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 چکيده
ارائه سرویس ها و خدمات گسترده به منظور  از یک سو هدف عمده در بخش کاربردهای اطالعات،

در این رابطه با . وری در ابعاد متفاوت اجتماعی در یک جامعه اطالعاتی است افزایش کارائی و بهره

آوری اطالعات،  توجه به نقش محوری و حمایت بخش زیرساخت اطالعات و دستاوردهای بخش فن

 فراهم اطالعات، کاربردهای بخش در پویائی و گسترده ها و خدمات متنوع، امکان ارائه سرویس

کاربردهای اطالعات، عليرغم استفاده از سخت افزار، محور عمليات و هسته  بخش در. گردد می

جهانی سازی و ازدیاد  و از سوی دیگر دهد را طراحی و پياده سازی نرم افزار تشکيل می اساسی

ترویج کشاورزی . ها گردیده است ی انسانای در زندگ های جدید منجر به تغييرات گسترده فناوری

ها و موسسات در کشورهای مختلف  نيز از چنين تغييراتی در امان نيست و به همين لحاظ سازمان

سازی، ارتقاء ارتباطات و ازدیاد  جهانی. در حال ایجاد تغييراتی در فلسفه و ساختارهای خود هستند

اقتصادی، اجتماعی و سياسی در سطح جهانی  های متقابل های جدید باعث رشد وابستگی فناوری

سيستم های کشاورزی یکی از بازوهای قدرتمند دولت در جهت نشر فناوری بی شک . گردیده است

های مرتبط با کشاورزی است و نقش مهمی در تضمين توسعه و معيشت پایدار خانوارهای 

تا به مقایسه تطبيقی ميان از این رو در پژوهش حاضر قصد بر آن است . کند روستایی ایفا می

راهبردهایی که دو کشور ایران و چين در جهت توسعه این مهم  به کارگرفته اند پرداخته شود و در 

 .پایان راهکارهایی کاربردی جهت تسهيل اشاعه این نوآوری در کشور ارائه شود

نتقال اطالعات، فناوری اطالعات و ارتباطات، نظام نوین ترویج کشاورزی، مدل ا :يديکل واژگان
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 مقدمه

و یکی از ضروریات تحقق امنيت غذایی، بخش  (2112گروندی، )زمين نقش مهمی در تامين امنيت غذایی بشر دارد 

المللی، تغييرات آب و هوایی و الگوهای بازار  های داخلی و بين بخش کشاورزی متاثر از عوامل مختلفی از قبيل سياست. کشاورزی است

ری در کليه امور بخش ، و به تبع آن ناپایدا(2112روهانا، )های جدی در این بخش  توانند منجر به بروز آسيب و تجارت است که می

و تحقق پایداری در  که پيشنهاد استفاده از فناوری برای توسعه است یک مکتب فکری ICT4D مبحثدر این ميان . کشاورزی شود

فریمن )د جستجو کر اقتصادی شومپيترین-توان در نظریه تکامل اجتماعی های نظری آن را می پایه. کند را مطرح می فرآیند توسعه

که منجر به نوسازی شيوه عمل در کليت جامعه شامل حوزه های  که عبارت است از یک فرایند پی در پی از تحوالت خالقانه (2112

1فناوری اطالعات و ارتباطات برای توسعه .شود اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سياسی آن می
به استفاده از فناوری اطالعات و  

 حامی آن بر این عقيده است نظریه. اشاره می کند المللی و حقوق بشر ی و اقتصادی، توسعه بيندر زمينه های توسعه اجتماع ارتباطات

نيازمند این مهم  .، به توسعه آن جامعه کمک بيشتری می کندمطرح شود که اطالعات و ارتباطات هرچه بيشتر و بهتر در یک جامعه

های  را در دسته فناوری  ICT4Dاین موضوع، . باشد نيز می پایهو آموزش  درک درستی از توسعه جامعه، فقر، کشاورزی، بهداشت

موتور محرک که  قلمداد می شود دهد و اگر به صورت آزادانه به اشتراک گذاشته شود، یک فناوری مناسبِ منبع باز قرار می مناسب

اری از کارشناسان، توسعه پایدار تنها به عقيده بسي ،(2112، 2پرز)ت پی در پی برای تحول خالقانه، تغييرات فناوری اس آن، تالش

توسعه فناوری اطالعات مقدمه ای به منظور . زمانی امکانپذیر است که مقوله فناوری اطالعات به حداقلی از توسعه دست یافته باشد

دولت با شهروندان و  تواند به بهبود روابط بهبود روابط شهروندان با دولت و دولت و شهروندان یا شهروندان با شهروندان دیگر که می

از این رو فناوری اطالعات و ارتباطات نقش مهمی در فرآیند تحوالت دنيای کنونی  (.1331فراهی و همکاران )روستایيان منجر شود 

ای  ای حوزه خدمات فناوری اطالعات و ارتباطات برای کشاورزان در سطح ملی و منطقه(. 2112و همکاران،  3یون ژانک)اند  ایفا کرده

های نوظهور  تواند زیربنای تحقيق، توسعه و کاربرد زمينه آورد که می جدید و اميدوار کننده به نام کشاورزی الکترونيک را را فراهم می

گذاری دولت و پشتيبانی در زمينه توسعه کشاورزی الکترونيک در  لذا سرمایه(. 2113، وهمکاران 2گاکرو)در بخش کشاورزی باشد 

در واقع  (.2112،  اویاو) کشورهای در حال توسعه به دليل عدم وجود منابع کافی در بخش کشاورزی بسيار حائز اهميت است

وری، ایجاد کشاورزی  تواند منجر به افزایش بهره یی فناوری اطالعات و ارتباطات تغيير شکل یافته و م کشاورزی سنتی به وسيله

اطالعاتی محرکی طوالنی مدت برای توسعه کشاورزی و همچنين و کشاورزی  اطالعاتی و همچنين دستيابی به توسعه پایدار شود

راستای  بنابراین دسترسی به اطالعات و دانش در(. 2112یوژانگ و همکاران، )شاخص مهم نوسازی کشاورزی محسوب می شود 

