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 نگارش:

   حمیدرضا زرنگار، مهرداد تیموري

 برداري  بهره نظام طراحی ترویج ودفتر مطالعات و 
 

  )1385فروردین ماه  30و 29 زمان برگزاري، اندیشیمگزارش ه ( 



 ۱ 

 مقدمه  
 

عملی    هاي  یتاده از ظرفوصی و استفدولتی به بخش خص  هايگريتصدي  هاي رویکرد واگذاري فعالیت
.  قرار گرفت   رزيبخش کشاودولتی سیاستی است که در چند دهه اخیر مورد توجه مسئوالن  هاي غیرسازمان

به کار گرفته  این رویکرد    شدتا حدودي تالش میترویج و نظام بهره برداري  سابق  فعالیت هاي معاونت  در  
فروردین ماه    20و    19در    تاییروس  ي تولیداونی هاعتترویجی  و  نقش آموزشی    ي اندیشی ارتقاجلسه هم  شود.

  هاي شرکت هاي تعاونی تولید تر با ظرفیت ها و توانمنديشناسایی و آشنایی بیش  برايدر همین راستا    1385
مباحث و  روي اگرچه دربرگیرنده  . گزارش پیشدر امور آموزشی و ترویجی برگزار گردید   کشور  روستایی

پبش) در این موضوع برگزار    سال  نزدیک به شانزده(  1385سال  در اوایل    که  ست ا  اندیشی هم  نشست  نتایج 
اکنون هم  اما  آن  گردید؛  مطالعه  دلیل    نیز  اعضاي    پیوند به  نیازهاي  روستایی    هاي شرکتبا  تولید       تعاونی 

 :بود دست اندرکاران دیل شاملاندیشی همان در این شرکت کنندگترکیب  تواند مفید باشد.می
و ي تولید و خرد  ها تعاونیامورو دفتر  ه برداري  طراحی ترویج و نظام بهرت و  تر مطالعافکل د  رانمدی -

 .دهقانی 
هاي فارس، کهگیلویه  هماهنگی ترویج و نظام بهره برداري (استان  نمشاورین رئیس سازمان و مسئوال -

 .صفهان، آذربایجان شرقی، کرمان، کرمانشاه)ا ، و بویر احمد
 . هاي تهران ، فارس، قم ، استان روستایی ي تولیدها تعاونیل امع ن رادیمچند تن از  -
از   - تن  (استانمسئوالچند  کشاورزي  جهاد  خدمات  و  ترویج  مراکز  فارس،ن  بویر    کهگیلویه هاي  و 

 .اصفهان، آذربایجان شرقی، کرمان، کرمانشاه) احمد،
دفاتر   - بردار کارشناسان  بهره  نظام  و  ترویج  طراحی  و  توهاتعاونی   رامو،  يمطالعات  خردلید  ي   و  و 

 . ریزي و هماهنگی ترویج برنامه همچنین  و یدهقان
 

 اهداف جلسه

 
  و   تولید روستایی در اجراي فعالیت هاي آموزشیهاي تعاونی  بررسی ظرفیت ها و توانمندي شرکت .۱

  .ترویجی
تولیدچگونگی  بررسی   .۲ تعاونی  هاي  شرکت  خدمات    روستایی  جایگزینی  و  ترویج  مراکز  جهاد  با 

 . ترویجی وآموزشی  ايت ه فعالیاي جرکشاورزي در ا
فعالیت آموزشی و    در  روستایی  ي تولید ها تعاونی هاي  و فرصت  ، تهدیدها ، قوتبررسی نقاط ضعف .۳

  .ترویجی



 ۲ 

شاخص .٤ و  شرایط  ورود  بررسی  هاهاي  تولیدتعاونی  آموزشی    روستایی  ي  هاي  فعالیت  عرصه    و به 
  وترویجی

