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 منظورتلفيق ترويج روستايي با مددکاري اجتماعي به

 ي ويژه در روستاهاها گروهتوانمندسازي 

 ١ *عباس نوروزي، اسماعيل شهبازي

 ۲۶/۹/۱۳۸۶: ، تاريخ پذيرش۲۴/۷/۱۳۸۶: تاريخ دريافت

 چکيده 

هـاي  گرايي در کنار تحوالت علمي و اجتماعي ضـرورت همکـاري بيشـتر تخصـص              تخصص

مقاله حاضر بـر اسـاس چنـين    . ناپذير ساخته استگوناگون در رفع مشکالت جامعه را اجتناب    

 وجـوه  نتايج اين پژوهش حـاکي از . ضرورتي در قالب يک مطالعة اسنادي صورت گرفته است  

هاي مددکاري اجتماعي و ترويج روستايي از نظر پيشينه در داخل کشور            اشتراک ميان تخصص  

لحاظ نوع مخاطبان است؛ همچنـين، درک       المللي و نيز تا حدي به     و سير تحوالت داخلي و بين     

هاي ترويجـي را    مخاطبان از خدمات مددکاري و در مقابل، عدم آگاهي آنها از مواهب آموزش            

شناختي در     تحوالت جمعيت  اي  پارهدنبال  به. هاي اين دو رشته برشمرد     از جمله تفاوت   توان  مي

 کـه  ها گروهگونه ي معلول و سالمند، از سويي اينها گروه رشد   ويژه  بهجامعة روستايي کشور و     

 اربـاب رجـوع     صـورت   بـه اند، بيش از پـيش      همواره مخاطب خدمات مددکاري اجتماعي بوده     

تر خدمات   از سوي ديگر، حضور پررنگ     ، و اند کشاورزي کشور مطرح شده    ي ترويج ها  فعاليت

ضرورت همکاري مددکاران اجتماعي    . نمايدناپذير مي مددکاري اجتماعي در اين مناطق اجتناب     

                                                 
استاد آموزش ترويج کشاورزي و توسعة روسـتايي دانشـگاه شـهيد بهشـتي، و عضـو هيئـت علمـي                     : به ترتيب * 

 . واحد ماکو،دانشگاه آزاد اسالمي
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هاست که  ها دارد و از رهگذر اين کنش و واکنش        و مروجان کشاورزي ريشه در همين واقعيت      

 از تجـارب ديگـري و سـرانجام، توانمندسـازي           گيـري   بهرها  توان غناي فعاليت هر يک را ب        مي

 . ي ويژه شاهد بودها گروه

 .روستاها/ توانمندسازي/ ي اجتماعيمددکار/ ترويج روستايي: هاکليدواژه

* * * 
 مقدمه

هـاي  هـاي جديـد دانشـگاهي در زمينـه         پيدايش رشته  ،گرايي بر علم  حاکميت تخصص 

هـاي  وند، از يک سو، تربيت نيروهايي با تخصص       اين ر . گوناگون را در پي داشته است     

ويژه را به دنبال داشته و، از سوي ديگر، تعامل و همکاري اين متخصصـان بـراي حـل                   

در ايـن ميـان، گذشـته از        . ناپذير ساخته است  معضالت چندبعدي را ضروري و اجتناب     

طح جوامع  تحوالت اجتماعي و فرهنگي در س      اي  پارهي علمي و فني، با بروز       ها  پيشرفت

و ماهيت چندبعدي مسائل و مشکالت ناشي از اين تحوالت، تماس و کنش و واکـنش                

از مصـاديق  . هاي گوناگون بيش از پيش در کانون توجه قرار گرفته اسـت        ميان تخصص 

مـددکاري  «و  » )۱(تـرويج کشـاورزي   «توان    هاي نيازمند همکاري با يکديگر، مي     تخصص

ي نيازمنـد جامعـه از      هـا   گـروه دو در زمينة کمـک بـه        را يادآور شد که هر      » )۲(اجتماعي

ي بر پيشـينة تـاريخي و فرهنگـي ايـران چنـين             تأملبرند؛ و از    اي مشترک بهره مي   فلسفه

 .آيد که هر دو در تاريخ اين مرز و بوم اصالت و ريشه دارندبرمي

هايي در نوع مخاطب قابـل      البته ميان مددکاري اجتماعي و ترويج کشاورزي، تفاوت       

در مددکاري، مخاطب اغلب مشخص و معين و در پـي جلـب کمـک و                . مشاهده است 

مساعدت است، حال آنکه مخاطب ترويج بيشتر جنبة عام و عمومي دارد و از احسـاس               

همچنين، در زمينة روش فعاليت، معمـوالً مـددکاري         . عدم نياز به کمک برخوردار است     

گيـرد امـا در تـرويج،       صورت مي ) مددکار(به عامل   ) مددجو(از طريق مراجعة مخاطب     

هاي فعاليـت   به همين ترتيب، عرصه   . کندبيشتر مروج به روستايي و کشاورز مراجعه مي       

اند؛ چنان که مددکاري بيشتر شهرها و مناطق شهري و ترويج اغلـب             اين دو نيز متفاوت   
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توان بـه    رو، مي از اين . دهند  ي خود قرار مي   ها  فعاليتروستا و مناطق روستايي را عرصة       

 .  و اهداف ترويج روستايي و مددکاري اجتماعي پي بردها روشهايي در اصول، تفاوت

هاي گوناگون، افزون بر ايجاد تغييراتي در اصول و         همچنين، بروز تحوالت در زمينه    

انجامـد؛ از جملـة ايـن تغييـرات در        ، به ارائة تعاريفي جديد از نوع مخاطب مي        ها  روش

چـه از لحـاظ     (وان رشد روزافزون سالمندان و معلوالن روسـتايي         ت  جوامع روستايي، مي  

اين پديده . را يادآور شد) قدر مطلق و چه از نظر درصد از کل جمعيت ساکن در روستا     

از سـوي  . يي را در زمرة مخاطبان جدي ترويج در روستاها قرار داده است ها  گروهچنين  

يي را از مخاطبان مـددکاري اجتمـاعي        ديگر، از آنجا که بايد معلوالن و سالمندان روستا        

تـر مـددکاران   بسا تعامل تـرويج و مـددکاري بـه حضـور گسـترده            شمار آورد، چه  نيز به 

اجتماعي در روستاها و بازشناسي مخاطبان آنها در اين مناطق بينجامد، چرا که با توجـه                

به تفاوت تحـوالت جمعيتـي در روسـتاها و شـهرها، ميـان مخاطبـان نهـاد مـددکاري                    

از طرف ديگر، از رهگذر ايـن  . هايي پديد خواهد آمداجتماعي در اين مناطق نيز تفاوت   

 از محتواي آموزشي ترويج در تعامل مددکاران اجتماعي با          گيري  بهرهتوان    همکاري، مي 

 . معلوالن و سالمندان روستايي و در پي آن، ارتقاي خوداتکايي آنها را شاهد بود
 

  و تحوالت مددکاري اجتماعي و ترويج کشاورزي گيريمروري اجمالي بر شکل

 مددکاري اجتماعي 

ها از اي علمي و دانشگاهي را بايد مانند بسياري ديگر از تخصص  مثابه رشته مددکاري به 

مظاهر تمدن و فرهنگ غرب دانست، که مراحل رشـد و تکامـل خـود را در آن سـامان          

 .ي ايران راه يافته استپشت سر گذاشته و به نظام آموزش عالي و نيز ادار

مفهوم عام عبارت از هر نوع نيکي، نيکوکاري، امداد و انفـاق اجتمـاعي              مددکاري به 

 و از آن جملـه     هـا   فعاليتاين تعريف عام شمار زيادي از       ). ۱۸: ۱۳۸۲اسماعيلي،  (است  

رو، از ايـن  . گيـرد ي ترويجـي را در بـر مـي        ها  فعاليتگرفته در قالب    هاي صورت تالش

 . ي مددکاري اجتماعي دانستها فعاليتي ترويجي را نيز در زمرة ها فعاليتن توا مي
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اي است کـه    فعاليت ويژه «: گويد  تر از مددکاري اجتماعي مي    پرلمن در تعريفي دقيق   

دارند و به آنان ياري     برخي از مؤسسات رفاه اجتماعي آن را به مراجعان خود عرضه مي           

 )۳(کالتي که در انجام دادن کار و وظـايف اجتمـاعي           بيشتري با مش   کارآييدهند تا با      مي

اگرچه نهـاد تـرويج چنـدان     ).۴: ۱۳۷۱پرلمن، (» اند، مقابله کنندرو شدهخود با آن روبه

 امـا از آنجـا کـه تـرويج از طريـق             شود  ميعنوان يک مؤسسة رفاه اجتماعي شناخته ن      به

اي کارآمـدتر بـه انجـام       نـه گورساند تـا بـه    هاي آموزشي به مراجعان خود مدد مي        برنامه

بپردازند، و اين کـار نيـز بـه         ) که همانا توليد محصوالت کشاورزي است     (وظايف خود   

عبـارتي، اسـتقالل و عـدم         صورتي مد نظر کارکنان ترويج اسـت کـه خوداتکـايي و بـه             

توان نوع برخورد و تعامل مـورد تأکيـد در            وابستگي آنها به نهاد ترويج محقق شود، مي       

 . ورزي را کامالً در راستاي مددکاري اجتماعي قلمداد کردترويج کشا

وجـود آورنـدة مـددکاري      ي بر گفتة پرلمن مبني بر آنکـه هسـتة اصـلي و بـه              تأملبا  

ي ترويجي و مددکاري بيش     ها  فعاليتسويي  داراي مشکل است، هم   » شخص«اجتماعي  

د کشـاورز و يـا      در ترويج کشاورزي نيز فـر     ). ۴: ۱۳۷۱پرلمن،   (شود  مياز پيش آشکار    

روستايي مورد توجه بوده، تعالي و ترقي او مورد نظر است تا از ايـن رهگـذر، رشـد و                    

 کـه تـرويج را بـا        شود  مي زماني آشکارتر    ويژه  بهاين مهم   . تکامل کل جامعه محقق شود    

 ). ۵۵: ۱۳۷۵شهبازي، (مقايسه کنيم » )۴(عمران اجتماعي«مکاتبي نظير 

ماعي را فعاليتي پيچيـده، پرتحـرک و در عـين حـال،             همچنين، پرلمن مددکاري اجت   

دانـد؛ و در توضـيح دليـل پيچيـدگي آن، ترکيـب مـددکاري               متغير و در حال تکامل مي     

از ايـن   ). ۳: ۱۳۷۱پـرلمن،   (دهد ميهاي گوناگون را مورد تأکيد قرار  اجتماعي از دانش  

