
  
  
  
  
  

  تحقق رويكردهاي جهاني آتي ترويج كشاورزي

  هاي فراگير با كمك نظرية مديريتي سازمان

  ∗∗و احمد عابدي سروستاني ∗ولي منصور شاه

  

  هچكيد

با  براي مواجهه بيني تحوالت آينده و مهيا سازي عوامل مرتبط، ؤثر و كارآمد، پيشمديريت م

اگيرِ جهاني، ضروري است كه سازمان ترويج امروزه با توجه به تغييرات سريع و فر. آنهاست

تحوالت آتي  ؤثرِكشاورزي نيز ضمن پاسخگويي به نيازهاي موجود، خود را براي مديريت م

هاي ترويجي شامل سازمان، گروه هدف،  اين تحوالت در اجزاي مختلف نظام. ده سازدآما

گامي پويايي خود را سازمان ترويج، هن. پيوندد روش ها، تمهيدات و هدف ها، به وقوع مي

هاي مرتبط با تحوالت محيطي و درون سازماني خود را به  كند كه قادر باشد چالش حفظ مي

مورد " نگري آينده " ةحاضر، همين موضوع را با استفاده از مقولة مقال. خوبي مديريت كند

آتي ترويج  در اين مقاله، چگونگي تحقق رويكردهاي فراگير. كنكاش قرار داده است

هاي  مديريتي سازمان ةشاورزي در سطح جهان با كمك پنج جزء فناوري نرم افزاريِ نظريك

  . فراگير بررسي شده است

  .سازمان ها/ مديريت/ ترويج كشاورزي: كليد واژه ها

∗ ∗ ∗  

  

                                                      
  كشاورزي دانشگاه شيرازدانشيار دانشكدة  ∗

  دانشجوي دكتراي ترويج و آموزش كشاورزي ∗∗



  فصلنامة روستا و توسعه  ۱۱۴

  

 مقدمه

بيني تغييرات آينده در جامعه، فناوري و نياز متقاضيان بپردازيم، قادر  اگر به پيش

، )۲(نگري هدف از آينده. )۱(ي مديريت كنيمؤثرنحو م ن ترويج را بهخواهيم بود سازما

كند  ترسيم يا تشخيص روند رويدادها و وضعيت آتي است كه به مديران كمك مي

به بيان . انديشي كنند ة سازمان، چارهتا روند تغييرات را بهتر درك نمايند و براي آيند

رويدادهاي نامشخصي است  ةارنگري، كسب آگاهي درب ديگر، هدف اصلي از آينده

توان  هاست كه مي كه احتماالً در آينده به وجود خواهند آمد و با كسب همين آگاهي

. يدادها رفتة منطقي و تحليل اطالعات موجود، آگاهانه به استقبال اين روبا مطالع

هاي موجود  نگري علم و هنري است كه با استفاده از اطالعات و داده در واقع، آينده

  . )۳(دهد هاي كمي و كيفي، آينده را مورد تحليل قرار مي شيوه و

الف ـ نگاهي جستجوگر به : توان انجام داد نگري را با نگاهي سه گانه مي آينده  

محيط درون سازمان، ب ـ نگاهي وسيع به محيط اطراف سازمان و ج ـ نگاهي 

ر ساختار و دارايي نگاه جستجوگر به درون سازمان، مروري كلي ب. طوالني به آينده

نگاهي وسيع . سازمان، شامل منابع انساني، امكانات، تجهيزات، فضا و سرمايه است

به اطراف سازمان، شناخت محيط، روابط سازمان با ارباب رجوع وافزايش آگاهي در 

نگاه طوالني به . بگذارندأثير توانند بر سازمان ت مورد عواملي است كه به نوعي مي

ده، حال را به آينده مرتبط شة ياد نگري با سنجش دقيق دو مرحل آينده يا آينده

  .)۴(سازد مي

بخش كشاورزي و به تبع آن، ترويج كشاورزي در سطح جهان در وضعيت   

  .متغيري قرار دارد

از اين رو، سازمان ترويج كشاورزي . شود تر مي كشاورزي روز به روز پيچيده  

بيني رويكردهاي آتي  و تحليل روندها و پيشنيازمند است تا با اين نگاه سه گانه 

الزم به ذكر است كه . ترويج، خود را براي پاسخگويي به نيازهاي آتي نيز مهيا سازد

رويكردهاي آتي ترويج كشاورزي با توجه به وضعيت داخلي هر كشور، شدت و 

دهند كه  اما منابع مورد بررسي نشان مي. ضعفي مخصوص به خود خواهند داشت
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براي ترسيم روند . صورت، ماهيت اين رويكردها فراگير و جهاني است در هر

ة ترويج كشاورزي، نگري در زمين بيني تغييرات آينده و انجام آينده تحوالت و پيش

در ادامه، هر  )۵(.ظر قرار داد و به كار بردنة ياد شده را مدهمان نگاه سه گان بايستي

  .كنيم ترويج كشاورزي بررسي ميمان ساز با كدام از اين موارد را در ارتباط

  
  الف ـ نگاهي وسيع به محيط اطراف

محيط پيرامون سازمان ترويج و فشارهاي ناشي از آن، بر جهتگيري ماهيت 

 نگريِِ ؤثر در آيندهاز اين رو، يكي از اركان مهم و م. ؤثر استهاي ترويجي م فعاليت

نظر گرفتن تغييرات آن استترويج و در  سازمان ترويج، توجه به محيط پيرامون .

  .كنيم بعضي از اين تغييرات را در ادامه، بررسي مي

  

  ـ توجه به پايداري زيست محيطي۱

هاي زيست محيطي و رعايت اصول حفظ و  توسعه بدون در نظر گرفتن جنبه

هايي در  هاي اخير نگراني در سال. اي مطلوب و كامل نيست پايداري آنها، توسعه

هاي كشاورزي بر محيط  ر جانبي برخي از فعاليتة پيامدها و آثاسطح جهاني دربار

اين نگراني ها، بسياري از پژوهشگران را بر آن . زيست و جامعه به وجود آمده است

هاي كشاورزي در جوامع صنعتي و جوامع  تر به فعاليت داشته است تا با نگاهي ژرف

هايي را براي مقابله  عي، راهدر حال رشد بنگرند و با تشخيص تنگناهاي فني و اجتما

برخي از متخصصان . هاي كشاورزي، عرضه كنند با مشكالت و سالم سازي فعاليت

ها و كودهاي شيميايي را  كشاورزي و بوم شناسان، استفاده نكردن از سموم، هورمون

ة اند و براي مقابله با آفات و امراض گياهي، مبارز در جريان توليد پيشنهاد كرده

. اند هاي زراعي جايگزين را توصيه نموده خيزي خاك، شيوهي و براي حاصلبيولوژيك

دركشاورزي پايدار، عالوه بر توجه . اند برخي ديگر، كشاورزيِ پايدار را مطرح كرده

. )۶(گيرد  هاي اقتصادي، اجتماعي و اخالقي نيز مد نظر قرار مي زيست، جنبه به محيط
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هاي ترويجي متناسب با اهداف  ريزي برنامه ها و اين مبحث جديد، به طراحي فعاليت

  .جديد زيست محيطي توسعه، نياز دارد

  

  ـ مشاركت مردمي ۲

المللي به موضوع مشاركت مردمي در  توجه روز افزون جوامع مختلف و مجامع بين

ة توسعة جوامع، توسعه، حاكي از اين است كه مشاركت مردمي و ارتقاي آن در برنام

ها  گيري برنامه اين نياز، تغيير در جهت. افزون ظاهر شده استبه صورت نيازي روز 

ريزيِ باال به پايين به سود  تغيير جهتگيريِ برنامه ۱۹۷۰ة از ده. را ايجاب كرده است

تري  تر و كامل هاي مشاركتي، شروع شده است و امروز با ابعاد وسيع ريزي برنامه

كه در محيط پيچيده و متغير ضرورت مشاركت مردمي از آنجاست . شود مشاهده مي

موجود، شرايط الزم براي پاسخگويي به نيازها و مشكالت، در يك فرد به تنهايي 

نفع براي حل  شود و بهترين حالت، همكاري و مشاركت تمامي افراد ذي جمع نمي

ها به منظور  در ترويج كشاورزي نيز اين قبيل مشاركت. مسائل و بهبود اوضاع است

هاي مورد نظر و سازگاري هر چه بيشتر  باب رجوع در مورد برنامهافزايش تعهد ار

با مشاركت افراد، . أكيد قرار گرفته استهاي ترويجي با نيازهاي آنان مورد ت فعاليت

هاي ترويجي اثر  ة فعاليتشود كه در آن، امكان توسع نظامي غير متمركز ايجاد مي

افزون به رويكردهاي مشاركتي  علت عالقه و توجه روز. گردد بخش، بهتر فراهم مي

ة قبلي در زمينة هاي به كار رفت هاي موجود در رهيافت توان در كاستي توسعه را مي

افزايش نابرابري در ميان . )۷(حاصل از آنها جستجو كرد توسعه و پيامدهاي منفيِ

، بدتر شدن )۸(هاي اجتماعي ـ اقتصادي و گسترش فقر مطلق در بين آنان گروه

ورزان و تهيدستان، برخورداري ثروتمندان و نخبگان محلي از منافع وضعيت كشا

و سرانجام، مبهم بودن  )۹(توسعه، افزايش تعداد فقرا و وابستگي به مراكز شهري 

هاي گذشتة بسياري از كشورهاي جهان  ة تلخ تالشتوان نتيج اهداف توسعه را مي

  .)۱۰(سوم در تمركز بر رشد اقتصادي دانست
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  ت و اطالعاتـ ارتباطا۳

