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ضرورت و اعتبارسنجی مدل ترویج کشاورزي حامی فقرا از دیدگاه کارکنان ترویج 
کشاورزي استان فارس

1*مهر و داریوش حیاتینازنین کیان

)03/07/95؛ پذیرش:25/12/94(دریافت:

چکیده
هـاي مهـم   عنوان یک نظام آموزش غیر رسمی که قصد دارد سطح زندگی روستاییان را بهبود بخشـد بـا چـالش   کشاورزي بهامروزه ترویج 

کشـاورزي  جیکارکنان تروها به سوي کاهش فقر، تغییر نگرش دهی فعالیتجهتالزمه روستایی از جمله وجود فقر در روستاها مواجه است.
فقرزدایی است. پژوهش حاضر، شامل دو بخش کمی و کیفی بوده کـه هـدف کلـی در بخـش کمـی آن،      کارگیري رهیافت مناسب هو نیز ب

بررسی ضرورت نظام ترویج کشاورزي فقرزدا از دیدگاه کارکنان ترویج کشاورزي بوده و در بخش کیفی آن، اعتبارسنجی مدل تجربی ترویج 
نفر 192اند که ی کارکنان ترویج سازمان جهاد کشاورزي استان فارس بودهکشاورزي حامی فقرا بوده است. جامعه آماري این تحقیق، تمام

نیـاز  موردیکمهاي نامه، دادهبندي متناسب تصادفی انتخاب شدند و طی پیمایش و با استفاده از پرسشگیري طبقهها با روش نمونهاز آن
نگـرش مثبتـی نسـبت بـه اسـتقرار نظـام تـرویج        درصد کارکنان ترویج،55نشان داد که حدود کمیهاي یافتهآوري گردید. ها جمعاز آن

از تـن 33اي رسمی با حضور در جلسهپس از تبیین نگرش کارکنان نسبت به ضرورت ترویج کشاورزي فقرزدا،اند. کشاورزي فقرزدا داشته
هـا و نتـایج ایـن    ر گرفت. در نهایت، بر مبنـاي یافتـه  کارکنان ترویج، مدل تجربی ترویج کشاورزي فقرزدا تشریح و اعتبار آن مورد تأیید قرا

ارائه گردیده است.ییهاشنهادیپتحقیق، 

: مدل ترویج کشاورزي حامی فقرا، کارکنان ترویج کشاورزي، استان فارس.هاي کلیديواژه
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مقدمه
بـه  ايدورهاما دامنـه آن در هـیچ   ، اگرچه فقر همزاد بشر بوده

ــب و همکــاران، گســتردگی زمــان حاضــر نبــوده اســت  (طال
توانـد  اي پیچیده و چندبعدي است که مـی هددیفقر، پ).1389

توســعه پایــدار اعــم از اقتصــادي، اجتمــاعی،  دبــر تمــام ابعــا
قسـمت  ، نیهمچنـ .محیطـی اثرگـذار باشـد   مدیریتی و زیست

درصـد) در روسـتاها سـکونت دارنـد     75اي جهـان ( اعظم فقر
رابطــه بــین فقــر و زنــدگی روســتایی، ). 1393آرانــی، (قرنــی
ـ  اي با ضریبرابطه ههمبستگی باال و مثبت بیان شده اسـت. ب

فقـرا و  طـور غیـر مسـتقیم،   هبـ کشورهاکه حتی برخی طوري
انــد عنــوان افــرادي روســتایی تعریــف نمــودههمحرومــان را بــ

)Anriquez & Stamoulis, سـریع  بـا رشـد   زمـان هـم ).2007
مانـدگی منـاطق روسـتایی    عقـب ،صنعت و فناوري در جهـان 

روســتاییان نســبت بــه عمومــاً، بیشــتر عیــان گردیــده اســت. 
و از بــودهکمتــري هــايو ســرمایهشهرنشــینان داراي درآمــد

. بخـش  برخوردار هستندناچیزتري اجتماعی رفاهی وخدمات
ریـزي  روستایی سزاوار توجه ویژه و فوري است و هرگونه برنامه

ــد     ــر را بایــ ــاهش فقــ ــراي کــ ــاز  بــ ــتاها آغــ از روســ
.(Adisson,2009)نمود

توسـعه  براي تحقـق  کلیدي بزارهاي، از انظام ترویج کشاورزي
قابلیت برقراري عـدالت اجتمـاعی و   د کهرومیبه شمارپایدار 

Davis).کـاهش فقـر را دارد    et al., ـ (2016 کشـاورزي  رویج ت
افـزایش و بهبـود معیشـت،    چـون داراي کارکردهاي متعددي

ها تواند از آناست که میآموزش به کشاورزان و افزایش تولید
هاي دیگـري چـون کـاهش فقـر بهـره ببـرد       براي ایفاي نقش

هـاي تـرویج کشـاورزي    سیستم.)1394(ابراهیمی و میرزایی، 
هـاي حـامی فقـرا    نقش کلیـدي در اجـراي راهبـرد   توانند می

هـایی اسـت کـه    معـدود سـازمان  داشته باشند. ترویج یکی از 
تواند از طریق کارکنان خود با کشـاورزان تمـاس مسـتقیم    می

داشته باشد و ابـزاري اسـت کـه از طریـق آن مـواردي ماننـد       
تواننـد  محیطی مـی برابري و پایداري زیستایجاد کاهش فقر، 

,Marcho).(صورت عملی محقق گردند هب 2004

وابسـته بـه   کشـاورزي در بسیاري از مـوارد، موفقیـت تـرویج   
هاي خود بـر  و نیز تغییر مسیر برنامهتوانایی آن براي سازگاري

چنانچهباشد و مبناي نیازهاي جامعه روستایی و مخاطبان می
خوبی مورد حمایت قرار گیرد قابلیت ارتقاء توسعه اجتمـاعی  به

,FAO).و اقتصادي در روستاها را دارد  2008)

نظــام تــرویج کشــاورزي و کارکردهــاي آن در کشــورهاي     
باشـد و  ، مرتباً در حال تغییر و تحول گسـترده مـی  افتهیتوسعه

دلیل ایجـاد ایـن تغییـرات، لـزوم سـازگاري خـدمات تـرویج        
ــه    ــی و ب ــاي محل ــا نیازه ــاورزي ب ــوده  کش ــاورزان ب روز کش

Aklilu).است et al., یالمللـ نیبـ هاي ها و سازماندولت(2015
هـاي مـدیریتی و   در حال ایجـاد تغییـرات اساسـی در زمینـه    

ساختارهاي خود براي ارتقاء وضعیت نظـام تـرویج کشـاورزي    
,GDPRD(باشند خود می 2005.(

نهادهاي ترویج کشاورزي در ها واغلب سازمانبا این حال،
کشورهاي در حال توسعه، تعهد مبهم و بسیار ضـعیفی در  

انـد.  داشتهو برقراري عدالت اجتماعیارتباط با کاهش فقر
به همین دلیل، خدمات ترویجی به دلیل سوگیري به نفـع  

اند. برگزیدگان و ثروتمندان روستایی مرتباً مورد انتقاد بوده
هاي ضعیف و نبـود  این موارد حاکی از ساختارها و سیاست

الگوي مشخص براي اقدام عملی به نفـع فقـراي روسـتایی    
Davis)باشندمی et al., هاي تـرویج  برنامه، بنابراین.(2016

در حال توسعه براي برآوردن ياغلب کشورهادر کشاورزي 
درآمـد  کـم نیازهاي مهارتی و مدیریتی کشاورزان محروم و

کـه غفلـت   استیطیشراو این دررسندمیبه نظرناکافی 
ضـعیف فراینـد   از برآوردن نیازهاي فقراي روستایی باعث ت

ــعه  ــر  توس ــزایش فق ــن در و اف ــده ای ــورها ش ــتکش اس
(Schneider & Gugerty, 2011).

اسـت کـه چگونـه نهادهـاي     آنسؤالی که بایـد پاسـخ داد   
توانند بیش از پیش حـامی فقـرا باشـند؟ در    کشاورزي می

-توان گفت که هـر نهـادي کـه مـی    پاسخ به این سؤال می

نیازمند خواهد اولویت کار خود را حمایت از فقرا قرار دهد 
هاي روشنی است کـه بـر   اطالعات جدید، الگوها و رهیافت

خـود را در  يهـا تیـ مأمورهـا و  ها بتواند فعالیتمبناي آن
فقـــر بـــه انجـــام یکنـــشـــهیرارتبـــاط بـــا کـــاهش و 

ــاند ,Farrington)برس در شــرایطی کــه فقــراي   . (2007
هـاي کشــاورزي  روسـتایی، در حـال تـرك کــردن فعالیـت    

توانـد ترویج کشـاورزي نمـی  ییگرادیتولهستند، رهیافت 
داشـته  را پـذیري  هاي الزم براي رفع فقـر و آسـیب  قابلیت

، کشـاورزي جیتـرو يراهبردهـا و ها اولویتبازتعریف. باشد
کارگیري رهیافتی است کـه عناصـر آن   مستلزم تدوین و به

زمینه اجتمـاعی  بر مبناي مطالعهدر سطح دولتی و نهادي 
تعریف شده بازطور شفاف ، بهفقیرو محلی مناطق محروم و 

کشاورزي فقرزداجیتروافتیره.(Christoplos,2010)باشند
پـذیري و پویـایی،   در عین انعطافرهیافتی جامع است که 

ها بدین قرارند: درك بر اصولی استوار است که برخی از آن
فقـر بـا توجـه بـه     يریـ گانـدازه مفهوم فقر، تبیین شاخص 
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هـاي محلـی،   استانداردهاي موجود و تلفیق آن بـا واقعیـت  
و یـی مشـارکت گرا پـذیر،  هاي آسیببخشی به گروهاولویت

هاي محلی، بهبود کیفیـت  توسعه نهادي، حمایت از نوآوري
محـیط زیسـت و ... اسـت. در قالـب ایـن رهیافـت جـامع،        

ادهـاي  گروهی از نهادهاي ترویجی با مشـارکت مـردم و نه  
هـا  ، امکانـات، منـابع و اولویـت   محلی به شناسـایی مسـائل  

هـاي مناسـب از   حـل پردازند و با شناسایی و انتخاب راهمی
اي را بـراي کـاهش فقـر و    هاي موجود، برنامـه میان گزینه

توسعه امرار معاش فقرا را طراحی نموده و به اجراي آن بـا  
,Farrington)پردازندمی، بر اصول مذکوردیتأک 2007).