 . ارائه پیشنهادهاي اجرایی .٥
 

 ی ندیشهم امباحث 

 
در یک نگاه  گردید.  توسط حاضران عنوان    متعددي   نکاتاحث و  مب  اندیشیهم  هاي دو روزهنشستدر  
را  کلی می مطرح شده  مباحث  عناوینتوان  عمومی،    ی همچوندر  ویژگیمباحث  و    هاي شرکت  هاي شرایط 
آموز   تصديبراي    روستایی   دتولیتعاونی   و  ترویج  قو،  شامر  نقاط  ضعف  ت،تحلیل  ف نقاط  و  رصت،  ها 

  .گنجاندتهدیدها و سرانجام پیشنهادهاي اجرایی 
 

 ها مباحث عمومی نشست 
 

واجد شرایط انجام  ها و توانمندي  را به لحاظ ظرفیت  روستایی  تولیدتعاونی  هاي  شرکتجمع حاضر   .۱
ز  که مراک  یطقامندر  ترویجی دانسته و واگذاري قسمتی از امور آموزشی و ترویجی به ویژه    وامور آموزشی  

   مناسب دانستند. يکار راه را   کشاورزي حضور ندارندجهاد  خدمات و ترویج 
بای .۲ این عرصه  به  برنامه  دورود  تنظیم  لحاظبا  از    گیردمدون صورت    یسیاست  نمودن  هاي جامع و  و 

 کارهاي شتاب زده و بدون برنامه خودداري گردد. 

و   .۳ فیزیکی  امکانات  و  مزارع  ناظرا، مهندسسازندگی  ن(سربازا  ین ساانمنابع  همچنین  وجود  ،  مزارع  ن 
را  آن  روستایی  هاي تعاونی تولید) در شرکتکارورزان نهادهاي مفید و موثر در عرصه  در شمار  ها  یکی از 

 ترویجی قرار داده است .  –فعالیت هاي آموزشی 

در عرصه   .٤ و کشاورزان  مردم  عملی  به حضور  هانظر  تولیدتعاونی  به  می  را ها  ، آن روستایی  ي  توان 
یک  ن عنوان  بارز  نمادهاي  از  موض ی  این  که  نمود  تلقی  مردمی  میهادهاي  دوع  مناسبی  بالقوه  ظرفیت  ر تواند 

 ترویجی قلمداد گردد. –هاي آموزشی ها به ویژه فعالیتاجراي فعالیت 

شرکت .٥ کارشناسان  و  عامل  تولیدمدیران  تعاونی  عرص   روستایی  هاي  سابقه  با  و  فنی  نیروهاي  ه  از 
آشنایی با   به منظور خدمت برایشان ضمن  آموزشدوره هاي   برگزاريشوند که می محسوب  زي کشورورشاک
هاي  در عرصه فعالیت  تعاونی هاتر  ایفاي نقش هر چه بیش  براي  یساسا  هاياحث ترویجی یکی از ضرورت مب

 باشد.ترویجی می  -آموزشی 



 ۳ 

شرایط   کردن  حاظل  باباید    روستایی  دولیت  هاي تعاونیترویجی به شرکت  -واگذاري امور آموزشی   .٦
و   خاصیهاي  شاخص   و از  و  گیرد  آموزشی  صورت  هاي  فعالیت  شرک  ترویجی   –اگذاري  هاي  به  فاقد  ت 

کارآ انسانی  منابع  و  گردد  مدامکانات  تولیدشرکت.  خودداري  تعاونی  فعالیت  روستایی  هاي  هاي  براي 
 . شوندداراي رتبه  بیعینابع طو مزي وراز سازمان نظام مهندسی کشاآموزشی الزم است که 

    مات جهاد کشاورزي و  همچنین بازدید از مراکز ترویج و خداعضاي جلسه تشکیل جلسات مکمل و   .۷
 را جهت تدوین طرح نهایی در این خصوص ضروري دانستند. روستایی  ی تولیدهاي تعاونشرکت

دادند و سعی بر  نجام میترویجی ا  وی  زشهاي آمو نیز فعالیت  پیش از این  روستایی  ي تولیدتعاونی ها .۸
 صورت گیرد.اي ترویجی ده است که عملیات زراعی توام با توصیه هاین بو