هاي مادي و معنوي جوامع گوناگون به شمار  اطالعات علمي و فني، اساس توانايي

اي كه بتواند به اطالعات بيشتري دست يابد، از توان و پويايي  هر جامعه. روند مي

ة امروزي، اطالعات مايه و به عبارت ديگر، در جامع. بيشتري نيز برخوردار است

ها، ايجاد استقالل  تأمين نياز انسانيد براي قدرتي كه باشود؛  اية قدرت محسوب ميپ

اندركاران و  اگر دست. دريزي مفيد و سازنده، در اختيار مردم قرار گير و برنامه

خود هستند، الزم است قبل از هر  ةگذاران به فكر توسعه و پيشرفت جامع سياست

ا حد امكان، مصاديق ة كاري خود تقويت كنند و تچيز، زير بناي ارتباطي را در حوز

ارتباطات و اطالع رساني قرار دارد،  ة خدماتگناهايي را كه بر سر راه توسعو تن

هاي مربوط به توليد، توسعه و  ة جريانا اطالعات، زير بناي كليمرتفع نمايند؛ زير

جزء ) خواه بومي و يا وارداتي(اطالعات موجود در هـر كشوري . ريزي است برنامه

موج  "در كتاب ة الوين تافلربه عقيد. )۱۱(شوند كشور محسوب ميذخاير ملي آن 

تحوالت زندگي بشري و تمدن مبتني بر اطالعات و ارتباطاتي است كه با  ،"  سوم

بيستم و قرن بيست و ة آخر قرن توان گفت كه ده مي. )۱۲(شتاب، ظهور يافته است 

المللي موجود  ضعيت بيناز اين رو، در و. )۱۳(يكم، عصر اطالعات و ارتباطات است 

كه علوم، فنون و فناوري با سرعتي غير قابل وصف در تمام ابعاد، سير تكاملي خود 

ة جوامع، اهميتي كنند، دسترسي به آخرين اطالعات و انتقال آنها به هم را طي مي

هاي توسعه  ؛ به طوري كه توليد انبوه اطالعات، يكي از شاخص)۱۴(حياتي دارد 

ة فناوري ارتباطات و با رشد چشمگير و خيره كنند. )۱۵(شود مييافتگي، محسوب 

اطالعات، شاهد آن هستيم كه حجم بااليي از اطالعات و دانش، به راحتي با وسايل 

. گردند و بدل مي ردهاي مختلف اجتماع،  ارتباطي نوين، در بين كاربران در بخش

هاي  طالعات در زمينهاين وضعيت محيط و فضايي را به وجود آورده است تا نشر ا

اي و ساير  هاي رايانه امروزه شبكه. ختلف كشاورزي نيز به راحتي انجام پذيردم

بدون ترديد . دهند به راحتي اطالعات مورد نياز را در اختيار همگان قرار ميها  رسانه

هاي ديگر جهان ارتباطات، افزايش  ها و نوآوري در آينده، اين دسترسي با پيشرفت
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هاي ترويجي در  يافت و بدين گونه، اين موضوع، چالشي براي سازمان نيز خواهد

  . هاي ارتباطي، ايجاد خواهد كرد انتخاب و استفاده از روش

  

  مند نگرش نظام ‐۴

و  )۱۶(اي در گذشته، ترويج كشاورزي مسائل رابا نگاهي سنتي به صورت رشته

كرده است اما امروزه  ميايِ خاص به حل آنها اقدام  ديد و از نگاه رشته تخصصي مي

را به يد اين مسائل با نيز ة كشاورزي، ترويج كشاورزيتر شدن مسائل حوز با پيچيده

جه قرار دهد و براي از بين بردن موانع اي مورد تو اي و بين رشته صورت چند رشته

ها به صورت  و مرتفع نمودن نيازهاي متقاضيان در وضعيت متحول، از تخصص

هاي  اين موضوع براي پژوهش. بهره جويد )۱۸(اي  و فرارشته )۱۷(اي  رشته بين

  .)۱۹(اي برخوردار است  ترويجي از اهميت ويژه

  

  جهاني سازي و بازار جهاني ‐۵

هاي  در حال حاضر شاهد آن هستيم كه تفكر جهاني سازي به شدت از سوي دولت

اقتصادي، پيش  هاي شود و جهان به سوي همگرايي، به ويژه در زمينه غربي دنبال مي

هايي مانند سازمان تجارت جهاني است كه  نمود بارز اين امر، ايجاد سازمان. رود مي

هايي جدي براي  جهاني شدن اقتصاد، چالش. كشورهاي متعددي عضو آن هستند

با جهاني شدن اقتصاد، . كشاورزي و به تبع آن، ترويج كشاورزي به همراه دارد

توانند  آيد و كشورهاي مختلف مي ـاني، پديد ميبازاري واحد به نام بازار جه

محصوالت كشاورزي خود را در اين بازار عرضه كنند و همچنين تقاضاي خريد هر 

از اين رو، رقابت در اين بازار شديد است و . نوع محصولي را از هر جا بنمايند

و  كشورهايي موفق ترند كه بتوانند محصوالت كشاورزي خود را با كيفيتي باالتر

هاي مهم سازمان  بنابراين، يكي از رسالت. تر به مشتريان عرضه كنند قيمتي پايين

ترويج در آينده، توانمند ساختن كشاورزان براي ورود به بازارهاي جهاني و رقابت 
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گذاري سنتيِ ترويج ـ  با كشاورزان ساير كشورهاست و اين، نيازمند تغيير در سياست

 .و داخلي بود ـ استكه مبتني بر بازاريابي محلي 
  

  سازي  ـ خصوصي۶

سازي،  در مبحث غير دولتي كردن خدمات و ايجاد بازارِ رقابتي و آزاد ، خصوصي

يكي از مباحث روز در ارتباط با ترويج كشاورزي نيز، بحث . يك راه حل است

هاي ترويج كشاورزي را  ترويج خصوصي است؛ به اين صورت كه بخشي از هزينه

ة بسياري از كارشناسان، وقت آن رسيده به عقيد. گيرد عهده ميبخش خصوصي به 

هاي  ساير سازمان هر چه بيشترِ دولتي به تشويق مشاركت است كه ترويج كشاورزيِ

. خصوصي در عرضة خدمات ترويجي به روستاييان و كشاورزان بپردازند

ة صنايع كشاورزي و تجارتي شدن آن سازي ترويج كشاورزي به توسع خصوصي

هاي مختلف، جاي  در كشورهاي غربي، ترويج خصوصي به شكل. منجر خواهد شد

. شود خود را باز كرده است و حتي رقيبي جدي نيز براي ترويج دولتي محسوب مي

ة كشور و بخش كشاورزي، ترويج در اين كشورها با توجه به ميزان توسع

عالقه به البته در كشورهاي در حال توسعه نيز . خصوصي، موفق بوده است

سازي ترويج كشاورزي وجود دارد، اما شدت آن كمتر است و دليل اين  خصوصي

شود  اما روندي كه مشاهده مي. امر، استقبال كم كشاورزان از ترويج خصوصي است

اين است كه تمايل به تقويت و پيشبرد ترويج خصوصي در اكثر كشورها وجود 

ة فرآيند توسعه، ست كه در مراحل اوليالبته اين موضوع قابل قبول و منطقي ا. دارد

گذاري زيادي در ترويج عمومي انجام شود، اما همين كه كشاورزي تثبيت  سرمايه

نقش  گيرد و به تبع آن، شد، بخش خصوصي وظيفة نشر اطالعات را بر عهده مي

  .)۲۰(يابد گذاري در آن كاهش مي و سرمايه ترويج عمومي
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  ـ بيوتكنولوژي۷

