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مقدمه
و  دانش  ارتقای  کشاورزی«،  »ترویج  اصلی  ماموریت 
اجتماعی و  بهبود سرمایه های  مهارت های فنی و مدیریتی، 
کشاورزی،  بخش  بهره برداران  در  مطلوب  نگرش های  ایجاد 
برای استفاده پایدار از منابع پایه و نهاده های تولید با تاکید 
بر حفظ محیط زیست و تعامل فعال بین عوامل و کنشگران 
ترویج،  تحقیق،  جمله  از  کشاورزی  نوآوری  و  دانش  نظام 
بهره برداران  مشارکت  و  محوریت  با  اجرا  بخش  و  آموزش 
است. در راستای تحقق این ماموریت، یکی از اساسی ترین و 
کلیدی ترین نکاتی که مروجان باید بدانند و بدان عمل کنند، 
انتخاب و کاربرد مناسب »روش های ترویجی« است و یکی از 
عوامل مؤثر بر کارایی و اثربخشی نظام ترویج، توانایی آن در 
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انتخاب و به کارگیري صحیح روش هاي ترویجی است.
در ساختار ترویج کشاورزی دنیا و به تبع آن کشور ما، 
کار  به   ترویجی  روش های  از  گسترده ای  طیف  دیرباز  از 
شرایط  و  نیازها  فراخور  به  و  به تدریج  البته،  که  رفته اند 
جدید  روش های  بُروز  نظر  از  تغییراتی  دستخوش  جدید، 
از روش ها  و اهمیت نسبی آنها شده اند، به طوری که برخی 
کارایی خود را تاحدی از دست داده اند و برخی از روش های 
نوین طراحی و استفاده شده اند. در معاونت آموزش و ترویج 
کشاورزی، این روش ها پایش و ارزیابی مستمر شده و ضمن 
معرفی روش های جدید، شیوه نامه های مربوطه تدوین و در 

اختیار همکاران ترویج قرار می گیرد. 
این  درعین حال، بررسی ها نشان می دهد در به کارگیری 
روش ها، مسائل و مشکالتی وجود دارد که گاه ناشی از آشنایی 
ناکافی با روش های ترویجی و درنتیجه کاربرد نامناسب این 
روش ها برای رفع نیازها، مشکل ها و مسائل است؛ بنابراین، با 
توجه به تعدد و تنوع روش های مختلف ترویجی، برای بهبود 
اثربخشی هر یک از این روش ها، الزم است اصول مربوط به 
هر یک، به خوبی رعایت شوند. بر این اساس، نوشتار حاضر 
با هدف تاکید بر برخی از توصیه ها و نکات کلیدی مرتبط با 
اجرای مؤثر روش های ترویجی تدوین شده است که با رعایت 
اصل ایجاز، پس از ارائه کلیاتی درباره انواع روش های ترویجی 
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و اهمیت و معیارهای انتخاب آنها، به توصیه ها و نکات کلیدی 
و کاربردی اشاره شده است که می توانند سبب بهبود اثربخشی 

روش های ترویجی شوند.  

1- بخش اول: کلیات

1-1- مفهوم و اهمیت روش های ترویجی

گفته  فنونی  و  فعالیت ها  همه  به  ترویجی  روش های 
می شود که مروجان برای ارتباط با مخاطبان به کار می برند. 
ترویجی  منابع  آن ها،  در  که  هستند  ابزارهایی  روش ها  این 
به منظور انتقال پیام ها با دریافت کنندگان آن مرتبط شده اند. 
درواقع، روش های ترویجی ابزاری هستند که مروجان برای 
استفاده  آن ها  از  خود  تعیین شده  هدف های  به  دستیابی 
می کنند؛ بنابراین، رو ش های ترویجی که اهمیت زیادی در 
در  که  ابزارهایی هستند  و  راه ها  دارند،  اهداف  به  دستیابی 
روشن سازی دیدگاه ها، ایده ها و فناوری های نوین کشاورزی 
مخاطبان  به  نوآوری ها  انتقال  همچنین  طبیعی؛  منابع  و 
گسترده و متنوع بخش کشاورزی استفاده می شوند؛ ازاین رو، 
متنوع سازی این روش ها و استفاده مناسب از آن ها، می تواند 