ري پي برد، چـرا کـه       ي ترويجي و مددکا   ها  فعاليتتوان به نزديکي      ها، بيشتر مي  توصيف

عالوه . شود  ميهاي مختلف علمي تغذيه     اي علمي، از ديگر رشته      مثابه رشته ترويج نيز به  

ي هـا  فعاليـت  و مخاطبـان در  هـا  روشبر اين، پويايي و تکامل از جهات گوناگون مانند          

 . ترويجي کامالً قابل مشاهده است
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مـددکاري اجتمـاعي    «: گويـد  در تعريفي، به نقل از قنـدي مـي        ) ۱۵: ۱۳۷۱(آرام  سام

هدف آن  . هاي خاص قرار گرفته است      اي است که بر پاية دانش و مهارت       خدمتي حرفه 

 و يا جامعه است تا بتوانند استقالل شخصي، اجتماعي و رضايت            ها  گروهکمک به افراد،    

مطابق اين تعريف، در حالي کـه از يـک سـو،            . »دست آورند خاطر فردي و اجتماعي به    

ي ترويجي و مددکاري را استنباط کـرد، از سـوي    ها  فعاليتسويي  زديکي و هم  توان ن   مي

ديگر، با توجه به تأکيد و يادآوري در زمينة استقالل شخصي و اجتماعي و نيز رضـايت                 

ي هـا   فعاليـت توان کسـب دانـش و مهـارت الزم بـراي حسـن انجـام                  خاطر فردي، مي  

ي هـا  فعاليـت ارت ديگـر، نبايـد بـه     به عبـ  . مددکاري کارشناسان ترويج را نيز درک کرد      

 . انگارانه داشت و آن را کاري غيرتخصصي و غيرعلمي دانستمددکاري نگاهي ساده

 اصل اخالقـي  ۲بر اين باور است که در حرفة مددکاري اجتماعي، ) ۵: ۱۳۷۹(اقليما  

اصول اخالقي  .  اصل عمومي وجود دارد، که مددکاران ناگزيرند آنها را رعايت کنند           ۹و  

 : اند ازددکاري اجتماعي عبارتم

 ، و مقام انساني مددجو و احترام بدان پذيرش ‐۱

ي ها  فعاليت؛ بدين معني که مددکاران نبايد در جريان         ها  انساناعتقاد به برابري     ‐۲

ي از حقوقي همچون رفاه اجتماعي، بهداشت، و آموزش مند  بهرهاي خود   حرفه

 . اي خاص بدانندو پرورش را در انحصار طبقه

 : اند ازهمچنين، اصول عمومي حرفة مددکاري عبارت

هـايي بسـيار     در عين برخورداري از وجوه اشتراک متعدد تفـاوت         ها  انسان: فرديت  ‐۱

توان يک برنامة مددکاري مناسب براي يک مـددجو           نيز دارند و بر اين اساس، نمي      

اي رنامـه آميز پنداشت بلکه بايـد بـراي مشـکل او ب         را براي فردي ديگر نيز موفقيت     

 جداگانه تهيه کرد؛
 عنوان فردي داراي مشکل بپذيرد؛ مددکار بايد مددجو را به: پذيرش ‐۲
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؛ بايد بر مبناي هنجارها، فرهنگ، سنن و الگوهايي که مددجو           ايايجاد رابطة حرفه    ‐۳

 صـورت   بـه اي ميـان مـددکار و مـددجو         گيرد، نوعي رابطـة حرفـه     از آنها الهام مي   

 انه ايجادشود؛ دوجانبه، صميمي و صادق
  اي؛رازداري حرفه  ‐۴
؛ بايـد مـددجو بـا دخالـت در          گيـري  و خودتصميم  ها  فعاليتمشارکت مددجو در      ‐۵

حـل مشـکالت بپـردازد و    کـارگيري راه ي مربوط به خود، به کشف و بـه   ها  فعاليت

 انتظار نداشته باشد که مددکار مشکالت او را حل کند؛
ا و کمبودهاي رواني و اجتمـاعي خـود را          ه؛ بايد مددکار عقده   خودشناسي مددکار   ‐۶

تـوان از بـروز پديـدة         بشناسد و بر آنها تسلط داشـته باشـد؛ از ايـن رهگـذر، مـي               

 بين مددکار و مددجو جلوگيري کرد؛ » )۵(ضدانتقال«
اي بـا    در زمـان ايجـاد رابطـة حرفـه         ويژه  به؛ بايد مددکار،    مهار احساسات مددکار    ‐۷

 شد؛ مددجو، بر احساسات خود مسلط با
؛ بايد مددکار شرايطي را فراهم کند که مددجو بتوانـد           احترام به احساسات مددجو     ‐۸

 بدون هراس و نگراني مطالب خود را بيان کند؛ و 
؛ بايد مددکار پيش از دريافت اطالعات کامل از هر گونه قضاوت            داوريعدم پيش   ‐۹

 . و بپردازدنسبت به مددجو خودداري کند و تنها پس از آن، به شناسايي مشکل ا

در بارة پيشـينة مـددکاري اجتمـاعي بـر ايـن بـاور اسـت کـه                  ) ۱۴: ۱۳۸۱(آرام  سام

اي مذهبي در جوامع مختلف وجود داشته است        منزلة وظيفه مددکاري اجتماعي سنتي به   

ي پس  ها  سالاي براي حل مشکالت ناشي از صنعتي شدن، دستاورد           حرفه صورت  بهاما  

تر ايجاد مددکاري اجتماعي مدعي     او در تبيين دقيق   . رود  يمشمار  از جنگ جهاني اول به    

است که در پي تحوالت اجتماعي، گسترش شهرنشيني و رشد صنعتي، رفاه اجتماعي از              

نخست، بر اثـر ضـعف و سسـتي بسـياري از نهادهـاي      : دو جهت دستخوش تحول شد    

 نتيجـة   کردنـد و در    پايگاه ارائـة خـدمات اجتمـاعي عمـل مـي           صورت  بهاجتماعي، که   

دنبـال رشـد روزافـزون      تحوالت يادشده امکانات خـود را از دسـت دادنـد؛ و دوم، بـه              
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 مشکالت اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در جوامـع يادشـده، کـه در نتيجـة آن، تـالش                 

 ).۱۲: ۱۳۷۱آرام، سام(فايده شد زودي بيهاي محلي بهنهادهايي مانند کليسا يا انجمن

ي نوظهور يا قـديمي     ها  بحرانت از آن دارد که همواره       بررسي اسناد و مدارک حکاي    

 بشـري بـه     ه را آزرده است؛ و به همين دليل، هميشـه جامعـ           انسانو مزمن فکر و ذهن      

ــددکاري     ــا آنچــه خــدمات م ــوده اســت؛ ام ــد ب ــددکاري اجتمــاعي نيازمن  خــدمات م

ر آن بـه   اي اسـت کـه مـددکاري د        هاي ديگر متمايز ساخته، زمينه    اي را از دوره    هر دوره 

به عبارت ديگر، هر زمان که جامعه به آشفتگي و يـا نگرانـي              . خدمت گرفته شده است   

 . جديدي دچار شده، خدمات مددکاري اجتماعي به همان سو هدايت شده است

در مـورد تحـوالت مـددکاري اجتمـاعي در          ) ۲۸ ‐۲۷: ۱۳۸۳(آرام  براي نمونه، سام  

جنـگ جهـاني اول، مقابلـه بـا ليبراليسـم و            ي پس از    ها  سالدر  : گويد  جامعة آمريکا مي  

. هاي کارگري مورد توجه مددکاري اجتماعي بـود داروينيسم، مفاسد اجتماعي، و جنبش 

هـاي  ، بـه دليـل رکـود اقتصـادي ناشـي از ناهنجـاري             ۱۹۴۵ تا   ۱۹۳۰ي  ها  سالدر طول   

اقتصادي و اجتماعي، مهاجرت گسترده روسـتاييان بـه شـهرها، و آغـاز و ادامـة جنـگ                   

 .هاني دوم، مددکاري اجتماعي جايگاهي مناسب يافتج

هـاي کارشناسـي و      سـال، دوره   ۱۵، در طـول     ۱۹۶۰از پايان جنـگ جهـاني دوم تـا          

اندازي و انجمن   هاي مختلف آمريکا راه   کارشناسي ارشد مددکاري اجتماعي در دانشگاه     

دن ، بيکـاري، کنـد شـ      ۱۹۶۰ –۱۹۷۵ي  هـا   سالدر  . ملي مددکاري اجتماعي تشکيل شد    

هاي فضايي، تـرور   رشد اقتصادي، جنگ سرد ، بحران موشکي کوبا، جنگ ويتنام، برنامه 

 مواردي بودند که در جامعة آمريکا، مـددکاران         ترين  مهمکندي، و جنبش آزادي زنان از       

عــالوه بــر ايــن، در ايــن دوره، مــددکاري اجتمــاعي از . پرداختنــداجتمــاعي بــدان مــي

کـارگيري مـددکاري اجتمـاعي از سـوي      عي شد؛ و با به     متوجه اصالح اجتما   کاوي  روان

، رويکـرد   ۱۹۸۷ تـا    ۱۹۷۰در دهـة    . بخش خصوصي، دورة دکتري آن هم تأسـيس شـد         

 مددکاري اجتماعي به تخصصي شدن و حضور مددکاران اجتماعي در صنعت و روسـتا              
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 عصـر  هايي ماننـد يي همچون تورم و بيکاري زياد، پديدهها بحران و در کنار دهد  ميرخ  

هـاي بهداشـتي و عمـومي،       اي، و افـزايش مراقبـت     رايانه، نگراني نسبت به انرژي هسته     

در ايـن دوره، مقابلـه بـا برخـي          . کنـد  در مورد سالمندان، در جامعـه ظهـور مـي          ويژه  به

خانمـان،  ي اجتماعي نظير بدرفتاري با همسـر و فرزنـدان، زنـان و مـردان بـي                ها  آسيب

 مواردي است که مددکاران اجتماعي را به        ترين  مهمواد مخدر   بيماري ايدز، و اعتياد به م     

آرام حضور گستردة مـددکاران اجتمـاعي در        گذشته از اينها، سام   . خود مشغول کرده بود   

 . شود مي سال گذشته را يادآور ۵۰ارتش آمريکا در 

هاي نظـامي آمريکـا بـه اقصـي نقـاط           رسد که عواقب ناشي از لشکرکشي     به نظر مي  

 علت  ترين  مهمعوارض روحي و رواني براي نظاميان اين کشور در پي داشته،            جهان که   

 . حضور گستردة مددکاران اجتماعي در ارتش اين کشور بوده است

ي بر موارد يادشده گوياي اين واقعيت است که هر گاه بر پيکرة جامعـة انسـاني                 تأمل