ختار ملكولي آن، انسان توانسته است با دستكاري در ساختار با كشف ژن و سا

وراثتي موجودات زنده، تغييرات دلخواه خود را در چگونگي رشد و نمو آنها به 

اي چالش برانگيز را در مورد چگونگي رفتار انسان  اين امر، افق و آينده. وجود آورد

را به دست آورده است تـا  ن اين توانانسااكنون. با موجودات زنده، ايجاد كرده است

  .با استفاده از بيوتكنولوژي در كشاورزي انقالبي به وجود آورد

اند، يا  توان به توليد گياهاني اشاره كرد كه در مقابل آفات مقاوم براي مثال مي

كنند و همچنين توليد  گياهاني كه در وضعيت سخت، بي آبي را بهتر تحمل مي

والت آنها نوعي خاص از مواد شيميايي يا غـذايي گياهان يا حيواناتي كه در محص

هايي را  هاي زيـادي كه بيوتكنولوژي دارد، اما نگراني با وجـود مـزيت. وجود دارد

أثيرات ناشناخته و نيز در بين برخي كارشناسان به وجود آورده است كه بيشتر به ت

براي مثال، اين  .گردد در نظم خلقت موجودات بر ميها  ناپيداي اين قبيل دستكاري

سؤال مطرح است كه آيا تغييرات ژنتيكي در گياهان زراعي، موجب بروز آفات 

جديد براي آنها نخواهد شد؟ آيا مصرف محصوالت اين قبيل گياهان براي سالمتي 

انسان يا دام، خطري ندارد؟ آگاهي رساني به افراد و چگونگي رفتار با پيامدهاي اين 

  .كشاورزي است ة ترويجعلمِ نوپا، وظيف

  

  ـ محدوديت منابع آب۸

با . اي به نام كمبود آب شيرين براي كشاورزی مواجه است امروزه، دنيا با مسئله

وجود اينکه  قسمت اعظم سطح زمين از آب پوشيده شده است، اما ميزان آب قابل 

ة زمين را درصد آب كر ۵/۹۷استفاده براي انسان و دام، بسيار محدود است؛ زيرا 

از . هاي شيرين هستند درصد باقيمانده، آب ۵/۲دهند و فقط  هاي شور تشكيل مي آب

درصد كل آبِ موجود در  ۰۰۷/۰تقريباً (هاي شيرين هم كمتر از يك درصد آنها  آب

براي استفاده در اختيار انسان است كه در درياچه ها، رودخانه ها، مخازن و ) زمين

امروزه، يك سوم جمعيت جهان، . اند ار گرفتهمنابع آبي زيرزمينيِ نسبتاً كم عمق قر
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ة اجتماعي و اقتصادي كنند و ممكن است به مختل شدن توسع تنش آبي را تجربه مي

ميالدي، دو سوم  ۲۰۲۵اگر چنين وضعيتي ادامه يابد، تا سال . آنان نيز منجر شود

 با اين وضعيت، يكي از. )۲۱(جمعيت جهان با چنين مشکلی رو به رو خواهند شد

بارشد تصاعدي  كه ة كمبودمنابع آب استهاي رو در روي كشاورزي، مسئل چالش

تواندبه صورت بحران  صوالت كشاورزي، ميحم جمعيت زمين و نياز روزافزون به

تر با تغييرات منابع آبي كه  به همين دليل، آنان براي ايجادتعاملي سازگارانه. نيز درآيد

هاي مهم  يكي از رسالت. زم را دريافت كنندهاي ال در اختيار دارند، بايد آموزش

  .ترويج كشاورزي در مناطق روستايي، پرداختن به اين آموزش هاست

  

  ب ـ نگاهي جستجوگر به محيط درون سازمان

براي اينكه بتوانيم درون هر سازمان ترويجي را مورد بررسي و شناخت قرار دهيم، 

هر نظام . آن را تشريح كنيمبايد با شناسايي اجزاي تشكيل دهندة آن، وضعيت 

اند و با هم،  توان متشكل از پنج جزء دانست كه با يكديگر در ارتباط ترويج را مي

: اند از اين اجزاء عبارت. )۲۲(سازند ماهيت نظام ترويجي واحدي را مشخص مي

براي شناخت . )۲۷(، و اهداف)۲۶(، تمهيدات )۲۵(ها ، روش)۲۴(، گروه هدف)۲۳(سازمان

  .پردازيم ن اجزاء، به تشريح آنها ميبيشتر اي

  

  ـ سازمان۱

  ـ ساختار سازمان ترويج۱ـ۱

هاي ترويج كشاورزي با استفاده از نظريات مديريت  ساختار امروزي سازمان

اين . ترين آنها، مديريت ديوانساالري است كالسيك، شكل گرفته است و رايج

ختار، واحدهاي سازماني به در اين سا. ساختار، سلسله مراتبي باال به پايين دارد

اند و ارتباط بين واحدهاي سازماني نيز بر  صورت دقيق و مشخص تعريف شده

شود؛ به طوري كه براي هر واحد سازماني  اساس نمودار سازماني، مشخص مي
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تواند در ارتباط باشد و جايگاه آن در  مشخص است كه با كدام واحد سازمان مي

  .)۲۸(سازمان در كجاست

دهي ترويج كشاورزي به شكل متمركز است و به عبارت ديگر، از مركز سازمان

ة هر يك از افراد، تعريف در سازمان ترويج، نقش و وظيف. شود هدايت و كنترل مي

بنابراين، مروج بايد بر اساس شرح وظايف ابالغ شده، به . شده و مشخص است

اندكي وجود دارد و  ریدر اين نوع سازماندهي، انعطاف پذي. انجام وظيفه بپردازد

بنابراين، با توجه به ماهيت كار كشاورزي و زندگي روستايي، نظام ترويجِ مبتني بر 

سازماندهي ديوانساالري، از پاسخگويي كامل به نيازهاي اطالعاتي مخاطبان خود، 

هاي خاصي از مخاطبان ـ  ناتوان خواهد بود؛ زيرا ترويج كشاورزي، صرفاً به گروه

ورزان پيشرو هستند ـ توجه دارد و سازماندهي ترويج كشاورزي نيز كه همان كشا

  .گيرد متناسب با همين هدف صورت مي

خواهند  ة ترويج كشاورزي، سرپرستان و مديران ميهاي ديوانساالران در سازمان  

به مسئوالن خود، پاسخگو باشند؛ در حالي كه مروجان به دليل تماس  باالدست

بنابراين،  ان آن هستند تا در بين مردم مقبوليت داشته باشندواهـنزديك با مردم، خ

ظرفيت يادگيري نيز . هاي ترويجي وجود دارد سازماني در اين قبيل ـدوگانگ نوعـي

ة هاي فن مداران ، پايين است و آنان بر سنتة ترويجهاي ديوانساالرانـ در سازمان

رجوع  ع مدار هستند تا اربابها بيشتر موضو گونه سازمان اين. دـورزن خود اصرار مي

  .)۲۹(مدار

توانند خارج  در وضعيت موجود، واحدهاي درون سازمانی ترويج كشاورزي نمي  

بنابراين، . ة مشخص شده، فعاليت كنند يا با ساير واحدها در ارتباط باشنداز محدود

سازمان ترويج كشاورزي به شكل سازماني بسته در آمده است تا از دخالت عوامل 

توان به وجود  أييد اين مدعا ميبراي ت. ن سازماني در كار ترويج، جلوگيري كندبرو

منظور جلوگيري از  بهواحدهاي سازماني گوناگون در سازمان ترويج كشاورزي 

ها ـ كه به صورت باال به پايين و بدون مشاركت  تغيير مسير سازمان و اجراي برنامه

پذيري در سازمان  عبارت ديگر انعطافبه . مخاطبان تهيه شده است ـ اشاره نمود
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ترويج كشاورزي به شدت محدود است و بروز آن در سازمان، تخلف محسوب 

شود، ناتواني يا  وضعيتي كه اكنون در سازمان ترويج كشاورزي مشاهده مي. شود مي

نبودن اشتياق براي اصـالح ساختار سازمان است؛ به نحوي كه گويا حفظ اين 

  .)۳۰(گردد ترويج محسوب مي ساختار، اولين هدف

  