در تحقق این اهداف بسیار تاثیرگذار باشد.
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2-1- انواع روش های ترویجی

به طورکلی، روش های ترویجی را می توان در سه گروه زیر 
دسته بندی کردد:

الف( روش های انفرادی:  

منظور از این روش ها، برقراري ارتباطی مستقیم و دوسویه 
یکدیگر  با  بتوانند  به نحوی  که  است،  بهره بردار  و  مروج  بین 
تفهیم و تفاهم کنند. از جمله روش های انفرادی عبارت اند  از: 

مالقات در خانه و مزرعه _
مالقات در اداره ترویج _
تماس های غیررسمی _
ارتباط تلفنی و ایمیل  _

البته با توجه به توسعه فناوری های اطالعات و ارتباطات، 
امروزه استفاده از شبکه های مجازی نیز به  این روش ها افزوده 

شده است. 
که  هنگامی  انفرادی،  ترویجي  روش هاي  روی هم رفته، 
مخاطب  رفتار  و  نگرش  در  مطلوب  تحوالتي  اجرای  هدف، 
باشد، از موثرترین و مفیدترین روش ها به شمار مي روند. این 
دسته از روش ها، اگر چه از لحاظ کّمي )یعني تعداد مالقات  
یا تعامل در روز( هزینه بر و زمان بر بوده، اما از نظر اثربخشی 

بسیار مطلوب هستند.
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ب( رو ش های گروهی: 

با  ارتباط  در  مروج  آن،  در  که  است  روش هایي  شامل 
به  مي تواند هم زمان  و  قرار مي گیرد  بهره برداران  از  گروهي 
تعداد بیشتري از آنان دسترسي پیدا کند. این موضوع زماني 
که تعداد مروجان محدود باشد، اهمیت بیشتری نسبت به 
روش های انفرادی دارد. از جمله روش های گروهی می توان 

به موارد زیر اشاره کرد:
نمایش های عملی )طریقه ای و نتیجه ای( _
روز مزرعه _
بازدید ترویجی _
سایت ترویجی _
برگزاری مسابقات _
جشنواره های ترویجی _
کارگاه آموزشی - ترویجی  _
بحث گروهي _

نیز  انبوهی  روش های  با  مقایسه  در  گروهي  روش هاي 
از این مزیت برخوردارند که ضمن ایجاد تعامل بیشتر بین 
مروجان و بهره برداران، امکان بازخورد بهتري در ارتباط بین 
آنها فراهم مي سازند. درعین حال، هزینه سرانه روش گروهي 

بیشتر از روش های انبوهی است.
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ج( روش های انبوهی: 

ابزارهایی  همه  دربرگیرنده  جمعي  یا  انبوهي  روش هاي 
رادیو،  مانند  جمعي  ارتباط  وسیله  یک  آنها  در  که  است 
و  نمایشگاه  پوستر،  نشریه،  مجله،  روزنامه،  فیلم،  تلویزیون، 
مانند این ها به کار گرفته مي شود و منبع پیام را قادر مي سازد 
تا با جمعیتي زیاد ارتباط برقرار کند. روش های انبوهی بیشتر 
برنامه های  در  عمومی  مسائل  که  دارد  کاربری  حالتی  در 

آموزشی - ترویجی مطرح باشد. 

3-1- معیارهای انتخاب روش ترویجی مناسب

معیارهای مدنظر در انتخاب روش های ترویجی مناسب 
از این قرارند:

برابر،  شرایط  در  که  شوند  انتخاب  روش هایی  هزینه: 
هزینه های به کارگیری آنها با بودجه موجود تناسب داشته و 

هزینه - اثربخش باشند.
در  که  شوند  انتخاب  به گونه ای  روش ها  پوشش:  سطح 
شرایط برابر، تعداد بیشتری از بهره برداران را تحت پوشش 

قرار دهند.
پیچیدگی: بهتر است از روش هایی استفاده شود که در 
شرایط برابر، ساده بوده و نیاز به صرف زمان باال و امکانات 

پیچیده نداشته باشد.
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مهارت: روش هایی به کار روند که در شرایط برابر، مروجان 
بتوانند با کمترین آموزش از آن ها استفاده کنند.