وظایف آموزشی و  نسبت به    روستایی  ولیدهاي تعاونی تدیره شرکتم  هايالزم است اعضا و هیات .۹
نامه ها همدلی و  اجراي بر حینر  تا د ،  گیرندو در جریان اجراي این مسئولیت قرار    شوندکامالٌ توجیه    ترویجی

  داشته باشند.همراهی الزم را 
  خدمات   ئهارا  براي   نی تولید روستاییتعاوهاي  بحث  در خصوص توان شرکتجلسه  از دیگر نتایج   .۱۰

را در صورت تامین   روستایی ي تولیدها تعاونیاعضاي جلسه  .بود مذکورهاي برداران غیر عضو شرکتبه بهره 
تو امکانات   بر  ناداراي  ا الزم  آموزئرااي  خدمات  بهره   و   شیه  به  دانسترویجی  غیرعضو  ام برداران  این  ر  تند. 

 باشد.د ندارد، راهکاري مناسب  رکز ترویج و خدمات جهادکشاورزي وجوتواند به ویژه در مناطقی که ممی

حسینی .۱۱ دکتر  کل  آقاي  مدیر  و  دفتر  نیا  بهره  مطالعات طراحی  نظام  و  تای  برداري ترویج  و    د یضمن 
ها  به  اهمیت مبحث اموزشی در تعاونی  که  اظهار داشت  روستایی   ي تولیدتعاونی ها نقش بسیار مهم     برتاکید  

رد اقتصادي نیز توانند کارککه می  دانندآموزشی می  هايبنگاه  ها راتعاونی  نظرانحدي است که برخی صاحب
 .داشته باشند
امور  مدیرکل    آقاي مهندس طباطبایی .۱۲ از  را    هااین شرکت  دهقانی  رد وو خ  تولید  ياهتعاونیدفتر 

هاي  شی در شرکتنهضت آموز   سال  را   1385و سال    کردهابزارهاي مهم و اساسی توسعه کشاورزي قلمداد  
در    کارشناس شاغل  1000ز و بیش از  ر ورسازندگی و کا   کارشناس سرباز  1400وجود  .  تعاونی تولید دانستند

مناسب    بسیار  هاياونی را از ظرفیتدر هر تع  صه کشاورزير هکتار عرزا ه  3  تا   2تولید و    هاي تعاونیشرکت
را  و آمادگی دفتر    ذکر کردکشاورزي    و ترویج   موزش آدر امر  براي ایفاي نقش  روستایی  ي تولید  هاتعاونی

 . نمودزه اعالم تر در این حوبیشهمکاري   براي
از انجام مباحث ک .۱۳ ر در جلسه (آقایان  ضایلگران حتسه  دالی و عمومی به پیشنهحاضران جلسه پس 

تیمو و  تکنیکزرنگار  قالب  در  نظرري)  بیان  به  مشارکتی  و  بحث گروهی  بندي  هاي  مبادرت    و جمع  خود 
 گردد.حاصل این مباحث ارائه میدر ادامه جمع بندي وکه کردند. 

 



 ٤ 

   شوزآمامر ترویج و   تصدي براي روستایی دتولیتعاونی  شرکت یک   هايرایط و ویژگیش

 )ها(شرایط و شاخص   هاي تعاونی هاديتوانمن .۱
 ي موفق شناخته شده باشند. تعاونی هاجزء  -

هاي  شرکت و هیئت مدیره در فعالیت  يخودگردان بوده و اعضا  تعاونی تولید روستایی  هايتشرکجزء   -
 آموزشی و ترویجی حضور فعال و مشارکت الزم داشته باشند.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 د. یجی داشته باشوشی و ترموزي آهاسابقه فعالیت -

 را به شرکت داشته باشند.  الزم اعتماد  اعضا -

  بوده   موافق  در خصوص اجراي برنامه هاي آموزشی و ترویجی  تولید روستایی   مدیره تعاونی   ئتهی  ياعضا  -
 داشته باشند.  و انگیزه الزم را 

