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چکـیده
امروزه ترویج کشاورزي به عنوان یک نظام آموزش غیررسمی که قصد دارد سطح زندگی روستاییان را بهبود ببخشد با
چالشهاي مهم روستایی از جمله وجود فقر در روستاها مواجه است .مسأله فقر و به ویژه فقر فاحش روستایی از جمله
مسائل مهم اجتماعی است که همواره نظراندیشمندان اجتماعی را به خود جلب کرده است .رابطه بین فقر و زندگی
روستایی ،رابطهاي با ضریب همبستگی باال و مثبت بیان شده است .به طوريکه حتی برخی کشورها بطور غیرمستقیم،
فقرا و محرومان را به عنوان افرادي روستایی تعریف نمودهاند .پدیده فقر ،مشکالت اجتماعی و اقتصادي را در ابعاد
گوناگون به بار میآورد .این پدیده از توسعه نیافتگی اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی ناشی میشود و در روستاها ناکامی
برنامههاي توسعه کشاورزي این امر را موجب شده و میشود .کشاورزي بخش مهمی در توسعه اقتصادي و فقرزدایی در
بسیاري از کشورهاست .یکی از عمدهترین دالیل عدم توفیق استراتژيهاي توسعه کشاورزي ،عدم تشخیص اهمیت
ترویج و سازههاي نهادي و انسانی در توسعه هماهنگ جوامع روستایی بوده است .در این مقاله به بررسی نقش ترویج و
آموزش کشاورزي در کاهش فقر روستایی پرداخته شد و در این راستا ،براي گردآوري اطالعات از منابع مکتوب و اینترنتی
و اسناد موجود علمی پژوهشی استفاده و مقاله به روش تحلیلی مروري تدوین شده است.