مشارکت: از روش هایی استفاده شود که در شرایط برابر، 
بهره برداران را قادر سازد تا در فرایند یادگیری مشارکت کنند.
پیام: روش های انتخاب شده با پیام ترویجی که قرار است 

انتقال یابد متناسب باشند.
شرایط  با  باید  ترویجی  روش  هدف:  گروه  یا  مخاطبان 

گروه هدف، هم خوانی داشته باشد.
با  باید تاحدامکان  انتخابی  منابع موجود: روش ترویجی 
منابع موجود متناسب باشد تا مروج برای تهیه این امکانات با 

مشکالتی مواجه نشود.
به گونه ای  باید  ترویجی  روش های  بودن:  مکمل  اصل 
انتخاب شوند که مکمل یکدیگر باشند. با توجه به این که هر 
روش نقاط ضعف و قوت خاص خود را دارد، باید تاحدامکان 
از دو یا چند روش به صورتی استفاده شود که تکمیل کننده 
همدیگر باشند. به این معنا که یک روش، نقاط ضعف روش 
دیگر را بپوشاند یا سبب تقویت نقاط قوت آن شود. در این 
زمینه، بهره گیری از وسایل دیداری و شنیداری با توجه به 
نقش کلیدی حواس بینایی و شنوایی در یادگیری، جایگاه 

ویژه ای دارد. 



توصيه ها و نکات کليدی برای اجرای اثربخش روش های ترويجی
14

افزون بر این، در انتخاب روش های مناسب ترویجی باید 
به این نکته توجه کرد که هیچ روش ترویجی بهتر از روش 
موضوع،  نظر  از  در شرایط خاصی  روش  هر  و  نیست  دیگر 
می تواند  این ها  مانند  و  امکانات  مخاطبان،  مکان،  زمان، 

بهترین روش باشد.

4-1- مهم ترین روش های ترویجی مورد استفاده 
در ایران

مهم ترین روش های ترویجی مورد استفاده در نظام ترویج 
کشاورزی کشور عبارت اند از:

سایت جامع الگویی تولیدی ترویجی کشاورزی _
_ )IPCM( سایت   مدیریت مشارکتی جامع تولید
_ )IPM.FFS( سایت  مدیریت تلفیقی حفاظت از محصول
کانون  یادگیری _
پروژه تحقیقي- ترویجي _
روز انتقال یافته های تحقیقاتی _
هفته انتقال یافته های تحقیقاتی _
روز مزرعه _
واحد نمایشی یا الگویی _
جشنواره ترویجی _
نمایشگاه تخصصی- ترویجی _
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کارگاه ترویجی _
دوره ترویجی _
بازدید ترویجی _
روش های انفرادی _
انتخاب برگزیدگان )نمونه های( بخش کشاورزی _

2 - بخش دوم: توصیه ها و نکات کلیدی

با توجه به معیارها و شاخص های انتخاب روش ترویجی 
مناسب؛ و  همچنین، تفاوت هایی که در ماهیت، نحوه اجرا 
وجود  ترویجی  مختلف  روش های  مخاطبان  تعداد  و  نوع  و 
دارد، باید به توصیه ها و نکات کلیدی در اجرای هر یک از 
آنها توجه شود؛ البته برخی از این موارد، در استفاده از همه 
یا بیشتر روش های ترویجی عمومیت دارند و باید مبنای کار 
قرار گیرند؛ اما، برخی دیگر مختص هر یک از این روش ها 
است که باید به آنها توجه شود. در ادامه، به ترتیب به این دو 

دسته توصیه ها و نکات کلیدی اشاره می شود.

1-2- توصیه ها و نکات عمومی

توصیه ها و نکات عمومی درباره انتخاب روش های ترویجی 
مناسب به شرح زیر است:

پیش از تصمیم به انتخاب و به کارگیری هر یک از روش های   3
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ترویجی، آخرین نسخه شیوه نامه  ابالغی مربوطه به دقت مطالعه و 
نکات مندرج در آن رعایت شود.

روش های   3 تفکیک  به  استان  هر  ترویج  عملیاتی  برنامه 
و  شهرستان  کشاورزی،  جهاد  مرکز  پهنه،  سطوح  در  ترویجی 
برنامه ها، برای رعایت عدالت  از اجرای  استان تهیه شده و پیش 
در بهره مندی عموم بهره برداران از این خدمات، به شکل مناسب 

اطالع رسانی عمومی شود.