های شدید در بازارهای داخلی و خارجی به  کشاورزان به منظور مواجهه با رقابت. وری کشاورزی، ضرورتی انکارناپذیر است افزایش بهره

سواد اطالعاتی  از این رو(. 2112ژانگ و همکاران، )منظور به حداکثر سازی منافع اقتصادی خود به طور کامل باید آگاه باشند 

های اطالعاتی برای دسترسی به خدمات اطالعاتی و در نهایت  ها، دانش و آگاهی از مزایای سيستم ح تحصيالت آنکشاورزان، سط

تواند نقش مهمی در راستای  چندان دور می ی نه افزایش آگاهی و آموزش در این زمينه در آینده. حصول خدمات اثر بخش تاثير دارد

های اطالعات دارای ظرفيت شفاف و قابل  بی شک استفاده از فناوری(.  2112لی، )د های اطالعات داشته باش موفقيت انتشار مدل

برنده در  ای که عوامل پيش بگونه. توجهی برای بهبود کيفيت زندگی و برقراری ارتباط ميان افراد و همچنين تسهيل مدیریت خود است

ها از بعد توسعه دانش فنی است، قابليت و پتانسيل این فناوری  ریتوسعه فناوری اطالعات و ارتباطات روستاها، قابليت و پتانسيل فناو

ها از بعد توسعه دانش مدیریتی و نيز قابليت و پتانسيل  این فناوری های از بعد توسعه دانش اقتصادی که مربوط به امور بازرگانی و 

با این حال، هنوز هم موانع قابل (. 2111ن، سادا)تجاری چون قيمت ها، نوسان ها و روندهای آن ها ارزشمند است، بستگی دارد 

بگونه ای که  با وجود پيشرفت در تکنولوژی (.  211و همکاران،  2کلی)توجهی برای استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات وجود دارد 

های کامپيوتری  ی ه از تکنولوژهنوز هم مانع دسترسی برابر و استفاد« شکاف دیجيتالی»ای به نام  و دسترسی جهانی به اینترنت، پدیده

                                                           
1 Information and communication technologies for development(ICT4D) 
2 Perez 
3 Yun Zhang 
4 Gakuru 
5 Qiao 
6  Kelly 
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ها نشان  اما بررسی(.  211،  دوالن)ها در بين افراد غنی و فقير است  شکاف دیجيتالی دسترسی به تکنولوژی .توسط افراد شده است

در پيش  سال 13به عنوان مثال در . دهد کشوهای گوناگون اقدامات اساسی را در این رابطه از چند دهه پيش در انجام داده اند می

  برای  روستایی  زنان  بوسيله عمدتاً  که  است  روستایی  در نواحی  همراه  از تلفن  تجاری  استفاده  خدمات    فون  گرامين  ، پروژه بنگالدش

  لبنيات  توسعه  ملی  تعاونی و یا، رود کار می  به  شهری  در نواحی  محصوالت  های از قيمت اطالع و  پزشکی  های توصيه و ها کمک  دریافت

 از( شير) محصوالت   این. دهد می  خدمت خانوار هزار 211 حدود  به  ، روزانه است  ها در جهان تعاونی ترین  از بزرگ  یکی  در هند که

خرید،  امور ، محل رد و  سرعت  به تواند می  تعاونی  دراین کاربرد مورد  ای رایانه  نظام. شوند می  آوری جمع  ناحيه   2 در روستا 32111

سایمون )دهد  انجام را  توزیع و  حسابداری ، آوری جمع خرید، امر  مدیریت  کلی طور به و  حساب  صورت شير، صدور  چربی  محتوای  آزمون

  توسعه  های چالش با مطلوب   مواجهه  جهت در(  133ـ2111  برنامه)  مالزی کشور در  کشاورزی  ملی  سياست(. 2112و همکاران، 

 امور  کارشناسانه  مدیریت بهبود منظور  به  سياست  این.  است  شده  ریزی پایه  دانش  مدیریت  رهيافت  ، براساس روستایی و  کشاورزی

 در موجود های  روش  بهترین از  استفاده  به  موجود، تشویق  ها، کاربرد بهتر منابع کاری  از دوباره  جلوگيری ر،ت بيش  وری بهره  به ، کشاورزی

  شده اتخاذ  روستایی و  کشاورزی  های محيط  بهتر نيازهای  کسب و  درک  حال  عين در و  کشاورزی  جوامع  به  دهی سرویس بهبود توليد،

(  و اقتصادی  نیف)  مدیریتی  و اطالعات  دانش  منظور گسترش  به  ای رایانه 3  خبره  های از نظام  در مصر، استفاده(. 2111سدان، )است 

 و  محصوالت  درباره  مزرعه  مدیریت  برای  الزم  اطالعات  کليه  نظام  دراین.  است  یافته  گسترش  زیادی  ميزان  به  برداران ، توسط بهره مزرعه

 ها آن  کنندگان مصرف دراختيار اند، شده  راحیط هوشمند  های نظام  براساس  که  افزارهایی نرم در و شوند می  آوری جمع  مختلف شرایط

 (.همان)گيرند  می قرار

 بيان مساله و ضرورت پژوهش
های انتقال و  در پارادایم های فکری و رویکردهای نوین روستایی، بهره گيری از دانش و اطالعات و به دنبال آن، ابزارها و تکنولوژی

ی توان کارکردهای گوناگون توسعه را در ارتباطی تنگاتنگ و تبادل آن حایز اهميت است و جایگاه ویژه ای است که به سادگی م

همچنين فناوری اطالعات نحوه (.   13محمد قلی نيا و یعقوبی فرانی، )نزدیک با کارکردهای فناوری اطالعات و ارتباطات ارزیابی کرد 

کان دستيابی به هرگونه اطالعات از اخبار، ای که ام کند، بگونه پردازش، ذخيره و ارائه اطالعات را به شيوه الکترونيکی فراهم می

(. 2111شارما، )شود  های خام و تکميل شده و امثال آن برای کاربر ميسر می سرگرمی، ارتباطات بين فردی، اطالعات آموزشی، فرم

وضوعی است که درک اثرات فناوری اطالعات و ارتباطات بر توسعه روستایی، حساسيت های محلی و مساله پایداری، نقطه کانونی م

