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 چکیده

 

های مختلف نیز حاکی از تسریع روند تغییر اقلیم در بینیاقلیم در حال تغییر است و پیش
تایی از توانایی و ظرفیت مناسب که کشاورزان و ساکنان مناطق روسصورتی. درباشدآینده می

ری بر پیکره ناپذیبرای رویارویی با ریسک ناشی از تغییر اقلیم برخوردار نباشند، خسارات جبران
ی سزایهتوانند نقش بهای ترویجی میبخش کشاورزی و جامعه روستایی وارد خواهد شد. نظام

ی این پژوهش با هدف شناسای ،لذادر افزایش سازگاری کشاورزان با تغییر اقلیم داشته باشند. 
مورد  ایهای حرفههای نظام ترویج کشاورزی در رویارویی با تغییر اقلیم و تبیین مهارتچالش

منظور افزایش سازگاری کشاورزان با تغییر اقلیم انجام شده است. نیاز عاملین ترویجی به
تن از کارشناسان  40با  های اکتشافی و گروهی متمرکزمنظور نسبت به انجام مصاحبهبدین

آب  ای، کاهشترویجی استان فارس اقدام شد. افزایش نوسانات اقلیمی، انتشار گازهای گلخانه
کشاورزی، کاهش مواد آلی خاک، کاهش عملکرد محصوالت کشاورزی و ضعف دانش و 

غییر تهای نظام ترویج در رویارویی با پدیده آگاهی کشاورزان در زمینه تغییر اقلیم از چالش
های ساختاری و انسانی ترویج را از سازگاری با تغییر اقلیم باز اقلیم بود، اما محدودیت

اطالعاتی،  -های دانشیداشت. این در حالی است که برخورداری عاملین ترویجی از مهارتمی
شناختی و پژوهشگری مناسب نقش بسزایی در روان -ای، ارتباطی، اجتماعیحرفه -فردی

 زگاری کشاورزان با تغییر اقلیم دارد.      افزایش سا
 

 ها     تغییر اقلیم، سازگاری، ترویج، عاملین ترویجی، مهارت های کلیدی:واژه

 

 مقدمه 
ن عنواها، تغییر اقلیم بهرغم برخی عدم اطمینانعلی

نظران قرار واقعیتی مسلم مورد قبول بسیاری صاحب

(. ضمن Fussel, 2009; Stott et al., 2010گرفته است )

نده، بینی تغییر اقلیم در آيکه سناريوهای مختلف پیشاين

اند بر استمرار و تسريع روند تغییر اقلیم تأکید نموده

(Ford & Berrang-Ford, 2011 افزايش تولید و انتشار .)

یر ساز تغیعنوان عامل اصلی زمینهای که بهگازهای گلخانه

(، يکی از Karami, 2012اقلیم شناخته شده است )

های زيست محیطی حال حاضر محسوب ترين چالشمهم

(. بسیاری بر Ravindranath & Sathaye, 2003شود )می

شدن کره زمین و تغییر اقلیم گرماين باورند که پديده 

یش گیری ببهره مانندهای نادرست انسانی ماحصل فعالیت

های فسیلی، تغییر گسترده کاربری اراضی از حد از سوخت

(. Gunawansa, 2010; IPCC, 2007زايی است )و بیابان
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ای محدود که تولید و انتشار گازهای گلخانهدر صورتی

گرادی دمای زمین درجه سانتی 0/4تا  8/1نگردد، افزايش 

 & Tongدر قرن آينده بسیار محتمل خواهد بود )

Soskolne, 2007 تغییرات گرمايشی زمین نیز موجب .)

افزايش نوسانات دمايی، تغییر در الگوی بارش، افزايش 

ها در مناطق مرطوب و افزايش ها و اقیانوسطغیان درياچه

تمر در مناطق های شديد و مسفراوانی وقوع خشکسالی

(. Molen et al., 2011خشک خواهد شد )خشک و نیمه

تواند پیامدهای ناگواری را بر جوامع روستايی اين امر می

دارای اقتصاد متکی بر کشاورزی و منابع طبیعی داشته 

باشد. چرا که کشاورزی و تغییر اقلیم با يکديگر مرتبط 

از  (. هر چند بخش کشاورزیNelson, 2009باشند )می

چون کود و سموم شیمیايی، هايی همطريق مصرف نهاده

ها و ابزار، تولیدات دامی و تغییر کاربری بکارگیری ماشین

درصد از گازهای  5/13زمین مسئولیت انتشار مستقیم 

( اما رويکرد به Karami, 2012ای را بر عهده دارد )گلخانه

ز، بگیری از کودهای سهايی مانند تولید و بهرهفعالیت

مديريت مناسب خاک و اراضی، رويکرد به کشاورزی 

تواند در کاهش انتشار پايدار و تجزيه مناسب کربن می

 Singh andای نقش بسزايی داشته باشد )گازهای گلخانه

Grover, 2013 .) 

ترين عنوان بزرگاز سوی ديگر، بخش کشاورزی به

شود. سناريوهای مختلف محسوب می کننده آبمصرف

آبی در آينده افزايش  دهد که تنشیر اقلیم نشان میتغی

( و اين احتمال وجود دارد Karami, 2012خواهد يافت )

خشک از گستره اراضی که در مناطق خشک و نیمه

 ,Falkenmarkشدت کاسته شود )مستعد کشاورزی به

(. وابستگی بیش از حد کشاورزی بسیاری از اين 2007

تواند اثرات ناشی از تغییر مناطق به منابع آب سطحی می

( Ravindranath & Sathaye, 2003اقلیم را تشديد کند )

و تولید و معیشت خانوارهای کشاورز را مورد تهديد جدی 

شود تغییر اقلیم بینی میکه پیشینحوهقرار دهد. ب

کشور گرديده  65موجب کاهش تولید غالت در بیش از 

الص داخلی بخش درصدی تولید ناخ 16و موجبات کاهش 

 ،(. بنابراينFAO, 2005کشاورزی را فراهم نمايد )

کشاورزان و ساکنان مناطق روستايی بايد از توانايی و 

ظرفیت مناسب برای رويارويی با ريسک ناشی از تغییر 

های (. هرچند هزينهIPCC, 2007اقلیم برخوردار باشند )

زان یسازگاری بخش کشاورزی با تغییر اقلیم زياد است و م

اثربخشی برخی راهکارهای سازگاری نیز چندان مشخص 

مثابه عاملی حیاتی در تواند بهباشد، اما اطالعات مینمی

حمايت از بخش کشاورزی در شرايط تغییر اقلیم محسوب 

های (. بديهی است نظامSingh & Grover, 2013شود )

ه اطالعات به کشاورزان دارند يترويجی نقش مهمی در ارا

(IPCC, 2007چرا که ترويج کشاورزی به .) عنوان

های ارتباطی در نظر گرفته گریای از مداخلهمجموعه

 کنددار کمک میهای مسألهشده است که به حل موقعیت

(Leeuwis, 2006 اين تعريف از ترويج کشاورزی، اين .)

دهد که موضوع تغییر اختیار را به اين نهاد خدماتی می

آن را نیز در زمره وظايف خود بداند  اقلیم و سازگاری با

(Ozor, 2009 .) 