عنوان ابزاري مهم بـراي  هتواند باگرچه ترویج کشاورزي می
کـار گرفتـه شـود، امـا عملکـرد آن      فقـر ب شکلبرخورد با م

کنون حاکی از این واقعیت بوده است که نهادهاي مجري تا
تنها از توجه و رسیدگی به امـور فقـراي   ترویج کشاورزي نه

هایشـان بـه   با تمرکز برنامـه اند، بلکهروستایی غفلت نموده
تـر، سـبب   تـر و افـراد غنـی   یافتـه سوي روستاهاي توسـعه 

بـه  ).1394نـوروزي و حیـاتی،   (اندو نابرابري شدهافزایش فقر
بیان دیگـر، امـروزه تـرویج کشـاورزي نیازمنـد بازاندیشـی در       

هاي خود بوده تا بتواند کمک به قشـر محـروم و فقیـر    فعالیت
به عنوان یک هدف اساسـی مـد نظـر قـرار     جامعه روستایی را 

- گـري دهد. از طرفی، اگر قرار باشد ترویج کشـاورزي مداخلـه  

هاي خود را به سمت فقرزدایـی سـوق دهـد، الزم اسـت کـه      
یـن امـر نگـرش مثبتـی داشـته      نیز نسبت به ارکنان ترویجکا

هـاي کشـاورزي بـه    گريدهی مداخلهدر ارتباط با جهتباشند.
هـایی  چالش،کشـورهاي در حـال توسـعه   سوي کاهش فقر در 

مسـئوالن در  مطرح شده است کـه چگـونگی متقاعـد کـردن    
ها است. به اعتقـاد  یکی از آن،رهیافتارتباط با سودمندي این

,Levy(لوي  بایست دیدگاه مسـئوالن در ارتبـاط بـا    می)2003
- ، مورد بررسی قرار گیرد و این امر به منظـور پیـاده  هاافتیره

ها بـه سـوي   دهی منابع سازمانو نیز براي جهتسازي الگوها
نگـرش  کـه یزمانتا .امري ضروري است،کاهش فقر روستایی

کارکنــان ترویجــی را نســبت بــه ضــرورت فقرزدایــی نــدانیم، 
جهـت هرگونه اقدام در این زمینه با مشکل روبرو خواهد شـد.  

بـه سـوي فقرزدایـی، نیازمنـد تغییـر نگـرش       هـا تیفعالدهی 
ـ  دولتـی مـی  اعـم از دولتـی و غیر  یجیروکارکنان ت هباشـد و ب

هـا، بایسـتی   و تعیین اولویـت هاتیفعالمنظور منسجم نمودن 
ك و نگـرش  قبل از اعمال هـر نـوع رهیافـت کـاهش فقـر، در     

ــرویج  ــان ت ــتی در کارکن ــوددرس ــاد ش Davidson(ایج &

Ahmad, 2003(.

ویـژه در بـین روسـتاییان کشـورهاي در حـال      تشدید فقر بـه 
آنجـا هاي اساسی ترویج کشـاورزي اسـت. از   توسعه، از چالش

بـر عهـده  که توسعه منابع انسانی در جوامع روسـتایی عمـدتاً   
متولیان نظام ترویج کشاورزي است، توجه به نیازهـاي تمـامی   

نظر جامعه روسـتایی بایـد مـد   خصوص محرومانبههاگروه
نظـري،  ، بازنگري در خصـوص زیربنـاي   بنابراینقرار گیرد. 

ها در تـرویج کشـاورزي بـراي کمـک بـه      اهداف، استراتژي
بهبود وضعیت زندگی فقـراي روسـتایی، امـري ضـروري و     

بـه  نظرناپذیر خواهد بود. با توجه به این ضرورت و اجتناب
تـرویج کشـاورزي از یـک طـرف بـا      اندرکاراندستکه این

هـا و  جامعه روستایی در ارتباط بوده و از طرفی بـا ویژگـی  
هاي نظام ترویج کشـاورزي آشـنا هسـتند، دیـدگاه     ظرفیت

ها براي هرگونـه بـازنگري در عرصـه تـرویج کشـاورزي      آن
اساسی و اقدامات بعـدي  ایجاد تغییراتيراهگشاتواند می

کـه  آنجـا از رسانی مؤثرتر به روستاییان باشد. براي خدمت
صـورت  در کشـور ایـران   مطالعات چندانی در ایـن زمینـه   

بررسـی  کلـی تحقیـق حاضـر،    هدفنیبنابرانگرفته است، 
حـامی فقـرا   نظام ترویج کشاورزي و اعتبار سنجی ضرورت 

بوده است.از دیدگاه کارکنان ترویج کشاورزي 
2005b(Hayati(حیاتی و کرمی & Karami, بر مبناي

بررسی عملکرد ترویج کشاورزي در ایران در سه دوره 
رهیافتی را براي ترویج کشاورزي گذشته، حال و آینده، 

اند که در حامی فقرا در قالب یک مدل تجربی ارائه نموده
پس از تبیین نگرش کارکنان نسبت به این مطالعه،

تحقیق، اعتبار ادامهضرورت ترویج کشاورزي فقرزدا، در 
مورد سنجش با حضور تعدادي از کارکنان ترویجاین مدل 

قرار گرفته است.
جربی ترویج کشاورزي حامی فقرامعرفی مدل ت

براي اولین بار در مدل تجربی ترویج کشاورزي حامی فقرا،
). ایـن  1نگاره ایران توسط حیاتی و کرمی ارائه شده است (

هاي کالسیک در ارتبـاط  نگرشباید دارد که مدل بیان می
با ماهیت فقر تغییر نمایند. بر مبناي این الگو، متخصصـان  

ـ  تـرویج کشـاورزي    صــورت یـک پدیــده  هبایســتی فقـر را ب
پیچیده و چندبعدي مالحظه نمایند. همچنـین بایـد یـک    

گیري فقر در سـطح خـانوار در   شاخص مناسب براي اندازه
مشـکالت اساسـی در   کهرایز،مناطق روستایی ایجاد شود

تواننـد بـا   گیري فقر وجود دارد که این مشکالت نمیاندازه
شوند. نیاز به یک تکنیـک  ع هاي سنتی رفاستفاده از روش

سـان و نظـرات دیگـر    منظور تلفیق عقاید کارشنامناسب به
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هاي افراد محلی در ارتبـاط بـا   ها و ارزشمحققان با نگرش
بـه  هاي تحقیق مشـارکتی فقر وجود دارد. استفاده از روش

ــر و ترکیــب   عنــوان ــراي شناســایی فق ــزار مهــم ب ــک اب ی
کـه  هـایی سـوگیري هاي کمی و کیفی براي غلبه بـر  روش

بعـدي بـراي   کن است در زمانی که یـک رهیافـت تـک   مم
ذیرفته شـده  شناسایی فقر در فرایند تحقیق ایجاد شـوند،پ 

نوان گـروه همگنـی در نظـر گرفتـه     عاست. معموالً، فقرا به
هـا بـر   آن،شوند که دچار کمبود منابع هسـتند. عمومـاً  می

ایـن  وشـوند بندي مـی شان به منابع طبقهاساس دسترسی
کـه بـراي   هـایی  بر درك از فقر و برنامه،نوع فرض همگنی

گـذارد.  مـی اي اثـر قابـل مالحظـه   کاهش فقر وجود دارند، 
هـاي یـک مطالعـه عمیـق در ایـران فـرض همگنـی        یافته
نمایدهاي فقراي روستایی را رد میگروه

)2005a‚(Hayati & Karami.
کاهش فقر بایسـتی  گري براي ریزي مداخله، هر برنامهبنابراین

در ارتباط با درك فقرا نسبت به علل فقر در نظر گرفتـه شـود.   
ریزي ترویج کشـاورزي حـامی فقـرا، پـس از     در هر نوع برنامه

ها باید بـر  ها به منابع، آنشناسایی فقرا بر مبناي دسترسی آن
ند و سـپس  بنـدي شـو  بـه فقـر طبقـه   نگرششـان اساس نـوع  

هـاي  تواننـد مطـابق بـا آن، برنامـه    اندرکاران تـرویج مـی  دست
کاهش فقر را طراحی نمایند.