واژگـان کلـیدی :فقر فاحش روستایی ،توسعه روستایی ،فقرزدایی ،الگوهاي حل مسئله
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افزایش جمعیت همراه با تغییرات شدید اقلیمی و زیست محیطی پیامدهایی را در پی داشته وخطراتی که در آینده امنیت و رفاه
جوامع بشري را تهدید می کنند .دیگرخطرات سنتی چون برخوردهاي بین المللی و تجاوز نظامی بوسیلهي قدرتهاي خارجی
نیست ،بلکه خطراتی ناشی از بیثباتیهاي اقتصادي ،فقر ،گرسنگی و بویژه عدم وجود امنیت غذایی میباشد (ازکیا .)1831،فقر،
یکی از مهمترین مسائلی است که اذهان سیاستگذران ،برنامهریزان و توده مردم را به خود مشغول کرده است ،پدیده ایی که قطعا
هزینهها و آسیبهاي متعدد دیگري را نیز به وجود آورده است .این موضوع موجب شده است که در دهههاي اخیر ،فقر مورد توجه
محافل بین المللی و جهانی قرارگیرد ،بهطوريکه ،ساالنه برنامهها و کنفرانسهاي متعددي براي چاره اندیشی درباره آن برگزار
شده ودهههایی نیز با این عنوان نامگذاري شده اند .یکی از فقیرترین و آسیب پذیرترین گروههاي موجود در جوامع ،بهویژه در
جهان سوم ،روستاییان هستند (طالب و همکاران.)1831،
مسأله فقر و بهویژه فقر فاحش روستایی از جمله مسائل مهم اجتماعی است که همواره نظراندیشمندان اجتماعی را به خود
جلب کرده است .بنابر تحقیقات فائو بیش از  50درصد از جمعیت فقیرترین کشورهاي جهان که قریب به یک میلیارد نفر میباشد،
در مناطق روستایی زندگی میکنند .درایران نیز نرخ فقر درنواحی روستایی بیشتر از نواحی شهري است (طاهري و همکاران .)1811
در واقع یکی از چالشهاي مهم جوامع روستایی ،فقر روستایی است که اندیشه بسیاري از صاحبنظران مسائل روستایی را به خود
معطوف داشته است .در روستاها به علت شرایط جغرافیا ،آب و هوایی ،نوع معیشت و توانایی کمتر در مقابله با حوادث ،فقر قلمرو
گستردهتري دارد (شاه آبادي و تلیایی .)1811 ،فقر پدیده اي فراگیر در جهان بوده و می توان آن را نتیجه تحوالت اقتصادي،
سیاسی و اجتماعی جهانی و کشوري دانست .فقر پدیدهاي چند بعدي است ،یعنی نه تنها شامل بعد اقتصادي براي نیازهاي اساسی
بلکه شامل بعد انسانی ،فیزیکی ،زیست محیطی ،اجتماعی و سیاسی است (یاسوري و امامی.)1815،
رابطه بین فقر و زندگی روستایی ،رابطهاي با ضریب همبستگی باال و مثبت بیان شده است .به طوريکه حتی برخی کشورها
بطور غیر مستقیم ،فقرا و محرومان را به عنوان افرادي روستایی تعریف نمودهاند .روستاییان نسبت به شهرنشینان داراي درآمد و
سرمایههاي کمتري بوده و ازخدمات رفاهی و اجتماعی ناچیزتري برخوردار هستند .بخش روستایی سزاوار توجه ویژه و فوري است
و هرگونه برنامهریزي براي کاهش فقر را باید از روستاها آغازنمود( .کیان مهر و همکاران  )1810ازدیدگاه فائو ( )1440اکثریت
فقراي روستایی ،کشاورزبوده یا درآمد آنها مرتبط با فعالیتهاي کشاورزي است .این افراد توانایی تولید یا کسب درآمد الزم براي
تأمین نیازهاي اساسی خود را ندارند .از این رو ،کشاورزي در مرکز برنامههاي کاهش فقر قرار گرفته است .رشد اقتصادي ،ضرورت
اساسی کاهش فقرقلمداد میشود که از طریق سرمایهگذ اري به ویژه سرمایهگذاري در بخش کشاورزي حاصل خواهد شد( .بسحاق
و همکاران .)1810،مسئله فقر به ویژه فقر روستایی از جمله موضوع هایی است که طی دو دهه اخیر به عنوان مهمترین معضل
جامعه بشري ،هم در جوامع توسعه یافته و در حال توسعه توجه فراوانی به آن شده است (بهرامیان و کرمی)1811 ،
فقر یکی از مهمترین و اساسیترین موضوعات در حیطهي توسعه روستایی محسوب میشود .با توجه به این که عمده جمعیت
فقیر جهان در مناطق و بافتهاي روستایی کشورهاي در حال توسعه زندگی میکنند .امروزه ،این مسئله آشکار شده که الزمهي
رسیدن به توسعه ،توجه به روستاها و بخش روستایی به عنوان بخش پایه است( .جمعه پور و همکاران)1814،
یکی از عمده ترین دالیل عدم توفیق استراتژيهاي توسعه کشاورزي ،عدم تشخیص اهمیت ترویج و سازههاي نهادي و
انسانی در توسعه هماهنگ جوامع روستایی بوده است؛ به عبارت دیگر کیفیت (دانش ،بینش ومهارت) نیروي انسانی ،تعیین کننده
چگونگی به کارگیري عوامل تولید است و ضعف در عملکرد تولید ،به عامل انسانی مرتبط است( .پاک و همکاران )1810،ترویج
کشاورزي یکی از مهمترین ابزارهاي سازمانی کشاورزي است ،زیرا انتقال و مبادله اطالعات راکه میتواند به دانش کاربردي منتقل
شود ارتقاء دهد .برنامههاي ترویجی کشاورزي در اغلب کشورهاي در حال توسعه براي برآوردن نیازهاي مهارتی و مدیریتی
کشاورزان محروم و کم درآمد ناکافی به نظر میرسند و این در شرایطی است که غفلت از برآوردن نیازهاي فقراي روستایی باعث
تضعیف فرآیند توسعه و افزایش فقر در این کشورها شده است.
چالش فقرا ،در میزان دسترسی به  0نوع سرمایه است که بر مبناي آنها ،قادر خواهند بود فعالیتهاي تأمین معاش خود را انجام
دهند .سرمایههاي طبیعی که ازآنها منابع مفید براي تأمین معاش اشتقاق مییابند .سرمایههاي اجتماعی ،سرمایههاي انسانی که
براي دنبال کردن راهبردهاي معاش ضروري هستند .سرمایههاي فیزیکی که زیرساختهاي اساسی وابزار تولید و لوازمی هستند
که افراد را به تأمین زندگی قادر مینمایند .سرمایههاي مالی که منابع مالی در دسترس افراد میباشند .همه این فعالیتها ،باید
سبب کمک به فقرا براي پذیرش راهبردهاي تأمین معاش شوند که براي دستیابی به نتایجی اعم از کیفیت زندگی باالتر ،کاهش
آسیب پذیري ،ارتقاء امنیت غذایی ،عدالت اجتماعی و برابري بیشتر و سرانجام استفاده پایداراز منابع طبیعی ،مناسب هستند؛
بنابراین ،هر برنامهریزي مداخلهگري براي کاهش فقر بایستی در ارتباط با درک فقرا نسبت به علل فقر در نظر گرفته شود .در هر
نوع برنامهریزي ترویج کشاورزي حامی فقرا ،پس ازشناسایی فقرا بر مبناي دسترسی آنها به منابع ،آنها باید براساس نوع نگرششان
به فقر طبقهبندي شوند و سپس دستاندرکاران ترویج میتوانند مطابق با آن ،برنامههاي کاهش فقر را طراحی نمایند( .کیان مهرو
همکاران.)1810،
با روند جهانیسازي کشاورزي ،تأکید و تمرکز اصلی روي افز ایش باروري و بهرهوري است .در گذشته تأکید اصلی روي ترویج
مبتنی بر تولید بوده است .بسیاري از کشاورزان سهم عمدهاي از تکنولوژيهاي تولید خود را مدیون نظامهاي ترویج هستند .نظام