و مـددکاري   کـارگيري مـددکاران     ي اجتماعي وارد شـده اسـت، ضـرورت بـه          ها  آسيب

اجتماعي بيشتر احساس شـده و در واقـع، آسـيب مـورد نظـر زمينـه را بـراي حضـور                      

مددکاران اجتماعي فراهم کرده است؛ و بدين ترتيب، عرصه و بسـتر ظهـور مـددکاري                

 . ي پديدآمده در جامعه متفاوت بوده استها بحراناجتماعي متناسب با نوع 

ند تحوالت اجتماعي و صـنعتي نسـبت        در کشورهاي در حال توسعه، از آنجا که رو        

تـوان هـم در       يافته با رشدي کندتر همراه است، که تجلي آن را مـي           به کشورهاي توسعه  

تر مشکالت اجتمـاعي  يئنابودي کندتر نهادهاي سنتي متولي مددکاري و هم در بروز بط     

و فرهنگي مشاهده کرد، دور از انتظار نيست کـه ضـرورت ايجـاد خـدمات مـددکاري                  

 . گر شده باشداعي ديرتر جلوهاجتم

 شـوراي عـالي فرهنـگ،       ۹۵۲ و در جلسـة      ۱۳۳۷به همين دليل است کـه در سـال          

هاي کارداني، ترتيب دورهمددکاري اجتماعي به عنوان يک رشتة دانشگاهي آغاز شده، به

. شـوند  در ايران راه اندازي مي۱۳۵۰کارشناسي، و کارشناسي ارشد مددکاري تا پيش از    

ي پس از انقالب، وقوع حوادثي نظير جنگ و زلزله موجب شد که در کشور،               ها  سالدر  
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نياز به رشتة مددکاري و مددکاران اجتماعي احساس شود، به طوري که در حال حاضر               

 گرايشي از علوم اجتمـاعي      صورت  بهدر چندين دانشگاه کشور رشتة خدمات اجتماعي        

پـردازد  طوح و مقـاطع مختلـف مـي      وجود دارد و به تربيت مـددکاران اجتمـاعي در سـ           

 ). ۵: ۱۳۸۴موسوي چک، (

آيد که پيشينة مددکاري اجتمـاعي در ايـران         از اين موارد به هيچ عنوان چنين برنمي       

هـا و   سال گذشته است، بلکه تـاريخ ايـران سرشـار از حرکـت       ۵۰محدود و منحصر به     

به بهترين شکل ممکن  اما يي است که اگرچه عنوان مددکاري اجتماعي نداشته      ها  فعاليت

الزمـاني از   يـاد ناصـرالدين صـاحب     در ايـن مـورد، زنـده      . آن را به تصوير کشيده است     

کنـد و دسـتگيري     ين مددکار عالَم اسالمي يـاد مـي       تر  بزرگبه عنوان   ) ع(حضرت علي   

 صورت  بهگير، يتيمان، زنان بيوه، بيماران و معلوالن، آن هم          ايشان از بينوايان، پيران زمين    

 ). ۵الف : ۱۳۴۷قندي،  (شود مياني و ناشناخته، را يادآور پنه

تـرين حرکـت    نسبت به انجام آن اهتمـام ورزيدنـد، متعـالي         ) ع(آنچه حضرت علي    

 از تعالي اقدامات ايشان، که ذهـن        اي  نمونهتنها براي يادآوري    . مددکاري اجتماعي است  

 مخفيانـه و ناشـناخته    صـورت  بهتوان به مددرساني ايشان       ما قادر به تحليل آن است، مي      

 . اي که مبادا مددجو نزد مددکار احساس شرمندگي کندگونهاشاره کرد، به

و ائمـة اطهـار و پـس از         ) ع(در تاريخ و فرهنگ کهن خود، پيش از حضرت علـي            

 از  اي  نمونـه بـراي   . توانيم شواهدي متعدد از مددکاري اجتماعي ارائه دهيم         ايشان نيز مي  

ي معـاف از جزيـه      هـا   گـروه تـوان بـه        پيش از اسالم در کشور، مـي       مددکاري در دوران  

در زمان انوشيروان، پادشاه ساساني، اشاره کـرد؛ کـه بـه تعبيـر دکتـر                ) ماليات سرشمار (

گرفـت کـه در ميـان آنهـا،         باستاني پاريزي، احتماالً با مشورت بوزرجمهر صـورت مـي         

اند، درويشان و فقرا و کسـاني  رانتوان از زنان، جمعي که به عنوان خدمتکار نزد ديگ           مي

 ). ۵۳۱: ۱۳۸۲باستاني پاريزي، (توانند از زمين بلند شوند، نام برد  که به علت مرض نمي
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هـاي  تـرين جلـوه  مثابـه يکـي از عـالي   بـه » وقف«ي پس از اسالم، بايد از     ها  سالدر  

کمک به  مددکاري اجتماعي در جامعة اسالمي نام برد، زيرا اختصاص مورِد وقفي براي             

 . رود ميشمار گذران کار و زندگي نيازمندان جامعه از بارزترين موارد کاربرد وقف به

الدين محمد، از بزرگان يزد در      الزماني از رکن  در اين زمينه، دکتر ناصرالدين صاحب     

اي از وي بـر جـاي مانـده اسـت؛ و در آن، او      نامهبرد که وقف  قرن هشتم قمري، نام مي    

هاي اساسي بـه يکايـک کارهـاي بيمـاران و           نگي رسيدگي، و کمک   شرح وظايف، چگو  

معلوم و مشخص کرده است؛ بـراي       » جامع الخيرات «ساير مستمندان را در کتابي به نام        

فروختند اگر کوزة آب کودکان سقا که آب مي       : دهد  مينمونه، در يک مورد، چنين شرح       

کردنـد، بشـکند، بايـد از وجـه         يبردند و در برابر آن اجرت دريافت مـ        و يا به منازل مي    

دستي بيکار نشده، بـه گـدايي و ولگـردي          خاصي براي آنها کوزه تهيه کرد تا بر اثر تهي         

 ). ۸ الف ‐ ۶الف : ۱۳۴۷قندي، (ناگزير نشوند 

الزماني با انتقاد از فقدان اهتمام به بررسي جامع و مطالعة دقيـق در              در ادامه، صاحب  

در پيشينة تاريخي ايران، با اين هدف کـه تـا چـه انـدازه               بارة مسائل رفاهي و بهزيستي      

هاي گذشته استفاده کرد، به طـرح ايـن         ي خدمات اجتماعي از سنت    ها  طرحتوان در     مي

پردازد که آيا در اين مورد هم بايد خارجيان و خاورشناسان پيشگام شوند تـا            پرسش مي 

واقعيت آن  ). ۹ الف   ‐ ۸ف  ال: ۱۳۴۷قندي،  (ما در پي بازشناسي تعاوني خويشتن باشيم        

 غالبـاً کنيم بلکه بر اساس يک قالب ذهني،        تنها از اين بازشناسي غفلت مي     است که ما نه   

کنـيم و  ها را فاقد هر گونه ارزش و اعتبار قلمداد مـي         تجربيات بومي خود در همة زمينه     

 . دانيمپرداختن بدين قبيل موارد را دون شأن يک پژوهش علمي مي

 زي ترويج کشاور

توانيم زمـاني مشـخص را        چنانچه ترويج را نوعي آموزش غيررسمي تعريف کنيم، نمي        

ختصار به سـوابق    ن حال، چنانچه بر آن شويم که به ا        در عي . براي آغاز آن در نظر گيريم     
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اين نوع آموزش در جهان و ايران بپردازيم، بايد روندي همچون مـددکاري را بـراي آن                 

 . ترسيم کنيم

 حکايـت از آن دارد کـه اسـتفاده از واژة تـرويج از يـک روش                  هـا   شپـژوه  اي  پاره

تقريبـاً  . آموزشي جديد در کشور انگلستان در نيمة دوم قرن نوزدهم برگرفته شده است            

يي در بارة چگونگي پرداختن به      ها  بحثهاي آکسفورد و کمبريج،     ، در دانشگاه  ۱۸۵۰در  

 و صنعتي آغاز شد؛ تـا اينکـه         ي شهري ها  بخشنيازهاي آموزشي جمعيت روزافزون در      

هـاي  در آغـاز، بيشـتر سـخنراني      .  صورت گرفت  )۶(، طراحي ترويج دانشگاهي   ۱۸۶۷در  

استادان دانشگاه بـراي تـودة مـردم محـدود و منحصـر بـه سـوادآموزي و موضـوعات                    

هـاي  ، مباحـث کشـاورزي نيـز در سـخنراني     ۱۸۹۰اجتماعي بـود؛ و سـرانجام در دهـة          

توفيق فعاليت اخير در بريتانيا موجب      .  مورد توجه قرار گرفت    کارگاهي مناطق روستايي  

در . انـدازي شـود    در آمريکا راه   ويژه  بهيي مشابه در ساير نقاط جهان و        ها  فعاليتشد که   

 بـه   ، کـه پاسـخي    )۷(هـاي لنـدگرانت   اياالت متحده آمريکا، کار فرادانشـگاهي دانشـکده       

 توسعه يافت و صـورت سـازماني بـه     بود، با شور و شوق     هاي کشاورز نيازهاي خانواده 

 .(Jones and Garforth, 1998: 1-2)خود گرفت 

بدين ترتيب، آنچه به نظر جونز و گارفورث موجبات خلق واژة تـرويج و متعاقـب                

هـا بـه    آن ترويج دانشگاهي را فراهم آورد، اهتمام بـه انتقـال اندوختـة علمـي دانشـگاه                

هـاي مختلـف   رسد در ميان عرصه به نظر ميمرزهاي فراسوي ديوارهاي دانشگاه بود؛ و 

اي بـود کـه در آن، ضـرورت انتقـال دانـش و مهـارت                علمي، کشاورزي يگانـه مقولـه     

دانشمندان به تودة مردم، يعني روستاييان، مورد توجه قرار گرفت و چنين ضـرورتي در               

ن هاي لندگرانت که در واقع، همـا      بعدها دانشکده . ها چندان احساس نشد   ساير تخصص 

هاي ايالتي در آمريکا بودند، به توسعة اين        هاي کشاورزي و هستة اولية دانشگاه     دانشکده

 . ايده پرداختند

البته اين محققان هم اذعان دارند که عقيدة توسعه و گسترش اطالعات مفيد و مورد               

آنها . تر است نياز جمعيت بزرگسال در مقياس بزرگ از نهضت ترويج دانشگاهي قديمي          
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 ين منظور به لرد هنـري بروگـام، سياسـتمدار انگليسـي، اشـاره دارنـد کـه بـراي                    براي ا 