برداران را توانند بهرههای ترويج کشاورزی مینظام

یر های ناشی از تغیقطعیتبرای رويارويی با نوسانات و عدم

های اقلیم آماده سازند، راهکارهايی را برای مقابله با ريسک

مات ه خديفزاينده ناشی از اين پديده معرفی کنند و با ارا

ای مناسب از پیامدهای نامطلوب ناشی از تغییر مشاوره

خصوص در شرايط کشور هاقلیم بکاهند. اين حمايت، ب

برداران در زمره توجهی از بهرهايران که در آن بخش قابل

مالک قرار دارند، از اهمیت بیشتری کشاورزان خرده

 ربرخوردار است. چرا که کشاورزان خرده مالک و منبع فق

گیری پديده تغییر اقلیم دارند، اما نقش کمتری در شکل

پذير به میزان بیشتری در مقابل اين پديده آسیب

های تأخیری و نابهنگام باشند. از سوی ديگر، فعالیتمی

تواند به ترويج کشاورزی در پاسخگويی به تغییر اقلیم می

افزايش خسارات زيست محیطی و اجتماعی منجر شود. 

بايست توانايی و نظام ترويج کشاورزی می ،بنابراين

ر های ناشی از تغییآمادگی الزم برای پاسخگويی به چالش

اقلیم را داشته باشد. بديهی است عاملین ترويجی به عنوان 

های نظام ترويج کشاورزی، نقش بسزايی ترين سرمايهمهم

 ,Ghanian & Zamaniدر تحقق اين مأموريت دارند )

عنوان نیروهای بايست بهترويجی می(. عاملین 2003

اطالعاتی ايفای نقش نموده و آغازگر و  -دانشی

های ( تعاملAnaeto et al., 2012کننده )تسهیل

محور و دوجانبه میان محققان و تولیدکنندگان دانش

(. اين Kobzev & Borodina, 2001کشاورزی باشند )

 تنها نظام ترويج کشاورزیبدان مفهوم است که نه



 455 ...های نظام ترويج کشاورزی در سازگاری با تغییر اقلیمچالش: کشاورز و مويدی 

بايست از آمادگی الزم برای رويارويی با تغییر اقلیم می

برخوردار باشد، بلکه عاملین ترويجی نیز بايد 

ای مورد نیاز برای افزايش سازگاری های حرفهشايستگی

اين پژوهش با هدف  ،کشاورزان با تغییر را دارا باشند. لذا

های ترويج کشاورزی در سازگاری با تغییر شناسايی چالش

ای عاملین ترويجی در های حرفهیم و نیز تبیین مهارتاقل

سازی سازگاری کشاورزان با تغییر اقلیم انجام شده زمینه

ذکر است که مطالعات مختلفی به تبیین ه است. الزم ب

ای مورد نیاز عاملین ترويجی های حرفهصالحیت

يک از اين مطالعات (، اما هیچ1اند )جدول اختصاص يافته

 اند. غییر اقلیم انجام نشدهدر بستر ت

 
 ای مورد نیاز عاملین ترويجی های حرفهصالحیت -1جدول شماره 

 منابع مصاديق هاصالحیت

 آموزشگری  -ارتباطی

مهارت در برقراری ارتباط با روستايیان، داشتن قدرت بیان 

مناسب، توانايی ايجاد انگیزه در روستايیان، توانايی استفاده 

های از ابزارهای نوين اطالعاتی و ارتباطی، آشنايی با روش

های آموزش بزرگساالن، توانايی در برقراری ارتباط با سازمان

 ريس و مديريت کالس متولی مديريت کشاورزی، توانايی تد

Azizi  2004;et al., Abbasi, 1996; Asadi 

al., et Babaei Khalkhili & Zamani, 2012; 

2013; Boyd, 2004; Cooper & Graham, 

Heydari Ghafari & Hosseini, 2007; 2001; 

et al., 2007; Murphy & Bruening, 2006; 

Oven, 2004; Rezaei & Shabanali Fami, 

Shahpasand & ., 2012; et al2009; Rezaei 

., 2010et alSharifi Bagheri, 2011;  

 ایحرفه -فردی

برخورداری از تجربه کافی در زمینه کشاورزی، داشتن روحیه 

کارآفرينی، برخورداری از خالقیت، داشتن روحیه کار گروهی 
و مشارکت، جديت و استقامت در کار، برخورداری از اعتماد 

به نفس، انضیاط، تواضع و فروتنی، داشتن روحیه يادگیری 

 مستمر، برخورداری از سالمت جسمی و روحی، نگرش

 ای، توانايیمطلوب نسبت به شغل، برخورداری از تعهد حرفه

 ها و نهادهای محلی  کار با تشکل

Azizi al., 2012; et  AnaetoAbbasi, 1996; 

Boyd, 2004; Khalkhili & Zamani, 2012; 

Cooper & Graham, 2001; Rezaei et al., 

2012; Heydari et al., 2007; Oven, 2004; 

banali Fami, 2009; Robert, Rezaei & Sha

Sharifi al., 2007; et Shabanali Fami 2006; 
 Soltani & Zarifian, 2009., 2010; et al 

 دانشی -شناختی

آگاهی از اصول و فلسفه ترويج کشاورزی، برخورداری از 

نگرش مساعد نسبت به جامعه روستايی، آشنايی با فرهنگ و 

های جديد مرتبط و فناوریجامعه روستايی، آگاهی از دانش 
با کشاورزی، آشنايی با ساختار و تشکیالت اداری سازمان 

ترويج کشاورزی، برخورداری از اطالعات عمومی کافی در 

 زمینه کشاورزی، داشتن اطالعات فنی و تخصصی ترويجی   

Azizi Khalkhili & Zamani, Abbasi, 1996; 

 Ghafari &., 2012; et alRezaei 2012; 

2007; et al.,Heydari Hosseini, 2007; 

Murphy & Bruening, 2006; Rezaei & 

Shabanali Fami, 2009; Robert, 2006; 

al., 2007; Shahpasand et Shabanali Fami 

., 2010et alSharifi & Bagheri, 2011;  

 پژوهشگری 

آوری اطالعات مورد نیاز در مناطق روستايی به توانايی جمع

ريزی ترويجی، آشنايی با فرايند نیازسنجی ر انجام برنامهمنظو

و نحوه انجام آن، توانايی و مهارت در انتخاب اهداف بر اساس 

های نیازهای درک شده، آشنايی با نحوه انجام پژوهش

 يابی و تجزيه و تحلیل مسايلمیدانی، توانايی در مسأله

al., 2012; Asadi et  AnaetoAbbasi, 1996; 

 Ghafari & Hosseini, 2007;2004; l., et a

., 2012; et al., 2011; Rezaei et alNamdar, 

al., 2007; Shahpasand et Shabanali Fami 

& Bagheri, 2011 

 مديريتی

گیری در حیطه اختیارات تعیین شده، توانايی توانايی تصمیم
مدت و بلندمدت ترويجی و های کوتاهطراحی و تدوين برنامه

زشی، توانايی در مديريت مطلوب زمان، توانايی در جذب آمو

عنوان مددکار ترويجی، توانايی در استفاده نیروهای محلی به

انايی های ترويجی، توبهینه از منابع، توانايی ارزشیابی فعالیت

 هاهای ترويجی با ساير سازمانسازی فعالیتدر هماهنگ

Boyd, 2004; Cooper & Graham, 2001; 

Murphy & Ghafari & Hosseini, 2007; 
Bruening, 2006; Namdar, et al., 2011; 

Oven, 2004; Rezaei et al., 2012; Stevan et 

al., 2005; Sharifi et al., 2010   
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 ها مواد و روش
عنوان استراتژی در اين پژوهش، از تحقیق کیفی به

 عنوان طرح تحقیقو روش مطالعه موردی اکتشافی بهکلی 

استفاده شد. مطالعه موردی به بررسی عمیق جزيیات 

هايی از يک پديده در محیط طبیعی پرداخته و نمونه

کننده را در زمینه پديده مورد نظر ديدگاه افراد مشارکت

(. بدين منظور با استفاده از Yin, 2003نمايد )منعکس می

( نسبت به انجام Yin, 2003) 1ند موردیطرح تحقیق چ

های نظام ترويج کشاورزی در مطالعه در زمینه چالش

 شرايط رويارويی با تغییر اقلیم اقدام شد. 