تواند  ها می کند که در دسترسی این فناوری گورشتاین آن را اجتماع انفورماتيک می نامد و در محتوای توسعه روستایی اشاره می

، ازکيا)ای از منابع و ابزارها را برای حيات اجتماعی و فردی فراهم کند تا از این ابزارها برای رسيدن به اهدافشان استفاده کنند  مجموعه

را با توجه به کارکردها و خدمات ارائه شده توسط آن در نواحی روستایی تشریح  ICTبرخی از پژوهشگران اهميت وضرورت (.   13

کرده و مواردی همانند توسعه اجتماعی، افزایش قدرت تصميم گيری روستایيان، گسترش بازارهای محلی و روستایی، کاهش آثار 

توانمند سازی فقرای روستایی، افزایش کيفيت زندگی و غيره را به عنوان کارکردهای مهم فناوری بالیای طبيعی، حفظ محيط زیست، 

نواحی روستایی به علت بعد مسافت و پراکندگی، از بسياری (. 1331،  موالیی هشجين و همکاران)اند  اطالعات و ارتباطات بيان کرده

های  تواند به شکلی موثر در ارائه خدمات نقش داشته باشد، با این حال ظرفيت می اند و استفاده از این فناوری از امکانات محروم مانده

لذا (. 2112شکور، )ریزی های منطقی و اصولی مورد استفاده قرار گيرد  بالقوه این فناوری زمانی به فعل تبدیل خواهد شد که با برنامه

فاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در بخش کشاورزی، سنجش نيازهای اصلی است توان به درستی اذعان داشت که یکی از پيش می

های ورود این فناوری به بخش کشاورزی  ی سایر کشورها در خصوص استراتژی اثربخشی این فناوری، و همچنين استفاده از تجربه

یی است، و تطابق راهبردهای آن با ی آسيا یافته  ی کشور چين که کشوری توسعه لذا در مطالعه حاضر با نيم نگاهی به تجربه. باشد می

 . گيرد وضعيت موجود کشور، موانع توسعه ورود فناوری اطالعات و ارتباطات به بخش کشاورزی مورد بررسی قرار می
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 روش پژوهش 
از بررسی و تجزیه و تحليل گزارش های مستند معتبر در زمينه . تحليلی قرار می گيرد -پژوهش حاضر در رده تحقيقات مروری

راهبردهای اشاعه  فناوری اطالعات و ارتباطات در داخل و همچين مقایسه آن با استراتژی های حاکم بر کشور چين ، تحليل مطالعه 

 . حاضر صورت پذیرفت

 یافته ها 

  ICTپيامدهاي توسعه خدمات کشاورزي بر مبناي 

باشد که در ادامه تشریح شده  می  توسعه خدمات کشاورزی بر مبنای فناوری اطالعات و ارتباطات دارای پيامدهای گوناگونی

 .است

 (. 211ميتال و همکاران، )افزایش اثربخشی خدمات کشاورزی  .5

 (. 211؛ لی، 2113؛ لی، 2113؛ لی، 2113، 11؛ دنگ 211ميتال و همکاران، )افزایش درآمد کشاورزان  .2

 (.2113؛ لی، 2113؛ لی،  211ميتال و همکاران، )وری کشاورزی  بهبود بهره .9

 (. 211ميتال و همکاران، )کاهش شکاف دیجيتالی بين مناطق روستایی و مدرن شهری  .4

 

توان به  با این وجود بر سر راه گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات در بخش کشاورزی، موانع متعددی وجود دارد که می

 . موارد زیر اشاده نمود

؛ کوآنگ و همکاران،  211لی،)های فناوری اطالعات ضعيف و ناکافی بودن پوشش اینترنت در مناطق روستایی  زیر ساخت -

 ؛(2113،؛ لی2111؛ اوبيدیک،2113

 (.2113؛ کوآنگ و همکاران،  211لی، )کمبود پرسنل پشتيبانی فنی  -

 (. 211؛ ميتال و همکاران، 2113لی،)اطالعات محدود و منابع دانشی کم  -

 (. 211؛ ميتال و همکاران، 2113و همکاران، 11کوآنگ)مدیریت و نظارت سيستم به طور کامل در هرجا ضعف  -

 (.2111؛ اوبيدیک،  211؛ ميتال و همکاران، 2113کوآنگ و همکاران، )کيفيت کنترل فقدان سيستم اطالعات دقيق و با  -

درانک و راکتا )های محلی  نبود تجربيات فنی برای انتقال علوم و فقدان دانش و مطالعات تحقيقاتی در خصوص استفاده از برنامه -

 (.2113نينجی، 

 (2113کنی و اسکات، سي)عدم دسترسی به زیر ساخت های اطالعاتی با هزینه کم  -

 نبود معيشت، ارتقای برای ICT از استفاده چگونگی در آگاهی نا و الزم مهارت نداشتن ، ICT به دسترسی برای درآمد کمبود -

 ( 211 فوری،)  ICTهای ساخت زیر گسترش نبودن آور سود به خدمات کنندگان ارائه تصور و شده ارائه خدمات به نياز احساس

 

 فناوري اطالعات و ارتباطات به محيط روستا در کشور چينراهبردهاي ورود 
های انتشار اطالعات کشاورزی  گذاری قابل توجهی در راستای توسعه و استمرار سيستم دولت چين در طول سه دهه گذشته سرمایه

است، کشاورزان مطلع و دارای  چرا که اعتقاد بر این(. 2113، 12لی)مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات در سراسر کشور انجام داد 

. رویکرد مدنظر برای تحقق این مهم، اطالعاتی کردن جامعه کشاورز است. توانند نقش بسزایی در جهت توسعه ایفا نمایند اطالعات می

یک جامعه اشاره به تحوالت اقتصادی و اجتماعی از طریق به کارگيری موثر فناوری اطالعات و ارتباطات در کسب و  13اطالعاتی کردن

مداران و  که این پدیده به طور کامل مورد قبول سياست، (2111و همکاران،  12گو)کار، مسائل اجتماعی و عمومی جامعه دارد 

توان به درجه و  میعاتی کردن کشاورزی طبق مستندات منتشره در کشور چين را اطال. مسئوالن امر در کشور چين واقع شده است

