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تحکیمتعامالت
تحقیقوترویجمبتنی

ترویجفراگیر بر
برایتوسعه

مویدی علیاکبر
جوادقاسمی
علیخبیری
رضاذبیحیطاری
مهدیابراهیمنژادمغانلو

معاونت آموزش و ترویج 
سازمان 

ح نظام نوین ترویج به منظور مداخله گری فعال ترویج در بخش تولیدی کشاورزی و منابع طبیعی  طر

و افزایش دانش فنی و تخصصی و کاربردی کارشناسان تدوین و از سال 1394 در کشور اجرا شد. این 

ح بر سه اصل  1( تجهیز و ساماندهی مراکز جهاد کشاورزی دهستان، 2( پهنه بندی عرصه های تولیدی  طر

و 3( استقرار مدیریت دانش استوار بود که در کنار این اصول، رویکردهایی چون بهره گیری از ظرفیت 

ح  )3 سال اول اجرا(  تحقیقات، بخش های اجرایی و بخش غیردولتی نیز دنبال شد. در فاز نخست طر

گام  اما در  گرفت.  نرم افزاری صورت  ابعاد سخت افزاری و  زیربنایی و ساختاری در  اقدامات  در مجموع 

ح( و توسعه و  آغاز طر دوم و در استمرار نظام نوین ترویج کشاورزی )به ویژه در سه سال دوم پس از 

پایدارسازی اقدمات انجام شده، به منظور تسهیل و تسریع روند اجرایی این نظام، تحکیم تعامات 

تحقیق، ترویج مبتنی بر ترویج برای توسعه تقویت رویکرد مسئله محوری مورد اقدام قرار گرفت که در 

ادامه به مهم ترین دستاوردهای این گام اشاره می شود )شکل 1(.

مقدمه:

   1(طرحیاورانتولید:
ح بــا هــدف بهره گیــری حداکثــری از ظرفیــت اعضــای هیــأت  ایــن طــر

علمــی و محققــان در عرصه هــای تولیــدی از طریــق تعامــل و همــکاری 

نهادهــای تحقیقاتــی، اجرایــی و ترویــج و بهره بــرداران بــا یکدیگــر و بــه 

منظــور احصــاء مشــکات دانشــی بهره بــرداران بــر مبنــای بازدیدهــای 

میدانــی و پیگیــری انجــام توصیه هــا تــا حصــول نتیجــه، در اردیبهشــت 

1399 توســط وزیــر  جهــاد کشــاورزی ابــاغ شــد.

یــاوران تولیــد در  ســال  ح  آغــاز و انجــام طــر از  طــی مــدت 10 مــاه 

 بالــغ بــر 1000 مشــکل فنــی بهره بــرداران توســط گروه هــای 
ً
1399، جمعــا

 3000 از  بیــش  و  شناســایی  مناطــق  ســطح  بــه  اعزامــی  کارشناســی 

تعــداد 179  ارائــه شــد. در ســال 1399  بهره بــرداران  بــه  فنــی  توصیــه 

گــزارش اثربخشــی کــه متضمــن نتایجــی شــامل کاهــش هزینــه و یــا 

افزایــش کمــی و کیفــی تولیــد و بــه تبــع آن افزایــش درآمــد بهره بــرداران 

ح ارســال شــد. بــود، بــه دبیرخانــه ملــی طــر

   2(راهانــدازیاســتودیوهایکشــاورزیوهســتههای
محتوایــیرســانههایکشــاورزی

تــوان  تقویــت  جهــت  ترویــج،  نویــن  نظــام  دوم  گام  ادامــه  در 

در  اســتان ها،  کشــاورزی  ترویــج  هماهنگــی  مدیریت هــای  رســانه ای 

ســطح ملــی و اســتانی، اســتودیوها و هســته های محتوایــی متعــدد 

انــدازی شــد )شــکل 2(.  راه  طراحــی و 
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توسعه آموزش های مهارتی 
و تربیت کشاورزان آینده و 

