 555/1 073/3 تحقيقاتی هایيافته كارگيری به جهت مناسه ارتباب عدم 
W 7 01 001/3 555/1 011/3 های علمی به مزرعه انتقال يافتهنبودن فرآيندهای شآاف 
W 8 07 010/3 511/1 111/3 غيردولتی بخش ترويج توانمندسازی زمينه در آموزش كمبود 
W 9 05 155/3 571/1 055/3 كشاورزی بخش ترويجی-آموزشی هایفعاليت در انجام كشاورزان نداشتن مشاركت 
W 0 05 151/3 530/1 710/3 و مروجين كارشناسان اغله نبودنبومی 
W 1 31 115/3 530/1 711/3 ها در امور ترويجی كادر فنی شاغ  در سازمان استان كارگيری نامناسهبه 
W    30 107/3 1/ 513 751/3 توزيع نامناسه و ضعف سازماندهی نيروی انسانی متخصص 
W   30 110/3 507/1 711/3 )پايين به باال از (متمركز ريزیبرنامه وجود 
W 4 33 311/3 507/1 111/3 غيردولتی بخش و كشاورزی ترويجی هایفعاليت بر نظارت نبود 
W 5 31 305/3 555/1 777/3 مديريتی تصميمات اخذ در كارشناسان نداشتن مشاركت 
W 6 30 010/3 513/1 055/3 فقدان زيرساخت مناسه برای تبدي  محتوی به رسانه 
W 7 31 155/3 511/1 055/3 بردارانبهره و كشاورزان سن باالبودن 
W 8 37 101/3 530/1 170/3 يابیمسئله و نيازسنجی فرآيند با مروجان آشنايی عدم 
W 9 35 107/3 530/1 110/3 كشاورزی بخش تخصصی امور در مروجان نداشتن مهارت 
W40 35 100/3 510/1 070/3 صف سطح در روستايی زن و مروجان كارشناسان كمبود 
W41 11 101/3 530/1 130/3 ترويجی امور انجام جهت مروجان نزد خودباوری روحيه كمبود 
W4  10 113/3 511/1 150/3 كشاورزان سواد سطح بودنپايين 

 0350های تحقيق، يافته: منبع           010/1: ميانگين ك  نقاب ضعف

ها متغيرهايی هستند كهه  منظور از فرصت. دهدرا نشان می ايرانترويج كشاورزی روی های پيش فرصت 1جدول 
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مهرتبط   ههای دسهتگاه  حمايهت  و مشهاركت با توجه به جدول . دهندعنوان موتور محرک شتاب حركت را افزايش میبه
 خهدمات  ههای شهركت  ،انبهوهی  ههای و رسانه صدا و سيما، (غيرهو  و مراتع هاجنگ  شيالت، دامپزشكی، هایسازمان(

 ههای وجود كلينيك ،و تحقيقی آموزشی مراكز از ظرفيت ، استآاده(مزارع ناظرين)كشاورزی  و مهندسی فنی ایمشاوره

 . باشندمی بخش ترويج كشاورزی ايرانروی  های پيشترين فرصتاز مهم پزشكیگياه

 بخش ترويج كشاورزی ايرانهای های فرصتبندی گويهرتبه .4جدول 

ف
ردي

 

 گويه

ميانگين 

امتياز )

 (خالص

اهميت 

 نسبی

امتياز 

 عامل
 رتبه

O1 
ها جنگ  شيالت، دامپزشكی، هایسازمان(بط رذی هایدستگاه حمايت و مشاركت

 (غيرهو
751/3 007/0 351/1 0 

O  0 310/1 007/0 570/3 انبوهی هایو رسانه سيما و صدا 

O  3 015/1 007/0 751/3 (مزارع ناظرين)كشاورزی  و مهندسی فنی ایمشاوره خدمات هایشركت 

O4 1 130/1 150/0 701/3 و تحقيقی آموزشی مراكز از ظرفيت استآاده 

O5 0 555/3 111/0 701/3 پزشكی گياه هایوجود كلينيك 

O6 1 503/3 110/0 530/3 ایوحرفهفنی مراكز وجود 

O7 7 513/3 100/0 170/3 بردارانسازی بهرهالمللی برای توانمندهای بينها و ظرفيتوجود فرصت 