برداری و  در توليد محصوالت کشاورزی، بهره فرآیند تبدیل بخش کشاورزی از طریق استفاده موثر از فناوری اطالعات و ارتباطات

ه تحقيقات در خصوص اطالعاتی کردن کشاورزی دهد ک با این وجود مطالعات نشان می (.2113لی، )مدیریت کشاورزی تعریف نمود 
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و خدمات اشاعه اطالعات کشاورزی یکی از (  211لی، )شود و به صورت اکتشافی است  در چين هنوز هم به شکل جامع انجام نمی

 (.2113، 1چن)های مهم در زمينه عملياتی نمودن کشاورزی اطالعاتی است  ماموریت

، 12ميتال) به شرح زیر طی شد  ی سه مرحله های کاربردی در کشور چين فرآیند توسعه رنامهاز منظر اشاعه اطالعات کشاورزی و ب

211 : ) 

  ؛(1 13-1331)مرحله توسعه اوليه -

 ؛(1331-2111)مرحله ایجاد   -

 (.تا کنون 2111از )تحکيم و افزایش سرعت توسعه   -

ها مجهز به رایانه  مختلف وزارت کشاوررزی مستقر در استانهای کشاورزی در ادارات  هر یک از بخش 2 13در مرحله اول، در سال 

همچنين سمينارهای آموزشی در خصوص آموزش رایانه با محوریت پردازش اطالعات مبتنی بر کامپيوتر در بخش کشاورزی . شدند

دی پردازش اطالعات مبتنی های کاربر مرکز اطالعات در وزارت کشاورزی چين تشکيل شد و به ترویج برنامه   13در سال . برگزار شد

مفهوم اوليه اطالعاتی کردن کشاورزی به عنوان یکی  1331قبل از سال (. 2112یون ژانگ، )بر کامپيوتر در مناطق روستایی پرداخت 

اولين کنفرانس ملی اطالعاتی کردن  1332در سال (. 2111، 1اوبيدیک)از الزامات برنامه های اقتصادی مورد وفاق قرار گرفت 

وزارت علوم و فناوری پروژه ملی هوشمندسازی فرایند اطالعاتی کردن  توسط  133رزی در چين برگزار شد و در پایان سال کشاو

یون ژانگ، )های ملی توسعه داده شد  استان در قالب شبکه 22گسترده از آن آغاز شد و در  های کاربردی کشاورزی و پشيبانی برنامه

حدود یک ميليون مرکز خدمات اطالعات کشاورزی و  2112ای که تا سال  د ادامه یافت به گونهاین فراین(. 2111؛ اوبيدیک،2112

 (.  211ميتال، )نفر کارشناس اطالعات کشاورزی در کشور مشغول به کار شدند  11111 

امعه محور تقسيم نمود توان، به سه نوع تحت حمایت دولت، بازار محور و ج ساز و کار خدمات اطالعات کشاورزی در کشور چين را می

ساز و کار انتشار خدمات اطالعات کشاورزی در چين . شود که با توجه به سطح توسعه یافتگی هر منطقه یکی از این موارد انتخاب می

 :بندی نمود توان به طبقات زیر تقسيم را می

 . دهند را در اختيار کابران قرار میهای مربوطه که به شکل مراکزی متمرکز اطالعات  ای از وب سایت مجموعه:  1وب پورتال -1

انتشار اطالعات از طریق تلفن به عنوان مثال مراکز تماس ليائونينگ که فرایند تدریس خصوصی : 13سرویس های مبتنی بر صدا -2

 . در کشاورزی به صورت تلفنی را بر عهده دارند

این سرویس به طور معمول به طور . های همراه تلفنانتشار اطالعات از طریق پيام متنی توسط : 21(پيامک)خدمات مبتنی بر متن  -3

 .شود مشترک توسط بخش کشاورزی و ارائه دهندگان خدمات مخابراتی ارائه می

این یک سيستم مبتنی بر عضویت تمام . شود توسط اعضای این انجمن خدمات اطالعات ارائه می: 21های آنالین حمایت از انجمن -4

 .کنند اطالعات خود را از طریق خدمات تعاملی آنالین ارائه میکاربران تجربيات و . نفعان است ذی

 . شود ای آنالین خدمات انتقال اطالعات تسهيل می های چند رسانه با استفاده از فناوری: 22خدمات تعاملی ویدیو کنفرانس -5

عنوان مثال اطالعات قيمت به . های هوشمند انتشار اطالعات از طریق خدمات تلفن: 23خدمات مبتنی بر اینترنت تلفن همراه  -6

های   های مبتنی بر اینترنت در تلفن توان به وسيله برنامه های کشاورزی، اخبار و غيره را می محصوالت کشاورزی، قيمت نهاده

 .همراه هوشمند در اختيار کاربران قرار داد

ت از قبيل تلفن، کامپيوتر و تلفن های های متعدد انتقال اطالعا در این راهبرد از روش:  22مدل سرویس یکپارچه چند کاناله -7

 (.2112یوژانگ، )به منظور انتشار اطالعات استفاده می شود ... همراه و

                                                           
15 Chen 
16 Mittal 
17 Obidike 
18 Web Portal 
19 Voice-Based Service 
20 Text (SMS)-Based Service 
21 Self-Support Online Community 
22 Interactive Video Conferencing Service 
23 Mobile Internet Based Service 
24 Unified Multi-Channel Service Model 



  551 -521، ص 5931 ،زمستان  8رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 

 
 

شود که اطالعات و دانش محدود در زمينه کشاورزی مانع اساسی توسعه کشاورزی محسوب می شود  گونه استنباط می در کل این

 معيشت بهبود همچنين و کشاورزی توسعه برای تعيين کننده نقش کشاورزی طالعاتا از این رو ارائه.  21122اداره ملی آمار چين، )

 (.2112 ، ؛ ميلوانویک2113 لی،)می کند ایفا کشاورزان

 راهبردهاي ورود فناوري اطالعات و ارتباطات به محيط روستا در ایران

فناوری ارتباطات و اطالعات در زمره کشورهای در حال های کاربرد  کشور ما به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه، از نظر شاخص