  ـ كاركنان سازمان ترويج۲ـ۱

موقعيت كاركنان سازمان ترويج كشاورزي بايد از دو بعد كيفي و كمي مورد بررسي 

التحصيل  هاي ترويج كشاورزي به كاركناني كه فارغ امروزه، سازمان. قرار گيرد

زمان ترويج اين افراد، بعد از استخدام در سا. دانشگاه باشند، متكي هستند

هاي زيادي، تصدي  شوند و معموالً تا مدت كشاورزي، به كارِ مشخصي منصوب مي

بدين صورت، اين افراد صرفاً شغل و مسئوليتي را دنبال . گيرند آن را بر عهده مي

ارزشيابي از عملكرد كاركنان در . كنند كه سازمان براي آنان تعريف كرده است مي

ة ر اساس معيارهايي است كه متناسب با شغل و حرفسازمان ترويج كشاورزي نيز ب

شود كه در  در اين سازمان، كارمندي خوب تلقي مي. كاركنان تعريف شده است

هاي نو و  ة ايدهبدين صورت تالش كارمندان در ارائ. چارچوب وظايف، عمل نمايد

خالقيت ـ به دليل اينكه از چارچوب وظايف سازماني خارج است ـ كمتر مورد 

در چنين وضعيتي، كاركنان ترويج كشاورزي به تدريج به  .گيرد قبال قرار مياست

أت و شهامت نوگرايي در آنان تضعيف شده است و شوند كه جر افرادي تبديل مي

هاي ضمن  از طرف ديگر، آموزش !اند آنان نيز به انجام كار يكنواخت عادت كرده

كند ـ نيز  كنان تهيه و اجرا ميخدمت ـ كه سازمان متبوع، براي افزايش كارآيي كار

  . صرفاً در جهت انجام وظايف اداري است

هايي است كه به  تعداد مروجان يا نسبت مروج به كشاورز، يكي ديگر از ويژگي  

در . هاي ترويجي با كمبود نيرو مواجهند امروزه، اكثر سازمان. كاركنان ارتباط دارد

است؛ در حالي كه اين نسبت  ۵۲۰به ۱كشورهاي اروپايي، نسبت مروج به زارع 

. )۳۱(است ۳۵۱۸به  ۱و براي آمريكاي التين  ۲۰۸۷به  ۱براي كشورهاي آسيايي 
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ها و ابعاد كاري آن، گسترده است  ماهيت ترويج كشاورزي به صورتي است كه زمينه

از طرف ديگر، بسياري از . و كاركنان موجود، نيز جوابگوي كثرت مخاطبان نيستند

هاي  گيرند؛ اما براي كسب مهارت هاي فني كافي را فرا مي چه آموزشمروجان، اگر 

  . )۳۲(ارتباطي و روش شناسي ترويج آمادگي كمي دارند

  

  ـ وضعيت مالي سازمان ترويج۳ـ۱

هاي مختلف  أمين مالي فعاليتهاي ترويج كشاورزي درحال حاضربراي ت سازمان

اين كمبود، توجيه اثر بخشي يكي از داليل . كمبود بودجه روبه رو هستند با خود

هاي ترويجي  معموالً آثاربرنامه. )۳۳(ريزان است گذاران و برنامه ترويج براي سياست

هاي تحقيق كمي  توان آنها را با روش در درازمدت ظاهرمي شود و اغلب نمي

از اين رو، ترويج كشاورزي در رقابت با ساير . متداول، مورد سنجش قرار داد

به منظور جذب منابع كافي براي عمل در موقعيت ضعيفي  هاي اقتصادي بخش

ة نشر دانش و اطالعات هاي جديد در حوز هاي نوين ارتباطي و فناوري روش. است

كشاورزي نيز باعث كاهش توجه در زمينة ترويج كشاورزي شده است؛ زيرا 

ة هاي ترويج كشاورزي به ويژه در حوز تباطي نوين، برخي از نقشهاي ار روش

هايي مانند سازمان بهداشت،  عالوه بر اين، سازمان. اند رساني را بر عهده گرفته عاطال

ها به سازمان ترويج  از اين رو، اتكاي دولت. ة زيادي دارندهاي ترويج گون فعاليت

اين . هاي مختلف اجتماع، رو به كاهش گذارده است براي نشر دانش نوين در بخش

ند آمريكا نيز ـ كه خود را مهد ترويج مشكل به حدي است كه در كشوري مان

ة ساالنة سازمان ترويج داند ـ نهاد رياست جمهوري، بودج كشاورزي نوين مي

  )۳۴(!كرده استحذف كشاورزي را كاهش داده يا به طور كلي 

  

  )نگرش خدمت به خود(ـ نگرش سازماني ۴ـ۱

خود را براي هاي سازمان ترويج كشاورزي اين است كه توان عمليِ  يكي از ويژگي

به نظر . رساني به مخاطبان گيرد تا خدمت حفظ و بقاي سازماني خويش به كار مي
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به  !رسد كه اين جهتگيري بيشتر به سود اعمال مديريت گرايش دارد تا رهبري مي

عبارت ديگر، در سازمان ترويج كشاورزي، بيشتر به درست انجام دادن كارها توجه 

در نتيجه، ترويج كشاورزي در حال از  !هاي درستشود تا به انجام دادن كار مي

دست دادن بخشي از سيماي بزرگ خويش است و از نقش رهبري و هدايت 

  .)۳۵( اجتماعي خود، عدول كرده است

  

  ـ تورم مديران۵ـ۱

اين بدين . سازمان ترويج كشاورزي با تورم بيش از حد مديران خود رو به رواست

هاي پشتيباني كننده،  هاي باالي مديريت و نظام معني است كه شمار كاركنان رده

بسيار فراتر از حد معمول است و كاركنان صفي ـ يعني مروجاني كه بايد در 

روستاها حضور داشته باشند و مستقيماً با ارباب رجوع خود به طور مستمر در 

ي اين واقعيت ـ يعني وجود ستاد. )۳۶(دهند اندكي را تشكيل مي تماس باشند ـ تعداد

ة خدمات ترويجي به قوي و صفي ضعيف ـ بيانگر نظام نامناسبي است كه درعرض

زارعان و روستاييان به دليل كمبود عامل اصلي انجام دهندة كار ترويجي ـ يعني 

  .مروج ـ كارآيي الزم را ندارد

  

  ـ گروه هدف۲

ها وفنون  راهبردترويج كشاورزي، تشكيل گروهي اززارعان پيشرواست كه ايده

د به آنان عرضه شده است وآنان نيزايده هاوفنون موردنظر را درعمل مورد جدي

عنصراساسي اين راهبرد اين است كه برخي ازاعضاي نظام .اند توجه قرار داده

توان برمبناي  بنابراين،اين اعضا را مي. پذيرند اجتماعي،نوآوري را زودترازديگران مي

تر از كساني  پذيرند، پيشرفته زودتر ميآناني كه .درجة نوگرايي آنهاطبقه بندي كرد

زود پذيران، داراي مزارع بزرگ تر، سطح تحصيالت . پذيرند هستند كه ديرتر مي

باالتر و تماس بيشتر با افراد خارج از اعضاي نظام اجتماعي، يعني مروجان و 

آنان . گيرد نوآوري، ابتدا مورد پذيرش زود پذيران قرار مي. هاي جمعي هستند رسانه
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در . به دليل موقعيت اجتماعي ـ اقتصادي بهتر، توان خطر پذيري بيشتري نيز دارند

رسد كه نوگرايي  كند و به زارعاني مي ة بعد، نوآوري به طرف پايين نفوذ ميمرحل

اي از كشاورزان  نهايي چنين سياستي، تشكيل گروه برگزيدهة نتيج. كمتري دارند

  .)۳۷(است كه تفكرات پيشرو دارند

  

  روش ها ـ ۳

در رايج ترين رهيافت ترويج كشاورزي در جهان، يعني رهيافت كلي ترويج 

هاي توليد يا  ارباب رجوع در مورد پذيرش روش )۳۸(أكيد بر ترغيبكشاورزي، ت

هايي هستند كه  هاي ترويجيِ مورد استفاده، بيشتر روش روش. فناوري جديد است

ه روش جديد پيشنهادي براي وي بتوانند به هر نحو مخاطب را متقاعد نمايند ك

هاي ترويجيِ يك طرفه ـ  بنابراين در روش. هاي قديمي است تر از روش مناسب

يعني از طرف مروج به ارباب رجوع ـ محتوا و كيفيت ارتباط را نيز مروج انتخاب 

  .)۳۹(كند مي

ارتباطات ترويجي نيز ابزاري براي دستيابي به اهداف سازمان ترويج تعريف   

هاي ترويج، باايجادسطوحي  شودكه تماس بارسانه ردند و چنين فرض ميگ مي

ها به معناي درجاتي از  بنابراين، تماس با رسانه. می گذاردأثيرت أثيرات برمخاطبازت

ها تماسي ندارند، از  بنابراين، افرادي كه با رسانه .گردد أثيرپذيري از آنها منظور ميت

ة ارتباطات جمعي نيز، تأثيرات لگوهاي اوليا .پذيرند أثيري هم نميآنها هيچ ت

ر ـكسان در نظـتمند و يردـهاي جمعي را بر افراد به طور مستقيم، ق هـرسان

  .)۴۰(اي از اين طرز تفكر است اي ارتباطات، نمونه گلولهة نظري .گرفتند مي

هاي  در رهيافت. بايد توجه داشت كه مهم ترين ابزار ترويج، ارتباطات است  

امروزه، ترويج . )۴۱(شود اي تعريف مي عه، ترويج رابطي حمايتي و توسعهنوين توس

كند كه از ابتداي  اي استفاده مي هاي ارتباطي يكطرفه كشاورزي از همان روش

گيري اين سازمان وجود داشته است؛ براي مثال، برگزاري كالس، نمايش فيلم،  شكل

هاي ترويجي در جاي خود  اگـر چـه تمامي روش. مزارع نمايشي، پوستر و غيره
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اي  ة كليشههمچنين استفادة صرف بر تعداد محدودي از آنها و اهميت دارند؛ اما تكي