  ۱۸۲۶را در  انتشــار دانــش مفيــد در ميــان فقــرا و تــودة جمعيــت بزرگســال، انجمنــي 

 هـاي  و نيـز کميتـه     قيمـت ايـن انجمـن بيشـتر از طريـق انتشـارات ارزان           . تأسيس کـرد  

 ، ۱۸۴۰ آن، تــا قبــل از دهــة دنبــال کــرد؛ و بــهمحلــي در سراســر کشــور فعاليــت مــي

هاي ديگري در چند کشور اروپايي، هند، چين، مالزي، و اياالت متحـده تشـکيل             انجمن

  (Jones and Garforth, 1998: 2).شد 

که تصويب بايد آمريکا را کانون رشد و تعالي مکتب آموزشي ترويج تلقي کرد، چرا   

ج دانشگاهي در اين کشور منجر شد؛ و         به ايجاد نظام تروي    ۱۹۱۴ ليور در    ـ قانون اسميت 

هـاي  ي پس از جنگ جهاني دوم کـه کشـورهاي اروپـايي درگيـر نابسـاماني               ها  سالدر  

حاصل از جنگ بودند، سياستمداران آمريکايي ايـن مکتـب آموزشـي را بـه کشـورهاي                

 . جهان سوم و از جمله ايران معرفي کردند

رهاي غربـي و در دوران پـس از          اينکه ترويج هم مانند مـددکاري از کشـو         رغم  علي

جنگ جهاني دوم به نظام اداري و متعاقب آن به نظام آموزش عالي ايران راه يافـت امـا                   

 . اي قديمي داردباز هم مانند مددکاري، در جامعة ايراني سابقه

مجمـع مرکـزي اتحاديـة      «تـوان بـه       ي ترويجي در ايران، مـي     ها  فعاليت براي نمونة   

يدي در کشور اشاره کرد کـه در روسـتاهاي مختلـف اطـراف               خورش ۱۲۹۶ در   »زارعين

اين اتحاديه براي هر يک از اعضاي خود کارت عضويتي          . شهر ري چندين شعبه داشت    

 در آن بـه    ) در آن زمـان   (زنـي پيشـرفته     کرد که تصويري از يک خـيش شـخم        صادر مي 

: د از هاي همين کارت، هدف اين جمعيـت عبـارت بـو          بر اساس نوشته  . خوردچشم مي 

ترويج دين حنيف اسالم و پيشرفت معارف و مسـاعدت بـا حکومـت ملـي و تکميـل           «

  ). ۱۷: ۱۳۶۸نژاد، صفي(» اصول فن زراعت

منزلـة  تر بدان اشاره شد، دقيقاً همان چيزي است که جونز و گـارفوث بـه              آنچه پيش 

کنند؛ يعنـي  ي ترويجي در کشورهاي اروپايي و آمريکا از آن ياد مي   ها  فعاليتاي از   بارقه
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اي کشاورز و روستايي گرد هم آمده، تشـکلي را ايجـاد کـرده، بـراي تعـالي فنـون                    عده

 . کردندزراعي خود در پرتو اهداف متعالي ديگر عمل مي

رسد که چنانچه تاريخ غني و کهن کشور به دقت از سوي اهل فن مـورد                به نظر مي  

ز ايـن دسـت را شـاهد آورد و از           تـوان بسـياري مـوارد ا        مطالعه و تدقيق قرار گيرد، مي     

به هر حال، از آنجا که تـرويج خـود نـوعي آمـوزش              . آمده استفاده کرد  دستتجارب به 

توان مـواردي را نظيـر آنچـه          است و آموزش هم قدمتي به اندازة حيات بشري دارد، مي          

نـة  اي کهـن در زمي     آنکه ايران کشوري با پيشـينه      ويژه  بهاشاره شد، باز هم به ميان آورد؛        

کشاورزي است، و برخي هم بر اين باورند که کشاورزي براي نخستين بار از ايران آغاز   

 . شده است

ي پـس از  هـا  سـال ي ترويجـي در ايـران را   ها  فعاليتبا اين همه، بايد شروع رسمي       

 خورشـيدي بنيـاد خـاور نزديـک         ۱۳۲۰در نيمـة دهـة      . پايان جنگ جهاني دوم دانست    

را در منطقــة ورامــين آغــاز کــرد و در پــي آن، ادارة ي ترويجــي هــا فعاليــتنخســتين 

ي توسعة روستايي   ها  فعاليتمنزلة اساس   ترويج را به  ) ۴اصل  (هاي فني آمريکا     همکاري

 . و کشاورزي خود در ايران به خدمت گرفت

، »بنگــاه عمــران وزارت کشــور«ي پــيش از انقــالب اســالمي، کارکنــان هــا ســالدر 

داري، کارمنـدان  اعم از مروجان کشاورزي و خانه   » ورزيسازمان ترويج کشا  «کارگزاران  

 تـرين   مهـم در وزارت فرهنگ وقت و سپاهيان ترويج و آباداني          » ادارة تعليمات اساسي  «

ي خود در سطح    ها  فعاليتهاي ترويجي را سرلوحة     يي بودند که آموزش   ها  گروهافراد و   

 . گيرتر بوده استزي چشمروستاها قرار دادند؛ البته سهم و نقش سازمان ترويج کشاور

ي فعاليـت رسـمي آن      ها  سال دستاوردهاي ترويج کشاورزي در نخستين       ترين  مهماز  

تـرويج تلقـيح   : توان مـواردي از ايـن دسـت را يـادآور شـد          ، مي )۱۳۳۰دهة  (در کشور   

هاي دامي، توزيـع بـذر    ها، مبارزه با کنه   کوبي دام  در گاوهاي بومي، مايه    ويژه  بهمصنوعي  

شده، توزيع کـود شـيميايي، توزيـع وسـايل پيشـرفتة            ده، توزيع جوجة اصالح   شاصالح

ها و از آن جملـه مبـارزه بـا         ي نوين مبارزه با آفات و بيماري      ها  روشکشاورزي، ترويج   
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سياهک گندم با استفاده از سولفات مس، و بهبود جيرة غذايي دام بـا افـزودن مـالس و                   

). ۲۰۵‐۲۰۱: ۱۳۸۰پـور، زمـاني (شـد   ه مـي  تفالة چغندرقند کـه پـيش از آن، دور ريختـ          

ي سـازمان   هـا   فعاليـت داري و آموزش جوانان روستايي از ارکـان         همچنين، ترويج خانه  

 . ترويج کشاورزي در اين دوره بود

 تـرين   مهـم ي مربوط به اصالحات ارضي      ها  فعاليت، حضور در عرصة     ۱۳۴۰در دهة   

عالوه بر اين، سپاه ترويج و آبـاداني        . رفتشمار مي مشغولي کارکنان ميداني ترويج به    دل

زمان با اصالحات ارضي تشکيل شد، اگرچه در مواردي به نظام ترويج کشاورزي         که هم 

 .  عاملي بازدارنده بودصورت بهکرد اما در مواردي هم نقش آن بيشتر کمک مي

، دگرديسي در سازمان ترويج کشاورزي از طريق ورود کارکنان شاغل           ۱۳۵۰در دهة   

ي افزايش توليد و اختصـاص بيشـتر وقـت کارکنـان سـازمان تـرويج بـدين                  ها  رحطدر  

 .  رويداد گفتني در اين زمينه بودترين مهم ها طرح

، پس از پشت سر گذاشتن خطر انحالل سازمان ترويج کشاورزي بـه             ۱۳۶۰در دهة   

ي مـرتبط بـا     هـا   فعاليـت توان فراموشـي و رکـود         بهانة واهي آمريکايي بودن ترويج، مي     

گيري معاونـت تـرويج و مشـارکت مردمـي در وزارت            جوانان و زنان روستايي و شکل     

انتقـال  «بـر   » توسـعة منـابع انسـاني     «جهاد سازندگي سابق، که در کارکردهاي آن بحث         

از جملـه   .  اتفـاق ايـن مقطـع برشـمرد        تـرين   مهـم برتري داشت، را بـه منزلـة        » فناوري

هاي روستايي نسبت به آموزش فني      کتابخانهاندازي  ي تفکر اخير در اولويت راه     ها  تجلي

جـاي  هاي علوم انسـاني بـه     کشاورزان و نيز در جذب بسياري از فارغ التحصيالن رشته         

 . کارشناسان علوم کشاورزي قابل مشاهده است

دنبال انحالل سازمان تـرويج کشـاورزي، موجوديـت آن در قالـب             ، به ۱۳۷۰در دهة   

. شکل گرفـت  » تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي     «به نام معاونتي از پيکرة سازماني     

هاي تخصصـي موضـوعي و کشـاورزي از تشـکيالت معاونـت تـرويج و                حذف سمت 

سوي کارکردهايي شبيه به روابـط عمـومي همـراه بـا            ي ترويجي به  ها  فعاليتدهي  سوق

در . هاي فني و تخصصي از ديگر رويدادهاي شايان ذکر ايـن دوره اسـت             رشد مديريت 
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گري و مشارکت جوامع محلي در ادبيات ترويج همين دهه، مفاهيمي چون تسهيلاواخر 

ي ترويجـي بـا     هـا   فعاليـت  از مشموالن خدمت نظام وظيفة عمـومي در          گيري  بهرهو نيز   

همچنـين، در   .  ساله بار ديگر رونق گرفت     ۲۰اي  پس از وقفه  » سازندگي سربازان«عنوان  

در وزارت جهاد کشاورزي با تجربـة پيوسـتن         اواخر اين دوره، براي نخستين بار ترويج        

در دهـة   . همـراه بـود   ) هاي بهـره بـرداري    نظام(به معاونتي با کارکردهاي کامالً متفاوت       

هـاي  دهي به نظـام   هاي تحقيقاتي و سامان    نيز مواردي مانند تسريع در انتقال يافته       ۱۳۸۰

 . کرد کارکردهاي ترويج قلمداد ترين مهمتوان از  برداري را ميبهره

در اين مورد، کلسي و     . توان فلسفة ترويج را يادآور شد       براي تبيين بيشتر ترويج، مي    

هرن، از نخستين کساني که بـه تـدوين ادبيـات مـرتبط بـا موضـوع تـرويج در جهـان                       

اند، بر اين باورند که فلسفة کار تـرويج بـر اهميـت فـرد در اعـتال و پيشـرفت                     پرداخته

ي است؛ و در ادامه، بر اين نکتـه تأکيـد دارنـد کـه کارکنـان                 روستاييان و نيز جامعه مبتن    

کنند تا به آنها براي پرورش خودشان و دستيابي به رفاه شخصـي             ترويج با مردم کار مي    