ها و از آنجا که هدف از انجام پژوهش، تبیین ديدگاه

های ترويج نظرات کارشناسان ترويجی در خصوص چالش

ترويجی بود، ای مورد نیاز عاملین های حرفهو مهارت

ننده ککارشناسان ترويج کشاورزی به عنوان منابع تأمین

شمار رفتند. در اين راستا، های مورد نیاز بهداده

که در نحویهصورت هدفمند انجام شد. بگیری بهنمونه

مرحله نخست، آن دسته از کارشناسان ترويجی استان 

فارس که از دانش ضمنی در زمینه مباحث تغییر اقلیم 

رخوردار بودند و تجربه و تخصص کافی در زمینه ب

های ترويجی داشتند، مورد شناسايی قرار گرفتند. فعالیت

با استفاده از مصاحبه اکتشافی، به بررسی  ،سپس

های متخصصان مربوطه در زمینه تغییر اقلیم و ديدگاه

 ،های ترويجی مبادرت گرديد. همچنینتأثیر آن بر فعالیت

های ساختار يافته، مهارتمصاحبه نیمهگیری از با بهره

ای مورد نیاز عاملین ترويجی برای رويارويی مطلوب حرفه

ذکر هبا تغییرات اقلیمی مورد کنکاش قرار گرفت. الزم ب

است که مدت زمان صرف شده برای انجام هر مصاحبه از 

با  مصاحبه ،يک تا يک و نیم ساعت متغیر بود. همچنین

زمان دستیابی به اشباع نظری  کارشناسان کلیدی تا

های پنج متخصص ديدگاه ،استمرار يافت. بدين ترتیب

 منظور تجزيه و تحلیلکلیدی مورد بررسی قرار گرفت. به

 موردی استفاده شد ها نیز از رهیافت ترکیب بینداده

(Stake, 2006 در اين راستا، ابتدا نسبت به مطالعه .)

 
( زمانی مورد استفاده قرار multiple-case designطرح تحقیق چند موردی )  1.
طور مثال مطالعه تغییرات دما و گیرد که تحقیق دارای بیش از يک قضیه )بهمی

خصصان اقدام گرديد جداگانه متن مصاحبه هر يک از مت

صورت مجزا استخراج شد. سپس های ارائه شده بهو پاسخ

های اصلی مرتبط با ها، مقولهای پاسخبا بررسی مقايسه

پژوهش مشخص گرديدند. پس از آن، با مرور مجدد 

های هر يک از متخصصان محتوای اصلی مربوط به پاسخ

ج اهای استخربه جستجوی شواهدی مبنی بر تأيید مقوله

های شده اقدام گرديد. در مرحله بعد، به بررسی يافته

نظر از فرد پاسخگو( مبادرت گرديد تا تلفیق شده )صرف

شده اطمینان های تعیینمجدداً از قابلیت تأيید مقوله

حاصل شود. در نهايت با مراجعه به متخصصان مربوطه از 

آنان درخواست گرديد تا صحت تجزيه و تحلیل انجام شده 

 مورد تأيید قرار دهند.    را

منظور حصول اطمینان از صحت و از سوی ديگر، به

جامعیت مفاهیم مورد اشاره توسط متخصصان، میزان 

ها از سوی ساير فعاالن بخش ترويج تأيیدپذيری ديدگاه

کشاورزی و نیز تبیین موانع و راهکارهای سازگاری نظام 

حبه انجام مصاترويج کشاورزی با تغییر اقلیم نسبت به 

 ،گروه متمرکز کارشناسان ترويج اقدام شد. بدين منظور

 7کارشناس ترويجی استان فارس در قالب پنج گروه  35

نفره مورد مصاحبه قرار گرفتند و هر مصاحبه گروهی بین 

 ،هاانجامید. در اين مصاحبهطول دو تا دو و نیم ساعت به

حث د که به بشکننده خواسته ابتدا از کارشناسان شرکت

های مقدماتی در خصوص نحوه تأثیرپذيری فعالیت

ها ترويجی از تغییرات اقلیمی بپردازند. پس از آن، چالش

و موانع سازگاری )موضوعات محوری( بیان شده توسط 

های متمرکز قرار داده متخصصان در اختیار اعضای گروه

شد و از آنان درخواست گرديد ضمن بیان میزان موافقت 

مخالفت خود با موضوعات کلیدی مطرح شده، يا 

راهکارهايی را برای رفع موانع سازگاری نظام کنونی ترويج 

با تغییر اقلیم و نیز سازگار سازی کشاورزان با تغییر اقلیم 

ای مورد های حرفهبیان نمايند. به همین ترتیب، مهارت

نیاز مروجان در شرايط تغییر اقلیم و نحوه کسب و تقويت 

موردی باشد. در شرايطی که هدف از انجام پژوهش، تکرار يکتغییرات بارش( يا طرح 
  شود.تحقیق يا تأيید واقعیت باشد نیز از اين طرح تحقیق استفاده می
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های متمرکز مورد بحث قرار ها نیز در گروهمهارتاين 

 گرفت.

منظور حصول اطمینان از قابلیت الزم بذکر است به

های پژوهش از رهیافت تشريح اعتماد و اعتبارپذيری داده

( Lincoln and Guba, 1985شده توسط لینکلن و گوبا )

ها هبررسی يافت مانندکارگیری فنونی هگرفته شد. ب بهره

و نیز انجام مصاحبه گروه  2و کفايت مراجع 1سط اعضاتو

متمرکز نیز موجب افزايش اطمینان از صحت و دقت 

 ها گرديد. داده

 

 ها و بحثیافته

 شناختی کارشناسان مورد مطالعه هاي جمعيتويژگی

تمام کارشناسان متخصص کلیدی مورد مصاحبه در 

مدرک  که(. در حالیn= 5فاز نخست پژوهش، مرد بودند )

تحصیلی دو تن از اين متخصصان، دکتری ترويج و آموزش 

آموخته کشاورزی بود، ساير کارشناسان کلیدی نیز دانش

مقطع کارشناسی ارشد رشته ترويج و آموزش کشاورزی 

(. همچنین حداقل سابقه کار ترويجی اين n= 3بودند )

تن  2سال بود. محل خدمت  17و حداکثر  5متخصصان 

ها ناسان در مرکز استان و مابقی در شهرستاناز اين کارش

نفر از کارشناسان شرکت کننده  6بود. از سوی ديگر، تنها 

نفر از  6در مصاحبه گروهی متمرکز زن بودند. همچنین 

مانده در نفر باقی 29اين کارشناسان در مرکز استان و 

های استان فارس مشغول به خدمت بودند. شهرستان

ين افراد، کارشناسی ارشد بود. آخرين تن از ا 3تحصیالت 

 ( نیز کارشناسی بود. n= 32مقطع تحصیلی ساير افراد )

