
 
 
 
 
 

 جايگاه ترويج در توسعه با تأکيد بر مشارکت

 ∗ياحمد عابدی سروستان

 
 چكيده

هم  نهادی آموزشی است که برای کمک به توسعة کشورها پديد  سازمان ترويج کشاورزی،
ها و باورهای ناشی از مبانی نظری حاکم بر  آمده و هم نهادی اجتماعی است که  پيرو سياست

اند و هم اکنون شاهد  اين مبانی نظری در طول زمان تغيير کرده. کند توسعة کشورها عمل می
از اين رو، جايگاه .  مشارکتی توسعه در مقابل پارادايم نوسازی هستيم)۱(اهميت يافتن پارادايم

مقالة حاضر . و ماهيت نظام ترويج بايد متناسب با اين تغييرات مورد تحليل و تبيين قرار گيرند
و مشارکت و بررسي ماهيت نظام ترويج در پارادايم  مفاهيم توسعهدر صدد است با تشريح 

 .نوسازی و پارادايم مشارکتی توسعه، جايگاه ترويج در پارادايم مشارکتی توسعه را تبيين کند

 .آموزش کشاورزی/ توسعة مشارکتی/ ترويج کشاورزی: ها کليد واژه
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 مفهوم توسعه

نيافتگي وجود دارد،  ريف توسعه و توسعههايي كه در بررسي تعا يكي از دشواري
نكتة مهم، بار ارزشي اين مفهوم است که تقريبًا .  است)۲(مشخص كردن مفهوم توسعه

، تغييرات مثبتي »توسعه«توان گفت  در واقع مي. رود  به كار مي)۳(مترادف با کلمة بهبود
توسعه ). ۴۰:۱۳۷۳پور، زمانی(گردد  است كه موجب بهبود وضع زندگي مردم مي

                                                      

  دانشجوی دکترای ترويج و آموزش کشاورزی دانشگاه شيراز∗
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. شود و در محتوا و نمود، داراي مختصات فرهنگي است آورد انسان محسوب مي دست
به اين . شود هدف از توسعه ايجاد زندگي پرثمري است كه توسط فرهنگ تعريف مي

هاي فرهنگي خود  توان گفت كه توسعه، دستيابي فزايندة انسان به ارزش ترتيب مي
داند كه تجديد سازمان و  ند ُبعدی ميدادلی سيرز، توسعه را جرياني چ. است
به عقيدة وي، . گيري متفاوت كل نظام اقتصادي و اجتماعي را به همراه دارد سمت

هاي  توسعه عالوه بر بهبود ميزان توليد و درآمد، شامل دگرگوني اساسي در ساخت
توسعه در . نهادي، اجتماعي، اداري و همچنين وجهه نظرهاي عمومي مردم است

 ).Seers,1981( گيرد از موارد حتي آداب و رسوم و عقايد مردم را نيز دربرميبسياري 
هاي مربوط به آن پس از پايان جنگ دوم جهاني، گسترش  توجه به توسعه و بحث 

 ميالدي را دهة توسعه ناميد و ۱۹۶۰براي نمونه سازمان ملل متحد، دهة. يافته است
به طوري كه اگر توليد . ر گرفته شديافتگي در نظ رشد اقتصادي نيز معيار توسعه

ناميدند  ناخالص ملي كشوري در حال رشد بود، آن كشور را در حال رشد و توسعه مي
تجربيات به دست آمده نشان دادند ). ۱۲:۱، ج۱۳۷۳؛ کرمي و فنايي،۱۱۶:۱۳۷۰تودارو،(

از . نيستبينانه  كه اين نگرش به توسعه، به دليل پيامدهای منفی غيرقابل انکار آن واقع
ريزان به بخش كشاورزي، عدم تغيير  توان به عدم توجه برنامه جملة اين پيامدها مي

وضع فقراي جامعه و حتي بدتر شدن اوضاع و احوال آنان، برخورداري اقليتي محدود 
به . ، اشاره كرد)۴(از ثمرات رشد اقتصادي و عدم تحقق فرض نفوذ از باال به پايـين

 ميالدي، توسعه را كاهش فقر، نابرابري و بيكاري در ۱۹۷۰هة دنبال آن، در اوايل د
به بيان ديگر، عالوه بر رشد اقتصادي، . چارچوب اقتصادی درحال رشد، تعريف كردند

تر درآمدها و كاهش تعداد بيكاران در جامعه باشيم  بايد شاهد كاهش فقر، توزيع عادالنه
)Seers,1981:9 .(يفيت آموزش، بهداشت، خدمات عالوه بر اين موارد، كميت و ك

ـ فرهنگي، بهبود شخصيت فردي و گروهي در داخل و خارج كشور، گسترش  اجتماعي
و توانايي ) ۱۳۹:۱۳۷۰تودارو،(دامنة انتخاب افراد، رهايي از وابستگي داخلي و خارجي 

نيز از جمله معيارهاي توسعه شناخته شده ) Damodaram, 1991:287( گيري در تصميم
 .است
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 اقتصادي )۵(هاي هاي اخير در نگرش به توسعه، از توجه كامل به سودمندي ر سالد 

)۶(گرا هاي مردم كاسته شده و به رويکرد
 

در رويکرد . شود  بيشتري ميتأکيد

گرايانه کثرت
 

تواند در مسائلي مانند   به توسعه، امور اساسي سياست اقتصادي مي)۷(

ذايي، برابري و كاهش فقر، پايداري و فناوری، سودمندي و رشد اقتصادي، امنيت غ

اين موضوع نشان . al.,1994:16)  (Dixon etمديريت منابع طبيعي، خالصه شود

هاي آينده نيز در  دهد كه با گذشت زمان عالوه بر نيازهاي نسل كنوني، به نسل مي

توسعه توجه خاصي شده است، تا آنجا كه اين امر منجر به ورود واژة جديدي به نام 

)۸(پايدار سعةتو
 

در مفهوم جديد، توسعة مطلوب، . شناسي توسعه شده است در واژه

هاي نسل آينده را در رفع  اي است كه عالوه بررفع نيازهاي نسل كنوني، توانايـي توسعه

رو توسعه را بايد  از اين). ۲۴۴:۲، ج۱۳۷۳کرمي و فنايي،(نيازهايشان به خطر نياندازد 

ـ اجتماعي، ثبات سياسي و حفظ محيط زيست،  صاديجرياني دانست كه توسعة اقت

دهند و عدم توجه به هر كدام از اين عناصر، منجر به  عناصر و اجزاي آن را تشكيل مي

 .توسعة واقعي نخواهد شد

با توجه به آنكه در اكثر كشورها و به خصوص كشورهاي جهان سوم، اجتماع  

توان از   توسعة روستايي را نميدهد، روستايي، بخشي مهمي از جمعيت را تشكيل مي

بنابراين به امر توسعة روستايي بايد از ديدگاه وسيع و . توسعة ملي جدا دانست

هاي اجتماعي و فرهنگي را  جانبه نگريسته شود كه نه تنها جنبة اقتصادي، بلكه جنبه همه

 تشريك براي آنكه چنين سياستي مؤثر واقع شود، بايد آگاهي و. نيز مّدنظر داشته باشد

يكي از نيازهاي برنامة توسعه، متقاعد كردن . مساعي روستاييان را به همراه داشت

، )۹(تولن(های روستايي است  روستاييان به بر عهده گرفتن نقشي فعال در طرح

۲۰۵:۱۳۶۸.( 

در كشورهاي جهان سوم، عقيده بر آن است كه توسعه هم در خدمت جامعه است  

اي كه بر پاية مشاركت مردم  هاي توسعه وص در برنامهاين موضوع به خص. و هم فرد

در ايدة توسعة مشاركتي فرض بر آن است كه . شود استوار است، بيشتر ديده مي
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درگيري و دخالت مردم، منجر به توسعة درونزا و متكي به خود خواهد شد 