ابزارهاي  دهد را كاهش مي از آنها، معضلي است كه اثر بخشي كارهاي ترويجي

هاي جديدي را براي برقراري ارتباط با  نوين ارتباطي و ارتباطات بومي، فرصت

كردگان دانشگاهيِ غير بومي با زبان  است؛ اما نا آشنايي تحصيل مخاطبان فراهم كرده

و گويش روستاييان، مانع ايجاد ارتباط دو سويه در نظام ترويج كشاورزي شده 

  .)۴۲(است

  

  ـ تمهيدات ۴

تمهيـدات يا محتواي ترويج كشاورزي، عمـدتاً به صورت فناوريِ جديد خودنمايي 

ه كشـورهاي در حـال توسعه به پژوهش نياز تصور غـالب بر اين است ك. كند مي

. چنداني ندارند؛ زيرا دانش و فناوري موجود در غرب به راحتي قابل انتقال است

هاي علمي و فناوري غرب با هدف  قابل توجه اين است كه تمامي پژوهشة نكت

جويي در كارگر و نه سرمايه، انجام شده است؛ در حالي كه يكي از منابع غني  صرفه

مشخص است که به كار گرفتن فناوري . ورهاي در حال توسعه، مردم آنهاستكش

براي مثال، . غربي در كشورهاي در حال توسعه، چه پيامدهايي خواهد داشت

ة گستردة اميدهاي اوليه در مورد انقالب سبز و فناوري وابسته به آن كه در پي عرض

استفاده از . ده استبذرهاي اصالح شده به وجود آمد، اكنون به يأس مبدل ش

  .)۴۳(تر كرده است فناوري غربي، وابستگي را شديد

  

  ـ اهداف۵

هاي ترويج كشاورزي با پيروي از نشرگرايي، اغلب به افزايش توليد، محدود  هدف

اين هدف، مديران ترويج را به مصرف منابع در نقاطي وادار كرده است . شده است

شود،  بر اين، در نقاطي كه خدمات عرضه ميعالوه . رود كه انتظار بازده بيشتري مي

به اين صورت، ترويج . )۴۴(گيرند زارعان نوآور و زود پذير، مورد توجه قرار مي
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كشاورزي از ارائه خدمات به فقرا و كشاورزان خرده پا فاصله گرفته است و آنان 

  .شوند مورد تبعيض واقع مي

  

  ـ نگاهي طوالني به آينده ۶

محيط پيراموني سازمان ترويج كشاورزي و تغييراتي كه در با توجه به وضعيت 

دهد كه مهم ترين آنها در بخش نگاهي وسيع به محيط  هاي مختلف آن رخ مي جنبه

هاي موجود محيط دروني  اطراف، يادآوري گرديد و همچنين با توجه به ويژگي

ن ترويج را توان با بررسي دقيق اين دو موضوع، اكنون سازما هاي ترويج، مي سازمان

. هاي ترويجي پرداخت بيني رويكردهاي آتي سازمان ة آن ارتباط داد و به پيشبه آيند

 :شوند بيني مي اين رويكردها به صورت ذيل پيش
 
  بيني نوع سازمان پيش •

ة ترويج كشاورزي پاسخگو ساختارفعلي سازماني براي مواجه شدن باتحوالت آيند

انيِ مبتني برمديريت كالسيك، جاي خود را شودساختارسازم بيني مي پيشلذا نيست؛

شود كه استفاده  بيني مي همچنين پيش. به مديريت روابط انسانيِ انعطاف پذير بدهد

از نظريات مديريت اقتضايي، به تدريج جاي خود را در مديريت سازمان ترويج باز 

ه ب ة مديريت پروژه ـ كهدر اين صورت امكان ايجاد تغييرات اساسي در چرخ. كند

گرددـ فراهم شده و به دنبال آن،  طور سنتي شامل تشخيص، طراحي و اجرا مي

  . )۴۵(هاي ترويج، تسهيل خواهد شد مشاركت واقعي روستاييان در برنامه

براي رويارويي با تحوالت آينده، سازمان ترويج كشاورزي بايد از تعداد كاركنان   

روستاها، بر تعداد  ةرصستادي خود بكاهد و براي حضور هر چه بيشتر در ع

شود نسبت  بيني مي بنابراين، پيش. كاركنان ميداني و مروجان خط مقدم خود بيفزايد

مروج به زارع، افزايش يابد و تعداد مروجان در مقايسه با ساير كاركنان نظام ترويج، 

اين امر اگر با فراهم كردن تسهيالت براي اقامت مروجان در . افزايش پيدا كند
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نقل براي سركشي به  أم گردد از مشكالتي كه ريشه در نبود وسايل حمل ووروستا ت

  . )۴۶(كاستروستاها دارد نيز خواهد 

وارد شدن به دنياي به شدت متغيـرِ آينـده و به كارگيري سبك مديريتيِ متناسب   

هاي ترويـج كشاورزي از  هاي ترويجي، نيازمند برخـورداري سازمان با آن در سازمان

ن و مروجاني است كه بتوانند ضمن آگاهي از مسائـل پيچيده و متغير دنياي كاركنا

ها را براي مسائل رو در روي كشاورزان،  آينـده، با تحليل آنها، بهتـرين راه حل

. عرضه نمايند و به آنان كمك كنند تا بتوانند خود را با وضعيت متحول سازگار كنند

تا كنون وجود داشته است مناسب با هاي تربيت مروجان كه  از اين رو، روش

هاي ترويج در تربيت  بنابراين، سازمان. نيازهاي ترويج كشاورزي در آينده نيست

  : )۴۷(اند از هايي را مد نظر داشته باشند كه مهم ترين آنها عبارت مروجان بايد قابليت

 دارا بودن ديدگاه بين رشته اي 
 هاي نوين ارتباطي روشهاي ارتباطي، به ويژه  توانا شدن در مهارت 
 هاي مشاركتي توانايي استفاده از رهيافت 
 هاي جديد توانايي در خلق موقعيت 
 يادگيري چگونگي سازگاري با تغييرات جديد 

موفقيت ترويج كشاورزي در آينده منوط به داشتن مديريتي اثر بخش است تا از 

به اهداف استفاده هدايت و رهبري به عنوان مهم ترين ابزار مديريت، در دستيابي 

  .)۴۸(كند

ة ترويج كشاورزي به احتمال زياد بر پاية حل مسائل به بيني آيند روند و پيش  

اي و نگرش سيستمي استوار خواهد بود و اين امر مستلزم آن  صورت بين رشته

هاي ترويجي با فراهم كردن تمهيدات الزم ـ چه به لحاظ مديريتي  است كه سازمان

تي يش نيروهاي ترويجي مورد نياز ـ خود را براي داشتن مديرو چه به لحاظ پرور

ة بودجة با وجود روند كاهند .سيستمي و حل مسائل بر مبناي آن آماده كنند

هاي ترويج دولتي و ترويج خصوصي در  هاي ترويجي، رقابت بين سازمان سازمان

براي چالش با  بنابراين ترويج كشاورزي بايد خود را. آينده كامالً قابل انتظار است
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شود كه ترويج كشاورزي عالوه بر اعتبارات و  بيني مي پيش. اين واقعيت، مهيا سازد