جدول  :1پیشنهی تحقیقات انجام شده در مورد فقر روستایی ،منبع(:خراسانی و محمدی)1931،
خالصهي نتایج
عنوان
سال
محقق
در میان عوامل و زمینههاي اجتماعی تنها سه عامل سن سرپرست خانوار،
پورطاهري و
عوامل مؤثر برکاهش فقرخانوارهاي نوع بیمه و شاخص احساس محرومیت داراي رابطهي مستقیم با فقر
1831
بودهاند .عوامل اقتصادي در مقایسه با عوامل اجتماعی نقش بیشتري در
روستایی
همکاران
شکلگیري فقر در منطقهي موردمطالعه دارد.
فقر را باید از جنبههاي اجتماعی و با رویکردهاي انسانی و مشارکتی
تحلیل کرد .عالوه بر این ،در مطالعات یادشده ،موضوعاتی مانند آثار
فراتحلیل مطالعات فقر در جامعهي
طالب و
گوناگون فقر بر اقشار مختلف جامعهي روستایی ،سیاستهاي فقرزدایی و
1831
روستایی ایران
همکاران
ارزیابی آثار آنها و نیز اثر پدیدههاي کالن مانند جهانی شدن بر فقر
روستایی بررسی نشده است.
متغیرهاي جنسیت سرپرست خانوار ،سن سرپرست خانوار ،مخارج آموزشی
بررسی عوامل فقر خانوارهاي
1811
گریوانی و
خانوار و شغل سرپرست خانوار در سطح  11درصد و متغیر بار تکفل با
روستایی در اصفهان
همکاران
اطمینان بیش از  10درصد تأثیري معنیدار بر فقر دارند.
یگانه و
عامل دارایی ،تحصیالت و اعتبارات بانکی از مهمترین عوامل مؤثر بر
عوامل مؤثر بر توزیع فضایی فقر
1818
توزیع فضایی فقر در محدودهی موردمطالعه است.
خانوارهاي روستایی
همکاران
ضعف زیرساختهاي اقتصادي و سیاستگذاري دولتی ،افزایش مهاجرت
بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر
صدرموسوي و
فصلی و محدودیت سرمایهگذاري و اشتغال ،ضعف فرهنگ اجتماعی و
 1813گسترش فقر روستایی در شهرستان
مخاطرات طبیعی ،بروز خشکسالی و کاهش درآمد و ...از مهمترین عوامل
همکاران
میاندوآب
پخش و گسترش فقر در مناطق روستایی شهرستان میاندوآب است.
موقعیت فضایی خانوارها ،عوامل جمعیت شناختی ،آموزش و پرورش و
معیشت و فقر گذرا
تفاوت قیمتهاي مصرف کنندهي مهمترین عوامل تعیین کنندهي رفاه
1410
Dzanku
روستایی در غنا
خانوارهاي روستایی است.
نسبت افراد فقیر در چین نشانگر توزیع نامتوازن افراد فقیر روستایی است.
 1415الگوهاي زمانی مکانی فقر در چین
Liu et al
فقر در چین عمدتا در مناطق کوهستانی و مناطق مرزي تمرکز دارد.
 00درصد از خانوارهاي پاکستان در مناطق فقیرنشین زندگی میکنند.
تخمین میزان فقر چندبعدي در
&Padda
براي کاهش فقر باید منابع مالی اضافی براي رفاه اجتماعی ،آموزش،
روستاهاي پاکستان :کمک به
1413 AbdulHame
ed
بهداشت تأمین آب و توسعهي کشاورزي اختصاص یابد.
سیاستهاي توسعهي پایدار
جهت کاهش فقر روستایی باید تعیین تأثیر محل سکونت بر احتمال فقر
تحلیل تطبیقی فقر و نابرابري
در سطح فردي و خانوادگی ،مدت زمان رنج بردن از فقر و احتمال خروج
روستایی بین بریتانیا و ایاالت
1411 McAreavey
& Brown
از فقر تحت تأثیر سایر متغیرهاي داراي همبستگی با فقر انجام شود.
متحدهي آمریکا
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ترویجی باید با دانش و مهارتهاي مرتبط با بازار همسو باشد .این نونما شدن مجدد سیستم ترویجی قطعأ نقش تسهیلگري را براي
هدایت ترویج مبتنی بر کشاورز و مبتنی بر بازار به دنبال خواهد داشت که میتواند در کاهش فقر ،مفید باشد( .ابراهیمی و همکاران،
 .)1810هر نهادي که میخواهد اولویت کار خود را حمایت از فقرا قرار دهد نیازمند اطالعات جدید ،الگوها و رهیافتهاي روشنی
است که برمبناي آنها بتواند فعالیتها و مأموریتهاي خود را درارتباط با کاهش و ریشه کنی فقربه انجام برساند.
دالیل و مدارک در ایران نشان داده است که روند افزایش فقردر حال اتفاق است .فقر موجب پیدایش بیماري هاي اجتماعی و
فساد در جامعه می شود .کاهش فقر به عنوان یکی از مهمترین مباحث توسعه می باشد .تعدادي از محققان اقتصاد توسعه نظیر
امانو و همکاران ( )1110بر این عقیده هستند که مبارزه با فقر شرط الزم براي رشد است( .حکمتی فربد و همکاران )1813،کشور
ما نیز همانند کشورهاي در حال توسعه با مسئله فقر و گستردگی این پدیده در نواحی روستایی مواجه است و از مهمترین مشکالت
نواحی روستایی به شمار میرود .گفته شده که در هر سطحی از مصرف نرخ فقر در نواحی روستایی بیشتر از نواحی شهري است.
فقر در نواحی روستایی مسائلی چون ایجاد نابرابري در درون جامعه روستایی ،مهاجرت به شهرها ،تخلیه روستاها ،آسیب پذیري
محیطی روستاها ،باال رفتن آمار بزهکاري ،کاهش امنیت عمومی و بسیاري از مسائل دیگر را در پی دارد (خراسانی و محمدي،
.)1811
(محمدي یگانه و همکاران )1810،در پژوهش خود در مورد عوامل موثر بر فقر در نواحی روستایی در دهستان محمودآباد
نشان دادند که عاملهاي دارایی ،تحصیالت و اعتبارات بانکی از مهمترین عوامل موثر بر توزیع فضایی فقر در محدوده مورد
مطالعه بودهاند .یکی از مسائلی که کشورهاي توسعه نیافته و در حال توسعه درگیر آن هستند ،مسئله فقر به طور عام و فقر روستایی
به طور اخص میباشد (شرافت و همکاران .)1813،بانک توسعه جهانی ( )1445بر ترویج کشاورزي بعنوان عامل توسعهاي مهمی
براي افزایش کشاورزي جامع و پایدار و در نتیجه توسعه اقتصادي و کاهش فقر تأکید دارد.
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 -2روش تحقیق
پژوهش حاضر به روش مروري و با بهره گیري از مطالعات پیشین در جهت تبیین نقش ترویج و آموزش در کاهش فقر
روستایی انجام گردیده است .در این راستا ،براي گردآوري اطالعات ،از مقالههاي اینترنتی ،منابع کتابخانهاي و مکتوب و اسناد
علمی پژوهشی در زمینههاي مرتبط با پژوهش استفاده گردید.