بسـیار حـائز اهمیـت    زیسـت  توجه به فقر و محیطکهآنجااز 
، باید ارتبـاط ایـن دو در نظـر گرفتـه شـود. افـراد فقیـر        است

را براي وابسـتگی بـه محـیط زیسـت و     و نیازبیشترین تمایل
ـ ایشـان استفاده مستقیم از منابع طبیعی دارند و بنـابراین،   ه ب

شـوند. فقـرا اغلـب در    ثر میأشدت از تخریب محیط زیست مت
معرض مخاطرات محیطی قرار گرفته و داراي حـداقل توانـایی   

).1385و کرمی، مقدمییرضا(ها هستندبراي برخورد با آن
بعـاد فقـر، پویـا و    این، پیوند بین شـرایط محیطـی و ا  عالوه بر 

ها مطـابق بـا موقعیـت    ایـن نـوع پیونـد   .باشدمرتبط با هم می
جتماعی و اقتصادي افـراد  هاي فرهنگی و اگیژجغرافیایی و وی

;DFID,2002)نمایندتغییر می Sullivan,2001).وه بر ایـن،  عال
کارکردهـاي  هـا و تـنش رونـد،  (پـذیري  نیاز است موارد آسیب

.فرهنگی محلی که بر معاش فقرا اثر دارند) درك شوند
در ایـران،  متـداول مداخالت توسعه روستاییکه شودمیادعا 

هـاي  اند. بنابراین سیاستدر کاهش فقر و نابرابري موفق نبوده
گري که توسط نهادها بـه  هاي مداخلهتوسعه روستایی و برنامه

نظر و اصالح شوند. ضروري اسـت  آیند، باید تجدیداجرا در می

با توزیع برابـر  زمانهمنیز،هاي توسعه روستاییکه در سیاست
اصـالح صـورت گیـرد.    منابع و درآمد بین خانوارهاي روستایی 

که هر رهیافت جدید براي اجرایـی شـدن، نیازمنـد    نظر به این
نهادهـاي تـرویج کشـاورزي    ، بنابرایندهی خواهد بود، سازمان

بایـد  را بر عهده دارند،ها این رهیافتاجرا نمودنیتکه مسئول
نیـز  وتـرویج در کارکنانانگیزه ها و ایجاداز لحاظ ارائه مشوق

Hayati(تغییر و توسعه یابند ،ايارتقاء ابعاد حرفه & Karami,

2005b.(
شـناخت سـاختارها، از   تغییر ساختارها یک ضرورت است.

هـاي  ساختارهاي دولتی گرفته تا بخش خصوصی و سازمان
تغییـر  وییشناسـا .اهمیـت دارد دولتی در تمامی ابعاد رغی

همچنینتواند بر معیشت افراد اثرگذار باشد، ساختارها می
هـایی  که چـه کسـانی بـه چـه نـوع سـرمایه      در تعیین این

هـر یــک از  مفیــدکـه ارزش دسترسـی داشـته و نیــز ایـن   
,Carney(ها به چـه میـزان اسـت، ضـرورت دارنـد     سرمایه

1998(
نوع سرمایه است کـه  5چالش فقرا، در میزان دسترسی به 

هاي تأمین معـاش  ها، قادر خواهند بود فعالیتبر مبناي آن
هـاي طبیعـی، همـان ذخـایر و     خود را انجام دهند. سرمایه

باشند کـه از  منابع طبیعی (زمین، آب و منابع زیستی) می
یابنـد.  ها منابع مفید بـراي تـأمین معـاش اشـتقاق مـی     آن

هـا،  هاي اجتماعی که منابع اجتماعی (شامل شـبکه سرمایه
هـا، روابـط بـر اسـاس اعتمـاد، دسترسـی بـه        اعضاء گـروه 

هاي انسـانی  تر اجتماعی) هستند. سرمایهنهادهاي گسترده
ش و داشـتن  ، دانش، توانایی براي کار و تالهامهارتشامل 

هاي معـاش ضـروري   سالمتی که براي دنبال کردن راهبرد
هـاي اساسـی و   هاي فیزیکی که زیرساختهستند. سرمایه

ــر ســرمایه ي و ژهــاي فیزیکــی (حمــل و نقــل، ســرپناه، ان
ارتباطات) و ابزار تولید و لـوازمی هسـتند کـه افـراد را بـه      

بع هاي مالی کـه منـا  نمایند. سرمایهتأمین زندگی قادر می
و اعتبـارات،  انـدازها پـس مالی در دسـترس افـراد (شـامل    

هـا،  باشند. همه ایـن فعالیـت  دریافتی) میو پولمستمري 
باید سبب کمک به فقرا براي پـذیرش راهبردهـاي تـأمین    
معاش شوند که براي دستیابی به نتـایجی اعـم از کیفیـت    

پذیري، ارتقـاء امنیـت غـذایی،    زندگی باالتر، کاهش آسیب
اجتماعی و برابري بیشتر و سرانجام استفاده پایـدار  عدالت

از منابع طبیعی، مناسب هستند.
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Hayati)نرامدل تجربی براي رهیافت ترویج کشاورزي حامی فقرا در ای-1نگاره  and Karami, 2005b)
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روش پژوهش
و کیفـی  کمیو شامل دو بخش تحقیق حاضر از نوع توصیفی 

ی آوري اطالعـات در بخـش   منظـور جمـع  است.بهبوده ازکمـ،
روش تحقیق پیمایشی استفاده شده است. بـر اسـاس اهـداف    

و االت بـاز و بسـته، تنظـیم    سـؤ اي شـامل  مطالعه، پرسشـنامه 
سپس براي سنجش میـزان اعتبـار آن، از روش نظرسـنجی از    

تـرویج، آمـوزش و توسـعه    در حیطـه نظـر صاحب(متخصصان
بهــره گرفتــه شــد. و بــه عبــارتی روایــی صــوريکشــاورزي)
االت، ضـمن انجـام   منظور تعیین میزان پایایی سؤههمچنین، ب

نفــر از 30تعـداد  ی یـک مطالعـه راهنمـا (بــا انتخـاب تصـادف     
اسـتان کهکیلویـه و   سازمان جهـاد کشـاورزي  کارکنان ترویج

بویراحمد) از آزمـون کرونبـاخ آلفـا اسـتفاده شـد. در نهایـت،       
آلفا براي متغیرهاي عالقه کـار بـا روسـتاییان، نگـرش     ضریب

نگرش نسـبت بـه ضـرورت    نسبت به رسالت نظام کشاورزي و
محاسـبه  73/0،89/0، 7/0ترتیـب فقـرزدا بـه  ترویج کشاورزي 

نفـر از کارکنـان   384جامعـه آمـاري ایـن پـژوهش را     گردید. 
اسـتان فـارس (نیروهـاي    سـازمان جهـاد کشـاورزي    ترویجی 

لی هاي تحصیلی مختلف و بـا مـدارك تحصـی   ترویجی با رشته
) تشکیل داده و حجـم  ارشدیکارشناسکاردانی، کارشناسی و 

جــدول تــاکمن (گیــري از جــدول نمونــه مــورد نیــاز بــا بهــره
تعداد نمونـه مناسـب را   طور دقیقگیري استاندارد که بهنمونه

نفـر  192نمایـد) معـادل بـا    به تناسب جامعه آماري، ارائه مـی 
نفر کارکنـان تـرویج در ادارات   117که محاسبه گردید. از آنجا

نفـر در  267هاي اسـتان فـارس و   ترویج مستقر در شهرستان
انـد، دو  مشغول بـه فعالیـت بـوده   مراکز ترویج جهاد کشاورزي 

ها مدنظر قرار گرفت و حجم نمونـه متناسـب   طبقه براي نمونه
هـا  پرسشـنامه . در مرحلـه اول  تعیین شدبا جمعیت هر طبقه، 

جهــاد بــه همــراه دســتورالعمل و نامــه رســمی بــا همکــاري  
کشـاورزي ارس، بـه ادارات تـرویج جهـاد    اسـتان فـ  يکشاورز

نفـر  36ارسال گردید. در مرحله دوم براي تعـداد  ها شهرستان
ــالی را   ــنامه ارس ــه پرسش ــتک ــدداً  برگش ــد، مج ــداده بودن ن

نیـ در انفر 16پرسشنامه به همراه نامه یادآوري ارسال گردید.
مرحله به تکمیل و تحویل پرسشنامه مبادرت نمودنـد. پـس از   

نامـه تکمیـل و بـه    پرسـش 172در مجمـوع  پیگیري نهـایی،  
پژوهشگران عودت داده شد.