O8 5 710/3 505/1 551/3 مرتبط علمی مراكز و كشاورزی هایوجود دانشكده 

O9 5 735/3 110/0 707/3 المللی گيری از دانش و تجارب موجود در سطح بين امكان بهره 

O10 01 737/3 100/0 000/3 ) بانكی تسهيالت وجود(ها بانك مشاركت 

O11 و ارتباطاتی  اطالعاتی آوریفن از استآاده (ICT) 055/3 131/0 707/3 00 

O1  00 150/3 111/0 110/3 كشاورزی بخش هایو تشك  هاتعاونی 

O1  03 011/3 505/1 715/3 مكانيزاسيون خدمات هایشركت 

O14 01 005/3 570/1 115/3 پرورش و آموزش توان از گيریامكان بهره 

O15 00 000/3 505/1 105/3 بين المللی و امكان استآاده از دستاوردهای نوينهای وجود سازمان 

O16  01 111/3 570/1 000/3 كشاورزی بخش در فعال خصوصی هایبخش ساير 

O17 07 113/3 511/1 113/3 هواشناسی هایامكانات كشاورزی دقيق نظير ايستگاه از ظرفيت استآاده 

O18 05 310/3 511/1 035/3 بخش با مرتبط هاینمايشگاه 

O19 05 055/3 501/1 055/3 المللی با مشاركت بخش خصوصی وجود تورهای ترويجی بين 

O 0 01 055/3 501/1 011/3 هاو دهياری روستايی اسالمی وجود شوراهای 

O 1 00 053/0 537/1 151/3 روستايی بسيج پايگاه 

O   00 075/0 537/1 177/3 بهداشت هایخانه مشاركت 

 0350های تحقيق، يافته: منبع                           511/3: هاميانگين ك  فرصت
 

-را نشهان مهی   بخش ترويج كشاورزی ايرانتحلي  نگرش كارشناسان مورد مطالعه نسبت به تهديدهای  0جدول 

مطابق نتايج ارائهه  . تغيير باشندتوانند محدودكننده موفقيت يك تهديدها، تغييرات عمده و ناگهانی هستند كه می. دهد
 پيچيهده  بوروكراسهی  وجهود  ها نشان داد پايين بودن سهم اعتبارات ترويج و آموزش در كشهور؛ يافته 0شده در جدول 

هها،  نامهآيين اجرايی ضمانت كشاورزی؛ عدم محصوالت صادرات و واردات جاینابه و غيركارشناسی هایاداری سياست
بخهش  ترين تهديدهای مهم كشاورزی، محصوالت توافقی خريد و تضمينی قيمت تعيين عدم ؛ واهدستورالعم  و قوانين

نيز پيش از اين در  (0111)اوالدل و ساكاگامی ، و (0101)ياداو و همكاران روند؛ كه شمار میبه ترويج كشاورزی ايران
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 .اندبه برخی از اين موارد اشاره كردهتحقيقات خود 

 بخش ترويج كشاورزی ايرانهای تهديدهای بندی گويهرتبه .5جدول 

 گويه رديف
امتياز )ميانگين

 (خالص

اهميت 

 نسبی

امتياز 

 عامل

رت

 به

T1 0 551/1 070/0 070/1 بودن سهم اعتبارات ترويج و آموزش در كشورپايين 

T  0 073/1 131/0 010/1 (كشاورزی بانك خصوصبه(اداری  پيچيده بوروكراسی وجود 

T  3 011/1 105/0 100/1 كشاورزی محصوالت صادرات و واردات جاینابه و غيركارشناسی هایسياست 

T4 1 050/1 173/0 510/3 هادستورالعم  و هانامهآيين قوانين، اجرايی ضمانت عدم 

T5 0 010/1 101/0 171/1 كشاورزی محصوالت توافقی خريد و تضمينی قيمت تعيين عدم 

T6 1 031/1 110/0 005/1 عدم توليد دانش ترويجی و كاربردی متناسه با شرايط توسط نظام دانشگاهی 

T7 7 000/1 131/0 550/3 كشاورزی محصوالت و بازاريابی توزيع، در امور تهيه، توليد ها واسطه وجود 

T8 5 175/1 131/0 501/3 منطقه هر متناسه كشت نوين الگوهای از حمايتی نظام و سياست تعيين عدم 

T9 5 110/1 131/0 511/3 كشاورزی محصوالت توليد هزينه باالبودن 

T10 01 113/1 157/0 707/3 ضعيف بودن ارتباب كاركردی و فرايندی ترويج با نظام تحقيقات 