  .هاي مالي دولتي و ملي در جستجوي منابع جديد نيازهاي مالي خود نيز باشد كمك

 
  بيني گروه هدف پيش •

در آينده، گروه هدف ترويج كشاورزي منحصر به كشاورزان پيشرو يا نوآوران 

هاي مشاركتي،  هاي نوين ـ مبتني بر اهميت استفاده از رهيافت نگرش. د بودنخواه

ة جامع هاي ترويج كشاورزي دولتي وآرمان توسع هاي منابع مالي سازمان محدوديت

ها را به سمت تنوع بخشي به مخاطبان خود سوق خواهند داد  سازمان اين و پايدارـ

ة پايدار را تحقق بخشند و ، توسعلت اجتماعيتا بتوانند ضمن حركت به سمت عدا

  .به توانمند سازي مردم كمك نمايند

 
  ها بيني روش پيش •

هاي نوين ارتباطي  هاي ترويج كشاورزي در آينده بر مبناي به كارگيري روش روش

ة به هاي رايانه اي، ماهواره و اينترنت و همچنين توسع و اطالعاتي مانند شبكه

بايست در  از اين رو، ترويج كشاورزي مي .اهد بودكارگيري آنها در بين مخاطبان خو

هاي متناسب با آن، تغييرات الزم را به  نظام ارتباطي خود و همچنين در ابزار و روش

هاي نوينِ ارتباطي و اطالعاتي،  وجود آورد و كاركنان خود را در استفاده از روش

ه بايد توجه داشت كه البت .ة الزم را براي اين كار فراهم نمايدآموزش دهد و سرماي

هاي ارتباطي، عمدتاً براي اطالع رساني مناسب هستند، ولي جهتگيري  اين روش

هاي بومي براي ارتقاي ارتباطات و افزايش يادگيريِ دو  ترويج در استفاده از روش

  .جانبه بين مروجان و مخاطبان نيز مورد توجه قرار خواهد گرفت

 
  بيني تمهيدات پيش •

جنبشي در جهت ارزش دادن به مردم و وارد كردن مروجان و  شود بيني مي پيش

به عبارت . هاي مختلف كشاورزي، به وجود آيد مردم براي مشاركت در فعاليت
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در اين صورت، . هاي ترويجيِ مردم محور، غالب شود ديگر، حركت به سمت برنامه

نجام ترويج كشاورزي تمهيدات خود را بر اساس خواست و نياز مخاطبان و با ا

  .تحقيقات مشاركتي فراهم خواهد كرد

ترويج كشاورزي رسالتي مهم در پيش رو دارد؛ به اين معنا كه بايد بتواند   

ريزان ترويج  برنامه. كشاورزان را براي ورود به بازار جهاني، آگاه و آماده سازد

ر و بيني تمهيدات الزم را براي بازا كشاورزي بايد اين امر مهم را درك كنند و پيش

بنابراين، ترويج كشاورزي نيازمند تهيه . بازاريابي محصوالت كشاورزي بنمايند

هاي دسترسي  روش ة بازاريابي محصوالت وهاي الزم در زمين اطالعات و آگاهي

المللي از مهم ترين  در اين صورت، ترويج بازاريابي ملي و بين. مخاطبان به آنهاست

  . تمهيدات ترويج كشاورزي خواهد بود

هاي مختلف اجتماع، به ويژه  علم بيوتكنولوژي به سرعت در حال ورود به بخش  

ة چگونگي رفتار با پيامدهاي رشد آگاهي مخاطبان در زمين. بخش كشاورزي است

اين وظيفه در آينده، بخش مهمي از  .اين علم نوپا، وظيفة ترويج كشاورزي است

بيني  بنابراين، پيش. د دادهاي ترويج كشاورزي را به خود اختصاص خواه فعاليت

هاي ترويج كشاورزي  شود كه در تحوالت آينده، مبحث بيوتكنولوژي در آموزش مي

ـ هم براي كشاورزان و روستاييان و هم براي متخصصان كشاورزي و مروجان ـ 

  .جايگاه مهمي را به خود اختصاص دهد

د منابعي نظير شود بحران كمبو بيني مي اي است كه پيش روند تحوالت به گونه  

ة بهينه از آن، در دستور كار ترويج كشاورزي قرار گيرد و در آب و چگونگي استفاد

هاي  ي با اين منبع كمياب را در اولويتنرويكردهاي آتي خود، چگونگي رفتار عقال

  .)۴۹(خود قرار دهد

 
  بيني اهداف  پيش •

دي نخواهد بود، رشـد اقتصا اهداف آتـي ترويـج كشاورزي صرفاً افزايش توليـد و

ها به سمت رشد همراه با برابري به عنوان هدف توسعه و هدف ترويج  بلكه تالش
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از اهداف مهمِ ديگر ترويج كشاورزي، . كشاورزي، سودهي خواهند گرديد

كشاورزي پايدار و حفاظت از محيط زيست و آگاهي دادن به مخاطبان در جهت 

  .داري زيست محيطي خواهد بودة بهينه از منابع توليد با هدف پاياستفاد

 
  هاي فراگير ة مديريتي سازمانج ـ تحقق رويكردهاي ترويج با كمك نظري

ة ترويج كشاورزي كه در بخش بيني شد با توجه به نوع و ماهيت رويكردهاي پيش

تواند پاسخگوي  هاي فراگير مي قبل، مورد بررسي قرار گرفت نظرية مديريت سازمان

 .ورزي براي تحقق رويكردهاي پيش روي اين سازمان باشدمديريت آتي ترويج كشا

حال توسعة ظرفيت  هاي فراگير، افراد سازمان به طور مستمر در ة سازمانطبق نظري

هرزمان و هرجا كه  .هستند واقع، طالب آن د كه درـخود براي تحصيل نتايجي هستن

روهي نيز محقق ها و تمايالت گ يابند، خواسته فكر كردن پرورش مي ةالگوهاي تاز

آموزند كه چگونه با يكديگر ياد بگيرند تا براي  شوند و باالخره افراد پيوسته مي مي

اعتقاد بر اين است كه براي ايجاد . كنند، تالش نمايند بيني مي تحقق آنچه پيش

هاي فراگير، بايد پنج فناوري نرم افزاري هم زمان وجود داشته باشند تا  سازمان

وجود هر يك از آنها براي موفقيت ديگري از اهميت . شكل گيردسازماني فراگير، 

سازندتا به راستي ياد   مي اين فناوري ها،سازمان را قادر. بسياري برخوردار است

بگيردوبتواندبه صورت مستمر، ظرفيت خودرا براي كسب عالي ترين تمايالت و 

 ‐۱: اند از ه عبارتاين فناوري نرم افزاري پنج گان. آرزوها در آينده، گسترش دهد

وجود الگوهاي ذهني،  ‐۳، يهاي شخص ة تسلط يا قابليتتوسع ‐۲تفكر سيستمي، 

مديريتي  ةبر اساس نظري. )۵۰(يادگيري تيمي ‐۵ايجاد تصوير آرماني مشترك  ‐۴

سازمان فراگير، براي مديريت سازمان ترويج نيز وجود اين پنج فناوري، ضروري 

هاي  مانزة مديريتي ساهاي نظري ا كمك فناوريرويكردهاي آتي ترويج ب .است

چگونگي تحقق اين رويكردها در ادامه، مورد بررسي قرار  .فراگير قابل تحقق هستند

  . گيرد مي
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  ـ فناوري سيستمي ۱

مند به معناي داشتن نگاهي همه جانبه و يا برخورداري از تفكر بين  تفكر نظام

ق اين فناوري، وقايع در يك چارچوب طب. اي در بررسي قضايا و مسائل است رشته

اين . گذارند اند و معموالً به صورت پنهان بر يكديگر اثر مي با يكديگر در ارتباط

تواند به درك روابط ميان اجزاء و علت به وجود آمدن پديده ها، كمك  فناوري مي

مند  درك صحيح هر نظام، از جمله سازمان ترويج نيز از طريق نگرشي نظام. نمايد

هاي آتي ترويج كشاورزي با كمك اين  چگونگي تحقق رويكرد. امكان پذير است

  .شود ديده مي ۱فناوري، در جدول 

  

ة تحقق رويكردهاي آتي ترويج با كمك فناوري سيستمي در نظري ‐ ۱جدول 

  هاي فراگير مديريتي سازمان

 فناوري سيستمي رويكردها

ة زش و رفتار كاركنان، برقراري روابط دو سويه، استفاده از شبكبر اساس روابط انساني، انگي ـ ساختارسازماني۱

روابط غير رسمي، كاهش كاركنان ستادي و افزودن كاركنان صفي، تعريف مجدد معيارهاي 

هاي الزمة مروجان براي اثر بخشي سازمان، تغيير در  ها و توانايي ارزشيابي كاركنان و قابليت

ت اثر بخشي سازمان، تغيير جهت مديران از اعمال برنامة تربيت و آموزش مروجان در جه

 فزايي و تعري روحية فرماندهي به رهبري و بازنگري مجدد سازمان ترويج با هدف در آمد

 منابع جديد مالي

تنوع بخشي به مخاطبان با توجه خاص به جمعيت غير كشاورزِ روستايي و كشاورزان خرده  ـ گروه هدف۲

 پا
 هاي بومي ارتباطات هاي ارتباطي و اطالعاتيِ نوين همراه با كاربرد روش ترِ روشكاربرد بيش ـ روش ها۳

ة تمهيدات بر اساس خواست و نياز مخاطبان با استفاده هاي مردم محور و عرض برنامهة تهي ـ تمهيدات۴

هاي الزم  از تحقيقات مشاركتي، گنجاندن تمهيدات رفتار مناسب با منابع كمياب و قابليت