توسعه صاحیت های حرفه ای

گامدوماجرایطرحنظامنوینترویج شکل1.     اقداماتاساسیصورتگرفتهدر

شکل2.     راهاندازیاستودیوهاوهستههایمحتواییرسانههایکشاورزی

راهاندازیاستودیوهای
اختصاصیوهستههای

محتواییترویجی

ایجاد شبکه مجازی 
تصویری در قالب برنامه های 

شبکه برکت  در سطح 
استانی

ایجاد پایگاه ثابت در
 سازمان صدا وسیما با دو 

برنامه »رویش از شبکه 
آموزش« و »سفره سامت

 از شبکه سامت«

ایجاد جریان رسانه ای در 
بدنه وزارت متبوع با تشکیل 
18 هسته تخصصی محتوایی

شبکه برکت ملی )با سه 
برنامه 5 ساعته در هفته( 
از طریق استودیو کشاورز 

با دسترسی از طریق شبکه 
اجتماعی تاک

پیام رسان آموزش و ترویج 
)پات( 

طراحی و راه اندازی 32 
استودیوی کشاورزی در 

سازمان های جهاد 
کشاورزی استان 
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   3(راهاندازیشبکهآموزشکشاورزی
با ماحظات شـرایط روز حاکم بر جامعه، به ویژه بیماری  کووید 19 و 

بـه تبـع آن محدودیت هـای ایجـاد شـده در ارائـه خدمات میدانـی ترویج، 

و  برخـط  بـه صـورت  ترویجـی  و  آموزشـی  ارائـه خدمـات  رویکـرد تقویـت 

ح، شـبکه آمـوزش  مجـازی اتخـاذ گردیـد و در ایـن راسـتا، در گام دوم طـر

کشـاورزی )شـاک( به صورت مجازی در بخش کشـاورزی راه اندازی شـد. 