 د.باش داشته عملی رسابقه کا و ندک  اخذالزم   هايهبتر  مراجع ذیربطاز اي  حرفه از نظر  شرکت -

 د.باشه برداران بهر  اکثریت یدو تائ لوقب موردخود  حوزه عملمنطقه در  -

 باشد.اي حرفه شناسنامه راي تعاونی دا -

 صورت گیرد. هماهنگ آن با برنامه هاي مورد نظر  اجرايآموزشی و  جی هاينیازسن -



 ٥ 

آموزش  عهده تعاونی - الزمدار  کشاو  اطالعات  زمینه  ازدر  کشت  جمله،  رزي  نوع  زمین،  و  ،  نوع  آفات 
 د.را داشته باش  غیرهها و  بیماري

 د. خدمات باش  زکمربا  یمناسبداراي فاصله مکانی تا حد امکان  -

 د.  ویژه در زمینه محصوالت استراتژیک باشه مطلوب باي پتانسیل کشاورزي دار -

 د.و کافی باش برداران مناسبعداد بهرهزیرکشت و تداراي سطح   -
 

   مالی شرایط .۲
 د. ر باشوام  انجام این برايداراي سرمایه کافی  ت تعاونی تولید روستایی شرک -

 د وزشی و ترویجی را بپردازهاي آمقسمتی از هزینه  دبتوان شرکت -
 . نمایددریافت  هاوام و اعتبارات الزم را از بانک د نبتوا شرکت -
 

 نسانی شرایط نیروي ا .۳

 د. ناس باشرشکا ت تعاونی تولید روستایی شرک عامل  مدیر -

 د. شبا یکار مدیریتبقه و داراي ساعامل فعال  مدیر -

 د. بره باشسواد، فعال و خداراي ارکان با شرکت -

 د.  باش حوزه عمل   ورد نظر منطقهکشاورزي متخصص در زمینه محصوالت م داراي کارشناسانشرکت -
 
 امکانات و تجهیزات  .٤

  ر وسایل سمعی و بصري آموزشی نظی  کمک  یزاتداراي امکانات و تجهت تعاونی تولید روستایی  شرک -
 . داشب

 . دباشیه و غیره بار، وسایل نقلکار، انسات مناسب نظیر دفتر ت و تاسیتجهیزا داراي  -
 .دباشترویجی و  هاي آموزشیسداراي مکان مناسب جهت برگزاري کال -
 .دباشنات کار گروهی و کار عملی امکا  داراي -
 . دباشدارا  در جهت آموزش مدیران عامل  را ی الزم ات آموزشو امکان یهاي زمانفرصت -
 

قو نقاطنقاط  فضعف  ت،  تهدیدهارصت ،  و  شرکت ها  روي  پیش  فعالیت ي  انجام  در  روستایی  تولید  تعاونی  هاي  هاي 

   آموزشی و ترویج کشاورزي

ازبخش   توجهی  گفتگوهاي  مباحث  قابل  هم  و  دوم  روز  بهنشست  تکن  اندیشی  بر  مبتنی   یک مباحث 
تحل و  ضعفیل  تجزیه  نقاط  قوت،  فرصت نقاط  تهدیدها ،  و  انجا  1سوآت)(  ها  خصوص  هاي  فعالیت  مدر 

 
۱ Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWAT) 



 ٦ 

ترویجی تولید روستاییشرک در    آموزشی و  تعاونی  یافت.    ت  که تکنیک مذکور یک  آنتوضیح  اختصاص 
دا  که در سه دهه اخیر طرقداران بسیاري پی هاي اجتماعی استریزيبرنامهمتداول در تحلیلی با کاربرد یک نتک

است.   در  ایکرده  اغلب  تکنیک  می  هايگروهن  اجرا  صاحبنظر  و  دگردد.  ذیربط  یک  اخیردر  د  کاربر  هه 
  با این حال در   هاي سوآت مورد توجه قرار گرفته است.  تجزیه و تحلیل  غنا بخشیدن به ر  دآماري    الگوهاي 