 ابت كشاورزان در بازار جهانيبراي رق

هاي  توجه هر چه بيشتر به برابري و عدالت اجتماعي همراه با رشد اقتصادي، تعيين سياست ـ اهداف۵

 مبتني بر كشاورزيِ پايدار و حفظ محيط زيست و توانمند سازي مخاطبان ترويج

  هاي پژوهش يافته: منبع
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  هاي شخصي ة تسلط و قابليتـ فناوري توسع۲

ها هستند و شرط الزم براي فراگيري سازمان، توان  ي فعال هر سازمان، انساننيرو

ة رشد و هاي شخصي، عنواني است كه براي قاعد توانايي. آموختن اعضاي آن است

هاي شخصي بااليي  افرادي كه از توانايي. فراگيريِ شخصي، انتخاب شده است

براي رسيدن به اهداف  هاي خويش برخوردارند، دائماً در حال گسترش قابليت

اند كه چگونه با جريان تغيير، همسو شوند و آن را به  آنان فرا گرفته. سازماني هستند

ايستند و هيچ مقصدي  اين گونه افراد، هرگز از حركت باز نمي. درستي درك كنند

به منظور ايجاد سازماني فراگير بايد به . كند آنان را به طور كامل ارضاء نمي

هاي ضمن خدمت در سازمان در جهت  ي فردي، اهميت داد و با آموزشها توانايي

چگونگي تحقق رويكردهاي آتيِ ترويج كشاورزي . ة آنها تالش نمودتقويت و توسع

آورده  ۲هاي شخصي، در جدول  ة تسلط و قابليتبا كمك فناوري نرم افزاريِ توسع

  .شده است
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اوري توسعة تسلط و تحقق رويكردهاي آتيِ ترويج با كمك فن ‐ ۲جدول 

  هاي فراگير هاي شخصي در نظرية مديريتي سازمان قابليت

 هاي شخصيفناوري توسعة تسلط و قابليت رويكرد

ايجاد نگرش خالق به زندگي و پذيرش واقعيات و قبول آنها به عنوان دوست نه  دشمن  ـ ساختار سازماني۱

سو شدن كاركنان با تغييرات، در كاركنان، فراگيری چگونگي شناخت و كسب توانايي هم

آگاه شدن از انتظاراتي كه در مورد كاركنان وجود دارد و عمل به آنها در زمان حاضر و 

آماده شدن براي مواجهه با آينده، استفاده از انگيزة پيشرفت در كاركنان در جهت 

نساني دستيابي به اهداف سازمان، تالش براي بهبود روابط انساني بين كاركنان و محيط ا

سازمان، ايجاد عشق و عالقة به خدمت و داشتن كشش خالق در كاركنان، وجود شرايط 

هاي رهبري و  هاي الزم در مروجان براي حضور در روستاها، ايجاد قابليت و قابليت

پرورش استعداد رهبري در مديران و قابليت كشف منابع جديد مالي و چگونگي حفظ 

 خش خصوصيموجوديت سازمان در رقابت با ب

هاي مختلف هدف و تشخيص مسائل و مشكالت آنان، تعيين بهترين  شناخت گروه ـ گروه هدف۲

تمهيدات الزم براي هر گروه و چگونگي برقراري ارتباط مؤثر و دو سويه با آنان، 

هاي هدف براي جلب  هاي تعامليِ مناسب و گفتگوي سازنده با گروه استفاده از روش

 يط الزم براي تحقق مشاركت واقعي آناناعتماد و ايجاد شرا
 هاي ارتباطي نوين و بومي هاي كاركنان در به كارگيري روشها و مهارتارتقاي توانايي ـ روش ها۳

توانايي شناخت و اولويت بندي نيازهاي آموزشيِ مخاطبان و شناسايي منابعِ اطالعاتيِ  ـ تمهيدات۴

هاي  تحقيقات مشاركتي، توانايي كسب قابليت مرتبط با آنان، توانايي به كارگيري اصول

الزم هنگام كار با منابع توليدي كمياب و فراگيري موارد تخصصي مرتبط با آنها در 

هاي الزم براي عـرضة خدمات مشورتي در بازاريابي  مخاطبـان، توانـايي كسب قابليت

در مورد علوم  هاي الزم براي عرضة خدمات مشورتي المللي ـ توانايي كسب قابليت بين

 جديد مانند بيوتكنولوژي در كاركنان

هاي  ها و قابليت درك مفاهيم برابري، عدالت و كشاورزيِ پايدار و شناسايي مهارت ـ اهداف۵

 .شخصيِ مورد نياز در جهت تقويت و پرورش آنها در بين كاركنان و مخاطبان

  هاي پژوهش يافته: منبع
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  ـ فناوري يادگيري تيمي۳

گروهي، در مقايسه با آگاهي تك تك افرادي كه در گروه هستند،اهميت آگاهي 

يك كل، عمل  ةشود كه آنان، به منزل همسويي افراد گروه باعث مي. بيشتري دارد

بنابراين، يادگيري گروهي، فرآينـدي است كه طي آن، ظـرفيت اعضاي . نمايند

يج حاصل از آن، همان گردند كه نتا اي همسو مي يابد و به گونه گروه، توسعه مي

ها در حال  زماني كه گروه. اند چيزي است كه همة اعضاء واقعاً طالب آن بوده

آورند بلكه تك تک اعضاء نيز به  اي به بار مي اند، نه تنها نتايج فوق العاده يادگيري

يادگيري تيمي با . كنند كه به هيچ صورت ديگري ممكن نيست اي رشد مي گونه

ها را كنار بگذارند  ها بايد پيش فرض براي اين كار اعضاي تيم. دشو گفتگو آغاز مي

اين تالش بايد به صورتي باشد كه تمامي نيروها را در . ة گفتگو شوندو وارد مرحل

يك جهت به حركت در آورد و از اتالف انرژي ـ به علت پراكنده كاري و 

كشاورزي با  چگونگي تحقق رويكردهاي آتيِ ترويج. ـ جلوگيري كند ناهمسويي

  .آورده شده است ۳كمك فناوري يادگيري تيمي، در جدول 
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هاي آتي ترويج با كمك فناوري يادگيري تيمي در  تحقق رويكرد ‐ ۳جدول 

  هاي فراگير ة مديريتي سازماننظري

 فناوري يادگيري تيمي رويكردها

 ساختارسازماني ‐۱

كاري، گفتگوي گروهي در هاي سازماني در قالب يك گروه  همكاري واحدها و رده

ها در مورد كاستن تعداد كاركنان  ة مديريت روابط انساني در سازمان، عرضة ديدگاهزمين

ستادي و افزايش كاركنان صفي، روشن كردن چگونگي تشويق مروجان در مورد 

با آنها،دسته بندي  ههجهاي الزم براي موا ابليتـول و تعيين قـسازگاري با وضعيت متح

ي فوق وواگذاري آنها به يك گروه متشكل ازكارشناسان وافراد عالقه مند ها قابليت

كردهاي ترويج كشاورزي يبراي بررسي بيشتر و تهية برنامة اجرايي، تصويب نهايي رو

در گروه تلفيق براي اجرا، شناسايي منابع مختلف تأمين اعتبارات مورد نياز سازمان 

 روي منابع احتمالي كسب درآمدترويج و تعيين يك گروه براي كار بر 

 گروه هدف ‐۲

نيازها، مسائل، توانمندي ها، (ها  تنـوع بخشي مخاطبان از طريق شناسايي ويژگي

هاي مشاركت مورد نياز هر  و همچنين شناسايي سطوح و روش) ها و آرزوها قابليت

 يك از گروه ها

 هاي ارتباطي نوين و بومي تر روشتشكيل گروه كاري براي تعيين چگونگي كاربرد بيش روش ها ‐۳

 تمهيدات ‐۴

المللي، به  تشكيل گروه كاري براي تجزيه و تحليل تحقيقات مشاركتي، بازاريابي بين

كارگيري بيوتكنولوژي در توليد محصوالت كشاورزي و دامي و رفتار مناسب با منابع 

 كمياب مانند آب، به منظور دستيابي به تمهيدات منطقي و كارساز

 اهداف ‐۵

هاي كاري به منظور اعمال تغييرات الزم در اجزاي مختلف سازمـان  تشكيل گروه

ها و راهبرد اهداف، ساختار تشكيالتي، منابع انساني، منابع فيزيكي و  ماننـد سياست(

براي توجه بيشتر به برابري و عدالت، همراه با ) ة ارتباطاتابزار و امكانات و شبك

 پايدار و حفظ محيط زيستتوجه بيشتر به كشاورزي

  هاي پژوهش يافته: منبع

  