بدیـن ترتیـب، امـکان دسترسـی یکسـان، رایـگان و جسـتجو پذیـر در 

دوره هـای آموزشـی و ایجـاد فضـای آموزشـی یکنواخـت و عادالنـه بـرای 

کشـور و اقشـارمختلف، در هـر نقطـه فراهـم شـد.  کشـاورزان سراسـر 

شـبکه شـاک دارای 37 کانـال آمـوزش مجـازی اسـتانی و 14 کانـال ملـی 

فنـی و تخصصـی مشـتمل بـر موضوعـات آموزشـی - ترویجـی )زراعـت، 

آبزیـان،  و  شـیات  دامپزشـکی،  طبیعـی،  منابـع   ، طیـور و  دام  باغبانـی، 

آالت  و ماشـین  فنـی مهندسـی  آب وخـاک،  و غذایـی،  تبدیلـی  صنایـع 

کشـاورزی، مدیریـت، برنامه ریـزی و توسـعه کشـاورزی( شـبکه دانـش 

آمـوزان  دانـش  متوسـطه  آموزش هـای  مدیـران،  آمـوزش  کشـاورزی، 

می باشـد.  بهره بـرداران  آمـوزش  و  کشـاورزی  رشـته های 

تربیـتکشـاورزان آموزشهـایمهارتـیو 4(توسـعه    
آینـده

صـورت  بـه  بهره بـرداران  مهارتـی  آموزش هـای  تقویـت  و  توسـعه 

و  اسـتانی  اولویت هـای  بـر  مبتنـی  محصولـی  و  موضوعـی  تخصصـی 

ح مهـارت آمـوزی  ارائـه ایـن آموزش هـا بـه سـایر عاقمنـدان )اجـرای طـر

سـربازان وظیفه را به عنوان نمونه بسـیار موفق( و مبتنی بر لزوم آینده 

نگـری در آمـوزش و ترویـج کشـاورزی و موضـوع تربیـت کشـاورزان آینده 

با اولویت توسـعه هنرسـتان های کشاورزی نیز از جمله اقداماتی است 

ح، مـد نظـر قـرار گرفـت. در ایـن راسـتا، 16 هنرسـتان  کـه در گام دوم طـر

جدیـد کشـاورزی افتتـاح شـد کـه در نتیجـه آن مجمـوع هنرسـتان های 

وابسـته به وزارت جهاد کشـاورزی به 24 عدد رسـید. همچنین، »برنامه 

جامـع توسـعه ظرفیت هـای جوانـان روسـتایی و عشـایری« مهم تریـن 

ح  طـر اجـرای  جهـت  بسترسـازی  بـرای  کشـاورزی  ترویـج  نهـاد  برنامـه 

تربیـت کشـاورزان آینـده اسـت کـه نیازمنـد برنامه ریـزی و تعریـف فضـای 

جامـع  برنامـه  هـدف  مهم تریـن  اسـت.  مناسـب  نهـادی   - سـاختاری 

توسـعه ظرفیت های جوانان روسـتایی و عشایری، فراهم آوردن شرایط 

الزم برای نقش آفرینی آگاهانه و مسئوالنه جوانان روستایی در امورات 

سـازماندهی  و  تشـکیل  طریـق  از  امـر  ایـن  کـه  اسـت  خـود  بـه  مربـوط 

»کانون هـای جوانـان روسـتایی و عشـایری« عملیاتـی می شـود. بدیـن 

منظـور از سـال 1399، ایجـاد 32 کانـون در سـطح کشـور در دسـت اقـدام 

قـرار گرفتـه و توسـعه ایـن کانون هـا در سـال جـاری نیـز تـداوم دارد. 

5(توسـعهفعالیتهـایکشـاورزیزنـانروسـتاییو    
عشـایری

بـا  عشـایری  و  روسـتایی  زنـان  توانمندسـازی  و  آمـوزش  بـه  توجـه 

طریـق  از  روسـتایی  خانوارهـای  بـرای  درآمـدی  تنـوع  ایجـاد  رویکـرد 

کارآفرینـی و توسـعه  ترویـج  ظرفیت سـازی، نهادسـازی، شـبکه سـازی، 

اسـت.  قرارگرفتـه  برنامه هـا  اولویـت  در   ، پایـدار کارهـای  و  کسـب 

رویکـرد فراینـدی بـه فعالیت هـا و نـگاه زنجیـره ای بـه کارهـا، ارتبـاط بیـن 

فعالیت هـا را تسـهیل و دسـتیابی بـه اهـداف توسـعه ای را تسـریع کـرده 

اسـت. چنیـن فراینـدی موجـب  گسـترش کسـب و کارهـا و پایـداری آنها 

شـده اسـت. آشـنایی زنـان روسـتایی و عشـایری بـا الفبـای کسـب وکار 

از طریـق الگـوی اسـتاندارد LNSIE«، »آمـاده سـازی شـغلی، راه انـدازی و 

تجاری سـازی کسـب و کار، موجـب شـد آموزش هـای مهارتـی در حـوزه 

فراورده هـای جانبـی زنبورعسـل، نوغـان داری، توسـعه کاشـت گیاهـان 

دارویی و... منجر به اشـتغال زایی، و پایداری کسـب و کارها شـود. نتایج 

ح  طـر شـکل گیری  موجـب   آن  از  حاصـل  موفقیت هـای  و  تجربـه  ایـن 

ح،  "تـوان افزایـی اشـتغال محـور " شـده اسـت. نقطـه آغـاز اجـرای ایـن طر

وجـود  تسـهیل گران محلـی اسـت کـه توسـط زنان روسـتایی و عشـایری 

بعـدی، تشـکیل صندوق هـای خـرد اسـت  انتخـاب می شـوند. مرحلـه 

از  انجـام می شـود.  زنـان  بـا همـکاری تسـهیل گر و مشـارکت سـایر  کـه 

طریـق شبکه سـازی صندوق هـای خـرد، صندوق هـای شهرسـتانی زنـان 

تشـکیل می شـود و بـا بهره منـدی اعضـای  صندوق هـای خـرد و شـبکه 

وکارهـای  کسـب  کارآفرینـی،  آموزش هـای  از  شهرسـتانی  صندوق هـای 

جدیـد ایجـاد و کسـب وکارهـای موجـود تثبیـت می شـود. بـا گسـترش 

جریـان  کشـاورزی  بخش هـای  زیـر  در  مهارتـی  ترویجـی-  آموزش هـای 

توسـعه کسـب وکار در مناطـق روسـتایی و عشـایری تـداوم می یابـد. 