بر گويد مشاركت مردمي، يعني همراهی كساني كه امر توسعه  تولن، مي). ۱۳۷۲جهاد،(

برداران توسعه،  تر، مشارکت بهره گذارد يا به عبارت دقيق نحوة زندگي آنان تأثير مي

وي معتقد . گيرد كليد موفقيت هر اقدامي است كه به منظور نيل به توسعه انجام مي

است در اين مرحله از تاريخ بشريت، به خصوص در كشورهاي جهان سوم، بيشتر به 

 براي توسعه )۱۰(جمعي ر آن به كارگيري رهيافتی دستهشكلي از توسعه نيازمنديم که د

 ).۲۰۱:۱۳۶۸تولن، (در سطح جهان لحاظ شده باشد 

 

 هاي توسعه نظريات و رهيافت

)۱۲( و وابستگي)۱۱(توسعه از دو ديدگاه كلي نوسازي نيافتگي كشورهاي درحال توسعه
 

ت كشورهاي طبق نظريات نوسازي، عدم پيشرف). همان(مورد بحث قرار گرفته است 

شود و راه چاره، تغيير الگوهاي مختلف  مانده از ساخت دروني آنها ناشي مي عقب

فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي اين جوامع از طريق به كارگيري الگوهاي توسعة 

ها و مفاهيمي كه براي توسعة ملل اروپاي غربي و آمريكاي  رو، نظريه از اين. غربي است

هاي توسعه در كشورهاي در حال توسعه نيز به  شد براي ايجاد الگو شمالي استفاده مي

هاي نوسازی، كشوری مدرن و پيشرفته است که در نهادها، رفتار   در نظريه. كار رفت

. اقتصادي، سياسي و گرايش نسبت به فناوری همانند كشورهاي غربي باشد

. اند  داشتهتأكيدجتماعي هاي تكامل ا شناسي توسعه، بر نظريه هاي اولية جامعه رهيافت

پردازی در زمينة فرآيند نوسازی جوامع انساني  ها از عقايد داروين براي نظريه اين نظريه

شناسي توسعه، مؤثر  هاي تكامل در ايجاد مفاهيم مهمي در جامعه نظريه.  هستندمتأثر

در اين . هاي مختلف دوقطبي نوسازی، اشاره كرد  توان به نظريه اند كه از جمله مي بوده

اند از  ها، جهان در اثر تكامل اجتماعي به دو قطب تبديل شده است كه عبارت نظريه

) جوامع سنتي(جوامع سنتي و جوامع مدرن که در يک سر قطب كشورهاي جهان سوم 
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در كشورهاي . قرار دارند) جوامع مدرن(و در سر ديگر آن كشورهاي صنعتي غربي 

اي آنان ضعيف است و به عنوان دنياي در حال ها و نهاده جهان سوم، تفكيك نقش

هاي  هاي مبتني بر خصلت در سطح خرد، نظريه. شوند تكامل در نظر گرفته مي

نياز ايجاد   افراد، پيشیاهها و گرايش كنند كه تغيير در ارزش روانشناسي فردي بيان مي

)۱۴(، دانيل لرنر)۱۳(دانشمنداني مانند ديويد مكللند. ای مدرن است جامعه
 

و آلكس 

)۱۵(اينكلز
 

كنند كه دليل  ای را تشريح مي  به وجود آمدن تركيبات ارزشي هنجاري

اين دانشمندان . نوسازی افراد در غرب بوده است و در جهان سوم وجود ندارند

هاي مردم اين  معتقدند نوسازی جهان سوم، مستلزم تغيير خصوصيات و خصلت

 كشورهاي غربي و آمريكاي شمالي است هاي مردم كشورها به سبک عقايد و ارزش

)Melkote,1998:60(. 

از طرف ديگر، نظريات وابستگي، عدم توسعة كشورهاي عقب نگه داشته شده را در  

داري غرب در  كند و نفوذ سرمايه داري جستجو مي ارتباط ناسالم آنان با دنياي سرمايه

در اين نظريات، توسعه . داند يماندگي آنان م ترين عامل عقب اقتصاد اين كشورها را مهم

اند و قطع وابستگي تنها چارة آن  توسعه در اين دو قطب، دو روي يك سكه و عدم

توسعة آسيايي را به   الگوهاي توسعة روستايي در کشورهای درحال)۱۶(شبير چيما. است

اد با هدف ايج ()۱۸(طلبانه ، اصالح)وری با هدف افزايش بهره ()۱۷(انهساالر سه گروه فن

اما در . )۸۶:۱۳۷۰چيما،(کند  تقسيم می) با هدف ايجاد برابری(و راديکال ) انسجام

توان الگوهای توسعة روستايي در كشورهاي جهان سوم را به دو الگوي  مجموع مي

ً مبتني بر ديدگاه نوسازي . تقسيم كرد) ۱۹(بهبود و دگرگون سازي الگوي بهبود، اساسا

ها و منافع در بخش سنتي كه به  های جديد، مهارت  است و بر اهميت اشاعة فناوری

اين . هاي توسعة اقتصادي است، تكيه دارد ها و فرصت داليل مختلف فاقد انگيزه

هاي پيشرفته  هايي مترقي از زارعان كه روش سياست به اميد آن است كه با ظهور گروه

به بيان . ها گردند ريگيرند ، ساير زارعان نيز تشويق به استفادة از نوآو را به کار مي

ها از طريق انتشار از باال به پايين در بين  ديگر، فرض اين الگو آن است كه نوآوري
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اما تجربيات نشان داده است كه نه تنها . اعضاي نظام اجتماعي گسترش خواهند يافت

اين عمل به خاطر عوامل گوناگون، تحقق نيافته است، بلكه منجر به شكاف عميق 

قتصادي و افزايش نابرابري در ميان اعضاي نظام اجتماعي شده است اجتماعي و ا

سازي بر اين اعتقاد است  در مقابل، الگوي دگرگون). ۲۴۵:۱، ج۱۳۷۳کرمي و فنايي، (

اي در  نيافته، بايد دگرگوني عمده كه براي رفع دشواري عمدة رشد در كشورهاي توسعه

رو، در اين الگو تالش بر ايجاد  يناز ا. هاي توليد و الگوهاي كشت پديد آيد شيوه

هاي كشاورزان و نوعي فروپاشي شيوه و نظام موجود  هاي نويني از سازمان شكل

به طور . هاي توليد و ساختار اجتماعي است روستايي در قالب مقياس عمليات، شيوه

توان در افزايش مشاركت روستاييان، برابري  مشي را مي خالصه اهداف اين خط 

ريزي الگوهاي توسعة  در برنامه). ۱۵۳:۱۳۷۴ازکيا، ( توليد بيشتر خالصه كرد اقتصادي و

، خارج به داخل يا )۲۰(روستايي نيز چهار رويکرد متفاوت باال به پايين يا اداری

توان به  را مي) ۲۳( و پايين به باال يا مشاركت)۲۲(، داخل به خارج يا بسيج)۲۱(سازي تجاري

 ).Moris,1981:91(د کار بر

توان مشاهده نمود كه عنصر  با نگاهي به الگوها و رويکردهای توسعة روستايي مي 

از نظر ابوت مشاركت . هاي انتخابي در توسعة روستايي است مشاركت يكي از گزينه

وي . اجتماعي در ادبيات توسعه در انگارة توسعة اقتصادي مورد تفسير قرار گرفته است

هاي  هاي اقتصادي قراردادي سال لت آن را ناتواني الگو، ع)۲۴(به نقل از مارسدن و اوكلي

در ). Abbott,1995:159 (داند بعد از جنگ در سودرساني به اكثريت مردم جهان مي

واقع افزايش نارضايتي از راهبردهاي توسعة اقتصادي متكي بر نوسازي، منجر به تالش 

ا آنچه نظرية وابستگي تري از توسعه گرديد كه اساسًا ب هاي مناسب برای يافتن سبك

توان به  اين تغيير را مي). ۱۹:۱۳۷۰اوکلي و مارسدن،(شود، درآميخته است  ناميده مي

 . نشان داد۱صورت نگارة 
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  مقايسة پيوند اوليه و جديد بين انگاره و رهيافت توسعه-۱نگارة 