 هاي نظام ترويج کشاورزي در شرايط تغيير اقليم    چالش

های نظام ترويج نشانگر چالش (2)مندرجات جدول 

 گونهباشد. همانکشاورزی در مواجهه با تغییر اقلیم می

ده شده است، افزايش نوسانات که در اين جدول نشان دا

روی های پیشترين چالشهای اقلیمی از مهمو تنش

باشد. از ديدگاه کشاورزان و نهادهای ترويجی می

 -کارشناسان ترويجی، رويکرد به کشاورزی اقلیم

نقش بسزايی در کاهش پیامدهای نامطلوب  3هوشمند

ر وناشی از تغییر اقلیم خواهد داشت. کارشناسان بر اين با

زم هوشمند مستل -بودند که استقرار نظام کشاورزی اقلیم

برداران به اطالعات اقلیمی و دسترسی مستمر بهره

 برخورداری ،های هواشناسی است. در اين راستابینیپیش

از سامانه هشدار موثر و پايدار گامی اساسی برای دستیابی 

های هشدار به اين نظام نوين کشاورزی است. در نظام

هنگام، ابتدا ريسک وقوع تغییر اقلیم در هر يک از زود

های در معرض خطر مناطق بررسی شده و افراد و گروه

 ،گیرند. سپسساکن در اين مناطق مورد شناسايی قرار می

 رو، نسبت به انتقال و انتشارمتناسب با نوع ريسک پیش

های هدف مذکور اقدام هشدارهای زودهنگام به گروه

است رويکرد به اين نظام نوين کشاورزی، شود. بديهی می

مستلزم تقويت پیوندهای موجود میان مراکز تحقیقات 

هواشناسی و نهادهای ترويجی است تا اطالعات مورد نیاز 

های در معرض خطر قرار در زمان مقتضی در اختیار گروه

 گیرند.
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2. Referential adequacy  

3. Climate-smart agriculture 
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 برداران کشاورزی در رويارويی با تغییر اقلیمهای نظام ترويج و بهرهچالش -2جدول 
 راهکارها  برداران کشاورزی های نظام ترويج و بهرهچالش

 های اقلیمی )بارش و دما( افزايش نوسانات و تنش

 رويکرد به کشاورزی اقلیم هوشمند -

 های تحقیقات هواشناسی و ترويج کشاورزی تقويت پیوندهای موجود میان بخش -

 ارائه اطالعات اقلیمی و استقرار سامانه هشدار زودهنگام  -

 تعیین ريسک تغییر اقلیم در مناطق مختلف  -

 ایافزايش تولید گازهای گلخانه

 کاهش مصرف کود و سموم شیمیايی -

 استفاده از کودهای سبز و آلی -

 ری از مديريت يکپارچه دفع آفاتگیبهره -

 ورزی خاکورزی يا کمخاکهای بیاستفاده از روش -

 احیای اراضی -

 کاهش آب کشاورزی 

 های مقاوم به خشکیکاشت گونه -

 های آبیاریحفاظت آب از طريق بهبود روش -

 رويکرد به کشاورزی دقیق  -

 های آبخیز  مديريت حوزه -

 کاهش مواد آلی و تخريب ساختمان خاک

 افزايش پوشش گیاهی در واحد سطح -

 مديريت تلفیقی تغذيه محصوالت کشاورزی  -

 زراعت حفاظتی با استفاده از مالچ و بقايای گیاهی -

 شدههای تخريباحیای خاک -

کاهش دوره رشد گیاه و کاهش عملکرد محصوالت 

 کشاورزی 

 تغییر الگوی کاشت  -

 تغییر در زمان کاشت يا برداشت محصول -

 رعايت تناوب زراعی  -

 لقاح بهبود يافته گیاهان -

 سازی معیشت خانوارهای روستايیمتنوع -

ضعف دانش و آگاهی کشاورزان در خصوص تغییرات 

 اقلیم  

 هنگام در خصوص نحوه مواجهه با تغییرات اقلیمیهای مستمر و بهارائه آموزش -

می العات اقلیمنظور تسهیل و تسريع جريان انتقال اطسازی اجتماعی بهشبکه -

 در میان کشاورزان  

 های منابع اطالعاتی محلیگیری بهینه از ظرفیتبهره -

ناآشنايی کشاورزان با نحوه مديريت ريسک ناشی از تغییر 

 اقلیم

 ای کشاورزانهای حرفهارتقای مهارت -

 ايجاد و تقويت شبکه تجارب موفق محلی -

شناسايی راهکارهای منظور های مشارکتی ترويجی بهاستفاده از رهیافت -

 های اقلیمیاثربخش مديريت ريسک

 های سازگار محلیاشاعه و انتقال نوآوری -

 های ترويجی بخش خصوصیتقويت فعالیت -

 های مديريتی سازگار با تغییر اقلیم معرفی تکنیک -

 اشاعه بیمه محصوالت کشاورزی در راستای کاهش ريسک حاصل از تغییر اقلیم -

 ی کشاورزان در شرايط متغیر اقلیمی  گیربهبود فرايند تصمیم -

 

نشان داده شده است،  (2)گونه که در جدول همان

سهم قابل مالحظه بخش کشاورزی در انتشار گازهای 

ای و لزوم در نظر گرفتن ساز و کارهای مناسب گلخانه

های نظام منظور کاهش تولید اين گازها از ديگر چالشبه

باشد. کارشناسان بر اين باور بودند که ترويج کشاورزی می

ع ريت يکپارچه دفرويکرد به کشاورزی پايدار از طريق مدي

آفات، کاهش مصرف کود و سموم شیمیايی و تغذيه خاک 

جلوگیری از فشردگی و تخريب با کودهای سبز و آلی، 

آالت ساختمان خاک از طريق کاهش تردد ماشین

های گیری از روشکشاورزی به اراضی و نیز بهره

تواند به کاهش انتشار ورزی میخاکورزی و کمخاکبی
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ای در بخش کشاورزی و افزايش توان انهگازهای گلخ

 سازگاری اين بخش با تغییر اقلیم منجر شود. 

دهد که کاهش چشمگیر های پژوهش نشان میيافته

منابع آب کشاورزی و تخريب ساختمان خاک از ديگر 

های نظام کشاورزی در رويارويی با تغییر اقلیم چالش

بايست با ینه تنها م ،(. در اين راستا2باشد )جدول می

کاشت محصوالت دارای نیاز آبی کمتر، حفاظت آب از 

یاری، آبهای آبیاری تحت فشار و کمطريق استقرار سیستم

ها نسبت به مديريت های آبخیز و تاالبمديريت حوزه

گیری از بلکه بايد با بهره ؛مصرف آب اقدام نمود

هايی همچون افزايش پوشش گیاهی در سطح استراتژی

ز مديريت تلفیقی تغذيه محصوالت زراعی و خاک و نی

باغی حداکثر ثبات فیزيکی را در خاک ايجاد نمود و 

فرايندهای ورود و خروج مواد غذايی از خاک را متعادل 

 ساخت. 