از جمله افزایش سرانه خطوط  ICT صهایختوجه اخير سياستگذاران در گسترش شا. توسعه فناوری ارتباطات و اطالعات قرار دارد

های الزم را در  زمينه غيرهترنت و های شخصی، اتوماسيون امور اداری، افزایش تعداد کاربران این تلفن همراه و ثابت، افزایش تعداد رایانه

در فرآیند   و تعدیل  تسریع  اند که عقيده  بر این  جهان در سراسر  بسياری .فراهم کرده است ICT جهت باال بردن استانداردهای توسعه

  و توسعه  انسانی  منابع  توسعه  به  دستيابی در  بسيار کليدی  نقش  و اطالعاتی  ارتباطی  های آوری فن  از طریق  و اطالعات  دانش  تبادل

های  از این رو در طی دهه. شود می  پایدار شناخته توسعه   الگوی  عنوان  ، به و اطالعات  بر دانش  مبتنی  پایدار ایفا خواهند نمود و جامعه

ی خدمات مربوطه در راستای ایجاد های ترویج کشاورزی به دليل فشارهای مالی فزاینده و تردید پيرامون اثربخشی و کارای اخير برنامه

های کشاورزی و نقش دولت از یک سو منجر به ارزیابی مجدد اثربخشی هزینه و تناسب  تغيير نظام. تغيير، تحت فشار قرار دارند

لذا (.   13لشگرآرا، )هایی نوین را فراهم آورده است  ی ساز بکارگيری استراتژ خدمات ترویج کشاورزی شده است و از سوی دیگر زمينه

و به منظور افزایش ضریب پوشش  و معاونت توسعه مدیریت منابع انسانی به پيشنهاد سازمان تحقيقات، آموزش و ترویج کشاورزی

پيش نویس به منظور )نامه آئين ،های تحقيقاتی در واحدهای توليدی بخش کشاورزیهای ترویجی و توسعه دانش فنی و یافتهفعاليت

در . شورای سياستگذاری ترویج مطرح شد2/3/1332نوین ترویج کشاورزی و منابع طبيعی کشور مصوب مورخ  نظام( اجرای پایلوت

 :طبيعی چنين آمده است منابع و کشاورزی ترویج نوین نامه مذکور ماموریت و اهداف نظام آئين 2ماده 

 کشاورزی؛ جهاد مراکز ساختاری ظرفيت از گيری بهره  -

 دانش؛ مدیریت نظام استقرار ترویج، عملياتی و اجرایی امور انجام در غيردولتی بخش های ظرفيت بکارگيری  -

 و کارآیی افزایش و کشاورزی بخش انسانی منابع توانمندسازی منظور به کارشناسان استقرار برای توليدی های عرصه بندی پهنه -

 و برداران بهره و دانش توليدکننده مراکز بين اطالعات و دانش مبادله و یابی مساله رویکرد با توليدی، های عرصه در آنان اثربخشی

در ترویج تکثرگرا، به منظور . تکثرگرا ترویج رویکرد از گيری بهره با و عرصه نيازهای اساس بر کشاورزی بخش نفعان ذی دیگر

ای های مشاورههای مختلفی از جمله شرکتافزایش پوشش خدمات ترویجی و ارائه خدمات متنوع، خدمات ترویجی توسط بخش

المللی، بخش های غيردولتی بينها، سازمانهای کشاورزان و تعاونیتجاری و کشاورزی؛ نمایندگان بخش خصوصی، سازمان

 .کنندها با هم کار میدولتی، توليدکنندگان ادوات و نهاده

 :نظام مذکور بر اصول زیر استوار است

در راستای  گيری از رویکرد ترویج تکثرگراریزی و نظارت و تکثر در اجرا با بهره گذاری، برنامه الف ـ جامعيت و انسجام در سياست 

  .برداران و توليدکنندگانمساله یابی، پاسخگویی و تأمين نيازهای فنی و تخصصی بهره

 .های تحقيقاتیمنظور دسترسی ذینفعان به دانش فنی و یافتهب ـ استقرار مدیریت دانش در بخش کشاورزی و منابع طبيعی به 

های شغلی بخش  از تعيين نياز حوزه)تمامی مراحل  های اجرایی در ها و امکانات زیربخش ج ـ مشارکت، تعامل، بکارگيری ظرفيت

 (.ترویجی های کشاورزی تا طراحی و اجرای فعاليت

های توليدی به کارشناسان مستقر در حوزه ش غيردولتی و سپردن مسئوليت پهنههای ترویجی هر پهنه به بخواگذاری فعاليت –د 

 .دهستان

  است  نظامیشود،  ای بر آن تاکيد می که در طرح نظام نوین ترویج کشاورزی بگونه کشاورزی  و اطالعات  دانش  نظام          

اجزاء در   این و  بوده  کشاورزی  و دانش  و کاربرد اطالعات  ، انتقال( پردازش)توليد، فرآیند   های مجموعه مراکز و  شامل  آن  اجزای  که

  بخش  پيشرفت که در و ارتباط هستند  تعامل در  کشاورزی  توسعهبا   در نهایت و  کشاورزی  بخش  دانش  محتوای  افزایش  جهت

 و  نقش ، شده مطرح موارد  به  توجه با .اند دخيل  نظام  دیگر، در این  کارها و عناصر فراوان ها، ساز و نظام ، خرده کشاورزی

  دانش  تبادل  که جا آن از.  است  بررسی  قابل  مختلف  های دیدگاه از  دانش  نظام توسعه در  اطالعاتی و  ارتباطی  های آوری فن  جایگاه

  نظام  وضعيت  با بررسی. دارند آن  توسعه در  کليدی  جایگاه نيز مذکور  های آوری فن شود، می  محسوب  نظام  این  درونی فرآیند  ترین همم

. مذکور دارد  نظام  یافتگی با توسعه  معلولی  علت دار و معنی  ای رابطه  کشاورزی  توسعه  که  دریافت  توان می  مختلف  در کشورهای مذکور
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  یکی  و کشاورزی  ییروستا  جوامع  ها برای آن  کاربری  زینهه نيز و  ای رسانه  های و پوشش  ای ، شبکه مخابراتی  های وجود زیرساخت