در چهار  اي تحلیل آماري  لگوهغ از ابندي گروهی، فار دامنه کاربرد آن به بحث جمعی و جمعاندیشی  هم  این
 د گردید.محدو ها و تهدیدها، فرصتنقاط قوت، نقاط ضعف کلی واننع

 
   اط قوتنق -۱

 

 .در سطح کشور هاي آن یه ها و اتحادتعاونی تولید روستایی   هايتشرک الت گسترده یوجود تشک -
 ها خود در نتایج آموزشی ذینفع هستند.آن ، زیرا  تعاونی ها بودن دلسوز -

 د.گردمی  زشیوي آمدر پرداخت هزینه ها بردار موجب جلب مشارکت بهرهنی تولید روستایی ت تعاوشرک -

وجود  ترویجی و    -نمایشی، مزارع  یآموزش   هايس کال  براي  ختمانوجود امکانات و تاسیسات از جمله سا -
 ها. در اغلب آن آالت مورد نیازماشین امکانات و 

 . یابی و اقدامه سئلو سرعت عمل در نیازسنجی و م سهولت -
 .تحت امر بودن کشاورزان عضو -
 .گیريو کارشناسان و ارکان تصمیم  حققعامل مان داشتن مدیر  -
 . هاتعاونیین عضویت کشاورزان و بهره برداران بومی در ا -
تر - در  مشارکت  اصل  رعایت  و  مردم  به خود  مردم  موض  ویج واگذاري کار  تطابق  وعات  که خود موجب 

 و کشاورزان می شود.   آموزشی با نیازهاي اعضا

 د. ردگتر انجام میراحت  ي تولیدتعاونی هادر  یترویج نظارت و ارزشیابی  -

 . دین محلی هستندداراي رابطه مطلوب با شوراها و معتم تعاونی ها -

ها این   - پذیرش    تعاونی  اعضا و  مورد  ح  رضایت  داراي  همچنین  کشاورزانو  بین  در  نام  روستاهاي    سن  و 
 د. نهمجوار می باش

 را دارند.  ارتباط مستقیم با زارعینرو در رو و برقراري وان کافی در آموزش  ت -

 .تعاونی هاتر کشاورزان با توجه به مردمی بودن بیش اداعتم -
   .تعاونی هاجهت واگذاري فعالیت هاي آموزشی و ترویجی به  قانونی و حقوقیمهیا بودن شرایط  -
 .هاي آموزشیالیتجهت اجراي فع اعضاوصول بودن دسترسی به سهل ال -
 .دولت در امر آموزشکمک به تجربه چندین ساله و  -
 . جهت برنامه ریزي آموزشی جه به بانک اطالعاتی در دسترسبا تو اعضا از دقیقشناخت  -
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 . در امر آموزش و ترویج در روستاها لتیش هزینه هاي دوکمک به کاه -
  پذیر بودن در عین امکان  هاتعاونیبودن    خودکنترل  به دلیل خاصیتزش و ترویج   رفتن کیفیت امر آموباال -

   .ت جهادکشاورزيرنظا
 .ها به امور ترویجی و آموزشیتر این تشکلي تولید و اهمیت بیشاونی ها تعرکان توانمندسازي ا  -
را در انتخاب    احتمال آزمون و خطاهاي کشاورزي  و سرگروه   هامدیره شرکت  ايههیئت  ي ي اعضاهمکار -

 جی به حداقل می رساند.  یموضوعات آموزشی و ترو

 رابطه هستند.  این  و عملی در   ی کار علم  تجربهداراي  ي تولید روستاییتعاونی هابعضی از  -

تخصصی بودن    دلیلفیت آموزش به  و باال رفتن کیهاي تخصصی  سازماندهی بهره برداران در قالب گروه -
 . تعاونی هاکار 

کاري   - تراکم  و    هايدستگاه کاهش  شدن  دیگر  و    فضا  باز  وظایف  جمله  از  و  وظایف  سایر  انجام  براي 
 ها.در آن  جدید   يهاکار