از ديدگاه کارشناسان ترويجی، کوتاه شدن دوره رشد 

گیاه و به تبع آن، کاهش عملکرد محصوالت کشاورزی از 

کشاورزی در مواجهه با تغییر اقلیم  های نظامديگر چالش

های (. هر چند رويکرد به استراتژی2باشد )جدول می

تغییر تاريخ کاشت محصول، تغییر  مانندمديريت زراعی 

الگوی کاشت و انتخاب محصوالتی که ظرفیت بیشتری 

همراه انجام های زايشی دارند، بهبرای تولید اندام

 بهبود يافته برای تحريکنژادی مانند لقاح های بهفعالیت

تواند به افزايش عملکرد محصوالت ها میرشد ريشه

سازی معیشت خانوارهای کشاورزی منجر شود، اما متنوع

تواند نقش بسزايی در کاهش اثرات روستايی نیز می

 نامطلوب ناشی از تغییر اقلیم داشته باشد. 

دهد که نشان می( 2)عالوه بر آن، مندرجات جدول 

نش و آگاهی کشاورزان در خصوص تغییرات ضعف دا

اقلیمی و نیز ناآشنايی آنان با نحوه مديريت ريسک ناشی 

های نظام ترويج کشاورزی از تغییر اقلیم از ديگر چالش

باشد. بديهی است که اطالعات، نقش بسزايی در تحقق می

 ،سازگاری کشاورزان با تغییرات اقلیمی دارد. بنابراين

های ارتباطی متعدد و بايست کانالینهادهای ترويجی م

ها و متنوع محلی را شناسايی نموده و از ظرفیت

و  رسانی سريعهای اين منابع ارتباطی برای اطالعتوانايی

دقیق تغییرات اقلیمی و راهکارهای کاهش اين تغییرات 

از آنجا که نهادهای ترويجی از  ،استفاده نمايند. همچنین

ه خدمات متنوع و ياسب برای ارانیرو و امکانات مالی من

باشند و عامل برداران برخوردار نمیگسترده به تمام بهره

ای در تحقق سازگاری کشاورزان کنندهزمان نقش تعیین

 بايست از توان وبا تغییر اقلیم دارد، نهادهای ترويجی می

امکانات بخش خصوصی و ساير نهادهای متولی مديريت 

ی و سازه بهره گیرند. ظرفیتنحو بهینروستايی نیز به

های نهادهای توانمندسازی کشاورزان از ديگر مأموريت

ترويجی در رويارويی با تغییر اقلیم است. نهادهای ترويجی 

ل های مختلف همانند تحلیبايست با استفاده از تکنیکمی

برداران شکاف اطالعاتی، نیازهای دانشی و مهارتی بهره

های ه برنامهيه و از طريق اراکشاورزی را شناسايی نمود

شده درصدد رفع اين نیازها آموزشی مستمر و هدايت

برآيند. از آنجا که سرعت در پاسخگويی به تغییرات 

اقلیمی، نقش بسزايی در اثربخشی مديريت ريسک اِعمال 

شده توسط کشاورزان دارد، نهادهای ترويجی بايد نسبت 

با شرايط محلی هر های سازگار هنگام فناوریبه معرفی به

منطقه اقدام نمايند. در اين راستا نه تنها بايد اشاعه فنون 

های جديد مديريت تغییر اقلیم مورد توجه قرار و تکنیک

های گیرد، بلکه بايد نسبت به انتقال فنون و فناوری

پذيری کشاورزان در ای که به افزايش توان بازگشتساده

د نیز همت گمارده کننبرابر تغییرات اقلیمی کمک می

هايی مانند کشت مخلوط، کشت تناوبی و شود. استراتژی

 ورزی از اين دسته است.               کشاورزی بدون خاک

از آنجا که مطابق ديدگاه کارشناسان ترويجی، 

های خالقانه ترويج در راستای يادگیری تجربی فعالیت

ه هايی مانند مدرسه در مزرعکشاورزان از طريق روش

کشاورز از اثربخشی مناسبی برخوردار بوده است، در امر 

ای هبايست از رهیافتسازگاری با تغییر اقلیم نیز می

( و تجزيه و 2گیری شود )جدول مشارکتی ترويجی بهره

تحلیل مسايل و تبیین راهکارهای احتمالی مقابله با تغییر 

برداران کشاورزی گری بهرهاقلیم با مشارکت و مداخله

نجام گردد. از سوی ديگر، کارشناسان ترويجی بر اين باور ا

های فنی کافی ها و مشاورهشه صِرف آموزيبودند که ارا

ريزی، حل هايی همچون برنامهبايست مهارتنبوده و می

مسأله، تفکر انتقادی و مذاکره نیز به کشاورزان آموزش 

برداران با استفاده از اين داده شود. چرا که بهره

تری در مقابله با تغییر اقلیم ها واکنش فعالانمندیتو

 نشان خواهند داد. 
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 موانع سازگاري نظام ترويج با تغيير اقليم    

نشانگر آن است که  (2)های جدول مروری بر يافته

نظام ترويج برای پاسخگويی اثربخش به تغییرات اقلیمی 

ورد م ها رابايست مجموعه متنوعی از فرايندها و فعالیتمی

شود اين است که توجه قرار دهد. پرسشی که مطرح می

آيا نظام ترويج کنونی قادر به پاسخگويی به نیازهای 

شد. بابرداران و سازگار سازی آنها با تغییر اقلیم میبهره

نشان داده شده است، از  (3)گونه که در جدول همان

ديدگاه کارشناسان ترويجی، دستیابی به اين هدف در 

باشد. اين کارشناسان بر اين باور ط کنونی دشوار میشراي

 هایبودند که عدم دسترسی نهادهای ترويجی به فناوری

ترين مانع در مناسب و سازگار با تغییر اقلیم، بزرگ

برداران کشاورزی است رسانی مناسب به بهرهخدمات

منظور حل اين مسأله بايد پیوندهای موجود (. به3)جدول 

تحقیقات و نهادهای ترويجی تقويت شده و میان مراکز 

های اقلیمی برای مراکز تحقیقاتی ضرورت انجام پژوهش

و دانشگاهی محسوس شود. از سوی ديگر، عدم 

گذاری مناسب برای پژوهش در امر تغییر اقلیم از سرمايه

ديگر موانع دستیابی نظام ترويج به اهداف سازگاری است 

ران ازن ترويجی، سیاستگ(. از ديدگاه کارشناسا3)جدول 

توانند با تخصیص ريزان بخش کشاورزی میو برنامه

بخشی از بودجه مراکز پژوهشی به مطالعات اقلیمی و نیز 

جلب حمايت مالی بخش خصوصی و موسسات ذينفع 

 نسبت به حل اين معضل اقدام نمايند. 

 
 رويج کنونی با تغییر اقلیمموانع سازگاری نظام ت -3جدول 

 راهکارها  موانع سازگاری 
های مناسب برای سازگاری با در دسترس نبودن فناوری

 تغییر اقلیم
 افزايش پیوندهای نظام ترويج با مراکز تحقیقات  -

 توجه جدی مراکز تحقیقات به موضوع سازگاری با تغییر اقلیم -

گذاری مناسب برای پژوهش در مسائل عدم سرمايه
 مرتبط با تغییر اقلیم و راهکارهای سازگاری با آن

 تخصیص بخشی از بودجه مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی به مطالعات اقلیمی  -

 تخصیص اعتبار جداگانه به امر شناسايی راهکارهای سازگاری با تغییر اقلیم  -

 جلب حمايت مالی بخش خصوصی  -

گذاری نامناسب و وجود قوانین و مقررات دست سیاست
 و پاگیر

 ایتمرکززدايی ترويج و رويکرد به ترويج منطقه -

 های ترويجیافزايش سهم بخش خصوصی در فعالیت -

 تفويض اختیار کافی به مديران ترويجی استانی -

 های کنونیتجديد و بازنگری در قوانین و رويه -

گیری هبهر   تقويت سیستم گزينش و جذب کارکنان ترويجی و تالش برای  -
 از نیروهای شايسته و متخصص  