 
 
 

 

 

 ,p.159 :  Abbott, 1995 منبع

 

دف اساسي راهبردهاي جديد توسعه، قطع شود كه ه ، چنين استنباط مي۱از نگارة  

به . وابستگي اجتماعات و توسعة متكي به خويش و به بيان ديگر، قدرت بخشي است

دانند، تا جايي كه  اين لحاظ مشاركت را عاملي مهم در جهت رسيدن به اين هدف مي

ين ا. گيرند هاي توسعة روستايي را رهيافت توسعة مشاركتي، در نظر مي يكي از رهيافت

 گرا و هنجارگراست گرا و ابزارگرا باشد، كيفي  از اينكه كّمي پارادايم جديد توسعه، بيش

)Melkote,1998:234 .(رغم اين توجه ويژه به مشاركت كه منجر به پذيرش  علي

گستردة آن به مثابه فلسفه و روش توسعه شده است، بايد توجه داشت كه بين عمل تا 

اما چه عواملي باعث گرديده . )Chambers,1994:1235(واقعيت فاصله وجود دارد 

 است تا مشاركت اجتماعي در فرآيند توسعه اين همه اهميت يابد؟

 

 علل توجه به مشاركت در توسعه

توان در   به بعد را مي۱۹۷۰علل توجه روزافزون به رويكردهاي مشاركتي توسعه از دهة 

 در زمينة توسعه و پيامدهاي منفي هاي به كار رفتة قبلي هاي موجود در رهيافت كاستي

  (Lea and Chaudhri, 1983:1;Thompson, 1995: 1521). جستجو كردآنها

  اجتماعيةتوسع

  وابستگيةنظري نوسازي يةنظر

 قدرت بخشي

انگاره:   

 رهيافت:
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ـ اقتصادي و گسترش فقر مطلق در بين  هاي اجتماعي افزايش نابرابري در ميان گروه 

آسکروفت و ملکوته، (، بدتر شدن وضعيت زارعان و تهيدستان )۵۹:۱۳۷۲ الغنمي،(آنان 

، برخورداري ثروتمندان و نخبگان محلي از منافع توسعه، افزايش تعداد فقرا )۱۱۳:۱۳۶۸

و نهايتًا مبهم بودن اهداف  ) Lea and Chuadhri,1983:1(و وابستگي به مراكز شهري

هاي گذشته بسياري از  هاي تلخ از تجربة تالش توان حاصل درس توسعه را مي

همچنين . )۵۹:۱۳۷۲الغنمي، (دانست كشورهاي جهان سوم در تمركز بر رشد اقتصادي 

دليل اصلي اين عدم موفقيت در توسعه را بايد در شكست مداوم پيشروان توسعه، اعم 

ريزي و  پردازان در پيدا كردن روشي معتبر براي مردمي كردن برنامه از كارورزان و نظريه

، جستجو كرد ترين آنها را دربرگيرد اي كه محروم گيري در زمينة توسعه به گونه تصميم

 ميالدي، ۱۹۷۰بدين ترتيب در اواسط دهة ). ۱۱۳:۱۳۶۸آسکروفت و ملکوته، (

ضرورت نياز به رهيافتي جديد در توسعه برای دستيابي به رشد، اشتغال و درآمد، كامًال 

آشكار بود و در پي آن مشاركت تهيدستان روستايي در امر توسعه مورد توجه 

تا جايي كه يكي از . يات مربوط به توسعه، اهميت يافتالمللي قرار گرفت و در ادب بين

ريزي، خود  های برنامه عناصر جديد توسعه را مشاركت عمومي در زمينه

 .)۲۵:۱، ج۱۳۷۳کرمي و فنايي،(دانند   و اجرا مي)۲۵(يافتگي توسعه

تالش بسياري از كشورهاي در حال توسعه در كاهش حجم خدمات به شهروندان  

هاي  ـ سياسي و فشارهاي ناشي از آن، جستجوي راه  اقتصاديبه خاطر مقتضيات

المللي  هاي بين جديدي كه با منابع كمتر بتوان كار بيشتري انجام داد، شرايط سازمان

هاي بالعوض، تشخيص و اعتقاد به ناتواني و شكست رويکردهاي  براي اعطای وام

هاي خصوصي،   سازمانهاي مشاركتي توسط گذشتة توسعه و به كارگيري موفق رويکرد

هاي مشاركتي و  در افزايش عالقة روزافزون مؤسسات بخش عمومي نسبت به رويکرد

 از). Thompson,1995:1522(اند  ، مؤثر بوده)۲۶(مدار هاي مردم نهادينه كردن رهيافت

 ، تحقيق )۲۸( مشاركتي و عمل، يادگيري)۲۷(طرف ديگر، ظهور ارزيابي سريع روستايي

منجر به ظهور حوزة توسعة ) ۳۰(يهای زراعنظام و تحقيق )۲۹(تي مشاركنگرعمل
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اي جهت ايجاد توسعة  هاي توسعه مشاركتي شده است كه در حال بازتعريف انگاره

اما مشاركت چيست و چه مفهومي . )Campos et al., 1996:1522(انساني پايدار است 

 دارد؟
 

 مفهوم مشاركت

گای، ( مفهوم توسعه ابهامات زيادي دارد  مفهوم مشاركت مانند)۳۱(از نظر گای

 و به تبع آن مشاركت اجتماعي به موضوعي پيچيده تبديل شده است )۶۳:۱۳۷۱

)Smith,1991:112 .(شمول براي آن ناممکن  اي نيز معتقدند ارائة تعريفي جهان عده

انگيزترين  ترين و بحث مشاركت يكي از مشكل ). ۳۳:۱۳۷۰اوکلي و مارسدن، (است 

مشكل است زيرا جزء الينفكي از توزيع . عات عصر ما در زمينة توسعه استموضو

هاي  مجدد قدرت سياسي و اقتصادي در روند توسعه بوده و بنابراين مورد قضاوت

از ايدئولوژي هر " انگيز است چرا كه محتواي آن عمال ارزشي قرار گرفته است و بحث

اندركاران و  ز متخصصان، دستهر يك ا. )۵۹:۱۳۷۲الغنمي،(كند  كشور پيروي مي

اند تا براي مشاركت معنا  هاي فعال، بنا به تخصص و ماهيت كار خود سعي كرده سازمان

اندركاران  كارگزاران اقتصادي، نگرش اقتصادي، دست. و مفهوم خاصي قائل شوند

ـ كالبدي  اجتماعي به مثابه نوعي همبستگي جمعي و طراحان فني، برخوردي اقتصادي

با اين حال مشاركت داراي اهداف و اصولي است كه با . اند وم مشاركت داشتهبا مفه

اوکلي و (بيان آنها معناي واقعي مشاركت، جلوة حقيقي خود را باز خواهد يافت 

توان ميزان دخالت اعضاي نظام اجتماعي در فرآيند  مشاركت را مي. )۱۳۷۰مارسدن،

نگيختن حساسيت مردم در افزايش ، برا)۳۰۴:۱۳۶۹راجرز و شوميکر، (گيري  تصميم

عفتي، (هاي توسعه و تشويق ابتكارات محلي  درك و توان آنان در پاسخگويي به طرح

 يا فرآيندي دانست كه موجبات رشد و توانايي اساسي بشر، از جمله شأن و )۸۴:۱۳۷۱

گيري و عمل سنجيده و انديشيدة او را فراهم  منزلت انساني، باروري نيروي تصميم
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اين تلقي از مشاركت بر سه جنبة مهم سازماندهي ). ۳۲:۱۳۶۵ميسرا و چيما،(ازد س مي

تأكيد دارد و ) پايين به باال(ريزي در سطح محلي  محرومان، تمركززدايي دولتي و برنامه