ی بخش در  سـه دسـته از   هـاي همبسـتگی ،پژوهشایـن کمـ
- هـاي فـردي  هاي کارکنان نظام ترویج، شـامل ویژگـی  ویژگی

سن، عالقه به کار بـا  هاي شناختی (با لحاظ نمودن متغیرروان
هـاي  روستاییان، درك فرد از وضعیت اقتصادي خود)، ویژگـی 

اي هـاي حرفـه  ها)، ویژگیداراییبا دو متغیر درآمد، اقتصادي (
طبقـه  ستا، سطح تحصـیالت، (تجربه کاري، میزان تماس با رو

و همچنـین متغیـر نگـرش نسـبت بـه رسـالت نظـام        ) شغلی
کشاورزي با متغیر وابسـته نگـرش نسـبت بـه ضـرورت نظـام       

فقــرا مــورد بررســی قــرار گرفــت. حــامی زي تــرویج کشــاور
هـا شـامل   همبستگی متغیـر هاي موردنظر براي بررسی آزمون

تجزیــه و .انــدپیرســون و اســپیرمن بــودهیهمبســتگضـریب  
صـورت  16SPSSافزار آماري نرمبا استفاده ازتحلیل اطالعات 

پذیرفت.
اهـداف ایـن   تـرین مهـم کـه یکـی از  از آنجاالزم به ذکر است 

تحقیق اعتبار سنجی مدل ترویج کشاورزي حـامی فقـرا بـوده    
تعـدادي  در بخش کیفی تحقیـق،  ها،است، پس از تحلیل یافته

در مرحلـه پیمـایش، اقـدام بـه     کارکنان ترویجی کـه قـبالً  از 
بـه  هـا نسـبت  و نگـرش آن بودنـد نامـه نمـوده  تکمیل پرسش

مثبـت ارزیـابی شـده بـود،     ضرورت ترویج کشـاورزي فقـرزدا   
سـپس بـا   عنوان گروه اعتبارسنج انتخاب شده و هبشناسایی و 

رسـمی  اي،نامههمکاري سازمان جهاد کشاورزي استان فارس
،هـا بـراي شـرکت در یـک جلسـه     ها ارسال شده و از آنبه آن

تعـداد  گرفتـه،  صورتيهايریگیپبا دعوت به عمل آمد. نهایتاً 
روزه، ویج کشاورزي در یـک جلسـه یـک   نفر از کارکنان تر33

. در ابتداي جلسه،در ارتبـاط بـا وضـعیت فقـر و     حضور یافتند
کارگیري یـک مـدل   ضرورت بهکارکردهاي ترویج کشاورزي و

مـدل  در ادامـه، و گویی صـورت گرفـت   وبراي فقرزدایی گفت
تجربی براي رهیافت ترویج کشاورزي حامی فقرا در ایـران بـه   

مـدل  کلیاي از طـرح  گردید. در این جلسه، نسخهها معرفی آن
کننـدگان قـرار داده شـد و سـپس     در اختیار هریک از شرکت

تشـریح  ایشـان  برايو روابط بین آنهاي مدل تک قسمتتک
ــاره  حیو توضــ داده شــد. پــس از ارائــه توضــیحات کامــل درب

خواسته شد کـه  ارکرد این مدل، از کارکنان ترویججزئیات و ک
پیرامون اعتبـار کلـی مـدل و    مرحله به مرحله، نظرات خود را 

ایـن  ، نماینـد. در نهایـت  مطـرح  آنهاي هر یک از قسمتنیز
بحـث قـرار داده   مطـرح و مـورد   صورت شـفاهی  بهکه نظرات 

مکتوب گردید.ه بود،شد
و بحثهایافته

فقرزدانگرش نسبت به ضرورت ترویج کشاورزي 
گویـه بـا دامنـه امتیـاز     18هایی (امتیازات مربوط به گویهبا جمع 

کـه بـراي   مثبت))(نگـرش کـامالً  5منفـی) تـا   نگرش کـامالً (1
امتیازات، شده بودند و کسب میانگینسنجش این متغیر طراحی

ــرویج ــه ضــرورت تــرویج وضــعیت نگــرش کارکنــان ت نســبت ب
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هـاي مضـامین اصـلی گویـه   . مشـخص گردیـد  کشاورزي فقرزدا 
اند:بودهشامل موارد ذیل مذکور 

تأثیرگذاري روند کنونی افزایش فقر روستایی بر موفقیـت تـرویج   
کشاورزي آتی، غفلت کنونی ترویج از برقراري عـدالت اجتمـاعی،   
تطابق فلسفه وجودي ترویج با فقرزدایی، ضـرورت نشـر و اشـاعه    

پـذیر، ضـرورت تـدوین    هاي متناسب با کشاورزان آسـیب فناوري
ترین گـروه  هاي حامی فقرا در ترویج کشاورزي آتی، اصلیبردراه

تمــام متولیــان ترویجــی بــه هــدف آتــی بــراي تــرویج، تــأثیر اه
در روند دسـتیابی بـه اهـداف توسـعه روسـتایی، لـزوم       فقرزدایی 

ــا تقاضــاي جامعــه    ــین خــدمات ترویجــی ب ایجــاد همــاهنگی ب
فقـر،  هـاي متـداول ترویجـی بـر     شـیوه يریگیپروستایی، پیامد 

ن اهرمی براي کـاهش شـکاف   عنواهکارگیري ترویج کشاورزي بهب
هـاي  مالکـان، اهمیـت تمرکـز سیسـتم    و خردهعمده مالکانبین 

هاي کنونی نظـام  ترویجی بر محرومان روستایی، ظرفیت سیاست
ترویج در برآوردن نیازهاي فقرا،لزوم تجهیـز کـارگزاران ترویجـی    

کشـاورزان ضـعیف، بحرانـی    هاي الزم براي حمایـت از به مهارت
هـاي  ترویج کشاورزي کنونی به دلیـل نبـود برنامـه   شرایطبودن 

مشخص بـراي فقرزدایـی، رفـع نیازهـاي آتـی کشـور از طریـق        
دهـی مجـدد   پـا، لـزوم جهـت   بخشی به کشـاورزان خـرده  اولویت
هـاي ترویجـی بـا توجـه بـه اهمیـت فقرزدایـی در        گـري مداخله

ها با ایجاد تغییـرات اساسـی در   يروستاها، تضمین کاهش نابرابر
محـوري بـر محصـول محـوري     الگوهاي ترویجی، ارجحیت فقـر 

براي کارگزاران ترویجی.
هـاي  الزم به توضیح است که دامنه امتیازات نهـایی کـه گـروه   

ده اسـت.  بـو 90تـا  18اند، بین پاسخگو قادر به کسب آن بوده
دست آمده براي ایـن متغیـر   بهاریانحراف معمقادیر میانگین و 

تـر  توصـیف دقیـق  منظـور هببوده است. 9/19و 9/55به ترتیب
اي شـامل نگـرش   بنـدي چهارگانـه  هاي کارکنان، طبقهنگرش

کامالً منفی، نگرش نسبتاً منفی، نگرش نسبتاً مثبت و نگـرش  
ـ  اساس طبقه.شدکامالً مثبت، انجام  وده بندي به این صـورت ب

ها براي این متغیر، بـه  شده آنامتیاز کسباست که افرادي که 
انحراف استاندارد از میانگین کمتـر بـوده، در طبقـه    - 1میزان 

کـه یکسـان انـد. همچنـین   نگرش کامالً منفی قرار داده شـده 
انحــراف اســتاندارد و - 1هــا در فاصــله بــین امتیــاز نگــرش آن

اند. میانگین قرار داشته، داراي نگرش نسبتاً منفی ارزیابی شده
اند کـه امتیـاز کسـب   افراد با نگرش نسبتاً مثبت، گروهی بوده

ــانگین و  شــده توســط آن ــین می ــا در فاصــله ب +انحــراف 1ه
استاندارد از میانگین، قرار داشته است. در نهایـت، افـراد داراي   

انـد کـه امتیـاز کسـب شـده      ، کسانی بـوده کامالً مثبتنگرش 

میـانگین، بیشـتر بـوده    + انحراف استاندارد از 1ها از توسط آن
است.

، بیشترین فراوانـی و درصـد مربـوط بـه افـرادي      1طبق نمودار
اند که مقـادیر مربوطـه   است که داراي نگرش نسبتاً مثبت بوده

درصد) بوده است. افرادي که داراي نگرش نسـبتاً  32نفر (55
درصـد)، در  2/30نفـر ( 52ند، بـا مقـادیر فراوانـی    امنفی بوده

دهد که درصـد  اند. این نکته نشان میجایگاه بعدي قرار داشته
از کارکنان ترویجی گرایش چنـدان زیـادي   یتوجهقابلنسبتاً 

انـد.  نسبت به اهتمام ترویج کشـاورزي بـه فقرزدایـی نداشـته    
فراوانی و درصد مربوط به افراد داراي نگرش کامالً مثبـت نیـز   

24است. کمترین میـزان فراوانـی   درصد) بوده 8/23نفر (41
درصد) مربوط بـه طبقـه داراي نگـرش کـامالً منفـی      14نفر (

55شود که حـدود  طور کلی، چنین مالحظه میهبوده است. ب
در ارتبـاط بـا ضـرورت    کشـاورزي،  درصد از کارکنـان تـرویج   

کـامالً مثبـت یـا نسـبتاً     ترویج کشاورزي فقرزدا داراي نگـرش  
ها، نگرش کـامالً منفـی   درصد از آن45حدوداند وبودهمثبت 

دهنـد کـه بـا    ها نشان مـی اند. این یافتهو یا نسبتاً منفی داشته
وجود اهمیت فقرزدایی و نقش مهمـی کـه تـرویج کشـاورزي     

تواند در کاهش فقر روستایی ایفا نماید، درصد نسـبتاً قابـل   می
توجهی از کارکنان ترویجی گرایش چندان مثبتی به ایـن امـر   

ها کمتر از درصـد کارکنـانی بـوده    اند، اگرچه درصد آنداشتهن
که نگرش مثبتی نسبت به ضرورت تـرویج کشـاورزي فقـرزدا    

اند.داشته
سنجش همبستگی متغیرهاي پژوهش

متغیرهـاي  نتایج آزمون همبسـتگی پیرسـون نشـان داد بـین     
گویـه  5یان (این متغیر با اسـتفاده از  سن، عالقه کار با روستای

(عالقه بسـیار  5(عالقه بسیار کم) تا 1طیف لیکرت با دامنه با 
زیاد) سنجیده شد)، درآمـد، تجربـه کـاري، میـزان تمـاس بـا       