 ضعف منابع زيرساختی )نیروی انسانی و اعتبارات(

اندازه کافی و توزيع متوازن نیروها بر اساس نیاز تأمین نیروی انسانی به -
 بردار منطقه و نسبت مروج به بهره

 تخصیص اعتبارات کافی و مستمر به نهادهای ترويجی -

 مورد نیاز فعالیت ترويج   افزاریارائه تجهیزات سخت -

 ضعف دانش و مهارت عاملین ترويجی
 نیازسنجی آموزشی و تحلیل شکاف دانشی  -

های مستمر حین توانمندسازی عاملین ترويجی از طريق ارائه آموزش -
 خدمت 

 انگیزگی عاملین ترويجی کارايی نامناسب و بی
 هایتقويت نظام انگیزشی کارکنان از طريق ساز و کارهايی همچون مشوق -

 مالی، تسهیل ارتقای شغلی و افزايش امنیت شغلی 

 های عاملین ترويجیتکثر و تداخل وظايف و مسئولیت
 تدوين برنامه مشخص برای فعالیت مروجین  -

 های کارکنان ترويجی تخصصی شدن فعالیت -

 دستورالعمل فعالیت عاملین ترويجیتفکیک شرح وظايف و تدوين  -
های ترويجی و نامحسوس بودن نتايج برخی فعالیت

اعتقادی مسئولین به اثربخشی اين اعتمادی و بیبی
 ها فعالیت

 های ترويجی به مقامات ذيربط انعکاس دقیق و منظم دستاوردها و فعالیت -

 انتقال مسائل عملیاتی به مديران فرادست  -

 منظور تغییر نگرش مسئوالن  سازی ترويجی بهفرهنگ -
ها و عاملین عدم نظارت و ارزشیابی مستمر بر برنامه

 ترويجی 
 های ترويجی ارزشیابی مستمر میزان اثربخشی برنامه -

 های عاملین ترويجی و ارائه بازخورد ارزشیابی فعالیت -
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نشان داده شده است،  (3)گونه که در جدول همان

های نامناسب از ديگر موانع دستیابی نظام اریزگسیاست

کنونی ترويج به سازگاری اقلیمی است. بديهی است 

تمرکززدايی ترويجی، افزايش مداخله بخش خصوصی در 

های ترويجی، بازنگری در قوانین و مقررات تدوين فعالیت

رفت از ساالری از راهکارهای برونشده کنونی و شايسته

باشند. ضمن اينکه نهادهای متولی اين مشکل می

افزاری )نیروی انسانی( و بايست امکانات نرممی

افزاری )تجهیزات و منابع فیزيکی( مورد نیاز را در سخت

 ها و ادارات ترويج قرار دهند. اختیار سازمان

یرونی ب گفته نشانگر مشکالتکه مسايل پیشدر حالی

باشند، و کالن تأثیرگذار بر عملکرد نظام ترويج می

دهد که برخی عوامل نشان می( 3)های جدول يافته

سازمانی نیز در عدم دستیابی ترويج به اهداف درون

توان به ضعف سازگاری نقش دارند که از آن جمله می

دانش و مهارت کارکنان ترويجی، کارايی اندک و 

های عاملین داخل وظايف و نقشانگیزگی آنان، تبی

ترويجی و نامناسب بودن نظام پايش و ارزشیابی کارکنان 

ترويجی اشاره نمود. راهکارهای حل اين مسايل در جدول 

 منعکس گرديده است.    ( 3)
هاي مورد نياز عاملين ترويجی در سازگارسازي مهارت

 برداران کشاورزي با تغيير اقليم     بهره

نشانگر آن است که ( 3)های جدول تهمروری بر ياف

عاملین ترويجی نقش بسزايی در تحقق اهداف نظام ترويج 

 که نیروهایایگونهبهدر سازگاری با تغییر اقلیم دارند. 

توانند اين نهاد را از بازده میکیفیت يا کمانسانی بی

ه شده بازدارند. اين يافتدستیابی به اهداف از پیش تعیین

های انجام شده در حوزه ترويج یاری از پژوهشبا نتايج بس

 Souri & Pezeshki طور مثالکه بهنحویهمطابقت دارد. ب

Rad (2012عدم بهره ،) گیری نهادهای ترويجی از

نیروهای انسانی کارآزموده و ماهر را در زمره مشکالت 

 ،اند. بنابرايناصلی نظام ترويج کشاورزی ايران برشمرده

ای های حرفهبايست با شناخت مهارتنظام ترويج می

ها زمینه مورد نیاز عاملین ترويجی و تقويت اين مهارت

دستیابی به اهداف سازگارسازی کشاورزان با تغییر اقلیم 

را فراهم سازد. کارشناسان ترويجی مورد مطالعه بر اين 

ای مورد نیاز های حرفهباور بودند که شناخت مهارت

ن ترويجی در گروی ترسیم تصويری گويا و کارکنا

 ،های محوّل اين نیروها است. بنابراينبینانه از نقشواقع

جی های عاملین ترويدر گام نخست، نسبت به تبیین نقش

های های حاصل از مصاحبهاقدام نمودند. واکاوی يافته

يافته و گروهی متمرکز نشانگر آن است که ساختارنیمه 

متمايز را برای عاملین ترويجی در نظر  نقش 12توان می

گرفت که عبارتند از: نقش مديريتی )بررسی وضعیت 

موجود، نیازسنجی، سازماندهی، هماهنگی، اجرا، نظارت و 

 گری، آموزشگری،ترويجی )تسهیل -ارزشیابی(، اجرايی

ها(، خدماتی گری و نشر نوآوریمشاوره، پژوهش

ايتی )رهبری و ها(، هد)آمارگیری و توزيع نهاده

های گری(، ارتباطی )رابط میان ادارات و سازمانمیانجی

برداران کشاورزی(، اجتماعی )اعتمادسازی مختلف با بهره

گری، امدادگری، توانمندسازی و جلب مشارکت(، انگیزش

گری )در جهت يافتن مسايل )دانشی و مهارتی(، مداخله

ها و ورهه مشايکلیدی و کمک به حل مسايل(، فنی )ارا

های تخصصی( و مطلع )آگاهی از مسايل جامعه آموزش

روستايی(. نکته قابل تأمل اين است که از ديدگاه بسیاری 

های خدماتی، از کارشناسان ترويجی، لزوم ايفای نقش

های اصلی بسیاری از عاملین ترويجی را از عمل به نقش

بازداشته است و نظام ترويج برای دستیابی به پايداری 

های خدماتی گرايی و عدم ايفای نقشای جز تخصصچاره

 ندارد. 

نشان داده شده است، از ( 4)گونه که در جدول همان

ق های فوديدگاه کارشناسان ترويجی ايفای مطلوب نقش

های مختلف نیازمند برخورداری عاملین ترويجی از مهارت

 -ای، ارتباطی، اجتماعیحرفه-اطالعاتی، فردی -دانشی

باشد. کارشناسان مورد شناختی و پژوهشگری میروان

مطالعه، برخورداری کارکنان نهادهای ترويجی از دانش و 

اطالعات مناسب در زمینه تغییر اقلیم، اثرات آن بر بخش 

کشاورزی و راهکارهای سازگاری با اين پديده را از الزامات 

اساسی فعالیت در شرايط در حال تغییر کنونی 

ن يافته با نتايج حاصل از مطالعه دانستند. ايمی

Mustapha et al. (2012 همخوانی دارد. از ديدگاه )

کارشناسان، با توجه به اينکه بسیاری از اين اطالعات 

باشند، حاصل مطالعات انجام شده در ساير کشورها می
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سازی اطالعات و تطبیق آنها با شرايط منطقه محل بومی

یت بسزايی برخوردار خدمت عاملین ترويجی نیز از اهم

است. دستیابی به اين مهم نیازمند يادگیری دوجانبه 

 کشاورزان و کارکنان ترويجی از يکديگر است.          