اصل مهم آن است که روش های ترویجی مکمل یکدیگر   3
هستند؛ ازاین رو، برای ایجاد هم افزایی، بهبود اثربخشی برنامه های 
از  پیش بینی شده،  اهداف  به  دستیابی  از  اطمینان  و  ترویجی 

مجموعه ای از روش های ترویجی به صورت مکمل استفاده شود.

شناخت تمامی عناصر، مؤلفه ها و ذی نفعان درگیر در حل   3
یک مسئله و جلب مشارکت و همکاری آن ها برای حل آن مسئله، 

از مهم ترین ارکان برنامه ریزی فعالیت های ترویجی است.

روز   3 نظیر  گروهی  ترویجی  روش های  اجرای  درحدامکان، 
مزرعه، بازدید ترویجی، طرح های تحقیقی - ترویجی، کارگاه های 
و  الگویی  جامع  سایت های  در  آن ها  مانند  و  ترویجی  آموزشی- 

کانون های یادگیری متمرکز شوند.

برای افزایش اثربخشی، جلب مشارکت فعال حاضران در   3
که  است  ضروری  زمان،  از  بهینه  استفاده  و  ترویجی  برنامه های 
تمام روش های ترویجی )به جز جشنواره ترویجی و نمایشگاه های 
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تخصصی ترویجی( تنها با حضور افراد ذی ربط شامل مروج، محقق، 
مدرس / کارشناس و بهره برداران و مانند آنان برگزار شده و از حضور 
دیگران )افراد غیرمرتبط با هر عنوان( و فعالیت های غیرضروری و 

غیرمرتبط خودداری شود.

اینکه بیشتر فعالیت های کشاورزی وابسته به   3 با توجه به 
عملیات  اجرای  زمان  با  باید  ترویجی  برنامه های  هستند؛  زمان 
کشاورزی هماهنگ باشد تا دست کم، مخاطبان بتوانند آموخته های 

خود را در فصل کشت یا دوره پرورش جاری عملیاتی کنند. 

امکان   3 انسانی،  و  مالی  محدودیت های  سبب  به   ازآنجاکه 
با یک  فراهم سازی شرایط حضور همه بهره برداران هدف مرتبط 
موضوع در برنامه های ترویجی وجود ندارد، برای بهره مندی طیف 
امکان  و  ترویجی  برنامه های  محتوای  از  مخاطبان  از  وسیع تری 
قالب  برنامه های مهم تر در  و پخش  از آن، ضبط  استفاده مجدد 
کانال های  آموزشی،  فیلم های  تلویزیونی،  رادیویی،  برنامه های 

مجازی )استانی و ملّی( در دستور کار قرار گیرد. 

ضمن   3 مختلف،  برنامه های  به  بهره برداران  اعزام  هنگام 
برنامه ریزی مناسب قبلی و انجام هماهنگی های الزم، به نکاتی مثل 
وسیله نقلیه مناسب، بیمه، اسکان و پذیرایی توجه و هنجارهای 

اجتماعی - فرهنگی رعایت شود.

بسترهای الزم برای جلب مشارکت و همکاری بخش های   3
غیردولتی، در راستای اجرای برنامه های ترویجی فراهم شود.
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فرایند   3 طول  در  فعالیت ها  و  اقدامات  همه  مستندسازی 
اجرای برنامه های ترویجی به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد.

و   3 متناسب  باید  ترویجی  برنامه های  در  ارائه شده  مطالب 
مکمل دانش، مهارت و تجارب قبلي بهره برداران باشد.

در   3 جدی  به صورت  انجام شده  اقدامات  گزارش های  تهیه 
دستور کار باشد و در ارائه این گزارش ها، مواردی همچون اهداف 
کاربردی، مهم ترین مسائل شناسایی شده، راهکارهای توصیه شده و 

آثار و نتایج حاصله از اجرای برنامه لحاظ شود.

با توجه به توسعه فناوری  اطالعات و ارتباطات و شبکه های   3
مجازی، تاحدامکان از این ظرفیت ها نیز در فعالیت های ترویجی و 

ارائه خدمات آموزشی - ترویجی بهره گرفته شود.

روش های ترویجی مناسب هر منطقه، حتماً با استفاده از    3
دیدگاه مخاطبان برنامه هایی که سال ها زیر پوشش انواع روش های 

ترویجی بوده اند اولویت بندی شوند.