اگر داراي پاية مردمي باشد، شخصيت متكي به خود و روحية تعاون را در جامعه ايجاد 

اند بر سه ارزش بنياني سهيم كردن مردم در قدرت و تو مفهوم مشاركت مي. كند مي

هاي پيشرفت  اختيار، راه دادن مردم در نظارت بر سرنوشت خويش و بازگشودن فرصت

 .)۱۳۷۰طوسي، (، استوار گردد )هاي پايين جامعه رده(بر روي مردم 

در تفسير اول، به . گاي، در اين زمينه به سه تفسير متفاوت از مشاركت قائل است 

هاي توسعة اجتماعي و  مشاركت به عنوان بسيج مردم براي به عهده گرفتن پروژه

ها از باال انديشيده و طراحي شده و مردم براي اجراي  نوعًا، پروژه. کند اقتصادي نگاه مي

به اين ترتيب، مشاركت آنها عبارت از كمكي است كه به شكل . شوند آنها بسيج مي

در تفسير دوم، مشاركت را با تمركززدايي در دستگاه . هندد نيروي كار يا مواد ارائه مي

سومين تفسير در مورد مشاركت، آن را . گيرد هاي مربوط به آن برابر مي دولتي يا سازمان

. )۶۳:۱۳۷۱گای، (شناسد  به عنوان فرآيند اختيار دادن به جدا افتادگان و محرومان مي

به نظر آنان، مشاركت . وافق هستنداوكلي و مارسدن نيز با تفسير سوم از مشاركت م

اي است براي افزايش و توزيع  وسيله. فرآيند است نه محصول ثابت و نهايي توسعه

مند  هاي اجتماعي و همياري در توسعه و بهره گيري هاي شرکت در تصميم مجدد فرصت

هت كنند كه بايد از آن به مثابه ابزاري براي تغيير ج و پيشنهاد مي. شدن از ثمرات آن

 .)۲۳:۱۳۷۰اوکلي و مارسدن،(روند توزيع نابرابر منافع حاصل از توسعه، استفاده کرد 

در اولين . در مجموع، دو ديدگاه فكري و عملي در مورد مشاركت وجود دارد 

شود و عقيده بر آن  ديدگاه به مشاركت به منزلة ابزاري براي افزايش كارآيي نگاه مي

ر شوند، به احتمال زياد با توسعه و خدمات جديد است كه اگر مردم در كارها درگي

در دومين ديدگاه، به مشاركت به عنوان يك حق . كنند موافق بوده و از آن حمايت مي

جمعي، كسب  شود و هدف اصلي از آن، آغاز بسيج براي فعاليت دسته اساسي نگاه مي

 ).Pretty,1995:1251(قدرت و تشكيل نهاد يا سازمان است 
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 ج در نظرية متداول توسعهماهيت تروي

هاي ترويج كشاورزي در کشورهای در حال توسعه بر مبناي الگوهاي تغيير  سازمان

برخي ترويج را فرآيندي ارتباطي تعريف . اند يافته بنا شده يافتة كشورهاي توسعه

اما در عمل، . ريزي شده است گيري طرح اند كه براي كمك به مردم براي تصميم كرده

شود  اي دولتي براي گسترش فنون پيشرفته كشاورزي تلقي مي ًا وسيلهترويج عمدت

هاي نظري  توان به فرضيه اين تلقی از ترويج را می. )۸۷:۱، ج۱۳۷۳کرمي و فنايي، (

استفاده از نظريه نوسازی و  . مربوط دانست كه اين سازمان بر پاية آن بنا شده است

در کشورهای در حال توسعه، منجر به های ترويجی  ريزی سازمان الگوي نشر در پايه

ترين  پديد آمدن شرايطی شده است که افزايش توليد و به تبع آن، رشد اقتصادی، مهم

پيامدهاي اين تلقی از ترويج كشاورزي . دهد های ترويجی را تشکيل مي هدف سازمان

هاي گوناگون  در کشورهاي در حال توسعه را با توجه به چارچوب بررسي رهيافت

 براي هر نظام ترويجي، پنج )Roling,1982:108(رولينگ . توان بررسي نمود يج، میترو

، )۳۳(ها روش) ، ب)۳۲(گروه هدف) الف: اند از شمارد كه عبارت جزء مهم را برمي

اين پنج جزء، با هم در ارتباط هستند و . )۳۶(اهداف) هـ، )۳۵(سازمان )د، )۳۴(تمهيدات)ج

نظام ترويج و بالطبع هر يك از اين . سازند ص ميماهيت هر نظام ترويجي را مشخ

با پيروی ترويج .اجزاء، متأثر از نوع رهيافتي است كه براي ترويج انتخاب شده است 

هاي ترويج، اغلب محدود به  توان شاهد بود که هدف کشاورزی از رهيافت نشر، می

ن گروهي از راهبرد ترويج كشاورزي، به وجود آورد. مسئلة افزايش توليد شده است

تمهيدات يا . شود هاي جديد به آنها عرضه مي ها و تكنيك زارعان پيشرو است كه ايده

كند و سازماندهي ترويج  محتواي ترويج اغلب به صورت فناوری جديد خودنمايي مي

به اين ترتيب، . ساالري است به شكل متمركز و سبك مديريت ترويج به شكل ديوان

بايد بر اساس شرح  باشد و وی مي ده و مشخص مينقش و وظيفة مروج تعريف ش

پذيري كم است و با  در اين نوع سازماندهي، انعطاف. وظايف ابالغ شده، به كار بپردازد
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توجه به ماهيت كار كشاورزي و زندگي روستايي، نظام ترويج از پاسخگويي كامل به 

ا اين کشاورزان پيشرو زير. نيازهاي اطالعاتي و دانشي كلية مخاطبان ناتوان خواهد بود

هاي اداری ترويج، سرپرستان و مديران  در سازمان. باشند هستند که مورد توجه می

خواهند به قدرت هاي باالدست خود پاسخگو باشند، در حالي كه مروجان به دليل  مي

رو شاهد  خواهند كه در بين آنان داراي مقبوليت باشند، از اين تماس نزديك با مردم مي

همچنين ظرفيت يادگيري در . هاي ترويجي هستيم  در اين قبيل سازماندوگانگي

مدارانة خود اصرار  هاي فن هاي اداری ترويج، پايين است و آنان بر سنت سازمان

 .مدار رجوع  مدار هستند تا ارباب ورزند و بيشتر موضوع مي

هاي  ش روشرجوع به پذير  ارباب)۳۷(از آنجا كه در ترويج متعارف، تأكيد بر ترغيب 

هايي است كه به  هاي ترويجي بيشتر شامل روش توليد يا  فناوری جديد است، روش

هاي  تر از روش هر نحو، مخاطب را متقاعد نمايد كه روش جديد پيشنهادي، مناسب

طرفه از  هاي ترويجي به شكل ارتباط يك رو كاربرد روش ازاين. سنتي يا قديمي است

. شود توا و كيفيت ارتباط نيز توسط مروج انتخاب ميرجوع است و مح مروج به ارباب

ارتباطات ترويجي به عنوان .  نشان داد۲توان به صورت نگارة  اين نوع ارتباط را مي

شود  اند و چنين فرض مي ابزاري براي دستيابي به مقاصد و اهداف سازمان ترويج مطرح

بنابراين، . کند طب ايجاد ميهاي ترويج، سطوحي از تأثيرات را بر مخا كه تماس با رسانه

ها معادل درجاتي از تأثيرپذيري از آنها خواهد بود و متقابًال افرادي كه  تماس با رسانه

 .پذيرند ها تماسي ندارند، از آن هيچ تأثيري نمي با رسانه

های جمعي را بر افراد به طور  جمعي، تأثيرات رسانه الگوهای اولية ارتباطات 

ای از اين  ای ارتباطات، نمونه نظرية گلوله. کسان در نظر مي گرفتندمستقيم، قدرتمند و ي