 
 های مورد نیاز عاملین ترويجی در شرايط تغییر اقلیممهارت -4جدول 

 تنحوه کسب و تقويت مهار های مورد نیازمهارت

 اطالعاتی در زمینه: -دانشی

 ساز بروز اين پديدهروند تغییر اقلیم و عوامل زمینه -

 اثرات تغییر اقلیم بر منابع و تولیدات بخش کشاورزی -
 ها در شرايط تغییر اقلیمنحوه مديريت انرژی و نهاده -

 راهکارهای افزايش سازگاری با تغییرات اقلیمی  -

 از تغییر اقلیمنحوه مديريت ريسک ناشی  -

پژوهشی يا ترويجی، بروشورها  -مطالعه مقاالت علمی -
 های تخصصیو  نشريه

های آموزشی ضمن خدمت، شرکت در دوره -

 های معتبر علمیها، سمینارهای و کنفرانسهمايش

 يادگیری از طريق تجربه -

های علمی يا مصاحبت با شرکت در سخنرانی -

 صاحبنظران مباحث تغییر اقلیم 

های راديويی و تلويزيونی تهیه شده در برنامهپیگیری  -

 زمینه تغییر اقلیم و اثرات آن بر بخش کشاورزی  

 ای:حرفه -فردی

 عالقمندی عاملین ترويجی به يادگیری مستمر مباحث مربوط به تغییر اقلیم  -

برخورداری از روحیه کار گروهی و توانايی در ترغیب کشاورزان به مشارکت در حل  -

 مسايل ناشی از تغییر اقلیم 
 پذيری سازگاری با تغییر اقلیم برخورداری از نگرش مطلوب در زمینه امکان -

های تسهیلگری و توانمندسازی کشاورزان در سازگاری با تغییر توانايی انجام فعالیت -

 ماقلی

های آموزشی يا مطالعه مستقل شرکت در دوره -

سازی و مباحثی همچون مديريت دانش، گروه

 سازیشبکه

افزايش خالقیت از طريق قرار دادن خود در معرض  -

 دار و ناشناخته های مسألههای جديد و موقعیتتجربه

يادگیری فنون حل تضاد، هدايت مذاکره و  -

 گیری در شرايط بحرانی تصمیم

 های فردی و شغلی زی و تقويت انگیزهخودانگی -

 ارتباطی:

 مهارت در برقراری ارتباط با کشاورزان و آشناسازی آنها با مقوله تغییر اقلیم -

منظور بکارگیری راهکارهای مناسب سازگاری توانايی ايجاد انگیزه در کشاورزان به -

 با تغییر اقلیم

منظور اشاعه اطالعات توانايی استفاده از ابزارهای نوين اطالعاتی و ارتباطی به -

 مربوط به تغییر اقلیم و نحوه مديريت ريسک ناشی از اين پديده 

توانايی در برقراری ارتباط با ساير نهادهای مرتبط با موضوع تغییر اقلیم )مانند  -

 .( اداره کل هواشناسی، سازمان مديريت بحران و..
 

 فراگیری فنون برقراری و حفظ ارتباط  -

 تقويت فن بیان از طريق تمرين و تکرار  -

های مختلف مطالعه و پژوهش در زمینه رسانه -
اطالعاتی و ارتباطی و آگاهی کامل از میزان کارايی 

ها در تغییر دانش، نگرش و مهارت هر يک از رسانه

 مخاطبان در زمینه تغییر اقلیم  

 شناختی:روان-اجتماعی

 و ادراک افراد روستايی در خصوص تغییر اقلیم شناخت نگرش -

 های سازگار با تغییر اقلیم  کننده پذيرش نوآوریشناخت عوامل بازدارنده و تسهیل -

 توانايی جلب حمايت رهبران محلی در زمینه مديريت تغییر اقلیم -

ظور مديريت مشارکتی منهای محلی بهها و تشکلتوانايی ايجاد و تقويت گروه -

 ريسک ناشی از تغییر اقلیم   

شناسی مطالعه دروس و منابع مرتبط با جامعه -

 شناسی روستايی و روان

اقامت در منطقه محل خدمت )حداقل به مدت يک  -

 فصل زراعی(

های مختلف اجتماعی، فرهنگی و مشارکت در فعالیت -

 مذهبی رايج در منطقه 

 پژوهشگری: 

 آوری اطالعات اقلیمی منطقه محل خدمتجمعتوانايی  -
ساز توانايی تجزيه و تحلیل مسايل ناشی از تغییر اقلیم و شناسايی علل اصلی زمینه -

 بروز اين مسايل

توانايی انجام نیازسنجی اطالعاتی و مهارتی کشاورزان در مديريت ريسک ناشی از  -

 تغییر اقلیم

 های ترويجی مديريت تغییرات اقلیمی ای برنامهتوانايی ارزشیابی اثرات ناشی از اجر -

های آموزشی روش مطالعه مستقل يا شرکت در دوره -

 تحقیق

 يابی و حل مسأله مطالعه فنون مسأله -

های اعتمادسازی و جلب مشارکت آشنايی با روش -

 کشاورزان در تعیین مسائل و راهکارها 

آشنايی کامل با خصوصیات جغرافیايی، طبیعی،  -

 ... منطقه محل خدمتاقلیمی و
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مبیّن آن است که  (4)های مندرج در جدول يافته

افزايش توان عاملین ترويجی برای سازگارسازی کشاورزان 

های با تغییر اقلیم مستلزم برخورداری آنها از مهارت

 Davisای مناسب است. اين مهم توسط حرفه -فردی

( نیز مورد تأکید قرار گرفته است. کارشناسان 2009)

رای صورت سنتی تنها بمعتقد بودند که عاملین ترويجی به

ها و انتقال اطالعات فنی آموزش داده آوریاشاعه فن

هايی همچون شوند و بسیاری از آنها فاقد مهارتمی

سازی، سازی، تفکر سیستمی، مديريت دانش، شبکهگروه

باشند. اين در حالی است که میحل تضاد و مذاکره 

بسیاری از تصمیمات مديريتی مرتبط با تغییر اقلیم 

صورت گروهی اتخاذ شوند و عاملین ترويجی بايست بهمی

 برداران، انجام مذاکره باهای بهرهبايد قادر به تشکیل گروه

 کنشگران و نیز مديريت تضاد باشند. 