گونه، توسـعة رهبـري     ، کل جامعه و در نتيجة مشارکت تعاون       فرآينددر اين   . کمک کنند 

 بنابراين، محور و کانون توجه .(Kelsey and Hearne, 1949: 124)بهبود خواهد يافت 

اي که بـا تعـالي يکايـک افـراد در اجتمـاع،             هاي ترويجي فرد است، به گونه     در آموزش 

 ). ۴۴‐۴۳: ۱۳۷۵شهبازي، (توان اعتالي آن را انتظار داشت  مي

بـرد کـه    اصل زير نـام مـي  ۴ از )۸( هم به نقل از هارتون(Singh, 2000: 57)سينگ 

 :سازندج را ميرفته فلسفة ترويهمروي

  عامل در دموکراسي است؛ ترين مهم فرد ‐۱

  خانه واحد بنيادي يک تمدن است؛ ‐۲

  خانواده نخستين گروه آموزشي نژاد انساني است؛ و ‐۳

 .  بايد بنياد هر تمدن دائمي بر همکاري انسان و زمين استوار باشد‐۴

شيدن به مردم اسـت     ، هدف ترويج قدرت بخ    )۲: ۱۳۷۰(سون و کالر    به عقيدة سوان  

، دهـد   ميتا با استفاده از مهارت، دانش و اطالعاتي که عوامل ترويج در اختيار آنها قرار                
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ي ترويجي را   ها  فعاليتآنچه شالوده و بنيان     . بتوانند کيفيت زندگي خود را بهبود بخشند      

 . ، آموزش و ارشاد استدهد ميشکل 

زي روسـتاييان را وجهـه همـت خـود     بنابراين، چنانچه بپذيريم که ترويج توانمندسا   

هـاي الزم بـه مـردم و افـزايش          ، در ايـن اعطـاي قـدرت، ارائـة آمـوزش           دهـد   ميقرار  

 . خوداتکايي آنها مورد نظر است

روند توسعه و غناي ادبيات ترويج کشاورزي به پيدايش اصولي همچون مـددکاري             

ي هـا  فعاليـت وفيـق  تواند ضـامن ت  اجتماعي براي آن منجر شده است که رعايت آنها مي 

ناميـده   )۹(هـاي ترويجـي   ترويجي باشد؛ و ظاهراً آنچه در ادبيات ترويج، اصول آموزش         

ان کشورهاي جهان سوم پديد آمده اسـت؛        نظر  صاحب، بيشتر از سوي اساتيد و       شود  مي

يافتـه، کمتـر بـه عنـاويني        هاي دانشمندان ترويج از کشورهاي توسعه     چنان که در نوشته   

توان گفت کـه اصـل    ، مي(Singh, 2000: 61-66)به تعبير سينگ . خوريمگونه برمياين

هـاي گونـاگون   بر يک حقيقت جهاني مبتني است کـه درسـتي آن در شـرايط و محـيط              

مشاهده و دريافت شده است و يا به عبارتي، اصل يک حقيقـت بنيـادي و يـک قاعـده                    

 : اند ازارتهاي ترويجي عب اصول آموزشترين مهمبه عقيدة او، . عمل است

؛ به معناي الزام شروع کار ترويج با عالئق و نيازهاي مردم و به      اصل عالئق و نيازها    

 منظور مؤثرتر بودن؛ 

 در سطح روستا، ويژه به؛ بايد کار ترويج در سطح خانواده و اصل سازمان تودة مردم 

، مسائل و   ها  وهگرهمه چيز بايد بر     . براي مؤثر و حقيقي بودن، بر دموکراسي مبتني باشد        

 موقعيت محلي متمرکز باشد و همچون گياه از پايين به باال گسترش يابد؛ 

هاي ترويجـي مـؤثر، بايـد رويـة        ؛ به منظور ساخت برنامه    هاي فرهنگي اصل تفاوت  

شوندگان از برنامه همخـواني داشـته   شده با فرهنگ گروه مورد نظر يا منتفع      گرفته کار به

 باشد؛ 
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ها و  ها، حريم ؛ بايد عامل ترويج پيش از آشکار شدن محدوديت        گي اصل تغيير فرهن  

منظور انتخاب رهيافت قابل قبـول،      هاي فرهنگي مربوط به هر مرحله از برنامه، به        ارزش

 از آنها آگاهي داشته باشد؛ 

 آماده به آنهـا  صورت بهاي که در آن، همه چيز   ؛ مردم نسبت به برنامه    اصل مشارکت  

در صورت مشارکت مـردم در يـک پـروژة تـرويج،            . کنند تعلق نمي  داده شود، احساس  

بسا احساس تعلـق پـروژه      عالوه بر توسعة رهبري در روستا و افزايش اعتماد مردم، چه          

 به خود آنها نيز پديد خواهد آمد؛ 

 صـورت   بـه ، مگر آنکـه فـرد       شود  مي؛ يادگيري کامل ن   اصل يادگيري از طريق عمل     

در ترويج، بايد کشاورزان به يادگيري چيزهاي جديـد         . ر شود حقيقي در انجام کار درگي    

 از طريق انجام آن و مشارکت مستقيم تشويق شوند؛ 

انـد،  ؛ چون ساکنان روستاها به لحاظ سطح فهم و دانش متفاوت          اصل قابليت انطباق   

 نبايد تنها از يک روش ترويجي براي تدارک اطالعات براي آنها استفاده کرد؛ 

ديده است که رابـط  ؛ ترويج نيازمند متخصصان آموزشديده آموزشاصل متخصصان 

 بين تحقيقات و کاربرد تحقيقات در مزارع کشاورزان باشند؛ 

مشارکت رهبران  . ؛ ترويج نيازمند توسعة رهبري داوطلبانة محلي است        اصل رهبري 

 کند؛ ن ميها را تعيي هاي ترويج عاملي است که موفقيت و يا شکست اين برنامه در برنامه

؛ از آنجا که برنامة ترويج بر تمام اعضاي خانواده اصل آموزش تمام اعضاي خانواده   

گيـري بسـيار مؤثرنـد، بايـد همـه       تصـميم فرآيندد و اعضاي خانواده هم در گذار مياثر  

 هاي ترويج درگير شوند و پرورش يابند؛  اعضاي خانواده در برنامه

چنانچـه مـردم از     . تگي به رضايت مـردم دارد     ؛ موفقيت کار ترويج بس     اصل رضايت 

 هاي آتي مشارکت نخواهند داشت؛ و  مشارکت خود در برنامه راضي نباشند، در برنامه

کنـد؛  ي است که از ايستايي و رکـود ممانعـت مـي           فرآيند؛ ارزشيابي    اصل ارزشيابي 

 . بنابراين، ارزشيابي براي تعيين نتايج آموزشي بدون سوگيري ضرورت دارد
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 و ابزارهـاي آموزشـي   هـا  روشلسي و هرن با اشاره به اينکه کـار تـرويج نيازمنـد      ک

يي ها  روش ‐۱: برندمتعدد است، از سه نوع روش آموزشي در ترويج بدين شرح نام مي            

از . شـوند  ناميـده مـي  )۱۰(هـاي گروهـي  که به بسياري از مردم دسترسي دارنـد و رسـانه         

هـا،  هـا، راديـو، نمايشـگاه     نامهها، بخش   از خبرنامه توان     مي ها  روشترين اين   شدهشناخته

ي گروهي، شـمار کمتـري از       ها  فعاليتيي که با    ها  روش ‐۲ها، و پوسترها نام برد؛      بولتن

توان از جلسات عمـومي، جلسـات         دهند که از آن ميان، مي       مردم را زير پوشش قرار مي     

ي تماس  ها  روش ‐۳د؛ و   هاي آموزشي نام بر    و دوره  هاي طريقه نمايشآموزش رهبران،   

از ايـن دسـته     . ترنـد شخصي که خيلي مهم و مؤثرند اما به لحاظ وقت و انرژي پرهزينه            

هـاي  هاي خانه و مزرعه، تماس در ادارة ترويج و تماس         توان به مالقات     هم مي  ها  روش

ي آموزشي ترويج تأکيد شده است      ها  روشتلفني اشاره کرد؛ و در ادامه، بر مکمل بودن          

233)‐ .(Kelsey and Hearne, 1949: 224 

ي ها  روشي ترويجي به نام     ها  روشاي ديگر از    ان از دسته  نظر  صاحبهمچنين، اين   

 انتقـال   فرآينـد کنند که عـامالن تـرويج در آنهـا دخـالتي ندارنـد امـا                غيرمستقيم ياد مي  

و گفتگو و مالقـات مـردم محلـي بـا يکـديگر             . افتدها بين مردم محلي اتفاق مي     آموخته

موارد يادشـده را  . (ibid.: 235)ست ها روشمشاهدة چيزها در طول جاده از جملة اين 

شـدة  ي آغـاز رسـمي و ثبـت       هـا   سـال شده در   کارگرفتهي به ها  روشتوان از نخستين      مي

 . ي ترويجي در جهان تلقي کردها فعاليت

ص تر از زبـان دو متخصـ     ي ترويجي به آنچه پيش    ها  روشناگفته پيداست که گسترة     

 سال پيش در کشور آمريکا بيان شـده اسـت، محـدود و منحصـر                ۶۰ترويج در بيش از     

، به طوري که نضج گرفتن نهضـت تـرويج در هـر کشـوري ايجـاد و توسـعة                    شود  مين

در ايـن   . ي ترويجي متناسب با مختصات همان کشـور را در پـي داشـته اسـت               ها  روش

ا که متخصصان ترويج کشاورزي  ترويجي رـي مشترک تحقيقي ها طرحتوانيم  زمينه، مي

 . منزلة يک روش آموزش گروهي در ايران قلمداد کنيماند، بهايران ايجاد کرده
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ي آموزشي ترويج را فنـاوري      ها  روشافزون بر اين، بايد ديگر عامل مؤثر بر توسعة          

ي جديد در ترويج از يک سـو و بـه           ها  روششمار آورد، که اين ايجاد      و پيشرفت آن به   

بـراي نمونـه،    . شـود   مـي ي ترويجـي را موجـب شـده و          ها  روشفتن برخي از    حاشيه ر 

هـاي مجـازي و     توان اينترنـت و مواهـب آن همچـون پسـت الکترونيـک، کتابخانـه                مي

 ي آموزشـي آن،    هـا   روشانتشارات الکترونيک را يادآور شـد کـه در ادبيـات تـرويج و               

 . رفته رفته جايي را به خود اختصاص داده است

 
 گيريجهبحث و نتي

 نيـز  غالبـاً ي اخير، که ها سالاي از تحوالت در سطح روستاهاي کشور در بروز مجموعه 

 بـه نـام  يي هـا  گـروه تـر شـدن   از گذشته وجود داشته و اينک تشديد شده است، پررنگ   