 .تعاونی هاشی در امکان بررسی بهتر نتایج آموز  -
 .همنطق هر ياقلیمی و اقتصاد،  با شرایط اجتماعی تعاونی هاآشنا بودن  -
 هاي آموزشی و ترویجی است.ي تولید، اجراي فعالیتتعاونی ها  وظایفیکی از  -

 
   ضعف نقاط-2

 هاي تعاونی تولید روستایی. در بخشی از شرکت اعضا در  ف مشارکت و خودیاريضع -

 .تولید و ارکان تعاونی   اعضا کم سواد بودن اکثریت -
 .مدیران عامل برخی مدیره و هايعدم آشنایی کافی با دانش تعاونی از سوي اعضاي هیئت -
هاي اقتصادي و توزیع  ه فعالیتیران بیل مدو تما  ي تولید روستاییها تعاونی  ادي در  ن تفکر اقتصحاکم بود -

 .هاي آموزشیالیتفع در مقایسه باها نهاده 
آمو  - فضاي  متخصص،  پرسنل  آالت،  ماشین  و  مالی  منابع  آموزشی  کمبود  امکانات  و      اغلب در  زشی 

   .ي تولید روستاییهاتعاونی
 . ییي تولید روستاتعاونی هامقروض بودن  -
 در این خصوص. روستایی  ولیدي تتعاونی هاح اساسنامه نیاز به اصال -

 .اهعامل شرکتان  بودن مدیر یانتصاب -
 .روستایی ولیدي تتعاونی هازیان متمادي در ضرر و   -
 .ل و اعضاضعف انگیزه در مدیرعام -
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که پذیرش عمومی را در بسیاري از مسائل در    تعاونی تولید روستایی   هايتشرکبودن بعضی از    تازه کار  -
 ها دشوار کرده است.لتی براي آن هاي دویسه با دستگاهمقا

   هام به آنعدم اعتماد مردمشکل  و لذا  داري در امور مزرعه  تعاونی های تجربه کافی برخعدم  -
زمینه   را در اینآموزشی و ترویجی آشنایی کامل نداشته و سابقه کافی هاي شبا رو عامل بسیاري از مدیران  -
 دارند.  ن

 ند.اردر اختیار ند کارشناسان موضوعی  هامینهدر تمام ز روستایی ولیدي تتعاونی هابعضی از  -

 . در پرداخت بخشی از هزینه هاي آموزشی تعاونی ها  ي مقاومت اعضا -
 .کشاورزيو ترویج   از جمله مراکز خدمات اهتقابل و تعارض کاري با سایر نهاد -
 روستایی  ولیدي تتعاونی ها با لین عدم همکاري جدي مسئو -

 روستایی   ولیدي تتعاونی هابه  ضا اع برخی از  عدم تعلق خاطر  -

 .روستایی ولیدي تونی هاتعا سود از طرف عدم دریافت  -
 . یش آموزهاي ترویجی و کالسرگزاري ب در ت تعاونی تولید روستاییشرکاشتغال اکثر عدم   -
 . لدر یک یا چند محصو روستایی ولیدي تتعاونی هافعالیت  و تمرکز محدود بودن -
 . صورت کامله ب روستایی  ولیدي تتعاونی ها وردم  ن درانیو ق کامل عدم اجراي -
 .ي تولیدها تعاونی مربوط به قانون  ی بودنیمقد -
 هاي تعاونی تولید. عمل شرکتگستردگی و پراکندگی حوزه  -

 
   فرصت ها-3

 . روستایی پدید آمده است طقا من در عرصه تولید در هاي اخیرکه در سال  مثبتی تتحوال -
 .در سطح کشور یل به خودکفاییمتر شدن بیش -
 . کاهش حجم کاري دولتتمایل به  -
 .پررنگ تر شدن نقش ترویج  -
 .دم و تعاونیمر  تجارب علمی و فنی جدید و به روز براي تیابی بهدسکان ام -
  .امر آموزش و ترویج  تخصیص بخشی از اعتبارات تعاونی ها بهامکان  -
ها   برخی  فعال شدن - و  تعاونی  آموزش  امر  در  غیرفعال  تحولي  و  نگرش    ترویج  هادر  به    تعاونی  نسبت 