 -3مبانی نظری
 -1-3مفهوم فقر

سال پنجم ،شماره ( 2پیاپی ،)22 :تابستان  ،9029جلد یک

فقر میتواند گسترده ،چندبعدي ،ذهنی ،متغیر درطول زمان ،قابلیتی وفقر رفاهی باشد وبرحسب هنجارها ،مقایسهها وتوقعات،
نسبی به نظر آید .فقر ،ابعاد مادي و معنوي دارد .فقرمعنوي یعنی نبود قدرت تصمیمگیري درزندگی ،که میتواند نوعی ناتوانایی
فکري و روانی و فقر فرهنگی هم تلقی شود .فقر میتواند بر تمام ابعاد توسعه پایدار اعم از اقتصادي ،اجتماعی ،مدیریتی و زیست
محیطی تأثیر بگذارد (قرنی آرانی .)1818 ،صفر خانلو و محمدي نژاد ( )1814در پژوهش خود فقر مطلق را عدم توانایی فرد یا
خانوار در تامین حداقل نیاز توصیه شده انرژي سرانه در روز و تامین پوشاک ،سرپناه و بهداشت و درمان ذکر کردهاند .در شرایط فقر
مطلق شدید نیز افراد و خانوارها ها قادر به تامین بیش از  34درصد از کالري مورد نیاز خود نمی باشند؛ اما فقرنسبی عبارت است از
پایین تر بودن درآمد فرد از متوسط درآمد جامعه (خراسانی و محمدي.)1813،
"تانسند" فقر را به این صورت تعریف میکند «افراد ،خانوادهها و گروههاي جمعیتی را زمانی میتوان فقیر به حساب آورد که
با فقدان منابع براي کسب انواع رژیمهاي غذایی ،مشارکت در فعالیتهاي اجتماعی و شرایط و امکانات معمول زندگی مواجه
باشند»(کاشی و همکاران  .)1830فقر انواع گوناگونی دارد و میتواند حاد باشد و اگر برنامهریزي براي آن صورت نگیرد ،مزمن شود.
فقر تنها ناشی از محرومیت مادي نیست ،بلکه به طور عمده ،پدیدهاي اجتماعی است که موجب میشود اشخاص فقیر از ظرفیت
وتوانایی خویش درک صحیحی نداشته باشند (چمبرز.)1835 ،