ايـن مهـم ضـرورت اشـراف کـارگزاران          . دنبال داشته است  را به » مخاطبان ويژة ترويج  «

رساني بهتر و   منظور خدمات هاي مددکاري اجتماعي به     هارتترويج به ادبيات، دانش و م     

هـا و يـا بـه عبـارتي         هايي از اين واقعيت   توان نمونه   مي. سازدبيشتر به آنها را آشکار مي     

 : موارد زير يادآور شدصورت بهتر مخاطبان ويژة ترويج را تجلي پررنگ
 صـورت   بـه لـوالن   رسـاني بـه مع    ؛ وظيفة خدمات   رشد فزايندة معلوالن روستايي    ‐۱

معمول بر عهدة نهادهاي متولي مددکاري اجتماعي و از جمله سازمان بهزيسـتي کشـور               

خاطر نقص ذهني و يا     کردند که به  برخالف گذشته که معلول را فردي قلمداد مي       . است

تواند وظايف شخصي خود را انجام دهد، در تعريف امروزي، معلول کسـي      جسمي نمي 

همچنـين، معلوليـت بـا      . کرد خود با سـاير افـراد تفـاوت دارد         است که در ظاهر يا عمل     

تـوان بـا دارو يـا جراحـي درمـان کـرد امـا                 بيماري متفاوت است، چراکه بيماري را مي      

توان براي    رو، مي از اين ). ۷: ۱۳۸۰عقيلي،  (معلوليت تا پايان عمر همراه فرد خواهد بود         

 . ماري قائل شدمعلوليت و فرد معلول دست کم اهميتي به اندازة بي

، مشـکل   )۱۴: ۱۳۸۴(بر اساس گزارش سازمان خواربـار و کشـاورزي ملـل متحـد              

اصلي معلوالن روستايي عبارت است از عدم دسترسي و يا دسترسي بسيار ضـعيف بـه                
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اي و نهادهاي ترويج روستايي و کشاورزي که بايد مؤسسات آموزشي ويژه، مراکز حرفه

در بخش ديگري از اين گزارش بر ايـن         .  ياري دهند  آنها را در کسب دانش فني مناسب      

ي هـا  فعاليتنکته تأکيد شده است که چنانچه قرار باشد کارشناسان ترويج در کنار ساير    

هـاي  خود مسؤليت آموزش معلوالن را هم بر عهده گيرند، به آمـادگي روانـي، آمـوزش            

  بـديهي اسـت   ).۲۵: همـان (ويژه، حقوق مکفي و تسهيالت مادي نياز خواهنـد داشـت         

 هـاي مـددکاري مربـوط        هاي مورد نظـر بـه دانـش و مهـارت          که بخشي مهم از آموزش    

 .. خواهد شد

بر اساس آمار و اطالعات متعدد، شماري قابل توجـه از معلـوالن در کشـور وجـود                  

اعتمادي، مدير کل   . دارند که بخشي از آنها در روستاها و مناطق کشاورزي اسکان دارند           

اي سازمان بهزيستي، در مورد تعداد معلوالن کشور بـر ايـن بـاور       رفهوقت توانبخشي ح  

او بـر همـين مبنـا تعـداد     .  درصد از افراد جامعه معلوليت قابل رؤيت دارنـد         ۳است که   

 را يـک ميليـون و   ۱۳۷۰ ميليوني ايران در اواخـر دهـة    ۶۰معلوالن قابل رؤيت جمعيت     

بديهي است کـه بايـد شـمار        ). ۱۳: ۱۳۷۷پور،  يوسفي(کند  هشتصد هزار نفر برآورد مي    

اعالم اخيـر مسـؤالن سـازمان بهزيسـتي         . واقعي معلوالن جامعه رقمي بيش از اين باشد       

کشور حکايت از آن دارد که در ايران، دو ميليون و ششصد هزار نفر معلول وجود دارد                 

 ). ۲۲: ۱۳۸۴محصل، (

لـولين كشـور را     مخبر كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسالمي تعـداد مع          

رقم دو ميليون و هشتصد هزار نفر اعالم كرد كه از اين رقم يك ميليون نفر در سـازمان                   

چنانچه قائل به توزيع ). ۱۳۸۶، سازمان بهزيستي كشور(اند   بهزيستي كشور ثبت نام شده    

 درصـدي   ۳۳همگن افراد معلول در مناطق شهري و روستايي باشيم، با توجه به نسـبت               

مرکز آمار   (۱۳۸۴ ميليون و پانصد هزار نفري کشور در         ۶۸ در کل جمعيت     روستانشينان

 ۸۵۸توان جمعيت معلول ساکن در منـاطق روسـتايي کشـور را برابـر           ، مي )۱۳۸۵،  ايران

 منبـع بـالقوة     ترين  مهمي جانبي آن را     ها  فعاليتهزار نفر تخمين زد که بايد کشاورزي و         

 . تأمين معيشت آنها دانست
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لول از اهميت مقولة معلوليت در نقاط روستايي کشور و لزوم آمـوزش             اين تعداد مع  

بسا از رهگذر توجه کافي به فنـون        مناسب آنها در حوزة کشاورزي حکايت دارد که چه        

رسـد کـه درصـد      همچنـين، بـه نظـر مـي       . هاي مددکاري تسهيل خواهد شـد       و مهارت 

اي کـه شـيوع     گونـه شـد، بـه   اي مستقيم داشـته با    معلوليت در ايران با افزايش سن رابطه      

 درصد اسـت، درحـالي کـه ميـزان آن در            ۳/۱ناتواني شديد در گروه سني تا چهار سال         

 درصـد اسـت     ۴/۴ و   ۳/۲ترتيـب    سـال بـه    ۴۴ تـا    ۴۰ سـال و     ۲۹ تا   ۲۵ي سني   ها  گروه

توان اين ارقام را بـه معنـاي افـزايش شـمار              به تعبيري ديگر، مي   ). ۷: ۱۳۷۹باني،  دشت(

ي سني مولد جامعه و ضرورت آموزش آنها براي توليد نيز تلقي            ها  گروهدر  افراد معلول   

 رشـد و توسـعة      فرآينـد البته در همين حال، اسناد متعـدد از اهميـت معلـوالن در              . کرد

دنبـال   و بـه   ۱۹۸۰جوامع حکايت دارد، چنان که مجمع عمومي سازمان ملل متحد سال            

گذاري کرد تا توجـه      جهاني معلوالن نام   ترتيب سال و دهة    را به  ۱۹۹۲ تا   ۱۹۸۳آن، دهة   

از . هاي افـراد معلـول جلـب کنـد    هاي جهان را به رفع نيازها و خواسته       ها و ملت  دولت

سـازي  آنجا که گزارش نمايندگان ويژة دبير کـل وقـت سـازمان ملـل از عـدم يکسـان                  

 هاي زندگي براي افراد معلول حکايت داشت، روز سوم دسامبر هر سال بـه نـام               فرصت

مصـوبة  . گذاري شده است تا بر احقاق حقوق آنها تأکيـد شـود           روز جهاني معلوالن نام   

 آذر  ۱۲ مهـر و     ۲۳ مهـر،    ۸گـذاري روزهـاي     مبنـي بـر نـام      )۱۱(شوراي فرهنگ عمـومي   

عنوان روز جهاني ناشـنوايان، روز جهـاني نابينايـان و روز جهـاني معلـوالن                ترتيب به  به

ــوايي م) ۷: همــان( ــه اعــتالي ســطح  از همراهــي و همن ســئوالن کشــور در اهتمــام ب

بـديهي اسـت کـه بايـد بخشـي          . کندگونه افراد در کشور حکايت مي     هاي اين  توانمندي

هاي عمده از اين تالش، دست کم براي ساکنان مناطق روستايي، از طريق ايجاد فرصت             

 . هاي کشاورزي و امور وابسته بدان محقق شودآموزشي در زمينه

اي در مورد معلوالن روسـتايي اسـتان مازنـدران نشـان            مده از مطالعه  دست آ نتايج به 

ي هـا   فعاليـت  فصـلي در     صـورت   بـه  درصد از افراد مورد مطالعه       ۸۰ که بيش از     دهد  مي

اند و در اين خصوص با هـيچ مشـکل اجتمـاعي خاصـي هـم                کشاورزي شرکت داشته  
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اين نتـايج بـا     ). ۳۷ و   ۳۱: ۱۳۸۴،  سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد     (مواجه نبودند   

توجه به غالب بودن کشاورزي در مناطق روستايي چندان هـم دور از انتظـار نيسـت؛ و                  

. جامعة روستايي نيز معلوالن را به عنوان يک گروه از مولدان روسـتايي پذيرفتـه اسـت                

بدين ترتيب، نتايج مطالعة اخير تأکيدي بر اين ضرورت اسـت کـه معلـوالن بـه عنـوان       

ي ترويج کشاورزي تلقي شون؛ همچنان که گزارش يادشـده نيـز بـر              ها  يتفعالمخاطب  

 ). ۳۲: همان(ضرورت آموزش کشاورزان معلول تأکيد دارد 

همچنين، اذعان کشاورزان معلول بـه اينکـه کمبـود دانـش و اطالعـات کشـاورزي                 

روشني از تـوان بـالقوه و رغبـت     مشکل پيش روي آنها در کشاورزي است، به      ترين  مهم

 ). ۳۶: همان(کند مي حکايت ترويجي يهاآموزش از برخورداري آنها براي مالحظة لقاب
در تعريـف سـالمند بـر        ) ۸: ۱۳۸۳(؛ مثنوي   روند رو به رشد سالمندان روستايي      ‐۲

سالمند فردي است که از نظر فيزيولوژيـک و يـا از نظـر روانـي بـه                  «اين باور است که     

و در ادامـه، در     » توانـد انجـام دهـد        را نمـي   مقطعي رسيده است کـه بسـياري از کارهـا         

انـد و فرهنـگ و      ضرورت توجه بدين قشر معتقد است که سالخوردگان بايگانان جامعه         

ضمن ) ۸: همان(در همين خصوص، خدايي     . دهند  هاي آينده انتقال مي   تجربه را به نسل   

 معمول  صورت به سالگي را    ۶۵هاي رواني، زيستي و اجتماعي اين پديده،        تأکيد بر جنبه  

 کـه   شـود   مـي کند و در عين حال، اين نکته را نيز يـادآور            سن آغاز سالمندي قلمداد مي    

منزلـة   سالگي را بـه    ۸۰ يا   ۷۵افزايش عمر انسان در قرن اخير سبب شده است که سنين            