و دانشـگاهی  مراکـز بـا علمـی تعامـالت توسـعه )6    
علمـی رویدادهـای برگـزاری  در مشـارکت

در ایـن دوره، تعامـات گسـترده ای بیـن معاونـت آمـوزش و ترویـج 

)به ویـژه  علمـی  انجمن هـای  و  کشـاورزی  دانشـکده های  و  کشـاورزی 

انجمن ترویج و آموزش کشاورزی( صورت پذیرفت که تفاهم نامه هایی 

نیـز در ایـن راسـتا منعقـد شـد. همچنیـن، هشـتمین کنگـره ملـی علـوم 

در  پایـدار  محیط زیسـت  و  طبیعـی  منابـع  کشـاورزی،  آمـوزش  و  ترویـج 
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آمـوزش کشـاورزی  بـا انجمـن ترویـج و  سـال 1399 به صـورت مشـترک 

برگـزار شـد و در شـهریور سـال جـاری نیز »هفدهمین کنگـره علوم خاک 

و »نهمیـن  آب در مزرعـه«  ایـران و چهارمیـن همایـش ملـی مدیریـت 

همایـش علـوم علف هـای هـرز ایـران« بـا مشـارکت ایـن معاونـت برگـزار 

خواهـد شـد.

در علمـی پژوهشهـای و مطالعـات توسـعه )7    
کشـاورزی آمـوزش و ترویـج علـوم تخصصـی حوزههـای
معاونـت آمـوزش و ترویـج بـا ایجـاد کمیتـه علمـی و فنـی، اقـدام بـه 

تدویـن و اجـرای پروژه هـای مطالعاتی و پژوهشـی در زمینه های مختلف 

ح هـای تحقیقـی  آمـوزش کشـاورزی، اجـرای گسـترده طر علـوم ترویـج و 

ح هـای تحقیقـی توسـعه ای کشـاورزی و منابـع  ترویجـی و همچنیـن طر

طبیعـی نمـوده اسـت کـه ایـن امـر می توانـد ضمن توسـعه مبانـی علمی 

ایـن بخـش، بـه حـل مسـائل بـا رویکـردی علمـی و پژوهشـی بیانجامـد. 

   8(توسعهصالحیتهایحرفهای
در حـال حاضـر تقاضـا بـرای نیـروی کار در بـازار بخـش کشـاورزی بـه 

دلیـل توسـعه فناوری هـای دانش بنیـان و اسـتانداردهای جدیـد مـورد 

تقاضـای بـازار مصـرف تغییـر کـرده اسـت. لـذا، نیـاز بـه نیـروی کار ماهـر و 

متخصـص رو بـه افزایـش اسـت. تـاب آوری صاحبـان کسـب و کارهـای 

بـازار  درصدازسـهم   20 کـه  حـوزه  ایـن  در  شـاغل  کارگـران  و  کشـاورزی 

اشـتغال کشـور را تشـکیل می دهند، وابستگی شـدیدی به ارتقا و به روز 

رسـانی پیوسـته سـطح دانـش و مهارت هـای آنهـا دارد. از سـوی دیگر در 

مجموعـه وزارت جهاد کشـاورزی، هیـچ الگـوی کارشناسـی شـده ای برای 

تشخیص الزامات حرفه ای و استانداردهای ورود نیروی کار به مشاغل 

گوناگـون بخـش وجـود نـدارد. ایـن ضعف به نوبه خود موجب شـده که 

آموزش هـای ترویجـی هـم )علی رغم تاش های بی دریغ و ارزنده پرسـنل 

نظـام ترویـج و آمـوزش کشـاورزی( تـا حـد زیـادی از اولویت هـای واقعـِی 

بـه  کـه نمی تـوان  انسـانی بخـش منحـرف شـود. چـرا  نیـاز منابـع  مـورد 

راحتـی فعالیت هـای حرفـه ای مؤثـر و اولویت هـای آموزشـی مخاطبـان را 

تشـخیص داد. در این بین، اسـتقرار یک نظام جامع صاحیت حرفه ای 

حاکمیتـی  وظیفـه  یـک  عنـوان  بـه  کشـاورزی  بخـش  در  انسـانی  منابـع 

میـان  از  را  موجـود  نابسـامانی های  از  بسـیاری  می توانـد  اولویـت دار،  و 

بـردارد. 