10تـا  1(این متغیر در این تحقیق شامل سه وضـعیت  روستا
مرتبـه در مـاه   30تا 20مرتبه در ماه، 20تا 10مرتبه در ماه، 

نظام کشـاورزي،  ، نگرش نسبت به رسالت فقرزداییبوده است)
با متغیر نگـرش نسـبت بـه ضـرورت نظـام تـرویج کشـاورزي        

). 1داري وجود داشته اسـت (جـدول   فقرزدا، همبستگی معنی
با افزایش سن، کارکنان ترویج تأکید بیشتري بـراي پـرداختن   

به نظـر اند. ترویج کشاورزي به امر فقرزدایی در روستاها داشته
کارکنان تـرویج کشـاورزي از   رسد که با افزایش سن، درك می

تري متمایل شده اسـت. شـاید   فقر روستایی، به سمت منطقی
بتوان دلیل ایـن موضـوع را اجتنـاب از هیجانـات در کنکـاش      

ها به واسـطه افـزایش   تر واقعیتمسائل مختلف و درك منطقی
سن دانست.
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90حداکثر:18حداقل: 9/19: اریانحراف مع9/55میانگین: 

ترویج فقرزدانظام توزیع درصد مربوط به متغیر نگرش نسبت به ضرورت -1نمودار 

نسبت به نگرشریمتغو یان یبین متغیر عالقه کار با روستا
همبســتگی مثبــت و ،ضــرورت تــرویج کشــاورزي فقــرزدا

زیـاد، هرچـه بـر    . به احتمال داري وجود داشته استمعنی
یان در کارکنـان ترویجـی   ییزان عالقه بـه کـار بـا روسـتا    م

هـا بـه جسـتجو و بررسـی     منـدي آن افزوده گردیده، عالقه
ها به این امر مسائل روستایی بیشتر شده و بدین ترتیب آن

اند که فقر از جمله مسائل مهمی است کـه تـرویج   پی برده
نماید.کشاورزي بایستی بیش از پیش به آن توجه 

هرچه بر میزان درآمد کارکنان ترویجی افزوده شده اسـت،  
تـرویج کشـاورزي فقـرزدا    ضـرورت بـه نسـبت  ها نگرش آن

شاید بتوان چنین اظهـار نمـود کـه    تر گردیده است. منفی
هـا را از  ، آنکشـاورزي باالتر بودن درآمد کارکنـان تـرویج  

تـر از شـرایط فقـراي روسـتایی دور     درك منطقی و واقعـی 
گـرایش مثبتـی از خـود بـراي سـوق      بنابراینو داشتهنگه

اند.دادن ترویج کشاورزي به فقرزدایی نشان نداده
هرچه تجربه کاري کارکنـان ترویجـی بیشـتر شـده اسـت،      

بـه ضـرورت تـرویج کشـاورزي فقـرزدا      ها نسبتآننگرش 
کهیکسانرسد که میبه نظرتر گردیده است. چنین مثبت

در عرصه روستایی زیادتر بوده، بـه  تشانیفعالمیزان سابقه 
همان نسبت زمان بیشتري براي بررسی مشـکالت موجـود   
در روستاها داشته و کسب تجربه بیشتر در ارتباط بـا امـور   

هـا فقـر و نـابرابري در    روستاییان، سبب شده است کـه آن 
روستاها را از جمله مسائل مهم تلقی نمایند. همچنین بین 

نسـبت بـه   نگـرش ریـ متغبا روسـتا بـا   متغیر میزان تماس 

ــت و   ــرزدا همبســتگی مثب ــرویج کشــاورزي فق ضــرورت ت
داري وجـود داشـته و شـدت همبسـتگی، حـاکی از      معنی

وجود رابطه قوي بین این متغیرها است.
بــین متغیــر نگــرش نســبت بــه رســالت فقرزدایــی نظــام  
کشاورزي با نگرش نسـبت بـه ضـرورت تـرویج کشـاورزي      

داري وجـود داشـته اسـت    ثبت و معنیفقرزدا همبستگی م
بنـابراین که شدت همبستگی این دو متغیر متوسط است، 

هـایی کـه دیـدگاه    گونه استنباط نمـود کـه آن  توان اینمی
دهی نظام کشـاورزي بـه سـمت    تري نسبت به جهتمثبت

ضـرورت بهنسبت نگرششاناند، کاهش فقر روستایی داشته
تر بوده است.ترویج کشاورزي فقرزدا نیز مثبت

ــپیرمن (جــدول   ــون همبســتگی اس ــده ) نشــان2آزم دهن
بین متغیر درك از وضـعیت  داري همبستگی منفی و معنی

نگرش نسـبت  اقتصادي (فقیر، متوسط و ثروتمند) با متغیر 
بـه نظـر  به ضرورت ترویج کشـاورزي فقـرزدا بـوده اسـت.     

خـود را ثروتمنـدتر قلمـداد    رسد کارکنان ترویجی کـه می
اند، تمایـل کمتـري بـراي ضـروري دانسـتن تـرویج       نموده

اند.کشاورزي فقرزدا، از خود نشان داده
وضـعیت  4شـامل  ها (که در این تحقیق بین متغیر دارایی

بـا  ضعیف، نسبتاً ضعیف، نسبتاً خوب، خـوب بـوده اسـت)   
ضرورت تـرویج کشـاورزي فقـرزدا،    نسبت بهمتغیر نگرش 

ــی  ــی و معن ــتگی منف ــته داري همبس ــود داش ــت. وج اس
دهند کـه هـر چـه وضـعیت     ، نتایج نشان میگریدعبارتبه

هـا  هاي کارکنان ترویج بهتر بـوده اسـت، نگـرش آن   دارایی
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ضــرورت اهتمــام تــرویج بــه امــر فقرزدایــی در نســبت بــه
متغیرهـاي  تر بـوده اسـت و بـالعکس. بـین     روستاها، منفی

سطح تحصیالت (کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشـد)  
و طبقه شغلی (مروج، کارشناس و مدیر) بـا متغیـر نگـرش    
نسبت به ضرورت ترویج کشاورزي فقرزدا همبستگی وجود 

نداشته است.
اعتبارسنجی مدل ترویج کشاورزي حامی فقرا

که مدل تـرویج کشـاورزي حـامی فقـرا کـه      با توجه به این
ارائه گردیـده اسـت،   2005سط حیاتی و کرمی در سال تو

در این مطالعه به عنوان مدل تجربی براي رهیافـت تـرویج   
منظور کشاورزي فقرزدا در ایران در نظر گرفته شده بود، به

نفر از کارکنان تـرویج  33ارزیابی و اعتبارسنجی این مدل، 
هـا نسـبت بـه ضـرورت     که در مرحله پیمایش، نگـرش آن 

طـور  کشاورزي فقرزدا مثبت ارزیـابی شـده بـود، بـه    ترویج

ها براي شرکت در یک جلسـه  تصادفی انتخاب شده و از آن
آمـد. در ایـن   بـه عمـل  نظر، دعـوت رسـمی   بحث و تبادل

جلســه، ضــمن تأکیــد بــر لــزوم توجــه بــه مســئله فقــر و  
تـرین مبـانی و   المللی براي فقرزدایی، مهـم رویکردهاي بین

ا فقر و بخصوص فقـر روسـتایی مطـرح    مفاهیم در ارتباط ب
گردید. سپس مدل ترویج کشاورزي حامی فقرا به کارکنان 

در لحـاظ شـده  ترویجی معرفی گردید و هر یک از عناصـر  
طـور کامـل تشـریح شـدند. در هـر قسـمت،       این مدل، بـه 

کنندگان در جلسـه، نظـرات خـود را در ارتبـاط بـا      شرکت
ین نظـرات نوشـته   عناصر این مدل مطرح نموده و تمامی ا

شدند. نظرات و نکات مطرح شده از سوي گروه اعتبارسنج 
درباره عناصر این مدل در ادامه آورده شده است.

بـه  بـا متغیـر نگـرش نسـبت    پژوهشيرهایمتغنتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون به منظور تعیین درجه همبستگی -1جدول 
ضرورت ترویج کشاورزي فقرزدا

(p) داريمعنیسطح ضریب همبستگی پیرسون متغیرها
007/0
005/0
000/0
000/0
000/0
000/0

412/0
534/0
491/0 -
720/0
804/0
462/0

سن- 
عالقه کار با روستاییان-
درآمد-
تجربه کاري-
میزان تماس با روستا-
کشاورزينگرش به رسالت فقرزدایی نظام-

نسـبت بـه  بـا متغیـر نگـرش    پژوهشيرهایمتغنتایج حاصل از ضریب همبستگی اسپیرمن به منظور تعیین درجه همبستگی -2جدول 
ضرورت ترویج کشاورزي فقرزدا

(p) داريسطح معنی ضریب همبستگی اسپیرمن متغیرها

000/0
000/0
46/0
805/0

613/0-
550/0 -
059/0
02/0

وضعیت اقتصاديدرك از-
هادارایی-
سطح تحصیالت-
طبقه شغلی-
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یک پدیده چندبعديعنوانبهدرك فقر 
نظرات گـروه اعتبارسـنج   بندي جمعدر ارتباط با این جزء، 

:شامل موارد زیر بوده است
بعـدي  هـاي خـاص خـودش را دارد و تـک    فقر پیچیدگی-

رسد.میبه نظرانگاري فقر سادهمشکلبهنگریستن
، زیرا فقر تنها استخوبی در مدل لحاظ شدههاین مورد ب-

اي که به ذهـن  ترین جنبهفقر اقتصادي نیست، اگرچه مهم
مختلفـی  يهـا فقر جنبهرسد جنبه اقتصادي است ولی می

شناختی، اعتقادي را نیـز در  مانند فرهنگی، اجتماعی، روان
سـت کـه   ابسته به شرایط در هـر منطقـه الزم  گیرد. بر می
هاي متنوعی براي درك فقر در نظر گرفته شود.جنبه

ایـم همـین کـه سـطح تولیـد      طور سنتی یاد گرفتههما ب-
مزارع کشاورزي را باال ببریم، تمـامی مشـکالت کشـاورز را    

تنهـا در حـل   شود که نهامروز مشاهده میاماایم، حل کرده
ایـم، بلکـه بـا    مشکالت ناموفق عمـل کـرده  بسیاري از این 

ــیه   ــاجرت، حاش ــد مه ــدتري مانن ــکالت جدی ــینی، مش نش
بزهکــاري، اعتیــاد و ... مواجــه اجتمــاعی ماننــد شــکالتم

شـد  اقتصادي تأکید نمیيایم. شاید اگر تنها بر جنبهشده
اکنون با مشکالت کمتري در سطح روستاها مواجه بودیم.