  که رسد می نظر  به. گيرد قرار  توجه مورد  بایست می  اطالعات و  دانش  های شبکه ایجاد  برای  گذاری سياست در  که  است  مسائلی از

  کالن  های سياست در  بایست و لذا می اند شده  طراحی  خدمات و  صنعت  های بخش کاربرد  جهت در موجود  های زیرساخت از  بسياری

 .گيرد  صورت  اساسی  اقدامات(  اینترنت  به  دسترسی مانند) دورافتاده   روستایی  نواحی  ارتباطات  سازی زمينه  برای  ملی
 

 جمع بندي و نتيجه گيري
توان چنين استنباط نمود که با رویکرد باال به  در محيط روستایی در چند دهه اخير می ICTبا نگاهی بر راهبردهای اشاعه 

های اطالعات در حال ظهور در جهت افزایش دانش و  پایين، کشاورزان دارای سواد کم اطالعاتی قادر به درک مزایای استفاده از فناوری

های ذیربط به عنوان نيروهای محرک در تدوین و  و محلی و سازمان ای بنابراین اگر دولت مرکزی، منطقه. شوند اطالعات خود نمی

های جالب در چين موفقيت  یکی از درس آموخته. تصویب طرح های برای مدل انتشار اطالعات اقدام کنند، این مهم محقق خواهد شد

های متعدد به طور  از طریق کانالاستدالل این است که نام تجاری موفق و افزایش آگاهی . خدمات اطالعات است« 12312»پروژه 

در حال حاضر یک نام شناخته شده برای کشاورزی خدمات اطالعات در چين « 12312». قابل توجهی به موفقيت آن کمک کرده است

راه حل بلند مدت برای مدل های خدمات اطالعات کشاورزی پایدار، نيازمند همکاری نزدیک بين دولت و  .تبدیل شده است

 . بخش خصوصی استهای  شرکت
پيرو این . های اطالع رسانی کشاورزی به حمایت و همکاری با مردم نياز دارد پيشرفت و موفقيت توسعه آینده و استقرار سيستم -

کشاورزی می توان  جامع نظام و ICT توان چنين بيان نمود که، با تلفيق مهم در نظام نوین ترویج کشاورزی در ایران نيز می

زا برای کشاورزان محيا نموده تا بستری جهت حرکت به سمت توسعه پایدار فراهم  و فاقد هر گونه شرایط تنش کشاورزی پایدار

ها، شرایط فروش محصوالت در بازار، بازارهای هدف  نهاده قيمت از روزی به و جامع اطالعات به عنوان مثال درصورتی که. شود

 محصولی نوع چه از و واردات ميزان چه سال یک در کشور که بدانند آنها و گيرد قرار کشاورزان اختيار در محلی و غيره به روز

 تا سطح ملی توليد امکان پيشبرد راهبردهای هدایت شک بدون باشند آگاه محصولی هر به داخل نياز ميزان از و داشت خواهد

ارکان مدل های نانوشته توسعه فناوری اطالعات و این مهم منوط به پياده سازی  پذیر خواهد بود و نيز امکان مزارع ترین کوچک

از سوی دیگر در قالب نظامی با رویکرد کل نگر، سيستماتيک و با عنایت به تمامی  .ارتباطات در محيط روستایی کشور است

های بومی  مدل توان در تمامی امور، می ICTتواند فرآیند را تحت شعاع قرار دهد، با مد نظر قرار دادن محوریت  جزئياتی که می

های اخير با عنایت ویژه مسئولين به طرح دولت  در سال. در محيط روستایی را به منظور مدیریت جامع طراحی نمود ICTتوسعه 

ساختار  در را اطالعات و ارتباطات فناوری توجه به سازوکارهای خود ها با توان شاهد این بود که هر یک از وزارتخانه الکترونيک می

عنوان  به کشاورزی جهاد وزارت بی شک. ای خود بکوشند های توسعه و در جهت اجرای عملياتی نمودن آن در طرحخود لحاظ 

با درایت کامل نقش اساسی در مدیریت نظام دانش و اطالعات کشاورزی داشته و  تواند می کشاورزی سياست گذار محوری بخش

. های، مطابق با استانداردهای جهانی بر بهره برداران عرضه دارد مبنای نوآوریبرداران را بر  های اساسی ارائه خدمات به بهره شریان

باشد که با  های ذینفع و ذیمدخل می تحقق این مهم منوط به همکاری متقابل و متعامل وزارت جهاد کشاورزی و سایر وزارتخانه

دستيابی به توان چنين نتيجه گيری نمود که  یت میدر نها. های فنی، اجتماعی و غيره را محيا نمود ها بتوان زیر ساخت یاری آن

( فناوری اطالعات و ارتباطات)اهداف توسعه در راستای بکارگيری فناوری اطالعات و ارتباطات ملزم به تدوین سند راهبردی فاوا 

ئی سيستماتيک از های معيشت پایدار، توانمند سازی جوامع محلی شما و نيازمند تدوین مدلی است که با همسوسازی استراتژی

های توسعه  بی شک در تدوین الگوهایی این چنينی در محيط روستاهای کشور لزوم توجه به مدل. فرآیند توسعه ارائه دهد

، امری است که پيوسته باید مورد عنایت قرار در داخل کشور ICTالمللی، اسناد توسعه  فناوری اطالعات روستایی در سطوح بين

 تحکيم سرمایه گذاری. اميد است که ارائه پيشنهادات زیر کار ساز افتددر این راستا، . گيرد

ها بر اساس بازخورد از ذینفعان  های موجود با هدف بهبود آن بررسی و نظارت منظم و سيستماتيک بر کارآیی راهبردها و سياست -

 . در ارتباط هستند کليدی درگير، به ویژه کارشناسانی که به طور مستقيم با کشاورزان در مناطق روستایی

 تبدیل بخش کشاورزی سنتی به کشاورزی کامالً دیجيتال در جهت افزایش مزایای اجتماعی و اقتصادی آن؛ -

های  سنجش از دور، دستگاه ،GPS ،GIS ،RFID)بهبود دسترسی پذیری کمی و کيفی دیجيتالی کشاورزان با دستگاه هایی از قبيل  

های  ها و مهارت و تالش در جهت افزایش توانمندی( ی، محيط زیست، ایمنی مواد غذایی و غيرههوشمند برای کشاورزی دقيق، پایدار

  آنان از این منظر



  551 -521، ص 5931 ،زمستان  8رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 

 
 

 

 مراجعمنابع و 
 

[1] Chen X. Introduction to agricultural informatization. China Agriculture Press; 2012. 