 -2-3انواع فقر
فقر درآمدی :محرومیت مادي که با معیار درآمد یا مصرف سنجیده میشود .غذاي کافی ،مسکن ،تحصیالت و بهداشت
ازجمله نیازهاي اساسی است که نبود آنها فقرا را از داشتن زندگی مطلوب محروم میسازد (شادي طلب و همکاران .)1835
فقر قابلیتی :در این رویکرد مالک تشخیص فقرو محرومیت ،دستیابی به کارکردهایی در زندگی است که براي افراد مطلوب
و ارزشمند است .ازجمله این کارکردها تغذیه کافی ،برخورداري از خدمات بهداشتی ،دسترسی به آموزشوپرورش ،مشارکت در
تصمیمات گروهی وغیره است .مجموعه این کارکردها قابلیت افراد را تشکیل میدهند .هدف رویکرد قابلیتی به فقر ،انکار درآمد
پایین به عنوان یکی از عوامل دخیل در فقر نیست ،بلکه این رویکرد به این موضوع میپردازد که صرف برخورداري از درآمد کافی
و متعارف جهت تأمین مایحتاج زندگی نمی تواند تعیین کننده عدم محرومیت افراد تلقی شود ،بلکه توانایی یا عدم توانایی تبدیل
این قابلیت است که میتواند محرمیت یا عدم محرومیت افراد را مشخص سازد (محمودي و همکاران.)1830،
فقر روحی و روانی :قفر روحی شامل عدم دسترسی به خدمات ،افزایش حجم کار و ترد شدن از جامعه است ،خروج اعضاي
خانواده کشاورز ازجامعه خود ،ا ز فعالیت هاي اجتماعی و گروه هاي اجتماعی منجر به از دست دادن سرمایه اجتماعی می شود
(سلمان شهرکی.)1810 ،

 -3-3شاخصهای فقر روستایی
صالحی و همکاران ( )1810در پژوهش خود شاخصهاي فقر روستایی را در جدول ( )1نشان داده اند.
جدول  :2شاخصهای فقر روستایی (منبع :صالحی اصفهانی و همکاران)1931،

ابعاد

مولفه

اقتصادي
درآمد

محیطی
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مسکن

شاخص و گویه
 -1عدم استفاده از فرآوردههاي پروتئینی -1 ،عدم استفاده از لبنیات و حبوبات-8 ،عدم استفاده
ازانواع میوه و سبزیجات
-1عدم رضایت از میزان درآمد-1 ،عدم پس انداز-8 ،عدم دسترسی به وامها و اعتبارات بانکی،
-0ناتوانی در خرید یا دسترسی به انواع نهادهها -0عدم توان سرمایه گذاري در امور کشاورزي-1 ،
عدم دسترسی به بازار محصوالت کشاورزي
-1بیدوامی مصالح بکار رفته در مسکن -1 ،بیدوامی سازه واحدهاي مسکونی -8 ،میزان
تأثیرمعماري واحدهاي مسکونی روستایی در عدم صرفه جویی انرژي-0 ،کمبود فضاي واحد
مسکونی -0 ،میزان برخورداري واحد مسکونی از امکانات -1 ،میزان دسترسی به امکانات-5 ،
عدم رضایت از معماري مسکن

ابعاد

مولفه
آموزش

بهداشت

ا ر تبا طا ت اجتماعی
اجتماعی
ذهنی (روانی)

شاخص و گویه
-1عدم شرکت در کالسهاي آموزشی و ترویجی -1 ،عدم دریافت نشریه ترویجی -8 ،عدم
برخور داري از امکانات ترویجی بر اساس استفاده از مرکز خدمات جهاد کشاورزي در روستا-0،
عدم وجود مدارس نوساز با کیفیت براي تحصیل فرزندان -0 ،نبود معلمان خوب و با تجربه براي
تحصیل فرزندان
-1عدم دسترسی به خدمات درمانی و بهداشتی (خانه بهداشت ،درمانگاه)-1 ،وجود مشکالت
بهداشتی ناشی از جانوران موذي (موش ،مگس و غیره)-8 ،عدم وجود جایگاه دفع زباله-0 ،
نداشتن روشهاي بهداشتی جمع آوري زباله
-1عدم مشارکت در فعالیتهاي اجتماعی روستا -1 ،نداشتن رابطه خوب با همسایگان و اهالی
روستا -8 ،عدم توجه به سرنوشت دیگران (مهم نبودن سرنوشت افراد) -0 ،ناتوانی در دفاع از حق
خود (گوشه گیري) -0 ،عدم وجود راههاي مناسب براي حمل و نقل -1 ،وجود فاصله زمانی زیاد
تا مراکز شهر -5 ،عدم رضایت از حمل و نقل عمومی -3 ،استفاده از شبکههاياجتماعی
 -1عدم رضایت از وضع موجود زندگی -1 ،نداشتن انگیزه براي بهبود وضعیت خود -8 ،عدم امید
به بهتر شدن آینده -0 ،معتقد نبودن به ثروت و ثروتمندان -0- ،وجود حس محرومیت-1 ،اعتقاد
به وجود بی عدالتی در حق خود