کنـیم کـه از   مـی ورد رزانی برخـ بسیاري از مواقع با کشاو-
ـ     نـوعی  هنظر مالی در وضعیت چندان بـدي نیسـتند ولـی ب

اینکـه بعضـی از   گرفتار فقر فرهنگی و ذهنی هستند، مثالً
ها حتی حاضر نیستند براي تأمین بهداشـت و سـالمتی   آن

ایم که وقتی کشاورز دیدهضرورتاً خودشان پول خرج کنند. 
دلیـل نداشـتن   ه کنـد، بـ  وضعیت درآمدي بهتري پیدا می

هاي فرهنگی و دانشی الزم، این درآمد بـه ارتقـا سـطح    زمینه
شـود کـه دوبـاره    و این امر باعث مـی شودزندگی او منجر نمی

گســترده و جدیــد بشــود. پــس فقــر ابعــاد شــکالتگرفتــار م
متعددي دارد که باید به آن توجه کرد.

داخلی و خارجی درباره يهادگاهیدشناسایی فقرا با ترکیب 
فقر

در ارتباط با ایـن جـزء، گـروه اعتبارسـنج نکـات زیـر را ذکـر        
نمودند:

هـا نگـاه   ایم کـه از بیـرون بـه موقعیـت    متأسفانه عادت کرده- 
کـه  کنیم، درحـالی سازیم و طبق آن عمل میکنیم، برنامه می

باید بدانیم که کشاورزان فقیر افراد کلیـدي بـراي تشـخیص و    
ها و نیازهاي معیشتی خودشان هستند، بایـد  شناسایی اولویت

مـورد  اقشـار فقیـر  ها در سنجش فقـر و شناسـایی   نظرات آن
توجه قرار بگیرد.

درسـت  باید براي شناخت هر حالفقر پیچیده است، ولی به - 
تـر بـراي   پدیده و رسـیدن بـه شـاخص دقیـق و مناسـب     نیا

سنجش آن، به نقطه نظرات و نتـایج تحقیقـات متخصصـان و    
بها داده شود و از طرفی با مالحظه نظرات افـراد  نظرانصاحب

هایی از فقر کـه از چشـم متخصصـان پنهـان     محلی، آن جنبه
شوند.کشفزینمانده 
ها نسبت به علل فقرفقرا بر مبناي نگرش آنيبندطبقه

،این جزء از مـدل اهمیتتأییدضمن، تحقیقگروه اعتبارسنج
به نکات زیر اشاره نمودند:

هـا در  کند که به تفـاوت این مورد از این لحاظ که تأکید می- 
حـائز اریبسـ دیدگاه خود فقرا درباره علل فقر بهـا داده بشـود،   

هـاي  اهمیت است. کشاورزان با هم متفـاوت هسـتند، ویژگـی   
ها باید بـه  شناسایی آنمتفاوتی دارند. منطقی است که پس از 

بایـد دیـدگاه   ،فقرارتباط با موضوعها نیز بها داد. دراین تفاوت
قـرار  در آنفقیر نسبت به شرایطی کـه  پا و خردهخود کشاورز 

مـا  هـم هاي دیگر در عرصه، متأسفانهگرفته است، درك شود. 
بنـدي ایـم. طبقـه  داشـته نکنون به این نکته توجـه چنـدانی  تا

ـ  ریـزي دقیـق  ، فرصت انجام برنامهکشاورزان فقیر منظـور هتـر ب
هـر یـک از   نیازهـاي فنی متناسب باهايمشاورهکمک و ارائه 
.نمایدفراهم میراهاگروه

در تعامـل مسـتقیم بـوده و بـا اقشـار      ما چون با کشـاورزان  - 
- هـا و مشـاوره  تماس رو در رو داریم، در توصـیه ها مختلف آن

هاي خـود  دهیم و براي انتقال توصیهمیارائه ها آنهایی که به 
-موضـوعات روانشناسـی و انسـان   نوعی باید بـا  هها، ببه آن

رسد کـه الزم نظر میهشناسی آشنا باشیم. درباره فقر هم ب
تفکراتشـان هـاي فقیـر و محـروم را بـر مبنـاي      ست گروها

بندي نماییم، در واقع از این طریق شناسایی و سپس طبقه
یابی نماییم.تر بررسی و ریشهتوانیم مسئله را عمیقمی

مشـکالتی کـه بـا آن    مسـائل و وقتی با کشاورزان درباره-
هـاي  کنـیم، متوجـه تحلیـل   مواجه هسـتند، صـحبت مـی   

امـا متأسـفانه بـه    ؛ شـویم ها مـی مختلفی از علل مسائل آن
ــدودیت  ــل مح ــه  دلی ــایی ک ــتهه ــاداش ــاکنونمی ــه ت هم

-ایـم و اغلـب توصـیه   کردهنگاه چشمکیرا به رجوعانارباب

چنانچـه ایـم.  ها ارائه کردههاي مشخص و یکسانی را به آن
بنـدي کشـاورزان فقیـر فـراهم بشـود،      شرایط براي طبقـه 
هـا،  ها بـا نیازهـاي مختلـف ایـن گـروه     مطمئناً ارائه توصیه

تناسب بیشتري خواهد داشت.
پذیريهاي آسیبتشخیص زمینه

:مطرح گردیددر ارتباط با این جزء، نکات زیر 
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خصـوص در شـرایط کنـونی کـه     هتوجه به این مـورد، بـ  -
انـد،  هاي جدیـدي مواجـه شـده   کشاورزان ضعیف با بحران

هـا، بیشـترین   دانیم که ایـن بحـران  بسیار مهم است. ما می
زند.درآمد و ضعیف میصدمات را به کشاورزان کم

معـرض تهدیـدات جدیـد هسـتند و     کشاورزان دائـم در  -
ترین آسیب شود که با وارد شدن کوچکگاهی مالحظه می

شـود.  ها بـا بحـران جـدي مواجـه مـی     بیرونی، معیشت آن
شـوند و در  هاي سنگینی را متقبـل مـی  ها هزینهگاهی آن

هـاي جدیـدتر قـادر بـه     اغلب اوقات در مواجهه بـا بحـران  
شوند.میها نبوده و دچار فقرجبران این هزینه

کشاورزانی که اکنون به هر دلیل روستاییان و از بسیاري-
اند، قبالً وضعیت بدي نداشـتند.  به تنگ آمدهطشانیشرااز 

هـاي ناگهـانی   ها مانند بروز خسارتهاي وارده به آنولی شوك
هــا را بــه ، آنیآبــکــمو یــا مشــکالت ناشــی از مزارعشــاندر 

منـد هسـتند. در   گالیـه طی رسانده کـه از ایـن وضـعیت    شرای
هـاي  پذیر از شـوك نونی هر روز به تعداد افراد آسیبشرایط ک

هایی بـراي ایـن   بینیقبالً پیشچنانچهشود. بیرونی افزوده می
موارد صورت گرفته بود، شاید مشکالت گسـترده کنـونی را در   

سطح روستاها شاهد نبودیم.
هـاي  گـروه هـاي کشـاورزي بـراي    در شرایط کنونی، فعالیت- 

کـه یدرحالبسیار زیادي همراه است. خطرپذیري پذیر با آسیب
بینـی و شناسـایی   پیشیدرستبهپذیري هاي آسیباگر زمینه

- توان در مراحـل بعـدي راه  شوند، بهتر و با ریسک کمتري می

مـا پـس از وقـوع    ،هـا ارائـه داد. متأسـفانه   کار درست را به آن
چاره هستیم که مسلماً در ایـن  ها به فکر راه بحرانمشکالت و 

اند. پس خیلی بهتر است کـه  مرحله، مشکالت هم بیشتر شده
پـذیري  هاي آسـیب ها و زمینهها به شناخت بحرانپیش از این

ها.بپردازیم نه پس از وقوع آن
تغییر در ساختارها

در تأیید این جزء از مدل، گروه اعتبارسنج به نکات زیـر اشـاره   
نمودند:

فقر گسترده و پیچیده است و بنابراین تمرکز بـر فقرزدایـی،   - 
بدون اعمال تغییر در ساختارهاي کنونی، مشـکل اسـت. بایـد    

بـا ایـن هـدف    سـازگاري تمامی ساختارها، خودشان را بـراي  
اندرکار اعم از خصوصـی و  هاي دستآماده کنند. تمامی بخش

تیابی بـه  هاي خود را بـراي دسـ  دولتی باید اهداف و مسئولیت
هدف فقرزدایی تغییر داده و با یکدیگر هماهنگ سازند.