پیش از اجرای برنامه، وارسی همه امکانات و شرایط الزم   3
برای پیشبرد روان و بدون کاستی برنامه ضروری  است.

یادگیری   3 و  بوده  شبکه سازی  ترویج،  کارکردهای  از  یکی 
فراگیران از یکدیگر در آموزش های ترویجی، از پیامدهای برنامه های 
ترویجی است؛ بنابراین به ویژه از طریق فضای مجازی می توان زمینه 

شبکه سازی بین شرکت کنندگان در برنامه را افزایش داد. 
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2-2- توصیه ها و نکات کلیدی به تفکیک هر یک از 
روش های ترویجی

روش های  از  یک  هر  تعریف  ارائه  بخش، ضمن  این  در 
اجرای  به  مربوط  کلیدی  نکات  و  توصیه ها  به  ترویجی، 

اثربخش آن ها اشاره می شود:

1-2-2- سایت جامع الگویی تولیدی ترویجی کشاورزی

الف( تعریف:

سایت جامع الگویی عبارت از یک واحد تولیدی ترجیحاً 
متعلق به یک مددکار ترویجی یا تسهیلگر روستایی، و تعدادی 
آن ها  در  که  است  روستا  بهره برداران  سایر  به  متعلق  واحد 
توصیه های  اجرای  جمعی  و  فعالیت های  با  مرتبط  مباحث 
فنی و یافته های تحقیقاتی و طرح های مدنظر وزارت جهاد 
کشاورزی، با تجمیع منابع و امکانات، اجرا شده و تعمیم و 
توسعه می یابند. واحد متعلق به مددکار، واحد اصلی و دیگر 
واحدهای  تعداد  می شوند.  نامیده  تابعی  واحدهای  واحدها، 
بین  محصول  و  موضوع  بنابر  کشاورزی،  بخش  در  تابعی 
تعداد  باتوجه به  منابع طبیعی،  بخش  در  و  مورد  تا 35   20
بهره برداران سامانه عرفی خواهد بود. در این سایت ها، افزون 
 بر اینکه مجموعه ای از فرایندهای ترویجی به تناسب و فراخور 
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نیازهای بهره برداران اجرا می شود؛ از حضور فعال محققان و 
کارشناسان فنی و تخصصی بخش اجرا و بخش خصوصی نیز 
استفاده می شود که به نوبه خود، چرخه کاملی از هماهنگی 
ترویج، آموزش، اجرا و تحقیق را در عرصه تولید رقم می زنند. 
در شکل )1( نمایی از یک سایت جامع الگویی ارائه شده است.

شکل 1- نمایی از یک سایت جامع الگویی تولیدی ترویجی

ب( توصیه ها و نکات کلیدی:
الگویی  جامع  سایت  درباره  کلیدی  نکات  و  توصیه ها 

تولیدی ترویجی، در زیر ذکر شده است:
سایت بر اساس سطح اجرا، باید محل کاربرد، اشاعه و  _

گسترش دانش و فناوری مرتبط با محصولی باشد که ضمن 
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انطباق با اولویت ها و سیاست های وزارت متبوع، از محصوالت 
غالب و اقتصادی منطقه، شهرستان و استان به شمار می رود. 

از  _ باید  انتخاب می شود،  واحد تولیدی که برای سایت 
بهره برداری  واحدهای  بیشتر  مشابه  امکانات،  و  شرایط  نظر 
الگو شدن آن برای سایر بهره برداران  تا قابلیت  منطقه باشد 

افزایش یابد.
مالک سایت )بهره بردار اصلی( خوش نام و مقبول اهالی  _

منطقه، داوطلب و عالقه مند به همکاری، انعطاف پذیر و خالق  
بوده و توانایی برقراری ارتباط مطلوب با بهره برداران و دیگر 

عوامل سایت را داشته باشد.
محل سایت باید در معرض دید باشد و دیگران دسترسی  _

آسان به آن داشته باشند.
اندازه واحد سایت با توجه به نوع محصول متغیر است،  _

باشد؛  تولیدکنندگان  بیشتر  و  باید در حد عرف منطقه  ولی 
نه به اندازه ای کوچک باشد که جنبه تحقیقاتی به خود بگیرد 
تولیدکنندگان  بیشتر  شرایط  با  که  باشد  بزرگ  نه چندان  و 