توسعه روستایی استراتژي است که براي بهبود زندگی اقتصادي و اجتماعی گروه مشخصی از مردم که همان روستاییان
فقیرند ،طراحی می شود .این استراتژي در پی گسترش منافع توسعه در بین فقیرترین افرادي است که در نواحی روستایی به دنبال
امرار معاش هستند .به عبارتی میتوان گفت که توسعه به دنبال تغییر وضع موجود یک جامعه و حرکت به سمت وضع مطلوب بوده
که با توجه به ساختارهاي جامعه ترسیم شده است .توسعه روستاها بنا به پیوند ناگسستنی و عمیق با بخش کشاورزي در گرو
اصالح ،بهبود و توسعه سازمان بخش کشاورزي در فضاهاي روستایی است (افراخته و همکاران .)1811،از مهمترین عوامل رسیدن
به عدالت اجتماعی ،برنامههاي کاهش فقر است .کاهش فقر همواره هدف اساسی سیاست هاي عمومی به موافقت نامه هاي بین
المللی بوده و نخستین هدف از اهداف توسعه هزاره است .این موضوع یک عنصر محوري در بحث و گفتگوي دستورکار توسعه پسا
 1410بوده و بسیاري از کشورها سیاستهاي اجتماعی خود را براي محور کاهش فقر قرار دادهاند (راغفر و اسفندیار.)1810 ،
نگرش برنامهریزان به بخش کشاورزي نباید صرفا به مثابه نوعی «ماشین تولید» باشد بلکه باید روستا را بستر زندگی و
معیشت بخشی از جمعیت انسانی کشور در نظر گرفت که نیازمند است این بخش همگام با سایر بخشهاي اقتصادي به نحوي
مؤثر در مسیر توسعه گام بردارد تا با چنین رویکردي عرصههاي توسعه روستایی و کشاورزي همسو با یکدیگر عمل کنند و رویکرد
همافزایی داشته باشند (بدري و همکاران)1814،؛ بنابراین یکی از راههاي ناگزیر پیشرفت و جلوگیري از افزایش فقر روستاییان،
توجه به وضعیت معیشتی خانوار روستایی است .در فرهنگ آکسفورد ،معیشت پایدار وسیلهایی حمایتی تعریف شده است که صرفا
براي مصرف و درآمد نیست ،بلکه وسیلهاي براي زندگی ایمن محسوب میشود .اولین بار چمبرز در دهه  1134این مفهوم را مطرح
کرد و کمیسیون جهانی توسعه و محیط زیست آن را به رسمیت شناخت .مفهوم مهم و مرکزي در ایده معیشت پایدار ،ایمنی
معیشت است (شکوري و همکاران.)1818،
تغییراتی عمده در تفکرروستایی در نیم قرن گذشته رخ داده و رهیافت معیشت پایدار روستایی به طور بالقوه در کشورهاي
درحال توسعه در تالش براي کاهش فقر روستایی ،مطرح شده است .رهیافت معیشت پایدار بر تفکري جامع و منسجم درباره
کاهش فقرو توسعه روستایی تأکید نموده و به سرعت محبوبیت زیادي در میان محققان و دستاندرکاران توسعه بدست آورد.
رهیافت معیشت پایدار در طول سالهاي گذشته ،بهترین روش براي پرداختن به مسائل فقر و توانمندسازي فقرا بوده است .رهیافت
معیشت پایدار یکی از رویکردهاي تحلیلی جدید درزمینه توسعه روستایی است و در سالهاي اخیر به منظور توسعه روستایی و
کاهش فقر مورد توجه قرار گرفته است و از جمله رویکردهایی است که سعی دارد مشکل فقر و آسیبپذیري خانوارها را بر
محوریت انسان حل کند (نوروزي و همکاران  .)1810در وجود انسان دو نیروي اساسی نهفته است ،یکی نیروي جسمانی و دیگري
نیروي فکري .با توجه به رشد و توسعه فناوري بر همگان آشکار است که سهم و اهمیت نیروي فکري در مقایسه با نیروي جسمی
حیاتیتر است .بدین ترتیب مشاهده می شود همه چیز در نیروي تفکر انسانی و اولویت آن جمع میشود و میتوان نتیجه گرفت که
براي نیل به اهداف توسعه الزم است سرمایهگذاري را در این زمینه تقویت کرد .ایجاد قابلیت تفکر و توسعه نیروي فکر صرفا از
طریق فرآیند آموزش امکان پذیر بوده و تاکنون راه دیگري جهت نیل به این هدف ابداع نگردیده است (برادران و همکاران.)1810،
آموزش ،بنیان توسعه کشاورزي است .ترویج مکتب تحقق آموزش روستاییان است پس آموزش مبتنی بر این مکتب ،بنیان توسعه
روستایی است .ترویج کشاورزي داراي کارکردهاي متعددي چون افزایش و بهبود معیشت ،آموزش به کشاورزان و افزایش تولید
است که میتواند از آنها براي ایفاي نقشهاي دیگري چون کاهش فقر بهره ببرد (ابراهیمی وهمکاران.)1810 ،
براي مواجهه با مسائلی ازقبیل فقر روستایی ،الگوها و مدلهاي حل مسئلهاي نیاز است که جهتگیري آنها به سمت کشاورزان
ضعیف و فقراي روستایی باشد .جهتدهی فعالیتها به سوي فقرزدایی ،نیازمند تغییر نگرشها در نظام ترویج کشاورزي میباشد و
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 -4ترویج کشاورزی و فقر زدایی