گسترده است که هم بخش دولتی و هـم  ،فراینديفقرزدایی- 
هاي غیردولتی و محلی، باید دسـت  بخش خصوصی و سازمان

در دست هم داده و تغییرات الزم را براي سازگار نمودن خـود  
همچنـین الزم بینی و اعمـال نماینـد.   با اهداف جدیدتر، پیش

هاي موجود در سـاختارهاي کنـونی بـراي    ساالريدیوانست ا
ایفاي نقش فقرزدایی، تغییر و اصالح شوند.

رسـد  میبه نظراز این لحاظ نیز مهم ،توجه به این ساختارها- 
تواننـد در شناسـایی موقعیـت    هـا مـی  که هریک از این بخش

هــاي مناســب و بــراي راهبــردمعیشــتی فقــرا و نیــز تــدوین 
ثري را ایفـا نماینـد.   فرایند فقرزدایی، نقش مـؤ به یرسانکمک

کـه بـراي   رادارنـد هـاي غیردولتـی ایـن قابلیـت     مثالً سازمان
پـذیر و فقیـر در روسـتاها و نیـز     سـیب هـاي آ شناسایی گـروه 

ــتی آن  ــعیت معیش ــریح وض ــان و   تش ــک مروج ــه کم ــا، ب ه
اسـت کـه   ايگونههبها کارشناسان آمده و از طرفی ماهیت آن

انـزوا  حاشـیه و  توانند مشارکت فعال کشاورزان فقیر که در می
سـازي شـرایط   تشـویق نمـوده و بـا فـراهم    رابرندیمنیز بسر 

ها، پیونـد بـین نهادهـاي مجـري بـا ایـن       براي آنتوانمند ساز
تر تسهیل نماینـد. مسـلم اسـت    اقشار را به شیوه بهتر و سریع

که براي تحقق ایـن امـور، نیـاز دارنـد کـه خودشـان را بـراي        
بدهند.غییربا هدف فقرزدایی تسازگاري

داشت که به دلیل گستردگی فراینـد فقرزدایـی،   در نظرباید - 
راي آن تدارك دید. هاي جدیدي را باید بمسلماً منابع و هزینه

اختصـاص بودجـه مـالی بـراي     تنهایی قادر به بخش دولتی به
هـا  فقرزدایی نیست و باید بـین بخـش دولتـی و سـایر بخـش     

بیاید.به وجودشراکت نزدیکی 
هاها، انگیزهایجاد تغییرات و اصالحات در: قوانین، سیاست

در تأیید این جـزء از مـدل، گـروه اعتبارسـنج چنـین مطـرح       
نمودند که:

رجوعـان اربـاب گـوي نیازهـاي   ما براي اینکه بتـوانیم پاسـخ  - 
اول نیازمنـد آن هسـتیم کـه ایـن     يخودمان باشیم، در وهلـه 

وظایف براي ما تعریف شده باشند، ما مجري قوانین هسـتیم و  
دهـیم، بـر مبنـاي قـوانینی     هایی را که به کشاورز مـی مشاوره

شـود. اگـر دسـت مـا بـراي ایفـاي       است که به مـا ابـالغ مـی   
هـاي  و پشتوانه حمایتی را از دستگاههاي جدید باز باشد نقش

باالتر در اختیار داشته باشیم، با اطمینان خاطر بیشتري عمـل  
براي اینکه بتـوانیم بـه نیازهـاي فقـرا     بنابراین،ما ؛ خواهیم کرد

ها نیز باید مـا را بـراي داشـتن    پاسخ بدهیم، قوانین و سیاست
ن چنین نقشی حمایت کنند. چون در هر صورت ما تابع قـوانی 

کننـد.  هایی هستیم که وظایف را براي ما تعریف میو سیاست
نهادهاي مسئول اگر ایـن اطمینـان خـاطر و انگیـزه را در مـا      

فقرزدایـی  يالزم بـرا هاي ایجاد کنند و از طرفی ما به آموزش
م.نماییمیسازگارمجهز بشویم، ما هم خودمان را 
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راهبردهاي معیشتی مناسب بـا  کمک به فقرا در انتخاب 
طشانیشرا

در تأیید این جزء از مدل، گروه اعتبارسـنج بـه نکـات زیـر     
اشاره نمودند:

براي فقرزدایی، توجه به ایـن اصـل بسـیار مهـم اسـت و      -
ست که بر آن تأکید زیادي بشود. چراکه ما یکـی  اضروري

از مشکالتی که در برخورد با کشاورزان فقیـر داریـم، ایـن    
هـایی داشـته   هـا چـه توصـیه   دانیم بـراي آن که نمیاست 

باشیم. در واقع، کشاورز فقیر به دلیل کمبـود منـابعی کـه    
رحـال مجبـوریم   اي را نیـاز دارد. بـه ه  دارد، تسهیالت ویژه

هایی را براي افزایش تولید به او بدهیم. در بسـیاري  توصیه
هـاي مـا تـوجهی    از مواقع نیز، کشاورز ضـعیف بـه توصـیه   

کند. بنابراین، ما نیازمند ارائه راهبردهاي جدیـد بـراي   نمی
این گروه از کشاورزان هستیم.

اسـت زیـرا   خوبی در این مـدل لحـاظ شـده    هاین نکته ب-
وظیفـه کارشناسـان کشـاورزي    که رسالت و کند اشاره می

، شـود محدود نمیارائه راهبردهاي جدید براي فقرا بهتنها
پذیرش راهبردهایی است که خـود  بلکه کمک به فقرا براي 

،شـک دهنـد. بـی  تشخیص مـی طشانیشراها مناسب با آن
هـاي دیگـري   دانند که چه توانـایی کشاورزان خود بهتر می

دارند اما در شرایط اضطرار بـراي رفـع نیازهـاي ضـروري،     
ممکن است نتوانند تصـمیم درسـت را بگیرنـد. در چنـین     

رائـه مشـاوره و   شرایطی وظیفه کارشناسـان اسـت کـه بـا ا    
ها کمک نماینـد  هاي جدید به آنتجهیز کشاورز به آموزش

با پذیرش راهبـرد  کشاورزان تصمیم درست را بگیرند و که 
صحیح، وضعیت خود را سـر و سـامان بدهنـد. ایـن مـورد      

که براي کشاورز جاي اینهاشاره به این موضوع دارد که ما ب
تصمیم بگیریم، تالش کنیم کـه روحیـه خالقیـت را در او    

در نهایت دسـت بـه انتخـاب بزنـد،     تقویت کنیم تا خودش 
اي که در مراحـل دیگـر و در مواجهـه بـا مشـکالت      گونهبه

ببندد.به کاررا ابتکار عملبعدي نیز بتواند این 
زایـی  در حال حاضر، بر روي مباحث کارآفرینی و اشتغال-

ـ  براي روسـتاییان تأکیـد زیـادي مـی     خصـوص بـا   هشـود. ب
هاي جدیدي که در بخش روستایی، شـاهد هسـتیم.   بحران

راهبردهـاي  يریکـارگ بهکمک به روستاییان براي بنابراین
معیشتی جدید، ضـرورت دارد. امـروز نیـاز داریـم کـه بـه       

هــاي دیگــري غیــر از کشــاورزي، اهمیــت توســعه فعالیــت
بدهیم. مثالً صنایع روستایی و صنایع خانگی براي بیشتري 

پا، باید توسعه داده شوند.کمک به روستاییان خرده

راهبردهاي ما نباید ضرورتاً راهکارهاي کشاورزي باشـند،  -
آبـی مواجـه   هاي اخیر که با بـی الً در شرایط خشکسالیمث

ایم، به جاي اینکه به کشاورز مرتباً توصـیه کنـیم کـه    شده
ه راندمان منابع آبی را باال ببرد، باید به او یاد بـدهیم  چگون

که راهبردهاي دیگـري را بـراي تـأمین معیشـت خـود در      
شرایط بحرانی انتخاب نماید.

نکات مطرح شده از سوي گروه اعتبارسنجسایر
در نهایت، اعتبار مدل ترویج کشاورزي حـامی فقـرا، مـورد    

قـرار گرفـت. بـه    تأیید کارکنان ترویجی حاضـر در جلسـه   
اعتقاد این گروه، مدل مـذکور، اصـول جـامع و مناسـبی را     
ــر    ــن لحــاظ کــه توانســته عــالوه ب ــده و از ای شــامل گردی

هاي اجتماعی و کیفی را مـدنظر  هاي اقتصادي، جنبهجنبه
رسد. تمام کارکنان میبه نظرقرار بدهد، نیز مدل مناسبی 

تیــاز کلحاضــر در جلســه معتقــد بودنــد کــه ایــن مــدل 
مناسبی برخوردار بوده و همه مـوارد اساسـی در آن لحـاظ    

گردیده است.
دل، در الزم به توضیح است که ضمن تأیید اعتبـار ایـن مـ   

نیز مطرح گردید:يشنهادیپاین جلسه یک سري نکات 
کنون الگـوي منسـجم و   کشاورزي در ایران تانظام ترویج -

است و این مدل بایستی مشخصی براي کاهش فقر نداشته
هـاي بـاالتر نیـز معرفـی     اران و مسئوالن ردهگذبه سیاست

ـ  لهیوسنیبدشود تا  کـارگیري گسـترده آن   هزمینه بـراي ب
فراهم گردد.