 . مسائل ترویج تا مسائل خدماتی و اقتصادي
ي  تعاونی هاخصوصاً    ،ر و تسهیالتي امون تعاونی ها طبق قانون در خصوص واگذار رار داشتلویت قدر او -
   .روستایی ولیدت
  .قانون اساسی 44اصل   اتامالزو از جمله   کرد دولت مبنی بر واگذاري اموررویبه قوانین  کمک -
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 . ل معضالت بخش کشاورزي ح برايکشاورزان  در برخیمشارکت  میل به -
 . .با مراکز ترویج  تعاونی هاهمکاري نزدیک  امکان -

 . ره برداري به مدیریت ترویج پس از ادغام ام بهیک شدن نظنزد -
 شود. تر میولید بیشهاي نوین، بازده و بهره وري تکارگیري روشهو ب علمی اعضارشد با  -

   اند.کرده نفس پیدا ه و اعتماد بهاي خود واقف شده سان غیردولتی به توانمنديکارشنا -
  فراهم شده است. روستایی ولیدي تاونی هاتعبهره مندي از اساتید جدید و تحول در  امکان -
   فراهم است. وزش و ترویج بهبود آم برايها امکان رقابت بین تشکل -
مستمرم - آموزش  امر  به  دولت  شدن  شرکتسکارشنالزم  ارکان  و  ارتقاان  نتیجه  در  و  دانش    يها  سطح 

 گردد.کشاورزان می

 
   تهدیدها -4

از  - به شرکت  بعضی  ا  درآمدزاییري و  نگرش تجاحاکمیت  علت    هاي تعاونی تولید روستایی  ست  ممکن 
 را سطحی انجام دهند.    ي آموزشی و ترویجی اکاره

  .ارات از سوي دولتوقع اعتببه معدم تخصیص  -
  پرداخت شود  روستایی  ولیدي تتعاونی ها  انجام کار از تعهد  اخذ  بدونآموزشی و ترویجی  ات  اعتباراگر  -
   د.نخواهند کربه تعهدات خود عمل  روستایی ولیدي تتعاونی ها ،
 .روستایی  ي تولیدتعاونی ها حمایت از  با خانه  اي وزارتهامه ها و سیاستبرن بعضی از   تعارض -
 .ي تولیدتعاونی ها با رسالت  مدیران جدید شناییر آ ها و ضعف د تغییر مدیریت -
 . روستایی ولیدي تتعاونی هاوص  نظر در خص نبود وحدت -
 .روستایی ولیدي تتعاونی ها مقطعی با و برخورد سلیقه اي  -
 .روستایی ولیدي تتعاونی ها قانون  به مفاد دولتعدم التزام  -
 . جاي حمایته ب تعاونی هادخالت دولت در امور  -
 .)مراکز ترویج ( هاخی از بخش برشکنی کار -
 . سان تعاونی هاي تولید به عنوان آموزشگرعدم مقبولیت بعضی از کارشنا -
 .عنوان رقیب بخش دولتیه  ب ي تعاونی تولید روستاییهامودن شرکتتلقی ن -
 .آموزش و ترویج  عدم نظارت صحیح دولت بر اجراي کار -
دار  هاعاونیت - سیاست  چون  تماي  و  بخش کشاروزي  در  یکتنمی  نیستند  رویج شخص  ریزي  رنامهب  وانند 

 دراز مدت داشته باشند.

 .تا کارهاي ترویجی و کمی اعتبار بر بودنل هزینهبه دلی هاي مدیرهاز هیئتبعضی ب تمخالف -
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 .ولتدتر از طرف ت بیشنیروهاي دولتی و عدم واگذاري امکانابعضی از سط ها توتنگ نظري  وجود -
و   - آموزش  امر  در  نوسان  خودگرداامکان  و  مالی  نوسانات  لحاظ  به  بودن  ترویج  هان  تتعاونی    ولید ي 