T11 00 103/1 555/1 105/1 سالی و كمبود شديد آب در سطح كشوروجود خشك 

T1  00 115/1 0 115/1 هانهاده مصرف و توليد بر نظارت عدم 

T1   03 110/1 110/0 550/3  ضعف ارتباب فرايندی بين ترويج و دانشگاه 

T14 01 510/3 131/0 511/3 كشاورزی در امور هاسازمان و هادستگاه كاری موازی 

T15 00 510/3 555/1 115/1 توسط دانشگاه برای كار در عرصه ترويجشده عدم توانمندی كافی نيروی انسانی تربيت 

T16 01 501/3 571/1 111/1  (دمايی هایتنش سالی،خشك سي ،) طبيعی باليای با در مقابله برنامگیبی 

T17 01 501/3 511/1 005/1 كشاورزی هاینهاده قيمت رويهبی افزايش و تورم وجود 

T18 07 501/3 110/0 717/3 پژوهشی با نياز عرصه عدم تناسه نيازسنجی 

T19 05 551/3 555/1 530/3 كشاورزی اراضی نبودنپارچهيك 

T 0 05 551/3 101/0 501/3 بودن تحقيقات كاربردی و تقاضامحورناكافی 

T 1 01 530/3 555/1 575/3 عدم استقرار امكانات كشاورزی دقيق در مزارع 

T   00 501/3 555/1 571/3 از اساتيد و دانشجويان با عرصه كشاورزی عدم آشنايی كافی برخی 

T   00 701/3 571/1 501/3 كشاورزی محصوالت انبارداریو  نگهداری هایظرفيت كمبود 

T 4 03 731/3 530/1 115/1 موارد ساير به هاآن تبدي  و ملی اراضی و مراتع بردنازبين 

T 5 01 705/3 110/0 707/3 ای و ترويج مزرعه گيری از رهيافت تحقيق عدم  بهره 

T 6 00 115/3 101/0 115/3 هاها به كارسپاری به شركتعدم الزام ساير بخش 

T 7 01 017/3 507/1 501/3 های ترويجی و تخصصی ها در حوزه فعاليت توانمندی نامطلوب شركت 

T 8 07 171/3 507/1 751/3 كشاورزی محصوالت بيمه بودن محدود 

T 9  05 357/3 513/1 705/3 نظارت ضعيف بر عملكرد بخش خصوصی توسط ترويج 

T 0  05 351/3 555/1 511/3 (سي ، زلزله، تنش، طوفان و غيره)وجود باليای طبيعی 

 0350های تحقيق، يافته: منبع      010/1: ميانگين ك  تهديدها
 

ميانگين نقهاب   بعدی، دو مختصات جدول يك درSWOT ريسمات از حاص  تلآيقی هایاستراتژی استخراج زا پس
ها روی محورها تعيين گرديد، سهپس  با هم جمع و نقطه حاص  از برآيند آن Yبا يكديگر و نقاب محور  Xروی محور 

دار از مبدأ مختصات نمودار تا نقطهه تقهاطع   تعيين و بردار جهت Yو Xمح  تقاطع دو نقطه برآيند بر روی محورهای 
های نقهاب قهوت،   با توجه به ميانگين (.0شك  )دهد سيم شد كه اين بردار نقطه استراتژيك غاله را نشان میجديد تر
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صهورت  بهه  ترويج كشاورزی ايهران  نظام ها و تهديدها وضعيت شماتيك ناحيه استقرارپذيری استراتژيكضعف، فرصت
 :باشدذي  قاب  ترسيم می

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

و مشهخص نمهودن   ( عوامه  بيرونهی  )ها و تهديهدها  و فرصت( عوام  درونی)قوت و ضعف پس از شناسايی نقاب
راهبهرد  منظور ارائهه  درنهايت به. قاب  ارائه خواهد بود SWOT عوام  كليدی راهبردهای پيشنهادی بر اساس ماتريس 

محاسبه شده و با يكهديگر    (WT)با ميانگين ك  نقاب ضعف و تهديدها  (SO)هامناسه ميانگين نقاب قوت و فرصت
 (.1جدول )مقايسه شدند 

 هاو چگونگی تعيين استراتژی SWOTماتريس . 6جدول 

  (Weaknesses)نقاط ضعف (Strengths)نقاط قوت SWOTماتريس

 (كارانهراهبرد محافظه) 10/005 (راهبرد تهاجمی)51/011  (Opportunities)هافرصت

 (راهبرد تدافعی) 7/001 (راهبرد رقابتی) 11/007  (Threats)تهديدها

 0350های تحقيق، يافته: منبع

 

 عوام  درونی

 عوام  بيرونی

 فرصت

 قوت ضعف

 تهدید

موقعيت كنونی 

 سيستم ترويج

 