[2] Dang H. A study on agricultural information service models in shaanxi [MSc thesis]. 

Northwest Agriculture and Forestry University; 2009. 

[3] Gakuru M, Winters K, Stepman F. Innovative farmer advisory services using ICT. In: Paul 

Cunningham, Miriam Cunningham, editors. IST-Africa 2009 conference proceedings. Uganda: 

IIMC International Information Management Corporation; 2009, ISBN 978-1-905824-11-3. 

06–08 May 2009. 

[4] Guo Z. Treasure chest – case study and analysis on china informatization and modern 

agriculture. China Agriculture Press; 2011. 

[5] Li D. China rural informatization development 2007 report (in Chinese). Beijing: Publishing 

house of China Agricultural Science and technology; 2007. 

[6] Li J. A new pattern of disseminating agriculture scientific and technological information based 

on the crowdsourcing ideas (in Chinese). Acta Agric Shanhai 2013;29(3):78–81. 

[7] Li Y. A study on Agricultural Information Service Systems in China (in Chinese) [PhD thesis]. 

China Agricultural University; 2005. 

[8] Milovanovic´ S. The role and potential of information technology in agricultural improvement. 

Econ Agric 2014;61 (2). 

[9] Mittal S, Mehar M. An assessment of farmer’s information networks in India-role of modern 

ICT. CGIAR.org; 2015. Link: http://www.afita.org/graph/web_structure/files/Seminar%20 

(07)-02(1).pdf 

[10] models in China. INFORMATION PROCESSING IN AGRICULTURE 3 (2016) 17–

29/Available at www.sciencedirect.com.journal homepage: www.elsevier.com/locate/inp 

[11] National Bureau of Statistics of China. China Statistical Yearbook-2014. Link: 

http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2014/ indexch.htm. 

[12] Obidike NA. Rural farmers’ problems accessing agricultural information: a case study of 

Nsukka local government area of Enugu State, Nigeria. Library Philosophy and Practice 

(ejournal). 11-1-2011; 2011. Paper 660 

[13] Qiang C, Bhavnani A, Hanna N, Kimura K, Sudan R. Rural Informatization in China, 

World Bank Working Papers; 2009, No. 172. 

[14] Qiao J. The diffusion of information technologies in modern agriculture (in Chinese). 

China Economics online, Daily Economics; 2014. 28-10-2014. 

[15] Rathore, L.S ,Chattopadhyay, N., Chandras, S.V. (2016).Combating  Effect of Climate 

Change on Indian Agriculture through Smart Weather Forecasting and ICT Application 

.Journal of Climate Change, vol. 2, no. 1, pp. 43-51, 2016 

[16] Yu L. Information worlds of Chinese farmers and their implications for agricultural 

information services: a fresh look at ways to deliver effective services. In: World library and 

information congress: 76th IFLA general conference and assembly, section 85 – Agricultural 

Libraries, 10–15 August 2010, Gothenburg, Sweden. 

[17] Yun Zhang a, Lei Wang a, Yanqing Duan b,* (2016)Agricultural information 

dissemination using ICTs: A review and analysis of information dissemination models in China 

.Available at www.sciencedirect.com.INFORMATION PROCESSING IN AGRICULTURE 3 

(2116) 17–22.journal homepage: www.elsevier.com/locate/inpa 

[18] Zhang B, Li S. Agricultural information service models innovation in the construction of 

socialist new village (in Chinese). Chin Agric Sci Bull 2007;23(4):430–4. 

[19] Asrar, G.R., Hurrell, J.W., Busalacchi, A.J., 2012. A need for “actionable” climate science 

and information: summary ofWCRP open science conference. Bull. Am. Meteorol. Soc. 94, 

ES8–ES12.  

[20] Bart J.J.M. van den Hurk, Laurens M. Bouwer, Carlo Buontempo, Ralf Döscher, Ertug 

Ercin, Cedric Hananel, Johannes E. Hunink, Erik Kjellström, Bastian Klein, Maria Manez, 

http://content.iospress.com/search?q=author%3A%28%22Rathore,%20L.S.%22%29
http://content.iospress.com/search?q=author%3A%28%22Chattopadhyay,%20N.%22%29
http://content.iospress.com/search?q=author%3A%28%22Chandras,%20S.V.%22%29


  551 -521، ص 5931 ،زمستان  8رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 

 
 

Florian Pappenberger, Laurent Pouget, Maria-Helena Ramos, Philip J.Ward, Albrecht 

H.Weerts, Janet B.Wijngaar(2016),Improving predictions and management of hydrological 

extremes through climate services. Contents lists available at ScienceDirect. journal homepage: 

www.elsevier.com/locate/cliser www.imprex.eu –  

[21] Berkhout, F., Van den Hurk, B., Bessembinder, J., De Boer, J., Bregman, B., Van Drunen, 

M., 2013. Framing climate uncertainty: socio-economic and climate scenarios in vulnerability 

and adaptation assessments. Reg. Environ. Change 14, 879–893. 

[22] David Neil Bird, , Sihem Benabdallah, , Nadine Goudac, , Franz Hummeld, , Judith 

Koeberla, , Isabelle La Jeunessee, , Swen Meyerf, , Franz Prettenthalera, , Antonino Soddug, , 

Susanne Woess-Gallasch (2016)Modelling climate change impacts on and adaptation strategies 

for agriculture in Sardinia and Tunisia using AquaCrop and value-at-risk.Special Issue on 

Climate Change, Water and Security in the MediterraneanVolume 543, Part B, , Pages 1019–

1027. Science of The Total Environment 

[23] FAO. (2015). The state of food insecurity in the world 2015: Key messages. Retrieved 

from http://www.fao.org/hunger/key-messages/en/ 

[24] Fernandez, S., Bouleau, G., Treyer, S., 2014. Bringing politics back into water planning 

scenarios in Europe. J. Hydrol. 518 (Pt A), 17–27. doi:10.1016/j.jhydrol.2014.01.010. 