طرفه  افرادی مانند برلو، ارتباطات را به صورت فرايندی خطي و يک. طرز تفکر است

اما . ای منفعل جريان دارد گرفتند که از طرف منبعي قدرتمند به سوی گيرنده در نظر مي

رز تلقي پديد آمد و محققان نشان دادند که بعد از جنگ جهاني دوم تغييراتي دراين ط

های جمعي، دارای طبيعتي ضعيف در تأثيرگذاری بر رفتارها و عقايد مخاطبان و  رسانه
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های جمعي بيش از اينکه عاملي مهم و قوی  از نظر آنان رسانه. تغيير دادن آنها هستند

 .)Melkote,1998:78,90( در تغيير عقايد و رفتار باشند ، عواملي تقويت کننده هستند
 

)۳۸( الگوی ارتباط يك طرفة برلو-۲نگارة 
 

 
 منبع ـ فعال          پيام        گيرنده ـ منفعل   

 

 

 
 
 
 
 
 

هاي   هاي جديدي كه بعد از جنگ جهاني دوم در ارتباط با رسانه رغم يافتهعلي

ة از جمعي به دست آمد، باز هم در كشورهاي در حال توسعه، گرايش به استفاد

براي مثال اين . هاي جمعي براي انتقال اطالعات و ترغيب مخاطبان وجود دارد رسانه

هاي جمعي در ترويج كشاورزي، بهداشت، آموزش و روابط عمومي،  كشورها از رسانه

مداران و مديران ابزاري  هاي جمعي اين كشورها در نزد سياست رسانه. كنند استفاده مي

در كشورهاي در حال توسعه، ايدة . ع در ميان مردم اندمهم در ايجاد تغييرات سري

هاي جمعي هنوز الگوی نظری مهمي در زمينة طبيعت و نقش  اثرگذاری قوي رسانه

 .هاي جمعي است رسانه

ها كه زيربناي ترويج در نظرية نوسازي است، تأكيد زيادي  در نظرية نشر نوآوري 

هاي ترويجي و رهبران افكار در ايجاد  پيامتوانايي بر شود، يعني  بر تأثير ارتباطات مي

هاي جديد ميان گروه هدف و ترغيب آنان به پذيرش  ها و روش دانش در مورد ايده

(S) (M) (C) (R) 

Source 

  

Receiver Message Channel 

Melkote, 1998, p.69:منبع
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تبديل (اين اعتقاد شديدًا وجود دارد كه راه ضروري رسيدن افراد به توسعه . ها نوآوري

 نظام اجتماعي هاي جديد از منابعي خارج از اين است كه ايده) فرد سنتي به فرد مدرن

كننده، جديد به نظر  اي است كه از نظر دريافت نوآوري ايده. مورد پذيرش قرار گيرند

هاي مشخصي در ميان اعضاي هر نظام اجتماعي در  برسد و اين نوآوري از طريق مجرا

شود كه از طريق آن افراد  پذيرش نيز فرآيندي تعريف می. شود طول زمان، منتقل مي

مطالعات . رسند هي، به مرحلة تصميم به پذيرش يا رد هر نوآوري ميپس از اولين آگا

هاي پذيرا از نظر خصوصيات فردي، رفتار ارتباطي و  هايي را در ميان گروه نشر، تفاوت

تر، با سطح اجتماعي  اولين پذيرندگان معموًال جوان. موقعيت اجتماعي، نشان دادند

 .تر نسبت به ديرپذيرندگان هستندباالتر، وضع مالي بهتر و توانايي ذهني بيش

تحقيقات نشر نوآوري، اهميت زيادي براي ارتباطات در فرآيند نوسازي در سطح  

ها و نفوذ آن در جوامع روستايي متکي بر ارتباطات  نشر نوآوري. محلي قائل شده است

هايي از نوسازي در كشورهاي  هاي جمعي شاخص در رهيافت نوسازي، رسانه. است

در سطح خرد، تحقيقات در اين زمينه بر خصوصيات . شوند سعه محسوب ميدرحال تو

اي  اي سنتي به جامعه ـ رواني افراد متمركز شده است كه براي انتقال از جامعه اجتماعي

هاي ارتباط جمعي در نوسازي  لرنر، در خصوص نقش رسانه. مدرن، ضروري هستند

مدلي خود را از طريق تماس با توانند ه معتقد است كه مردم در جوامع سنتي مي

دهد،  هاي جديد، رفتار و فرهنگ جديد را نشان مي هاي جمعي كه به آنان مكان رسانه

توانند نسيم نوسازي را در درون جوامع  هاي جمعي مي از نظر وي رسانه. افزايش دهند

وع ها و رفتار اين جوامع را با ن سنتي منزوي به وزش درآورند و ساختار زندگي، ارزش

آل براي انتقال  هاي جمعي ابزاري ايده در اين رهيافت، رسانه. غربي آن، جايگزين كنند

يافته به جهان سوم و از نواحي شهري به  ها و الگوهاي جديد از كشورهاي توسعه ايده

 مشخص گرديد كه در آسيا و آمريكاي ۱۹۷۰در دهة . شوند نواحي روستايي، تلقي مي

 تأثيرشود كه  ختارهاي اجتماعي و اقتصادي، باعث ميالتين، موانع ناشي از سا

در . هاي جمعي در غلبه بر مشكالت توسعه، كاهش يافته يا حتي صفر شود رسانه
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شد، فرآيند توسعه، ساده، قابل فهم و واضح نبوده و  صورتي كه قبًال تصور مي

 تأثير بلكه خود تحت هاي جمعي فقط متغيری مستقل در فرآيند تغيير نيستند رسانه

 .عوامل خارجي قرار دارند

هاي فرد  بسياري از تحقيقات ارتباطي اوليه با تأكيد اغراق آميز خود بر فرضيه 

تقصيري، در مسائل مربوط به توسعه، موانع نهادي، سياسي و ساختار اجتماعي را كه به 

 دانشمندان معتقدند .اند هاي فردي مؤثر هستند، ناديده انگاشته شكلي هماهنگ بر تالش

در ارتباط با نقش ساختار اجتماعي و موانع سياسي در تحقق توسعه غفلت صورت 

هاي توسعه، دانش و نوع تحقيقي كه نخست از آمريكا به كشورهاي  الگو. گرفته است

ـ  جهان سوم صادر شد، متناسب با ترتيبات ساختاري، فرهنگي، سياسي و اجتماعي

. توان مشابه جهان سوم دانست حالي که آمريكا را نمياقتصادي آمريكا بود در 

اي و افزايش دادن  هاي جمعي به خاطر محتواي ناچيز يا نداشتن محتواي توسعه رسانه

نشر . اند هاي برخوردار و محروم جامعه، مورد انتقاد قرار گرفته شكاف دانشي بين بخش

 ):۱۷۳:همان(ته است ها نيز به خاطر موارد زير مورد انتقاد قرار گرف نوآوري

هاي جمعي و عدم توجه به محتواي پيام  ــ تمايل به تماس مخاطبان با رسانه

 .هاي جمعي رسانه

 .اي ــ تمايل به فناوری حرفه

 .اي ــ تمايل به منبع حرفه

 .اي ــ تمايل به ترغيب حرفه

 . طرفه ــ تمايل به جريان اطالعات يك

ـ اقتصادي و   آن، افزايش شكاف اجتماعيــ تمايل به كشاورزان پيشرو که نتيجة

 .شكاف ارتباطي بين كشاورزان پيشرو و كشاورزان معيشتي است

 ازتوان بيان كرد تمركز بيش از اندازه بر استفاده  با توجه به موارد گفته شده مي 

يعني قدرت اين (هاي جمعي در نظرية نوسازي و فرضيات اشتباه مربوط به آن  رسانه

ا در ايجاد تغييرات اعتقادي و رفتاري در بين مخاطبان و در نهايت ايجاد ه قبيل رسانه
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هاي ترويج كشاورزي در كشورهاي جهان سوم نيز مشاهده  در نظام) تغييرات اجتماعي

ها با پيروي از نظرية نوسازي و الگوي نشر، به دنبال دستيابي به  شود و اين نظام می

ار شدن ايرادات نظرية نوسازي و نشر جالب اينكه با وجود آشک. توسعه هستند

ها، هنوز در بسياري از كشورهاي جهان سوم، الگوي نوسازي و نظرية نشر در  نوآوري

گيرد و ترويج كشاورزي مانند ابزار يا به صورت  ترويج كشاورزي مورد استفاده قرار مي

دولت و (آگاه شود که منجر به انتقال اطالعات و دانش از منبع  جمعي تلقي مي ای  رسانه