ارتباطی  هایاز ديدگاه افراد مورد مطالعه، مهارت

های عاملین ترويجی نیز نقش بسزايی در توفیق فعالیت

(. اين 4ترويج در رويارويی با تغییر اقلیم دارد )جدول 

 ,Ghafari & Hosseiniيافته با نتايج حاصل از مطالعات 

(2007 ،)Soltani & Zarifian (2009 و )Azizi 

Khalkhili & Zamani (2012هم )باشد. راستا می

های نظام ترويج نیز بیان که در بخش چالش گونههمان

ای شد، در شرايط در حال تغییر کنونی، نظام ترويج چاره

های های کانالگیری حداکثری از ظرفیتبجز بهره

 ،مختلف ارتباطی موجود در سطح محلی ندارد. بنابراين

های بايست شناخت مناسبی از اين کانالعاملین ترويج می

عنوان متخصصان علوم ارتباطات به و دارتباطی داشته باشن

 های ارتباطیبدانند که در هر شرايط، کدام کانال يا کانال

برداران نحو بهتری قادر به انتقال اطالعات به بهرهبه

باشند. از سوی ديگر، عاملین ترويجی بايد شناخت می

های مختلف ارتباطی مناسبی از نقاط قوت و ضعف کانال

اسب با محتوای آموزشی خود از هر داشته باشند و متن

 ها بهره گیرند. يک از اين رسانه

، عاملین ترويجی بايد از (4)های جدول مطابق يافته

شناختی مناسبی برخوردار روان -های اجتماعیمهارت

های باشند. برخورداری عاملین ترويجی از مهارت

 & Ghafariاجتماعی در مطالعات ديگر همچون 

Hosseini (2007 و )Azizi Khalkhili & Zamani 

( نیز مورد تأکید قرار گرفته است. کارشناسان 2012)

ر گیری کشاورزان دترويجی بر اين باور بودند که تصمیم

شرايط بحران يا عدم قطعیت بسیار دشوار است. در 

شرايطی که نتیجه تصمیمات چندان مشخص نباشد يا در 

مقبولیت و  گیری زياد است،مواردی که هزينه تصمیم

تواند به افزايش تمايل نفوذ اجتماعی عاملین ترويجی می

های ترويجی مربوطه کمک کشاورزان برای پذيرش توصیه

نمايد. عالوه بر آن، برخورداری عاملین ترويجی از 

 بردارانشناختی نیز در افزايش تمايل بهرههای روانمهارت

قش لیم نبه پذيرش راهکارهای جديد سازگاری با تغییر اق

 بسزايی دارد.

، عاملین ترويجی 4بر اساس مندرجات جدول 

های پژوهشگری نیز برخوردار باشند. بايست از مهارتمی

Ghafari & Hosseini (2007 و ).et alRezaei  (2012 )

ه و يابی و تجزينیز بر توانايی عاملین ترويجی در مسأله

چنین  یاند. کارشناسان ترويجتحلیل مسايل تأکید نموده

نمودند که بسیاری از اثرات و پیامدهای ناشی از اذعان می

نظر چندانی در زمینه اند و اتفاقتغییر اقلیم ناشناخته

های سازگاری با تغییر اقلیم وجود کارايی برخی استراتژی

رود که استراتژی سازگار اين احتمال می ،ندارد. بنابراين

در ساير مناطق  با شرايط يک منطقه، از کارايی چندانی

بايست با عاملین ترويجی می ،برخوردار نباشد. لذا

ه يابی و توانايی تجزيهايی مانند مسألهگیری از مهارتبهره

 هایجانبه مسايل، نیازها و شکافو تحلیل منطقی و همه

برداران منطقه محل خدمت خود را مشخص اطالعاتی بهره

ه . ضمن اينکنموده و به مراکز تحقیقاتی منعکس نمايد

توانايی عاملین ترويجی در تجزيه و تحلیل نقاط قوت و 

( هر استراتژی SWOTها و تهديدهای )ضعف، فرصت

تواند نقش بسزايی در تسهیل فرايند پذيرش سازگاری می

های مذکور توسط کشاورزان داشته باشد. استراتژی

ه شده توسط کارشناسان ارايراهکارهای پیشنهادی 

های ظور کسب يا تقويت هر يک از مهارتمنترويجی به

 منعکس گرديده است.      4گفته در جدول پیش
 گيري و پيشنهادها نتيجه

نونی ناپذير قرن کعنوان واقعیت اجتنابتغییر اقلیم به

شود. هر چند تالش برای های آينده محسوب میو سده

تواند به کاهش روند ای میکاهش انتشار گازهای گلخانه

رات اقلیمی منجر شود، اما رويارويی با بخشی از اين تغیی

تغییرات غیرقابل اجتناب است. از آنجا که بخش کشاورزی 
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گیرد، نهادهای به شدت تحت تأثیر اين پديده قرار می

بايست ساز و کارهای مناسبی را برای افزايش ترويجی می

سازگاری کشاورزان با تغییرات اقلیمی در نظر گیرند. 

به اين مهم که همان افزايش سازگاری و  دستیابی

برداران در مقابل تغییرات اقلیمی پذيری بهرهبازگشت

 -است، نیازمند استقرار نظام ترويجی پاسخگو و هوشمند

های حاصل از اين پژوهش حاکی از آن اقلیم است. يافته

است که نظام ترويج کنونی از توان کافی برای رويارويی با 

م باشد. نظاز تغییر اقلیم برخوردار نمیهای ناشی اچالش

گیری کنونی خود را تغییر داده و بايست جهتترويج می

ه يهای فنی و ارابه جای تکیه بر اشاعه صِرف نوآوری

های واحد برای تمام مناطق کشور به ای از فناوریبسته

ای از کشاورزان بپردازد تا آنان با انتخاب حمايت حرفه

های ناشی از تغییر و اطمینانها با عدمبهترين استراتژی

ای نوسان اقلیم مقابله نمايند. بديهی است حمايت حرفه

از کشاورزان در گروی تقويت رابطه مراکز تحقیقاتی و 

باشد. از آنجا که نظام کشاورزی ايران نهادهای ترويجی می

بر پايه کشاورزی خُرد بنا نهاده شده است، مراکز 

ها و نسبت به معرفی فناوریبايست تحقیقاتی می

های کوچک اقدام های قابل کاربرد در مقیاساستراتژی

نمايند. از سوی ديگر، نهادهای ترويجی بايد گزيدارهای 

دسته از کشاورزان که به معیشتی مناسبی را برای آن

گیرند، میزان بیشتری تحت تأثیر تغییرات اقلیمی قرار می

های پژوهش، يافتهبر اساس  ،معرفی نمايد. همچنین

گرايی از الزامات دستیابی ترويج به تمرکززدايی و منطقه

هدف سازگارسازی کشاورزان با تغییرات اقلیمی است. 

های بديهی است تمرکززدايی موجب افزايش هزينه

حمايت مالی و  ،گردد. بنابرايننهادهای ترويجی می

 های ترويجی الزامی است. مستمر دولت از سازمان

سوی ديگر، عاملین ترويجی نقش بسزايی در از 

ی های ناشهای ترويجی به چالشافزايش پاسخگويی نظام

بهبود سازماندهی عاملین  ،از تغییر اقلیم دارند. بنابراين

ترويجی و توسعه منابع انسانی نیز بايد مورد توجه قرار 

بايست نسبت به جذب گیرد. نهادهای ترويجی نه تنها می

تخصصان ترويجی کارآمد اقدام نمايند، بلکه و بکارگیری م

های گذاری مناسبی را برای ارتقای مهارتبايد سرمايه

های ه آموزشيعاملین ترويجی کنونی انجام دهند. ارا

های مختلف اطالعات اقلیمی، ارتباطی، مستمر در زمینه

های نرم شناسی و مهارتشناسی روستايی و روانجامعه

اد سازی، حل تضسیستمی، گروه مديريت ترويجی )تفکر

 . استو مذاکره( در اين راستا ضروری 
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