 برآيند عوام  درونی

 برآيند عوامل بيرونی

 

اهبرد تهاجمی ر  (SO) 

 (ST)راهبرد رقابتی 

كارانهمحافظهراهبرد   (WO) 

 

اهبرد تدافعیر (WT) 

 

 

 
-ترويج در شرايط موجودنمودار ناحيه استراتژيك نظام .  شکل   

     0350های تحقيق، يافته: منبع          
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 گيری و پيشنهادهانتيجه 

روسهتايی روی  ترويج متأثر از تغييرات مستمری است كه در شرايط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعضای جوامع 
ارتقای اثربخشی . تآاوت باشدتواند نسبت به اين تغيير و تحوالت بیاست؛ اين در حالی است كه نظام ترويج نمی داده

هها و تهديهدهای   شناسايی نقاب قوت، ضعف، فرصهت مستلزم های توسعه روستايی عنوان يكی از مؤلآهنظام ترويج به
لذا برای اثربخشی . سه برای تقويت آن و در نتيجه تسهي  فرآيند توسعه استفراروی اين نظام و ارائه راهبردهای منا

بديهی است كه غآلت از اين امر . های ترويج بايد با انتخاب راهبردهای مناسه، تغييرات ياد شده را تعدي  نمودبرنامه
ج و تضهعيف فرآينهد   رو منجربه كهاهش عملكهرد تهروي   ها و تهديدهای پيشنقاب قوت، ضعف، فرصتو عدم توجه به 

  .توسعه روستايی خواهد شد

هها و  و در راستای تحقق اهداف تحقيق، نقاب قوت، ضعف، فرصت SWOT در تحقيق حاضر با استآاده از تحلي 
بها مشهخص نمهودن عوامه  كليهدی، راهبردههای       . تعيين گرديهد  بخش ترويج كشاورزی ايرانروی تهديدهای پيش

 . از مح  تالقی هر يك از عوام  ارائه شد SWOTپيشنهادی بر اساس ماتريس 

بهبهود نظهام تهرويج    آمده از اين پهژوهش، بهتهرين راهبردههای كهالن كهه در      دست طوركلی بر اساس نتايج بهبه
سهاير راهبردههايی كهه     .باشندكارانه میو محافظه تدافعیمؤثر واقع خواهند شد تلآيقی از راهبردهای  كشاورزی ايران

هايی كهه كمتهر مهؤثر هسهتند در زيهر مهورد       چنين آنمؤثر باشند و هم ود نظام ترويج كشاورزی ايرانبهبتوانند در می
  .اندبررسی قرار گرفته

 (SO)راهبردهای تهاجمی 

ها بيشتر از ميهانگين  ها و فرصتكه ميانگين ك  نقاب قوتاين راهبرد نيز نقطه مقاب  راهبرد تدافعی است، زمانی 
-مهی ها  حداكرر رساندن نقاب قوت و فرصتدنبال بهاين راهبردها به. (SO > WT)ها و تهديدها باشد ك  نقاب ضعف

دست آمده در اين مطالعه اين راهبرد برای بهسازی نظام ترويج كشاورزی ايهران در شهرايط   با توجه به نتايج به. باشند
در ادامهه   .شهود رويج كشهاورزی ايهران توصهيه نمهی    فعلی كارايی ندارد؛ لذا كاربرد اين راهبرد برای بهسهازی نظهام ته   

 .آورده شده است بهبود نظام ترويج كشاورزی ايرانراهبردهای پيشنهادی حاص  از نتايج تحقيق برای 

 (ST)راهبردهای رقابتی 

كارانه است و زمانی مآيد اسهت كهه ميهانگين كه  نقهاب قهوت و       اين راهبرد در واقع نقطه مقاب  راهبرد محافظه 
هها  گيری از قهوت ، اين نوع راهبردها بر بهره(ST > WO)ها بيشتر باشد يدها از ميانگين ك  نقاب ضعف و فرصتتهد

، در صهورت اسهتآاده، راهبهرد مناسهبی     (1جدول )دست آمده  برای مقابله با تهديدها تأكيد دارند كه با توجه به نتايج به
 .نخواهد بود بهبود نظام ترويج كشاورزی ايرانبرای 

 (WT)های تدافعی راهبرد

بيشتر از ميانگين ك  نقاب قوت و  (WT)ها و تهديدها جا كه ميانگين ك  ضعفهای تحقيق از آنمطابق با يافته 
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، راهبرد كالن پيشنهادی برای بهبود نظام ترويج كشاورزی (WT >(51/011 )SO( 7/001))باشد می (SO)ها فرصت
ضعف را های ناشی از تهديدها و  نقابدر اين راهبرد سعی بر اين است كه زيان. بود ايران از نوع راهبرد تدافعی خواهد