 .گردد به مخاطب ناآگاه، مي) اي متخصصان حرفه

 

)۳۹(ماهيت ترويج در نظرية توسعة جايگزين

  

 

توان آن را نظرية توسعة مشاركتي  پيروي ترويج کشاورزی از نظرية جايگزين كه مي

 جّدي بر نظام ترويج  بگذارد زيرا، ترويج نيز همانند ساير تأثيراتتواند  ناميد، مي

اي است كه در سطح  ناخواه متأثر از نوع نظرية غالب توسعه اي اجتماعي، خواهنهاده

گروه هدف ترويج در رهيافت توسعة مشاركتي، شامل كلية افرادي . شود ملي دنبال مي

است كه براي رفع نيازهاي شخصي يا مشكالت محلي خود نياز به راهنمايي و هدايت 

هاي  هاي مترقي از كشاورزان و كار با گروه د گروهرو ترويج، به دنبال ايجا از اين. دارند

در واقع ترويج به شكل سيال، خود را در معرض . محدودي از افراد روستايي نيست

در رهيافت مشاركتي، سازمان . كند مخاطبان قرار داده و با آنان ارتباط دوجانبه برقرار مي

ل كه در نواحي و بدين شك. ترويج به شكل سازمان غيرمتمركز عمل خواهد نمود

ها، ادارات ترويج براي اقدام با توجه به شرايط و موقعيت محل و براي دستيابي  بخش

در . اند، آزادي عمل خواهند داشت به اهدافي كه با مشاركت مردم محلي انتخاب شده

توان انتظار داشت سازمان ترويج به شكلي طراحي شود كه قادر   صورت نمي غير اين

بايد متناسب با ماهيت  قوانين و مقررات مي. رهيافتي مشاركتي باشدبه پياده كردن 

تقاضاي مخاطبان تدوين شوند و مروج خود را تسهيلگری ببيند كه با مشاركت 
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در رهيافت توسعة مشارکتی، نيازهاي . كند ها را تعيين مي حل مخاطبان، مشكالت و راه

غة سازمان ترويج را تشكيل ترين دغد پاية انساني و مسائل و مشكالت محلي، عمده

فراهم آوردن : ترويج در راستاي نيازهاي پاية انساني در تحقق اهدافی مانند. دهند مي

آموزش، غذاي كافي و آب بهداشتي، سرپناه مناسب، بيمه و تأمين اجتماعي، حمل و 

ها و پشتيباني از شأن و منزلت  گيري نقل كافي، كمك به مردم در مشاركت در تصميم

 .ني و كرامت نفس، كمك خواهد نمودانسا

هاي انساني توجه دارد و هم به  ترويج در رهيافت جايگزين، هم به دغدغه 

 به نيازهاي اساسي مردم، گرايش روزافزونیترتيب،  بدين. هاي اقتصادي دغدغه

. شود ميديده شناسي، تغيير ساختاري و دموكراسي مشاركتي  بهداشت، تغذيه، بوم

شوند و سعي  تعيين مي )۴۰(ي ترويجي بر اساس تحقيقات مشاركتها تمهيدات و پيام

هاي ارتباطي متناسب با خواست و نياز مخاطبان شكل  بر اين است كه محتواي پيام

 .بگيرد و هر دو طرف ارتباط، به طور فعال در آن دخالت داشته باشند

ي ارگانيك يا ها هاي مشاركتي جديد را با عنوان راهبرد برخي از محققان، راهبرد 

ترين  ، مهم۱جدول . دهند ، قرار مي)۴۱(هاي قبلي يا ساختگي انساني، در مقابل الگو

 .عناصر اين دو الگو را با هم مقايسه كرده است

بايد نظام خود  هاي مشاركتي می ترويج براي حركت به سمت به كارگيري رهيافت 

ا بايد توجه داشت كه ممكن است ام. ريزي نمايد را بر مبناي عناصر الگوی ارگانيك پايه

هاي مشاركتي را در ترويج،  موانعي در اين راه وجود داشته باشد كه استفاده از رهيافت

جّو سياسي غيردوستانه در : اند از برخي از اين موانع عبارت. با مشكل مواجه نمايد

د ، كمبود رهبري و سازمان محلي، ساختار اقتدارگرا و نبو)۴۲(اجتماعات ميزبان

گيري مردمي، از خودبيگانگي و به حاشيه رانده شدن فقرا و ضعفا، عدم تساوي  تصميم

هاي حمايتي دولت يا كمك هاي مالي، نبود  در دسترسي به عوامل توليد، كمبود سياست

براي (حمايت براي مشاركت زنان و ناكافي بودن زيرساختارها براي مشاركت واقعي 

 ).۲۴۴:همان) (هاي خوديار  سازماننمونه، روابط افقي و عمودي بين
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همان طور كه در رهيافت نوسازي، ارتباطات مهم است، در رهيافت توسعة  

دامنه و نقش ارتباطات در . آيد مشاركتي نيز ارتباطات جزء مهمي به شمار مي

تر است و برخالف رهيافت نوسازي، ارتباطات  تر و متنوع هاي مشاركتي پيچيده رهيافت

اري و استانداردهايي متكي است كه توسط اجتماعات ميزبانبه اهداف هنج
  

مشخص 

بيند و به  ترويج در رهيافت مشاركتي، مشاركت را در قلب فرآيند توسعه مي. شوند مي

هاي جمعي، به دنبال  هاي ارتباط بومي يا رسانه وسيلة ارتباطات گروهي و فردي، راه

ه عملكردهاي جديدي براي اين بدان معني است ك. افزايش مشاركت مردم است

کمك به توسعة هويت فرهنگ : اند از توان متصور شد كه عبارت ارتباطات در ترويج مي

)۴۳(اجتماعي، عمل به مثابه ابزاري براي خود ابرازي
 

مخاطبان، تسهيل چرخش مشكالت 

 .ي براي تشخيص مشكالت و مسائل اجتماع و عمل به عنوان ابزار

اطي بومي براي افزايش اثربخشي ارتباطات و مشاركت هاي ارتب ترويج از رسانه 

هاي ارتباط بومي بايد اين   در استفاده از راه. كند بيشتر فقرا در فرآيند توسعه استفاده مي

هاي  سؤال را همواره مّدنظر داشت كه ارتباطات براي چه منظوري است؟ همانند رسانه

 براي تحميل آرای طبقة حاكم و هاي ارتباطات سنتي ممكن است به دفعات جمعي، راه 

رو،  از اين. مشروعيت بخشيدن به نظام اجتماعي و اقتصادي غيرمنصفانه، به كار رود

. دهندة حركت به سمت مشاركت مردمي نيست هاي بومي نشان صرف استفاده از رسانه

توان گفت جداي از اينكه چه نوع مجرای ارتباطي مورد استفاده قرار  بنابراين مي

 .هاي ارتباطي در ترويج، تأثير بلندمدتي بر اهداف دارد رد، طراحي كلي راهبردگي مي
 )۴۵(نفعان  توسعه و ذي)۴۴( مشاركتي توسعه، بر ارتباط بين بانيان ترويج در رهيافت 

توسعه تأكيد زيادي دارد به طوري كه هر كدام از آنان از شانس مساوي براي 

ر اين نوع ارتباط، امكان تبادل اطالعات و د. گذاري بر ديگري برخوردار استتأثير

ترويج بيشتر  بر به اشتراك گذاشتن دانش . ها، بين دو طرف معادله وجود دارد ايده

يعني ترويج به دنبال . تأکيد دارد تا بر انتقال اطالعات يا آموزش به صورت باال به پايين
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اطي هم به لحاظ اخالقي و هاي ارتب اين مدل. گراست ـ گيرنده هاي ارتباطي فرستنده مدل