-مستلزم ایجاد تغییـرات اجتمـاعی  ،کارگیري این مدلهب-

فرهنگی اساسی بوده و باید برنامه زمـانی مشخصـی بـراي    
اجرایی نمودن آن در نظر گرفت.

تعاملی بیشـتر بـراي   جلسات و استمرار بر لزوم برگزاري -
فقــر ير زمینــهبــا حضــور متخصصــان دکارکنــان تــرویج

.دروستایی تأکید گرد
هاو پیشنهادگیرينتیجه

قرنمیندر حدود ياباسابقهنظام ترویج کشاورزي در ایران 
برد و به مشکالت رنج مییاز برخفعالیت در کشور،هنوز 

یک بازسازي اساسی نیاز دارد تا بتواند مسئولیت خطیر 
هاي متداول اگرچه فرض رهیافتخود را به انجام برساند. 

ترویجی (که اشاره بر پذیرش تکنولوژي جدید توسط 
فقیرتر يهاگروهثروتمندان روستایی و سپس نشر آن به 

دارد) بارها مورد انتقاد قرار گرفته است، اما غالب نهادهاي 
هاي مذکور فعالیت ترویجی همچنان بر اساس رهیافت

کنند.می
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ایی، نیازمنـد  براي مواجهه با مسائلی از قبیـل فقـر روسـت   
هـا  گیـري آن حل مسئله هستیم که جهتهايالگوها و مدل

دهی جهت.فقراي روستایی باشدکشاورزان ضعیف و به سمت 
نظـام درهانگرشها به سوي فقرزدایی، نیازمند تغییرفعالیت

منســجم نمــودن منظــورو بــهباشــد تــرویج کشــاورزي مــی
گرفت.به کارها، باید رهیافت و الگوي مناسبی را فعالیت

شک، عاملین ترویج با توجه به نقش و مسئولیتی که طـی  بی
اند، از جملـه کسـانی هسـتند    سالیان متمادي بر عهده داشته

که در متن جریانات و تحوالت جامعه روستایی قرار داشـته و  
تر از نیازهاي جامعه روسـتایی  هاي واقعیعموماً داراي دیدگاه

هـاي ترویجـی   گیري برنامـه درباره جهتتوانند بوده و بهتر می
قضاوت نمایند.

مطالعات مختلف در دنیا، به بررسـی نقـش و اهمیـت تـرویج     
بررسـی میـزان   امـا  ؛ انـد کشاورزي در کـاهش فقـر پرداختـه   

هـاي تـرویج بـراي    اندرکاران فعالیتگرایش مسئوالن و دست
کـارگیري الگوهـاي   هـاي فقرزدایـی از یـک سـو و بـه     فعالیت

الاقـل در  واقع شده اسـت.  مورد غفلتمناسب از سوي دیگر، 
در این زمینه صورت نگرفته اسـت.  کشور ما، پژوهش چندانی

این پژوهش با هدف بررسی نگـرش کارکنـان تـرویج    بنابراین
کشاورزي در رابطه با ضرورت ایجـاد نظـام تـرویج کشـاورزي     

کشـاورزي حـامی  فقرزدا و سپس اعتبارسنجی مدل تـرویج  
شده براي نظام ترویج کشاورزي فقـرزدا  فقرا که تنها مدل ارائه

بوده است، به اجرا درآمد.
درصد از کارکنـان تـرویج،  55ها نشان داد که حدود یافته

اسـتقرار نظـام تـرویج کشـاورزي     نسبت بـه نگرش مثبتی 
ها اهتمام ترویج کشاورزي آنیبه عبارتاند و فقرزدا داشته

اند. این امر، کاهش فقر روستایی را یک ضرورت دانستهبه 
بیانگر نقش مهمی است کـه در آینـده، تـرویج کشـاورزي     

بنـابراین توانـد در کـاهش فقـر روسـتایی ایفـا نمایـد.       می
هـاي  شود که با گسترش هرچه بیشـتر برنامـه  پیشنهاد می

ــاء    ــراي ارتق ــه الزم ب ــجم، زمین ــتمر و منس ــی مس آموزش
در ارتباط با کاهش فقر روستایی ایشانهاي عملی مهارت

تاً قابـل  فراهم گردد. از طرفی، با توجه به اینکه درصد نسب
نیز گرایش چندان مثبتی به این توجهی از کارکنان ترویج

هـاي  اند، ضروري اسـت کـه بـا تـدارك برنامـه     امر نداشته
آموزشی بلندمدت، شرایط براي تغییر نگرش این دسته از 

دهــی گــردد. بــدون شــک تغییــر جهــتکارکنــان فــراهم 
هاي ترویج به سـمت فقرزدایـی، کـار آسـانی     گريمداخله

ســازي دارد. نبـوده و پـیش از هـر چیـز نیـاز بـه فرهنـگ       

هـاي ترویجـی   گیري از شیوه، شایسته است با بهرهبنابراین
هـا،  و آموزشی و انتشار اطالعات مختلـف در قالـب کتـاب   

اهمیـت و  تـدریج،  هـا، بـه  مقاالت، بروشورها و سایر رسـانه 
هـاي مختلـف و مسـئوالن اجرایـی     ضرورت آن براي گروه

تبیین گردد تا از این طریق بستر الزم براي اقدامات بعدي 
فراهم گردد.

کارکنان ترویجی ماننـد  فردي هاي از آنجاکه برخی ویژگی
هـاي  سن، عالقه بـه کـار بـا روسـتاییان و برخـی ویژگـی      

ی، تجربـه کـاري، بـا نگـرش     حصـیل اي مانند رشته تحرفه
انـد،  ضرورت ترویج کشاورزي فقرزدا رابطه داشتهنسبت به
هاي ها و پروژه، ضروري است که براي اجراي طرحبنابراین

فقرزدایی در روستاها، بـه گـزینش افـراد بـر مبنـاي ایـن       
ها، مبادرت شود.ویژگی

ــت،  ــرویج   در نهای ــت ت ــراي رهیاف ــی ب ــدل تجرب ــار م اعتب
نفر از کارکنان ترویج 33فقرزدا در ایران، توسط کشاورزي 

عنـوان گـروه اعتبارسـنج    کشاورزي اسـتان فـارس کـه بـه    
طور کلـی، از نظـر   انتخاب شدند، مورد تأیید قرار گرفت. به

گروه اعتبارسنج، مدل ترویج کشاورزي حامی فقرا، اصول و 
عناصر مناسبی را در برداشته و اکثـر چیزهـایی کـه نظـام     

ها را مدنظر قـرار بدهـد تـا    اورزي کنونی باید آنترویج کش
تـر کمـک نمایـد، در ایـن مـدل      بتواند به کشاورزان ضعیف

ور از این لحـاظ  ها، مدل مذکلحاظ شده است. به اعتقاد آن
هاي اجتماعی و هاي اقتصادي، شاخصکه عالوه بر شاخص

جانبـه و  کیفی را هـم مـدنظر قـرار داده، نیـز مـدلی همـه      
در عین حال، بر مبنـاي نظـرات ایـن گـروه،     مناسب است. 

دیـ باکارگیري صحیح مدل ترویج کشاورزي حامی فقـرا،  به
شـود کـه مـدل    بنابراین، پیشنهاد می؛ قرار گیردموردتوجه

تجربــی رهیافــت تــرویج کشــاورزي حــامی فقــرا، حــداقل 
اي در یک سطح محدود به اجـرا  آزمایشی و پروژهصورتبه

گذاشته شود تا بدین ترتیب امکان ارزیابی و بررسـی نقـاط   
عملی فراهم گردد. همچنـین، اگـر   طوربهقوت و ضعف آن 

هـاي  قرار باشد مدل ترویج کشاورزي حامی فقـرا، در سـال  
آتی به اجرا گذاشته بشود، نظارت بر درسـت اجـرا نمـودن    

شـود کـه از   پیشـنهاد مـی  ،بنابراینآن، امري ضروري است.
ارزیاب کارآمد که در وهله اول به مبانی و اصـول  گروهیک 

این مدل باور داشته باشند و در وهله دوم با برخـورداري از  
هاي الزم و مستمر، بتوانند بر اجـراي صـحیح ایـن    آموزش

مدل نظارت داشته باشند.
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Abstract
Nowadays, agricultural extension as a non-formal education system that attempts to improve the rural life has
faced important challenges such as rural poverty. The perquisite of directing the activities toward reducing
poverty is to enhance the extension staff’s attitude and the use of appropriate approach. This research was
consisted of two qualitative and quantitative segments. The objective of quantitative part was to examine the
necessity of poverty-oriented agricultural extension based on extension staff’s attitude and the purpose of
qualitative part was to validate the pro-poor agricultural extension model. Based on a random proportional
stratified sampling, 192 of agricultural extension staff in Fars province were selected and the quantitative data
were collected according to survey method and using a questionnaire. The research findings revealed that about
55 percent of extension staff had positive attitude toward poverty-oriented agricultural extension. After
determining the extension staff’s attitude, the pro-poor agricultural extension model has been examined and
validated in a formal meeting of 33 attended extension staff. Finally, based on research findings, some applicable
recommendations have been presented.
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