 . آغازي بر دوران سالمندي تلقي کنند

 است که سالمندان    با اين همه، آنچه در مورد اين موضوع قطعي به نظر مي رسد، آن             

ي سني جامعـه و بـه       ها  گروهي رواني و يا جسماني متفاوت با ساير         ها  ويژگيگروهي با   

تر يي که پيش  ها  فعاليتترند و همين مسئله به انزواي آنها از         هايي نازل تَبع آن، با توانايي   

هـد  به همين دليـل، ضـروري خوا      . شود  مياند، منجر   با آن انس و الفت زيادي نيز داشته       

در .  از فنون مددکاري مورد توجه جدي قرار گيردگيري بهرهبود که آموزش سالمندان با 

مورد مقولة سالمندي، رشد قدر مطلق جمعيـت ايـن گـروه سـني واقعيتـي انکارناپـذير           
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است، چنان که بر اساس اسناد سازمان ملل متحد، در مقياس جهاني ماهانه يک ميليـون                

 نفـر يـک نفـر    ۴ از هـر  ۲۰۳۰رسند و تا سال سالگي مي  ۶۰نفردر سراسر جهان به سن      

 ). ۱۰: ۱۳۸۲اطالعات،(  سال سن خواهد داشت ۶۰بيش از 

تـوان بيشـتر بـه دليـل          ي اخيـر را مـي     ها  سالروند رو به رشد جمعيت سالمندان در        

روز « مهر ماه به عنوان      ۹گذاري  در عين حال، نام   . اعتالي سطح بهداشت جوامع دانست    

رو، بايـد   از اين . حاکي از اهميت اين گروه همچون گروه معلوالن است        » دجهاني سالمن 

  .هاي مورد نياز آنها عنايت ويژه صورت گيردبه آموزش
سـازد،  هاي روستايي را از جوامع شهري متمايز مـي آنچه حضور سالمندان در محيط    

سـتاها  تر سالمندي در رو   شيوع پديدة مهاجرت در جوامع روستايي است که رشد سريع         

تر بودن ايـن پديـده در       نسبت به شهرها را در پي داشته است؛ و همين مسئله به پررنگ            

 . زندهاي روستايي دامن ميمحيط

 سال حکايت از آن دارد که ايـن جمعيـت           ۶۵مطالعة تعداد جمعيت روستايي باالي      

 نفـر بـوده اسـت       ۱۱۱۶۷۳۷ و   ۸۵۷۴۴۷،  ۷۱۲۷۸۸ترتيـب    بـه  ۷۵ و   ۷۰،  ۶۵ي  ها  سالدر  

که چه به لحـاظ قـدر مطلـق و           ) ۳۷: ۱۳۷۶؛ و   ۳۳: ۱۳۷۵؛  ۲۸: ۱۳۶۷رکز آمار ايران،    م(

چه از نظر درصد رشد، حاکي از روندي صعودي است، به طوري که جمعيت بزرگسال               

 رشدي  ۱۳۷۰ نسبت به    ۱۳۷۵ درصد و در     ۲۰ معادل   ۱۳۶۵ نسبت به    ۱۳۷۰روستايي در   

 کـه بـا رشـد     شـود   مـي د زمـاني بـارزتر      اين رشـ  . دهد  ميرا نشان   )  درصد ۳۰(تر  افزون

مطالعـة  . در جوامع روستايي مقايسه شود    )  ساله ۶۵ تا   ۱۵جمعيت  (جمعيت در سن کار     

رغم رشد قدر مطلق جمعيت هاي آماري در همين دوره حکايت از آن دارد که به       سالنامه

، )۱۲۱۰۱۱۵۳ و ۱۱۶۸۰۰۴۱،  ۱۰۷۸۷۱۶۰ترتيـب   بـه  (۷۵ و   ۷۰،  ۶۵ي  هـا   ساليادشده در 

 نسـبت بـه     ۱۳۷۵ و در    ۱۳۶۵ نسـبت بـه      ۱۳۷۰صد رشد جمعيت مولد روستايي در       در

گيـر رشـد     درصد بوده اسـت کـه نمايـانگر کـاهش چشـم            ۶/۳ و   ۲۷/۸ترتيب   به ۱۳۷۰

به عبارت بهتر، اگرچه شمار جمعيت در       . جمعيت در سن کار در جوامع روستايي است       

  يت مسن با سـرعتي بـه      سن کار همچنان بيش از جمعيت مسن روستايي است اما جمع          
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 يي نـه هـا  سـال  کـه در  دهد ميمراتب بيشتر در حال رشد و افزايش است و اين نويد را           

چندان دور بيشتر روستاييان ساکن در نقاط روستايي کشور را بزرگسـاالن و سـالمندان               

 . تشکيل خواهند داد

 تـر سـالمندي در روسـتاها،      براي يادآوري شاهدي ديگر بـر ادعـاي رشـد پرشـتاب           

بر اساس اين مطالعه، ضريب سالمندي . توان به مطالعة پورجعفري و آبايي اشاره کرد  مي

 بوده است، در حـالي کـه        ۳۸/۱۱ و   ۴۵/۶ترتيب   به ۱۳۷۵ و   ۱۳۶۵ي  ها  سالروستايي در   

 ۶۸/۶ و در کل کشـور       ۶۳/۱۰ و   ۹/۶ترتيب  در همين مقاطع، ضريب سالمندي شهري به      

بدين ترتيـب، در شـرايط رشـد ضـريب          ). ۷: ۱۳۸۱ پورجعفري و آبايي،  ( بود   ۹۳/۱۰و  

سالمندي در هر سه سطح روستا، شهر و کل کشور، اين رشد در روسـتاها از دو سـطح                   

 . تر پديدة سالمندي در روستاهاي کشور استديگر بيشتر بود که به معناي بروز جدي

، بـه   شـود   مـي همين وضعيت در مورد رشد ضريب سالمندي زنـان و مـردان ديـده               

ري که رشد اين ضريب در مناطق روستايي بيش از مناطق شهري و نيز کـل کشـور                   طو

 ۵۸/۵باالترين رشد ضريب سـالمندي در مـورد مـردان روسـتايي و معـادل                . بوده است 

که تأکيدي بر رشد سالمندي مردان روستايي نسـبت بـه مـردان             ) ۷: همان(مشاهده شد   

 . شهري و نيز زنان روستايي است

 آنهـا   تـرين   مهـم ثر از عوامل متعدي است کـه از         أکه واقعيت اخير مت   رسد  به نظر مي  

توان به مهاجرت کمتر بزرگساالن روستايي و اعتالي سطح شاخص بهداشتي جامعة              مي

 .دنبال آن، افزايش اميد به زندگي اشاره کردروستايي و به

به هر حـال، تلفيـق مـددکاري اجتمـاعي و تـرويج کشـاورزي اقـدامي در راسـتاي                    

ي هـا   گـروه رسـاني بـه      از مهارت و تجارب مددکاران اجتمـاعي در خـدمات          گيري  رهبه

محروم همچون معلوالن و سالمندان و نيز مهارت و تجارب مروجان کشاورزي در ارائة              

در پـي ايـن حرکـت،    . آيـد شـمار مـي  يي بهها گروهخدمات آموزش غيررسمي به چنين    

اني در مناطق روستايي که ادامة زنـدگي        توانمندسازي بخشي از نيروي انساني جامعة اير      
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و سکونت پايدار در روستاها را برگزيده و حرفة کشاورزي را براي ادامة زنـدگي خـود              

 . پذير خواهد بودانتخاب کرده است، امکان
 

  پيشنهادها

ي ها  فعاليتي معلول و سالمند در مناطق روستايي و اشتغال آنها به            ها  گروهزندگي    ‐۱

آور نها براي ارتقاي سـطح دانـش و مهـارت مربـوط را الـزام              کشاورزي، آموزش آ  

هـاي   را از آمـوزش    ها  گروهبراي اين منظور، عالوه بر اينکه نبايد اين         . ساخته است 

هايي ويـژه،   متعارف ترويجي براي عامة روستاييان محروم ساخت، الزم است دوره         

 جسماني کمتـر،  ي جسماني آنها و تا حد ممکن مبتني بر تحرکها ويژگيمنطبق بر   

ري محصـوالت کشـاورزي و دامـي،        فـرآو .  اختصاصـي طراحـي شـود      صـورت   به

بندي محصوالت کشاورزي، نگهداري دام و طيور، و پرورش کـرم ابريشـم را               بسته

هاي مورد نياز معلـوالن و سـالمندان روسـتايي          ترين آموزش توان از جمله شايع     مي

 . برشمرد

 با روسـتاييان ارتبـاطي نزديـک دارنـد و بـه             از آنجا که کارکنان ترويج کشاورزي       ‐۲

تواننـد بـا      همين خاطر، از شناخت کافي نسبت به جامعة روستايي برخوردارند، مي          

هـاي سـنتي مـددکاري اجتمـاعي و         سـفيدان روسـتايي جنبـه     مدد گرفتن از ريـش    

تـر  رسـاني مناسـب  چگونگي دستگيري از نيازمندان را شناسايي کرده، بـه خـدمات         

 .ماعي کمک کنندمددکاران اجت

مددکاران اجتمـاعي، بـا برخـورداري از روابـط عـاطفي مناسـب بـا مـددجويان،                    ‐۳

هاي الزم با مروجان کشاورزي و در تعامالت خود بـا           توانند از طريق هماهنگي     مي

هاي ترويجي به لحاظ رواني آماده و براي        مددجويان، آنها را براي فراگيري آموزش     

 .رغيب کنندها ت از اين آموزشگيري بهره

مروري بر تحوالت مددکاري اجتماعي حکايت از آن دارد که خـدمات مـددکاري              ‐۴

همواره معطوف به معضالت جامعه و افرادي از اقشار جامعه بوده است که نيازمند              
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به عبارت ديگر، همواره مخاطبان مددکاري اجتمـاعي در         . اندکمک و همياري بوده   

همکـاري مروجـان کشـاورزي بـا مـددکاران          بـر ايـن اسـاس،       . اندحال تغيير بوده  

ي مددکاران اجتماعي به سـوي      ها  فعاليتتر  دهي مناسب تواند به سوق    اجتماعي مي 

در راسـتاي توليـد و افـزايش        ) معلـوالن و سـالمندان    (ي نيازمند روسـتايي     ها  گروه

 .  آنها به عنوان گروه و يا مخاطبان ويژه بينجامدوري بهره

 سـال فعاليـت رسـمي تـرويج         ۵۰شاورزي در بيش از     اندوختة تجارب مروجان ک     ‐۵

تـوان بـه      کشاورزي کشور در زمينة تعامل و ارتباط با کشاورزان و روستاييان را مي            