 . روستایی
 . روستایی  ولیدي تتعاونی هادر کم رنگ شدن سایر وظایف کم رنگ شدن سایر وظایف   -
 . ر آموزشعدم آشنایی با ام ناشی از  تبعات منفی -
  .ن نوع ترویج ی ا  با دهدهنبارها و مؤسسات اعتو دانشگاهدیریت ریزي و مسازمان برنامه  آشنایی نا -
کاري - ها   تداخل  تتعاونی  کشاورزي  روستایی  ولیدي  ترویج  و  آموزش  امر  مرا  در  دیگر  و  با  ترویج  کز 

 . تعاونی هاها در امور آنت لاخدمات آموزش و عدم همکاري مطلوب و دخ
مخالفامک - و  اعتراض  بخش بعضی    تان  غیردولتیاز  خدمات    هاي  کار  انجا مشکه  ترویجی  و  اي  م  اوره 

 دهند. می

 .هاي دولتیبه کمک شدنوابسته ب -
  .امکانات فراوان به آموزش نیاز  -
 . به دلیل افزایش وظایف آن تعاونی ه هاي افزایش هزین -
 . روستایی ولیدي تتعاونی ها  ها بااستانی و شهرستان  مراکزعدم همکاري  -
 .ستاییرو ولیدي تونی هاتعاعدم اعتقاد اکثر مسئولین به  -
 براي اجراي برنامه هاي زیر ساختیعتبارات عمرانی ضعف در تامین ا  -

 
 هاي اجرایی  پیشنهاد

پایانی    حاضران نشست  دوم،    اندیشیهمدر  روز  عصر  وجمع  هبدر  مباحث  ب  بندي  طریق  فالب  ارائه  ر 
 . دشوعنوان میر ه اختصا هاي اجرایی مبادرت نمودند که در اینجا بپیشنهادها و توصیه

   
   اندازي شود.راهترویج  آموزش و واحد  روستایی ولیدتتعاونی هاي شرکتدر  -
 . به صورت پایلوت  ي تولید روستاییهاتعاونی تعدادي از  هااي آموزشی و ترویجی درشروع فعالیت -
  .ترویج  و آموزش  مبحثدر  روستایی  ولیدي تتعاونی ها  تخصصی براي مدیران  هاياندازي دوره راه -
 هاي تولید روستایی.آموزشی توسط تعاونی کزتجهیز مرابراي  بهره هاي کم در اختیار گذاشتن وام -

مراکز ترویج و خدمات جهاد  از    ترویج و آموزش کشاورزي مجرب    کارشناستعدادي    ماموریت دادن به -
رویجی در  هاي آموزشی و تفعالیت  اندازيبراي راهسال    3به مدت      روستایی  هاي تولیدتعاونی   دررزي  کشاو

 ها.این شرکت
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زمینه آموزش و ترویج  در    حقوقی   یتبه عنوان یک شخص  تایی ي تولید روستعاونی ها میت شناختن  یه رس -
 . مؤسسات اعتبار دهندهتوسط  کشاورزي 

 .ي تولیدونی ها تعاها، مراکز آموزشی و تحقیقاتی از یر دانشگاه نظ آموزشی مؤسساتحمایت  -
 نجام شود. اترویج و خدمات جهادکشاورزي ا همکاري مراکز ب یآموزشفعالیت  -

 .کارهاي تجاري به کارهاي فنی و تولیدي تا تعاونی هاتر یشتوجه ب -
 بگیرد  راعتبار الزم را در نظ هاي اول)ل صوص در ساخ ه(ببراي این منظور مان برنامه ساز -

   .ود.ابتدا مشخص شبراي انجام این وظیفه  قانونی  جایگاه و حمایت -
 فعالیت کنند.   در این زمینه ترویج و خدمات جهاد کشاورزي نظارت مراکز  با د روستایی ي تولیهاتعاونی -

 د. نترویجی شو -هاي آموزشییتتدریج و گام به گام وارد فعال به ي تولید روستایی هاتعاونی -

رار  ق  ي تولید روستایی هاتعاونی سیسات و تجهیزات الزم براي امر آموزش و ترویج در اختیار  تا  ,امکانات -
 یرند.گ

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 