 ).۲۵۲:همان(ترند  هم به لحاظ كاركردي، مفيد

شود كه   نوسازي سرچشمه گرفته است چنين فرض مي در نظرية نشر كه از نظرية 

مردم كشورهاي جهان سوم، دانش و مهارت كمي براي كمك به توسعة واقعي دارند و 

اما در نظرية توسعة . تاده استاف پا حتي بيشتر دانش و مهارت آنان، نامناسب و پيش

جايگزين يا توسعة مشاركتي، دانش مردم روستايي پيچيده، عميق و دقيق در نظر گرفته 

توان به  از جملة اين موارد مي. شود كه محققان بايد به دنبال كشف مجدد آن باشند مي

 از. دانش مردم روستايي در زمينة عمليات زراعي و دانش زيست محيطي اشاره كرد

كند،  رو، ترويج در رهيافت توسعة مشاركتي نه تنها دانش مردم روستايي را نفي نمي اين

چمبرز معتقد است پيشگامان . بلكه به دنبال كشف و استفاده از دانش معتبر آنان است

سازي دانش مردم  اند، كارشان بهبود و غني توسعه كه براي توسعة اجتماعات كار كرده

يادگيري . اند عي در افزايش خالقيت و توانايي خود داشتهمحلي نبوده است بلكه س

ها و رفتار آنان است و در تمام دنيا،  كارگزاران توسعه وابسته به مفاهيم شخصي، ارزش

كنند كه دانش  يعني اينكه كارگزاران توسعه فكر مي. اين رفتار شبيه به هم شده است

واقعيات ما حقايق مردم محلي را . گيرند آنان برتر است و روستاييان در زير قرار مي

بايد گفت كه استعداد كارگزاران توسعه حتي براي خودشان پنهان است و . پوشاند مي

گويند مردم فقير نادان و ناتوان هستند، فريبي بيش نيست  اينكه مي

)Chambers,1997:128-129.( 

يتي رابـط حمـا   «رسد تـرويج بايـد در رهيافـت توسـعة مـشاركتي نقـش                 به نظر مي  

شود که زبان مشترك ارتباطي بين مـديران          معموًال مشاهده می  . را بازي نمايد  ) ۴۶(»توسعه

 بـسياري از  . و متخصصان فني از يك طرف و مخاطبان از طـرف ديگـر، وجـود نـدارد                

هـاي    ارتباطي در بسياري از پـروژه       مانع رفع خود را بر اين مسئله و        همِِمحققان توسعه   

هدف آنان اين است كه بتوانند الگويی ارتباطي عرضه کنند كـه  . دان ، متمركز كرده  توسعه

 هـا و نيازهـاي    را هم قابل فهم و هم متناسب بـا ظرفيـت       هاي ارتباطي توسعه    بتواند پيام 



 فصلنامة روستا و توسعه ۱۵۶

 

 هاي ارگانيك و ساختگي  مقايسة عناصر مهم الگو-۱جدول
 الگوی ارگانيك الگوی ساختگي عناصر

توانند به خودشان كمك كنند  مردم مي د كه به آنها كمك شودمردم نياز دارن انگيزه براي همكاري
 )دهي قدرت(

آنان منابع و توانايي كمي براي توسعة  فرضيات در مورد گروه هدف
 ياور هستند آنان بي. خود دارند

آنان . آنان توانايي توسعة خود را دارند
 توانند خود را بسيج كنند مي

 ئه و طرح مشكلارا حل مسئله گرايش نسبت به مشكالت

 فرآيندي بدون انتها ابزاري براي رسيدن به پايان گرايش نسبت به مشاركت

 گذاران اهداف سياست
 

حركت به سمت ديد و دركي عمومي نسبت  پياده كردن اهداف پروژه
 به توسعة خود

 روابط يادگيري
 

داند كه همة افراد و  آموزشگر مي
 دانند فراگيرانش هيچ چيز نمي

اي براي به  چيزهاي مورد عالقههر شخصي 
 اشتراك گذاشتن دارد

  به همان اندازه مناسب است دانش بومي دانش غربي برتر است ارزش دادن به دانش

 خود مردم گذار يا محقق سياست مأمور تغيير

 كنندگان موضوعات، عمل گروه هدف، اشياء نوع نگاه به مردم

  محرك، تسهيلگركننده، هماهنگ رهبر پروژه موقعيت رهبري

 شوند ترجيحًا توسط خود مردم انتخاب مي منتصب توسط افراد مقتدر  انتخاب رهبران

 تعاون، نمايندگي، پذيرا، سازگاري گير، مدير، فرد مقتدر تصميم كيفيت رهبران

 ها استفادة يكپارچه از رسانه هاي جمعي غالبًا رسانه هاي مورد استفاده رسانه

 پايين به باال، دو طرفه اال به پايين، يك طرفهب فرآيند ارتباطات

 افقي، دو طرفه مراتبي، عمودي  سلسله  ساختار سازماني

نيازها و معيارهايي كه به وسيلة خود مردم  وري و رشد اقتصادي بهره معيار طراحي
 براي رفاه مشخص شده است

 گوش دادن به مردم، تسهيلگري وظايف اجرايي رهيافت كاري

 گفتمان گويي، مشاوره تك حالت ارتباطاتنوع و 

 انتها، رهيافت فرآيند بي نقشه، رهيافت پروژه ريزي چارچوب برنامه

 بلندمدت مدت كوتاه دورنماي زماني

گذار يا قدرت  به وسيلة سازمان سرمايه شروع ارزشيابي
 هاي باالدست

 به وسيلة خود مردم

اي، تغييرات  هاي ريشه مك به كاهش علتك عالج بيماري، تغييرات تكاملي  حل نوع راه
 ساختاري

 Melkote, 1998, p.242 :منبع
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پيشنهاد شده است » رابط حمايتي توسعه«به همين منظور، الگوی . مخاطبان نمايد

تواند به مثابه يک سازمان تسهيلگر توسعه، اين نقش را در  ترويج مي). ۲۶۲: همان(

اشد بر روی شكاف ارتباطي موجود بين توسعة روستايي بر عهده بگيرد و ُپلي ب

اي خاص مانند كشاورزي يا بهداشت  كه داراي تخصص در زمينه(متخصصان فني 

ها و كاربرد خاص آن  كه نياز به اين قبيل دانش) كنندگان استفاده(و مخاطباني ) هستند

پيامي ها را به شكل  رود كه زبان فني و ايده در اين حالت، از ترويج انتظار مي. دارند

توان به صورت  اين را مي. كنندگان، قابل فهم و درك باشد درآورد كه براي استفاده

 .، نشان داد۳نگارة 

 " رابط حمايتي توسعه" جايگاه ترويج در الگوی -۳نگارة 
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كه از هايي  ، نقش متخصصان فني را دارد كه با توجه به محركالفدر اين نگاره،  

 بها به سوی  دارد اقدام به انتخاب و انتقال پيام از اين محرك بيرون دريافت مي

ها و حل مسائل به اطالعات پيرامون محيط خود نياز   نيز براي رفع نيازب. نمايد مي

. است» رابط حمايتي توسعه«كنندة مفهوم   در اين الگو، تداعيجوارد كردن عامل . دارد

 نيازها و مسائل جعامل . ب در تعامل است و هم با الف هم با جاين رابط حمايتي يا 

 به بسط جپس عامل . كند كند و اقدام به انتقال و تفسير اين اطالعات مي  را درك ميب

 .كند  و رفع مسائل و نيازهاي آن كمك ميبمحيط پيرامون 

 ب ج الف
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شاركت ، بسط و تسهيل م »رابط حمايتي توسعه«بنابراين نقش ترويج به عنوان يك  