سياقي مناسب در معرض استفادة مددکاران اجتمـاعي قـرار داد و از ايـن رهگـذر،                 

 . مددرسان آنها بود

جويان رشتة ترويج و    هاي مختلف دانش  هاي آموزشي دوره  تجديد نظر در سرفصل     ‐۶

هاي مرتبط بـا مقولـة مـددکاري، تلقـي          آموزش کشاورزي از طريق گنجاندن درس     

يي همچــون معلــوالن و ســالمندان بــه عنــوان جامعــة مــورد مطالعــه در هــا گــروه

هاي تحصيلي و يا سـاير تکـاليف درسـي، و نيـز پـذيرش دورة آموزشـي               نامه پايان

هاي آموزشي ضمن خدمت کارکنان     رهمددکاري اجتماعي روستايي در مجموعه دو     

 .هاي نظري و عملي مناسبترويج، با در نظر گرفتن سرفصل

هاي آموزشي دانشـجويان    گنجاندن درس ترويج و آموزش کشاورزي در سرفصل         ‐۷

هـاي آموزشـي ضـمن خـدمت شـاغالن در حرفـة             مددکاري اجتمـاعي و يـا دوره      

ا با ادبيات تـرويج و آمـوزش        منظور آشنايي هر چه بيشتر آنه     مددکاري اجتماعي به  

 .  از تجارب موجودگيري بهرهکشاورزي و 

اي مناسـب بـه     گونـه به) ترويج و مددکاري اجتماعي   (ربط  الزم است نهادهاي ذي     ‐۸

مثابـه   بـه  ‐ در اين مقاله، معلوالن و سالمندان روستايي       ‐جلب مشارکت مددجويان  

شـاورزي و عمـران   ي معطـوف بـه توسـعة ک      ها  فعاليتشرکاي توسعه در مسائل و      

 .روستايي بپردازند
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هـاي سـاختاري تلفيـق تـرويج و         ي پژوهشي در زمينـه    ها  فعاليتانجام و استمرار      ‐۹

مــددکاري در ســطوح توليــدي و رفــاهي و توانمندســازي در منــاطق روســتايي و 

 .ي توليدي کشاورزيها قطب

 ي توانمندسازي مـددکاران و مروجـان بـراي        ها  روشبررسي و پژوهش پيرامون       ‐۱۰

 .هاي کشاورزي و عمران روستاييي آموزشي توليد در زمينهها فعاليتآغاز و انجام 

 
 هايادداشت

1. agricultural extension  
2. social work  
3. social functioning 
4. community development 
5. counter transference 

 از اعضـاي خـانواده را بـه مـددکار           وقتي مددجو احساسات مربوط به دورة کودکي خود نسبت به يکي          
کنـد، ايـن    کند و عالقة غيرعادي و بيش از حد به مددکار، و يا تنفر بيش از حد از او پيدا مـي                    منتقل مي 

هر گاه اين حالت در مددکار و نسبت به مـددجو           . نامند مي transference) (» پديدة انتقال «وضعيت را   
 ). ۲۰: ۱۳۷۱آرام، سام (گويند» پديدة ضدانتقال«پيدا شود، آن را 

6. university extension 
7. land-grant colleges 
8. Harton 
9. principles of extension education  
10. mass media 

هـاي رفتـاري مـردم و ضـرورت            آن بـر شـيوه     تـأثير هـاي فرهنگـي و         با گسترش روزافزون مقوله    ‐۱۱
عالي انقالب فرهنگـي در چهـل و سـومين و            ن، شوراي    و تعيين اهداف در سطح خرد وكال       ريزي  برنامه

 ، تشـكيل  گـذاري و هـدايت فرهنـگ عمـومي كشـور          چهل و چهارمين جلسات خود به منظور سياست       
اين شـورا موظـف اسـت در جهـت          . را مورد تصويب قرار داد    » شوراي فرهنگ عمومي  «شورايي به نام    

هـاي فرهنگـي و       ماهنگ كـردن كوشـش    ي فرهنگ عمومي كشور و ه     ها  سياستتدوين اهداف و اصول     
شوراي فرهنگ عمومي به عنـوان يكـي از شـوراهاي اقمـاري             . نامة مصوب فعاليت کند     هنري برابر آيين  

 .كار کرده است  آغاز به۱۳۶۵ تشكيل شده و از فروردين ۱۳۶۴فرهنگي در اواخر سال   انقالبعالي شوراي
 

 منابع

ـ ، ا يلياسماع ـ ت تـا ا   يـ از واقع «،  )۱۳۸۲(رج  ي  ر مـاه،   يـ سـال دوم، ت   . اصـالح و تربيـت    . »آلهدي

 . ۱۶شمارة 

. کيهــان. »گانــة آن و اصــول نــهي اجتمــاعي بــر مــددکارينگرشــ«، )۱۳۷۹ (يمــا، مصــطفياقل

۱۷/۷/۱۳۷۹ . 
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 . نشر علم: تهران. حماسة کوير، )۱۳۸۲(م ي، محمد ابراهيزي پاريباستان

، )۱۳۸۲( » موفــقيســالمند = تيــفعال+  ســالمند، اشــتغال ي مهــر، روز جهــان۹بــه مناســبت «

 . ۹/۷/۱۳۸۲) روزنامه (اطالعات

ـ ترجمـة پر  . مددکاري اجتماعي ،  )۱۳۷۱(س  ي پرلمن، هلن هر   سـازمان  : تهـران . وش منتخـب ي

 . يانتشارات و آموزش انقالب اسالم

ـ  در ايب سـالمند يسة ضـر ي و مقايبررس«، )۱۳۸۱(درضا ي، حميد و آباي  ي، حم يپورجعفر ران ي

بررسـي  : در. »۱۳۷۵ و   ۱۳۶۵ يهـا   سـال  نفـوس و مسـکن       يوم عم ي دو سرشمار  يط

 . کتاب آشنا: تهران. مسائل سالمندي در ايران و جهان

 . ۱۳/۹/۱۳۷۹. آفتاب يزد .»ميابين را دريبه خاطر توسعه معلول«، )۱۳۷۹(، محمد يباندشت

 . وهيت: مشهد. چاپ دوم.  توسعهفرآيندترويج کشاورزي در ، )۱۳۸۰ (هللاپور، اسدايزمان

گيرنـد    همه معلولين تحت پوشـش بيمـه تكميلـي قـرار مـي            «،  )۱۳۸۶(سازمان بهزيستي كشور    

 :در دسترسي قابل .»)مجلس درمان و بهداشت ونيكميس مخبر پيرمؤذن، نورالدين مصاحبه(

http://behzisty.ir/News/Show.aspx?id=2962 
آموزشـي و ترويجـي     تعيـين نيازهـاي      ،)۱۳۸۴( ملـل متحـد      يسازمان خواربـار و کشـاورز     

. ين محمـود  يترجمة حس . کشاورزان معلول، مطالعة موردي جمهوري اسالمي ايران      

 . ي وزارت جهاد کشاورزيبردارج و نظام بهرهي ترويدفتر مطالعات و طراح: تهران

 . رشد: تهران. مددکاري اجتماعي با فرد ،)۱۳۷۱ (هللاآرام، عزتسام

 ، ۴۵شــمارة . کــار و جامعــه. » در کارگــاهي اجتمــاعيرمــددکا«، )۱۳۸۱ (هللاآرام، عــزتســام

 . ماهور يشهر

 يهـا   سـازمان د بـر    يـ کـا بـا تأک    ي در ارتـش آمر    ي اجتماع يمددکار«،  )۱۳۸۳ (هللاآرام، عزت سام

 . ۴۶شمارة . سال دوازدهم. مصباح .»ينظام

. »يرزج کشاو ي تحول ترو  يخچه و چگونگ  يتار«،  )۱۳۷۰. (يب. يو کالر، ج  . يي. يسون، ب سوان

سازمان : تهران.  و احمد حجارانيل شهبازيترجمة اسماع. مرجع ترويج کشاورزي: در

 . يج کشاورزيترو

 . دانشگاه تهران: تهران. توسعه و ترويج روستايي، )۱۳۷۵(ل ي، اسماعيشهباز

 . ريرکبيام: تهران. هاي زراعي سنتي در ايران نظام،بنه، )۱۳۶۸(نژاد، جواد يصف

. نـوروز . » نـدارد  ي جاي ي اجتماع يهاريزي  برنامه که در    يمعلول، کس «،  )۱۳۸۰(، هنگامه   يليعق

۲۷/۱/۱۳۸۰ . 

 . يعطاي: تهران. اي بر مددکاري اجتماعيديباچه، )۱۳۴۷(، محسن يقند



   اسماعيل شهبازي، عباس نوروزي ۱۷۴

 
 . ۶شمارة . سالمند .»ميم و سالمند را پاس بداري را بدانيسالمند«، )۱۳۸۳ (هللا، عطاءايمثنو

، گفتگو بـا ابوالحسـن      يمحورکرد جامعه ي معلوالن با رو   يمندسازتوان«،  )۱۳۸۴(محصل، شهال   

 .۱ص. ۵۴۵شمارة . آتيه .» کشوريستيس سازمان بهزيه، رئيفق

ـ مرکز آمار ا  : تهـران . صد و شصت و شش کشورهزار و سيسالنامة آماري يک، )۱۳۶۷(ران ي

 . رانيمرکز آمار ا

 . رانيمرکز آمار ا: تهران. ۱۳۷۴ سالنامة آماري کشور، )۱۳۷۵(ران يمرکز آمار ا
 . رانيمرکز آمار ا: تهران. ۱۳۷۵سالنامة آماري کشور ، )۱۳۷۶(ران يمرکز آمار ا

 .مركز آمار ايران: تهران. ۱۳۸۴ كشور يسالنامه آمار، )۱۳۸۵(مركز آمار ايران 

 ي در فراسـو   يمـددکار اجتمـاع   : م و عشق آغاز شد    ي گفت ياعلي«،  )۱۳۸۴( چک، حسن    يموسو

 . ۲/۶/۱۳۸۴. راراس .»زمان

ده در نوبت اشتغال؛ معلـوالن توانمندنـد و         يدهزار معلول آموزش  ده«،  )۱۳۷۷(م  يپور، مر يوسفي

 . ۵شمارة . سال اول. حرکت .»ابندي دست ي شغليها فرصتيحق دارند که به تساو

Jones, Gwyn E. and Garforth, Chris (1998), "The history, development and 
future of agricultural extension". in: Improving Agricultural 
Extension: A Reference Manual. 2nd Print. Rome: FAO.   

Kelsey, Lincoln D. and Hearne, Cannon C. (1949), Cooperative Extension 
Work. New York: Vail-Ballou Press.  

Singh, A. K. (2000), Agricultural Extension: Impact and Assessment. 
Jodhpur: Agrobios (India). 