23

سال پنجم ،شماره ( 2پیاپی ،)22 :تابستان  ،9029جلد یک

به منظور منسجم نمودن فعالیتها ،باید رهیافت و الگوي مناسبی را به کار گرفت .بیشک ،عاملین ترویج با توجه به نقش و
مسئولیتی که طی سالیان متمادي بر عهده داشتهاند ،از جمله کسانی هستند که در متن جریانات و تحوالت جامعه روستایی قرار
داشته وعموما داراي دیدگاههاي واقعیتر از نیازهاي جامعه روستایی بوده و بهتر میتوانند درباره جهتگیري برنامههاي ترویجی
قضاوت نمایند (کیان مهر و همکاران .)1810
رشد سریع جمعیت و تامین غذاي کافی براي جمعیت رو به افزایش جهان ،پیشرفت علم و فنآوري ،مبارزه با فقر و گرسنگی،
کشاورزي تجاري با رقابت نسبی باالي سرمایهگذاري و اشتغال دانش آموختگان رشتههاي کشاورزي ،بهبود سطح زندگی و رفاه
کشاورزان و روستاییان ،بخش کشاورزي را با چالشهاي رقابتی فزایندهاي روبهرو کرده است .یکی از موثرترین و مهمترین منابع
سازمان ،نیروي انسانی آن است که اگر به درستی تربیت شده و توانا باشد میتواند سازمان را پویا و منابع متنوع و فراوانی را براي
سازمان خود فراهم سازد؛ بنابراین راهکار اصلی براي کارآمدي و اثربخشی «آموزش منابع انسانی و ترویج مفاهیم کشاورزي» است.
آموزش و ترویج همواره بهعنوان وسیلهایی مطمئن در جهت بهبود کیفیت عملکرد و حل مشکالت مدیریت مدنظر قرار میگیرد و
فقدان آن نیز یکی از مسائل اساسی و حاد هر سازمان را تشکیل میدهد و باعث رکود سازمان میشود (شیري و همکاران .)1811
با تغییر پارادایم ترویج کشاورزي از انتقال تکنولوژيها و نوآوري به سمت فرآیند یادگیريهاي اجتماعی ،الزم است تا در
زمینههایی ماننند ارزشها ،شیوهها و حتی روشهاي آموزشی ترویجی نیز تغییراتی ایجاد شود .در این راستا ،نقش سنتی مأمور
تغییر نیز باید از انتقال تکنولوژي یا نوآوريها به سمت ایفاي نقش تسهیلگري حرکت کند .براي این منظور نیز باید از فرآیندهایی
مانند افزایش سرمایهاجتماعی ،فرآیندهاي یادگیري گروهی در راستاي طراحی ،توسعه و بکارگیري نوآوريهاي کمک کننده استفاده
کنند (اسالمی و همکاران.)1810،
ابراهیمی و همکاران ( )1810درتحقیق خود بیان میکنند ،ترویج کشاورزي نقشی اساسی در بحث فقرزدایی ایفا میکند.
براساس یافتههاي این مطالعه ،توانمند سازي جامعه بعنوان مناسبترین استراتژي در فقرزدایی میباشد .شانس بیشتري وجود دارد
که مردم و کشاورزان در فعالیتهاي ترویجی کسب و کارهاي درآمدزا مشارکت کنند ،اما مشروط بر آنکه آنها توانمند شوند.
تأکیداصلی باید روي آموزش باشد تا بدین وسیله مردم ،با اطالعا ت الزمی که براي ریشه کن کردن فقر نیاز دارند ،تجهیز شوند.
کشاورزان باید تشویق شوند تا انجمنهایی را تشکیل دهند که آنها را قادر سازد تا بتوانند براحتی تسهیالت اعتباري و وام و منابع
الزم را براي سرمایهگذاري دریافت کنند .ترویج تولید محور که تأکید بر ارائه اطالعات فنی براي افزایش تولید و بهرهوري
کشاورزي است ،ممکن است بر پدیده فقر ،بویژه اگر ریشه در مسائل اجتماعی مانند انزوا ،حاشیه نشینی و فقدان دسترسی به منابع
داشته باشد ،تأثیر چندانی نداشته باشد .هرچند تردیدي نیست که دسترسی به دانش و اطالعات میتواند تأثیر قابل توجهی برکاهش
فقر بگذارد ،اما قبل از تعریف جایگاه ترویج در فرآیند فقرزدایی باید عوامل ایجاد فقر به طور دقیق شناسایی شوند و اگر این عوامل
به زمینه غیرکشاورزي مرتبط باشند ،ترویج باید درآن حیطهها نیز نقش ایفا کند (فمی و همکاران.)1835،
اگرچه خانوارهاي فقیر از بسیاري امکانات ومنابع براي دسترسی به رفاه نسبی محروم هستند و به شکلی نابرابر در مقایسه با
سایر خانوارها قرار دارند ،اما درون این خانوادهها نیز توزیع منابع محدود به صورتی نابرابر صورت میگیرد .شواهد حاکی از آن است
که مسألهي جنسیت یکی ازعوامل مهمی است که باعث شده است تا درون خانوارها ،زنان از بسیاري از حقوق و امکانات محروم
شوند و در نتیجه ،نسبت به مردان فقیرتر باشند .شایان ذکر است که این منابع فقط به امکانات مادي کمتر زنان اشاره ندارد ،بلکه
برخورداري ازسطح آموزشی پایینتر ،تقسیم کارناعادالنه ،ساعات کار بیشتر و فعالیتهاي اجتماعی محدودتر را نیز در مورد زنان
شامل میشود (حیاتی و همکاران .)1811،اگر قرار است خدمات ترویجی در راستاي فقر زدایی باشد باید به توانمندسازي زنان و
گروههاي اقلیت و فقراي روستایی ،ظرفیت سازي فردي و نهادي و افزایش تقاضا براي آن دسته از خدمات ترویجی که قبال در
سطح محدود ارائه میشدند توجه کند .خدمات ترویجی فقرمحور باید مشکالت سازمانی ،اجتماعی و خلق نوآوري در مناطق
روستایی را از طریق تسهیل دسترسی روستاییان و فقرا به منابع اعتباري ،بهبود دسترسی آنها به زمین و مهارتهاي مدیریت منابع
اشتراکی ،برطرف کنند (فمی و همکاران.)1835،
خدمات رسانی ترویج براي زنان روستایی باید به دنبال فراهم کردن سه هدف اساسی افزایش بهرهوري کشاورزي ،برابري
جنسیتی و ریشه کنی فقر روستایی باشد و دستیابی به این اهداف ،آنگاه امکانپذیر میشود که مباحث و دیدگاههاي جنسیتی در
سازمان ترویج ،تلفیق و نهادینه گردد (علی بیگی و همکاران.)1811،