در اين حالت تمركز بايد صرف بهبود شرايط داخلی جهت دسهتيابی بهه زمهان مناسهه بهرای بهبهود       . به حداق  رساند
رای بهبود نظهام تهرويج   راهبردهای تدافعی پيشنهادی ببر اساس نتايج حاص  از پژوهش حاضر، . شرايط بيرونی گردد

 :شودكشاورزی ايران به شرح ذي  توصيه می

 افزايش سهم اعتبارات خاص ترويج و آموزش كشاورزی در كشور؛

 منظور جلوگيری از تغييرات مداوم؛  ها بهنمودن آنها و بازنگری در اهداف ترويج و قانونیتعريف رسالتاصالح ساختار، باز

 ف يا تسهي  مقررات؛ انديشيدن تمهيداتی برای حذ

 های كشاورزمحور؛های واردات و صادرات محصوالت كشاورزی از طريق اتخاذ سياستاصالح سياست

 های اجرايی و ستادی ترويجتقويت ارتباب بين بخش

 کارانهراهبردهای محافظه

هها و تهديهدها كمتهر اسهت     ها از كه  نقهاب قهوت   كه در اين تحقيق ميانگين ك  نقاب ضعف و فرصتجايیاز آن
(WO>ST)كارانه خواهد بود، بنابراين راهبرد دوم مورد استآاده در بهبود نظام ترويج كشاورزی ايران راهبرد محافظه .

-بهه . عم  آيدهای بيرونی بههای درونی بهترين استآاده از فرصتدر اين راهبرد سعی برآن است كه با غلبه بر ضعف

 .آيدشمار میترين ابزار اين راهبرد بهها برای جبران نقاب ضعف از مهممزايای فرصتاستآاده از عبارت ديگر 

راهبردهای پيشنهادی برای بهبود نظام ترويج كشاورزی ايران به شرح ذي  بر اساس نتايج حاص  از اين تحقيق  
 :خواهد بود

 های ترويجی؛های اجرايی با فعاليتايجاد هماهنگی بيشتر بين دستگاه

 و تحقيقی؛ آموزشی مراكز از ظرفيت زنگری در ارتباب تشكيالتی بين صف و ستاد ترويج و استآادهبا

كشهاورزی جههت امهور اجرايهی      و مهندسهی  فنی ایمشاوره خدمات هایهای شركتاز امكانات و ظرفيت استآاده
 ترويجی؛

 كردن بستر مناسه برای ارتقاء انگيزه كاری در ميان كاركنان ترويج؛فراهم

 انبوهی برای تقويت و حمايت از بخش ترويج كشاورزی؛ هایو رسانه سيما و های صدابرنامه از ظرفيت استآاده

 .  بازنگری در سهم اعتبارات ترويج و آموزش كشاورزی
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Abstract 
Today extension is influenced by the continuous changes in the economic, 

social and cultural conditions of the rural communities' members. One of the 

criticisms of the extension system as the most important component of rural 

development is that it is not ready to deal with these changes. The main purpose of 

this study was to perform a strategic analysis of agricultural extension system in 

Iran. It was an applied type of research and the main instrument which was used in 

this survey was a questionnaire. The population of the study consisted of 169 

experts in six provinces (Fars, Zanjan, Tehran, Kerman, Mazandaran and 

Kermanshah), from which 117 people were selected based on the Krejcie & 

Morgan table by stratified random sampling method. The questionnaire was 

revised with the help of experts who had significant experience in agricultural 

extension to examine the validity of the instrument. A pilot study was conducted 

with 18 experts to determine the reliability of the questionnaire for the study. 

Computed Cronbach’s Alpha score was acceptable for different parts of the 

questionnaire (0.75-0.92), which indicated that the instrument was reliable. The 

research method is descriptive and according to research objectives it is based on 

SWOT analysis. Beginning with an analysis of the internal environment, a list of 

strengths and weaknesses of the extension System were prepared and a list of 

opportunities and threats were identified by analyzing the external environment. 

Some of the strategies derived from the research findings include increasing the 

share of special agricultural extension & education credits in the country; 

reforming the structure; redefining the missions; and reviewing them in order to 

promote and legitimize them to prevent continuous changes; creating more 

coordination between executive institutions with extension activities; reviewing the 

relationship between extension line and staff and use of the capacity of educational 

and research centers.  
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