[25] Helen Kelly, Fiona Kennedy, Hannah Britton, Graham McGuire & James Law Narrowing 

the “digital divide”—facilitating access to computer technology to enhance the lives of those 

with aphasia: a feasibility study.Volume 30, Issue 2-3, 2016  

[26] Holly Jane Wright, Willis Ochilo, Aislinn Pearson, Cambria Finegold, MaryLucy Oronje, 

James Wanjohi, Rose Kamau, Timothy Holmes & Abigail Rumsey Using ICT to Strengthen 

Agricultural Extension Systems for Plant Health.Journal of Agricultural & Food 

Information,Volume 17, Issue 1, 2016, pages 23-36. 

[27] Holly Jane Wright, Willis Ochilo, Aislinn Pearson, Cambria Finegold, MaryLucy Oronje, 

James Wanjohi, Rose Kamau, Timothy Holmes & Abigail Rumsey) 2016).Using ICT to 

Strengthen Agricultural Extension Systems for Plant Health.JOURNAL OF AGRICULTURAL 

& FOOD INFORMATION 

[28] How can we develop value chain programs that address climate risks?(2016), Lessons 

from an IFAD-CGIAR learning event . Sonja Vermeulen, Dhanush Dinesh, Peter Läderach, 

Caroline Mwongera 

[29] J. Bird  S. Roy T. Shah P. Aggarwal  V. Smakhtin  G. Amarnath U. A. Amarasinghe P. 

Pavelic  P. G. McCornick(2015)Adapting to Climate Variability and Change in India Date: 18 

November 2015 

[30] Jennifer E. Dolan (2015),Splicing the Divide: A Review of Research on the Evolving 

Digital Divide Among K–12 StudentsJournal of Research on Technology in Education Volume 

48, Issue 1, 2016  

[31] Michael J. Grundya, Brett A. Bryanb, , , Martin Nolanb, Michael Battagliac, Steve 

Hatfield-Doddsd, Jeffery D. Connorb, Brian A. Keating (2016) Scenarios for Australian 

agricultural production and land use to 2050. Volume 142, February 2016, Pages 70–83 

[32] Nkonya  Ephraim, Frank Place, Edward Kato, Majaliwa Mwanjololo(2014), Climate Risk 

Management Through Sustainable Land Management in Sub-Saharan Africa. 

link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-09360-4_5 pp 75-111. 

[33] Surabhi Mittal& Mamta Mehar (2015 ) , Socio-economic Factors Affecting Adoption of 

Modern Information and Communication Publishing models and article dates explained The 

Journal of Agricultural Education and Extension. 

[34] Thomas N Friemel(2016),The digital divide has grown old: Determinants of a digital 

divide among seniors. Published online before print June 12, 2016 vol. 18 no. 2 313-331 

[35] Williams Ezinwa Nwagwu (2015),FARMERS’ AWARENESS AND USE OF 

INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES IN THE LIVESTOCK 

INNOVATION CHAIN IN IBADAN CITY, NIGERIA,Vol 33, No 4 (2015).  



  551 -521، ص 5931 ،زمستان  8رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 

 
 

[36] Yongdeng Leia, b, c, , , Hailin Zhangc, Fu Chenc, , Linbo Zhang.   (2016),How rural land 

use management facilitates drought risk adaptation in a changing climate — A case study in 

arid northern China. Volume 550, 15 April 2016, Pages 192–199 

[37]  
[38] C. Perez, “Technological Revolutions, Paradigm Shifts and Socio-Institutional Change” in E. 

Reinert, Globalization, Economic Development and Inequality: An alternative Perspective, 

Cheltenham: Edward Elgar, 2004, pp. 217–242.
 

[39] C. Freeman and F. Louç)2002)As Time Goes By: From the Industrial Revolutions to the 

Information Revolution, Oxford University Press, USA. 

[40] Simon , Cecchini & Talat Shah, Information & CommunicationsTechnology as a Tool for 

Empowerment World Bank Empowerment SourceBook, 2002) 

[41] Saadan, Kamarudin. 2001. Conceptual Framework for the Development ofKnowledge 

Management System in Agricutural Research and Development .Asia Pacific Advanced 

Network Conference, Malaysia) 

[42] Duroung, S., & Raktaninchai, M. (2003). Information Technology for Rural Development 

of Geography faculty of social sciences kasetart university (1th ed.). London: Sage Publication. 

[43] Fourie, L. (2008). Enhancing the Livelihoods of the rural poor Through ICT: A knowledge 

map. Working paper. Journal of Research Publications, 5(2), 43-59. 

[44] Saadan, k. (2010). Conceptual framework for the development of Knowledge management 

systems in Agricultural research and development. Journal of Rural development, 19(1), 46-59. 

[45] Molaeihashjin, N., Moradi, M., & Mohammadi, M. (1391/2012). The Role of the Offices 

of Informatio and Communication Technology (ICT) in the Rural Sustainable Development of 

Meshkinshahr county. Quarterly Human Geography Research, 46(4), 147-168. [In Persian] 

[46] Azkiya, M. (1381/2002). Developed sociology and undeveloped rural of Iran (2st ed.). 

Tehran: Information Publications. [In Persian] 

[47] Frahi, A., Fal soleiman, M., Haji pour, M., Hagh doust, N., & Felezi, M. (1391/2012). 

Effects of the proliferation of information technology in rural development (Case study: 

villages of South Khorasan province). Quarterly Journal of space economy and rural 

development, 2(4), 94-79. [In Persian] 

[48] Sharma, p. (2011). Impact of information Technology on the development of Rural 

Economy of India. Journal of Information Technology and Knowledge management, 4(1), 187-

190. 

[49] Shakoor, A. (2016). Comparative study of multi index methods to prioritize the 

establishment of ITC centers (Case study: Forg District of Darab County). Journal of Research 

& Rural Planning, 4(4), 213-226. URL http://jrrp.um.ac.ir/index.php/RRP/article/view/48642. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