 -5نتیجهگیری
ترویج کشاورزي ابزاري مفید و کارآمد است که در صورتی که به وظایف خود به خوبی عمل کند میزان بهرهوري را افزایش
میدهد و باعث افزایش درآمد شده که میتواند نهایتا در کشورهاي درحال توسعه و توسعهیافته به فقرزدایی بیانجامد .اگر قرار باشد
که ترویج به فقرزدایی کمک کند ،بسیار مهم است که استراتژيهاي معیشتی گوناگون شناسایی گردد وراهها و کاربردهاي گوناگون
تصمیمات کشاورزان مورد شناسایی قرار گیرند .ترویج باید گزینههایی درخور داشته باشد که بتواند در موقعیت مناسب تغییراتی را
ایجاد کند که با موقعیت کشاورزان مرتبط و مناسب باشد .افز ایش تولید و تجاريسازي و مدرنسازي کشاورزي تنها راه حلهایی
که منجر به ریشهکن کردن فقر میشوند ،نمیباشد و دربرخی موارد انتخابها و راهحلهاي مناسبی نمیباشد .ترویج باید به افزایش
توانایی کشاورزان براي ایجاد انتخابهاي آگاهانه براي پذیرش واتخاذ راهکارهاي گوناگون تولید و ثروت و اتخاذ استراتژيهایی
20

که مناسب با موقعیتهاي خاص و سرمایههاي نهادي و سازمانی و اجتماعی است ،کمک کند؛ و در این راستا گسترش مطالعات
علمی در نواحی روستایی در راستاي شناسایی عوامل موثر در ایجاد فقر در روستا و برنامهریزي و کوشش مستمر براي ارتقاء این
مطالعات و بهرهگیري کاربردي و عملیاتی از نتایج آنها یک ضرورت تمام و قطعی است.
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سال پنجم ،شماره ( 2پیاپی ،)22 :تابستان  ،9029جلد یک

جهان امروز دریافته است که آموزش افراد ،نوعی سرمایهگذاري ملی است و هر کشوري که دراین راه تالش بیشتري نماید،
بدون شک از رشد و توسعه اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی بیشتري در آینده برخوردار خواهد شد .از این رو پیشنهاد میشود ترویج
براي کاهش فقر در مناطق روستایی ضمن ریشهیابی علل فقر به دنبال آموزش روستاییان در زمینههایی چون مشاغل کشاورزي و
غیر کشاورزي باشد چرا که فعالیتهاي غیرکشاورزي میتواند به عنوان مرکزي براي امرار معاش روستایی تبدیل شود و از این
طریق موجب تنوع بخشیدن به درآمد از راههایی مانند صنایع دستی ،بافندگی و غیره گردد.
شواهد نشان میدهد که سازمانهاي ترویجی کشورهاي در حال توسعه ،خدماتی شایسته را به زنان روستایی ارائه نمیدهند و
تنها ،در کشورهایی انگشت شمار راهحل ساختاري شایستهایی براي کمک به زنان روستایی که در خانه و مزرعه کار میکنند ارائه
میدهند .ازاین رو پیشنهاد می شود خدمات ترویج با تحت پوشش قرار دادن زنان روستایی ،آنها را توانمند سازد تا بتوانند در کاهش
فقر خانوار روستایی نقش ایفا کنند .همچنین به منظور کاهش فقر در جوامع روستایی در بلند مدت میتوان با ارائه آموزشهاي
ترویجی بر مبناي نیازسنجی واقعی میتوان برنامه هایی براي اشتغال زایی ،توانمندي سازي مردم روستا ،ترویج و گسترش
الگوهاي تغذیه مناسب تاسیس مراکز بهداشتی و درمانی و فراهم نمودن امکانات الزم براي دسترسی آسان به مواد غذایی طراحی
و اجرایی نمود.
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