  فناوري الگوهاي ذهني ‐۴

هاي بسيار عميق و يا حتي تصاوير و اشكالي هستند كه بر  الگوهاي ذهني، انگاشته

هاي  بر اساس مدل. گذارند ة عمل وي در مقابل آن، اثر ميفهم فرد از دنيا و نحو

توان انجام داد و چه كارهايي را  ا ميگيريم كه چه كارهايي ر ذهني، تصميم  مي
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هاي  چه بسا كارهاي خوب و مهمي كه به دليل اينكه با مدل. توان انجام داد نمي

هاي  بنابراين، مدل. آيند ة اجرا در نميذهني فرد در تضاد هستند، هرگز به مرحل

شدن براي جلوگيري از گرفتار . زا باشند توانند مشكل أ تفكر، ميذهني به عنوان منش

ة اطالعات هاي ذهني نامناسب، بايد ذهن خود را باز گذارد تا بتواند كلي در دام مدل

را بدون سوگيري دريافت كند؛ حالتي كه فرد بتواند افكار خود را به راحتي بيان كند 

چگونگي تحقق رويكردهاي . و آن را در عرصة مواجهه با ساير افكار نيز قرار دهد

آورده شده  ۴مك فناوري الگوهاي ذهني، در جدول آتيِ ترويج كشاورزي با ك

  .است

تحق رويكردهاي آتيِ ترويج با كمك فناوري الگوهاي ذهني در  ‐ ۴جدول 

  هاي فراگير ة مديريتي سازماننظري

 فناوري الگوهاي ذهني رويكردها

 ساختار سازماني ‐۱

ازماني همسو با اهداف ة سازمان با در نظر گرفتن عوامل برون ستشويق دخالت كاركنان در ادار

سازمان، افزودن كاركنان صفيِ ترويج در روستاها، به كارگيري مروجِ بوميِ ساكن در روستا، 

مروج ـ (تجديد نظر در مورد نقش سنتي مروج مبني بر انتقال فناوري و ارتباط يك سوية 

ستن و هاي نگري به نفع يادگيري دو سويه، آگاه سازي از ضرورت تغيير در روش) كشاورز

سازمان براي مديران، تعريف رهبريِ تفكر، فراهم آوردن زمينة تمرين و اجراي عملي الگوهاي 

 هاي مالي سازمان ترويج منابع جديد براي تأمين نيازمندي

 گروه هدف ‐۲
آگاه سازي كاركنان از ضرورت ايجاد تحول فكري در الگوهاي ذهني خود به منظور تنوع 

 بخشي به مخاطبان ترويج

 تمهيدات ‐۳

تشويق استفاده از تحقيقات مشاركتي با كمك كشاورز، تغيير در مفاهيمي مانند مخاطب، رقابت، 

ة بازاريابي محصوالت كشاورزي، آگاه سازي كاركنان به كيفيت محصوالت، بازار پسندي و نحو

هاي  ق نگرشيهاي نوينِ توليد محصوالت كشاورزي و دامي و تشو منظور پذيرش روش

 ر با حفظ محيط زيست براي تغيير رفتار با منابع كمياب مانند آبسازگا

 اهداف ‐۴

هاي رفتارِ سازگار با حفظ محيط زيست، عمليات كشاورزي پايدار، عدالت و  تشويق نگرش

هاي سازگار با رويكرد توانمند سازي و غني سازي مخاطبان،  برابري در كاركنان، تشويق نگرش

خت مسائل و مشكالت خويش، سازماندهي امور و به كارگيري منابع باور توان مخاطبان در شنا

 هاي محليمحلي و سازماندهي مخاطبان در قالب تشكل

  هاي پژوهش يافته: منبع
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  ـ فناوري آرمان مشترك۵

اند به اهداف  هايي بوده است كه توانسته آرمان مشترك، كليد موفقيت تمامي سازمان

ة افراد يك سازمان، خود شود تا كلي ك باعث ميآرمان مشتر. غايي خود دست يابند

را براي دستيابي به آن، متعهد بدانند و توان خود را به كار گيرند و در همين جهت، 

ايجاد آرمان مشترك با شفاف كردن . كمبودهاي خود را با يادگيري، مرتفع نمايند

روراند ـ پ تصوير آينده ـ يعني تصويري كه درگير شدن و مسئوليت گروهي را مي

چگونگي تحقق رويكردهاي آتيِ ترويج كشاورزي با كمك . امكان پذير است

  .شود ديده مي ۵فناوري آرمان مشترك، در جدول 

  

تحقق رويكردهاي آتيِ ترويج با كمك فناوري آرمان مشترك در  ‐ ۵جدول 

  هاي فراگير ة مديريتي سازماننظري

 فناوري آرمان مشترك رويكردها

گـروه سازماني، ساختار

تمهيدات،  ها، هـدف،روش

 اهداف

" وحفظ محيط زيست پايداري جهت أم با برابري و دررشد تو"آرمان مشترك سازمان ترويج بايد

دهندكه  نشان مي ۲۱علت اين انتخاب آن است كه رويكردهای  آتي سازمان ترويج درقرن. باشد 

اند همگي به تغيير در  گيري اين رويكردها شده هايي كه بـاعث شكل تحوالت وضـرورت

نگري با توجه  آينده. سازند اندكه نوع وچگونگي توسعه رادرآينده مشخص مي هايي وابسته انگاره

دهد، اين انگاره هابر  گيري هستند، نشان مي هايي راكه در حال شكل به روند تحوالت آتي، انگاره

ايت عدالت در توزيع ثروت رشد اقتصادي همراه با پايداري زيست محيطي داللت دارند و با رع

  .و منافع حاصل از توسعه و محو فقر، امكان پذير خواهند شد

  هاي پژوهش يافته: منبع

  

  گيري نتيجه

ها و تحوالت سريع در جهان امروز، وضعيتي را به وجود آورده كه  چالش

توان  نگري است كه مي با آينده. ريزيِ مطلوب است نگري، جزء الينفك برنامه آينده

ازمان ترويج كشاورزي را براي پاسخگويي به نيازهاي حال و انتظارات آينده، س

بدين منظور، سازمان ترويج . ة عمل در زمان حال را يافتآماده كرد وهمچنين  نحو
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اي مديريت شود تا براي رويارويي با چالش ها، توانمند  كشاورزي نيز بايد به گونه

هاي ترويج، يعني  مديريت غالب در سازماندهند كه سبك  اما شواهد نشان مي. باشد

بيند كه به دنبال ثبات سازمان  سبك مديريت ديوانساالرانه، آينده را همانند گذشته مي

هاي مديريت  درحالي كه وضعيت متحول امروز، سبك.و گريزان از تغيير است

 طلبد كه در آن، عالوه بر توجه به محيط درون سازمان، به محيط متحولي را مي

ة سازمان شود و ضمن نگاه به آينده، رويكـردهاي بالقو پيرامون سازمان نيز توجه مي

هاي مديريت گزيـداري بايستي  عـالوه بـر اين، سبك. دارد نمي نظر دور را از جتروي

بتوانند به طور خالق و متناسب با تغييرات در محيط، اجزاء و فرآيندهاي درون 

مديريت ة نظري. اي مطمئـن، شكل دهند آينـدهسازمـان را براي دستيـابي به 

هاي ترويجي است و  اي مناسب براي مديريت سازمان هاي فراگير، گزينه سازمان

سازماني  ّمديريتي نقادانه، ضمن پيدا كردن كانون تغييرات، جو ّتواند با ايجاد جو مي

ة مينبا توجه به موارد بحث شده در ز. يادگيريِ جمعي تبديل سازد ّرا به جو

بيني رويكردهاي آتي ترويج كشاورزي و ماهيت آنها و همچنين شرايط الزم  پيش

هاي فراگير با داشتن  ة مديريتي سازمانظريتوان گفت كه ن براي تحقق آنها، مي

هاي  اجزاي نرم افزاري مانند تفكر و نگرش سيستمي، توسعة تسلط و قابليت

نان، توجه داشتن به واقعيات موجود شخصي كاركنان ترويج و تغيير الگوهاي ذهني آ

در محيط درون و برون سازمان، در نظر گرفتن واقعيت ها، ايجاد آرمان مشترك و 

انتخاب اهداف واال براي كلية كاركنان سازمان ترويج كشاورزي و در نهايت، تشويق 

هاي گروهي در جهت يادگيري جمعي به منظور همسو و هم جهت كردن  حركت

توان  از اين رو، مي. كند ر مديريت ميـردهاي آتيِ ترويج را، بهتـيكفعاليت ها، رو

اظهار داشت كه نظام ترويج كشاورزي قادر خواهد بود با به كار گيري پنج فناوري 

هاي فراگير، به ايجاد تغييرات الزم در پنج جزء اصلي،  ة سازماننرم افزاريِ نظري

هداف بپردازد و خود را براي يعني سازمان، گروه هدف، روش ها، تمهيدات و ا

  .به خوبي مهيا سازد ۲۱پاسخگويي به شرايط و تحوالت پيش رو در قرن 
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