در اين حالت، مخاطبان ترويج . مردمي و عمل مورد نياز در توسعة روستايي است

كننده  هاي ارتباطي داشته و هم گيرنده و هم منبع و عمل دسترسي بيشتري به رسانه

ها نخواهند بود بلكه خود،  به اين صورت، آنان پذيرندگان منفعل نوآوري. باشند مي

 .باشند هاي فني مي تقاضادهندة نوآوري

راجرز 
 

اي متعادل وجود دارد،  ای که براي هر برنامة توسعة منطقه با بيان دغدغه

هاي توسعه بپيوندد و امکانات  توسعة  تواند به ساير کارگزاری معتقد است ترويج مي

 )۴۷(كننده در اين مسير، ترويج در دو نقش رابط و  فراهم. فرهنگي منطقه را افزايش دهد

هاي  ش کمک و رابط  در درون اجتماع براي تعدادي از کارگزاریدر نق. آيد درمي

كنندة مسئول درمورد بخشي از  اي كه خارج از منطقه هستند و در نقش فراهم توسعه

 ).(Rogers,1992:71اي ويژه است  توسعه كه دغدغة آن دغدغه

 

 گيري نتيجه

وسعة كشور، ها و خصوصيات سازمان ترويج، بايد در چارچوب الگوي كلي ت ويژگي

كنندة ساختار،   زيرا نوع الگوي غالب توسعة كشور تعيين.مورد بررسي قرار گيرد

و ترويج در . هاي ارتباطي ترويج است  اهداف، تمهيدات، گروه هدف و روش

كشورهاي در حال توسعه ناگزير است به عنوان يك سازمان دولتي، خود را مجري 

 .دهاي دولتمردان بدان ها و برنامه سياست

در الگوي توسعة نوسازی، ترويج كشاورزي با پيروي از نظرية نشر، بر نقش   

باور اين است كه براي حركت از جامعة سنتي به سوی . ای دارد ارتباطات تأكيد ويژه

هاي جديد از منبعي خارج از نظام اجتماعي به آن وارد  جامعة مدرن، الزم است تا ايده

 را در جوامع روستايي دنبال مأموريتيي است كه اين ها شوند و ترويج يكي از سازمان

در اين وضعيت، اطالعات، حلقة مفقود شدة فرآيند توسعه تلقی شده و كيفيت . كند مي
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بنابراين، تمامی تالش . اطالعات و گستردگي آن، عامل كليدي دستيابی به توسعه است

ماعي روستا، به درون ترويج كشاورزي بر انتقال اطالعات جديد از خارج از نظام اجت

 ميالدي مشخص گرديد که ۷۰در دهة . گردد اجتماعات روستايي و نشر آن متمركز می

توانند تأثير ترويج را بر غلبه بر  موانع ناشي از ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي مي

رو، چنين بيان شد كه در مورد  از اين. مشكالت توسعه، كاهش داده يا محو نمايند

ها نيز به  نشر نوآوري. اعي، اقتصادي و سياسي، غفلت انجام گرفته استساختار اجتم

هاي آن و به ويژه عدم تحقق فرض نفوذ از باال به پايين و افزايش شكاف  دليل سوگيري

 .ارتباطي ميان كشاورزان پيشرو و كشاورزان معيشتي، مورد انتقاد واقع شد

ه يعني نوسازی، به طور كامل از با وجود اينكه در حال حاضر پارادايم غالب توسع 

هاي آن، باز هم اين پارادايم در برخي از  بين نرفته است و با وجود آشكار شدن نارسايي

 ميالدي به اين طرف، ۸۰با اين حال، از دهة . شود كشورهاي در حال توسعه دنبال می

پارادايم شود و آنان  حداقل در ميان دانشمندان و محققان، تأكيد خيلي كمي بر آن مي

اين پارادايم . اند پيشنهاد کرده» توسعة مشاركتي يا توسعة جايگزين«جديدي را با عنوان 

ها و استانداردهايي  رود كه اولويت جديد، تكثرگراست و در آن از اجتماعات توقع مي

هاي  توسعة مشارکتی، بر دغدغه. را تعيين كنند كه ويژة شرايط و امكانات آنان است

 زيادي بر تأمين نيازهاي اساسي مردم و تأكيدساني تمركز دارد، بنابراين اقتصادي و ان

 توسعة مشاركتي، نقش  در رهيافت. شود  مي هاي توسعه مشاركت ذي نفعان در برنامه

تر است و برخالف پارادايم نوسازي، طبيعت و نقش  تر و متنوع ارتباطات، پيچيده

ي وابسته است كه توسط خود جوامع، ارتباطات، به اهداف هنجاري و استانداردهاي

 .اند مشخص شده

ساختار ترويج كشاورزي در رهيافت توسعة مشارکتی يا جايگزين، در مقايسه با  

ترويج در . های مبتنی بر نوسازی، كامًال متفاوت خواهد بود ساختار آن در رهيافت

. اي اقتصاديه هاي انساني توجه دارد و هم به دغدغه رهيافت جايگزين، هم به دغدغه

شناسي،   به نيازهاي اساسي مردم، بهداشت، تغذيه، بومگرايش روزافزونیبدين ترتيب، 
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تمهيدات ترويج از تحقيقات . شود ميديده تغيير ساختاري و دموكراسي مشاركتي 

مشاركتي سرچشمه گرفته و دانش بومي مخاطبان مورد احترام است و ترويج صرفًا 

ترويج در رهيافت . ها، نخواهد بود  براي پذيرش نوآوریابزاري براي ترغيب مخاطبان

جديد، به توسعة فرهنگي اجتماع كمك کرده و به عنوان ابزاري براي خود مردم يا به 

هاي  روش. كند عنوان ابزاري براي تشخيص مسائل و مشكالت اجتماع، عمل مي

بيل الگوهاي ارتباطي، اين ق. گرا هستند گرا و هم گيرنده ارتباطي ترويج نيز، هم فرستنده

سازند و به دنبال  به اشتراك گذاشتن دانش را بر اساس همكاري مساوي، فراهم مي

نفعان توسعه و  به خاطر تأكيد بر ذي. انتقال اطالعات به صورت باال به پايين نيستند

هاي ارتباطي، نقش و  مشاركت آنان در توسعه و همچنين مشخص كردن محتواي پيام

تعريف »  رابط حمايتي توسعه«تواند به عنوان  در رهيافت مشاركتي میوظيفة ترويج 

در اين حالت، ترويج . است»  رابط توسعه«شود كه متفاوت از نقش قبلي آن به عنوان 

رو،  از اين. كند كه واسط بين متخصصان فني و مردم است اي را بازي مي نقش حرفه

كند و اين کار  فني و مديران، كمك ميترويج به برقراری تعامل ميان مردم و متخصصان 

هاي  تواند به صورت كمك و رابط در درون اجتماعات روستايي براي کارگزاری را می

 .اي كه خارج از منطقه هستند، دنبال نمايد توسعه

تر و  هاي مشاركتي در دستيابي به توسعة عادالنه رغم اميدي كه به رهيافت علي 

ه داشت كه ايدة توسعة مشاركتي هنوز در حد يك تر وجود دارد، بايد توج مناسب

. هنوز نظرية كاملي از مشاركت به منظور استفادة عملی، وجود ندارد. رهيافت است

هاي توسعه در جوامع مختلف است  علت نيز متفاوت بودن تعاريف مشاركت و زمينه

د است بتوان با تأکيد اما، امي. يافته از آن را ارائه داد شود نتوان الگويی تعميم که باعث می

هاي اساسي و اصولي، چارچوبي كاربردي برای مشارکت و  اي از ايده بر مجموعه

توانند در دستيابي به اين  متخصصان ترويج و توسعة روستايي مي. ارتباطات فراهم آورد

 . داشته باشند چارچوب، نقش مهمي
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اي   واحدي تحليلي و مجرد متشکل از مجموعهـ از ديد سيستمي اصطالح پارادايم يا انگاره،۱
ترين مباحث و مباني  هاست كه داراي بيشترين اشتراك در اصولي از نظريات و رهيافت

. اي ديگر دارند ها، در مجموعه باشند و بيشترين افتراق را با ديگر نظريه خود با يكديگر مي
كنندگان به طور  سط عملتوان مجموعه باورهايي دانست كه تو همچنين پارادايم را مي
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