منطقه قیاس پذیر نباشد.
محل سایت تاحّدامکان، حداقل زیرساختارهای ارتباطی  _

و تعاملی از جمله دسترسی به تلفن، اینترنت، فضای کارگاهی 
مزرعه ای، پژوهش های مزرعه ای و فعالیت متنوع ترویجی را 

داشته باشد.
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بهره برداران  _ ایجاد سایت، آشنایي  از  ازآنجایي که هدف 
اصلی و تابعی سایت با یافته هاي جدید و انتقال توصیه جدید 
به سایر کشاورزان است، ازاین رو، ضروری است تا مالک سایت 
)مددکار ترویجی( در همه مراحل اجرایي حضور داشته باشد. 
درضمن، بهره برداران تابعی نیز باید از آغاز، در جریان کامل 

اجراي طرح ها قرار گیرند.
در سایت های جامع ترویجی بهتر است سایر روش های  _

ترویجی مثل بازدیدهای ترویجی، طرح های تحقیقی - ترویجی 
و مانند آن ها را نیز اجرا کرد. 

به  _ باید  استانی،  و  شهرستانی  سایت های  انتخاب  در 
وجود مرکز جهاد کشاورزی فعال، وجود شبکه ترویج و دانش 
فعال و باانگیزه از جمله مددکاران، کارشناسان پهنه برخوردار 
و  محقق  به  دسترسی  تسهیلگری،  و  ترویجی  مهارت های  از 
کارشناسان موضوعی، تسهیلگران فعال )زن و مرد(، تشکل های 
فعال و شرکت های خدمات مشاوره ای فنی مهندسی کشاورزی 

توجه و دقت کافی شود.
رفتار  _ در  پایدار  تغییرات  ایجاد  اینکه  به  باتوجه 

بهره برداران نیازمند استمرار فعالیت های آموزشی - ترویجی 
است، دوره زمانی برای سایت های ترویجی دست کم پنج سال 

در نظر گرفته شود.
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روش هاي اجرایي طرح ها باید توجیه اقتصادي و محیط  _
زیستی داشته و منافاتی با فرهنگ و سنن اجتماعي منطقه 

نداشته باشند.
تابلوی مشخصات سایت بر اساس استانداردهای مندرج  _

در شیوه نامه، تهیه و به شکلی که  دید مناسبی داشته باشد، 
در محل سایت نصب شود.

2-2-2- کانون یادگیری

الف( تعریف:

زمینه های  از  یکی  در  تولیدی  واحدهای  از  مجموعه ای 
مختلف بخش کشاورزی و منابع طبیعی بوده که یکی از آنها 
با نام واحد اصلی، متعلق به یک تولیدکننده و بهره بردار نمونه 
است که توان و تمایل انتقال دانش و تجربه حرفه ای خود را 
به سایر بهره برداران دارد. واحدهای دیگر نیز به نام واحدهای 
تابعی، متعلق به بهره بردارانی بوده که با واحد کشاورز نمونه 
در تعامل و تبادل دانش و تجربه هستند و توصیه های فنی 
از واحد تولیدکننده نمونه، به واحدهای تولیدی آنان انتقال 

می یابد. )شکل 2(
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شکل 2- نمایی از یک کانون یادگیری

ب( توصیه ها و نکات کلیدی:

توصیه ها و نکات کلیدی درباره کانون یادگیری به شرح 
زیر است:
باشد،  _ محصوالت  مهم ترین  زمینه  در  باید  کانون 

وزارت  سیاست های  و  اولویت ها  با  انطباق  ضمن  به طوری که 
و  شهرستان  منطقه،  اقتصادی  و  غالب  محصوالت  از  متبوع، 

استان به شمار رود.  
مجریان کانون از بین برگزیدگان شهرستانی، استانی و  _

ملّی بخش کشاورزی، به صورت داوطلبانه انتخاب می شوند.
روی هم رفته، مجری کانون باید از نظر اخالقی، حسن  _

مطلوب  ارتباط  برقراری  توانایی  اجتماعی،  مقبولیت  شهرت، 
با دیگر بهره برداران و روحیه مشارکت و قبول مسئولیت های 
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فردی و اجتماعی داشته و ترجیحاً نیز تحصیالت دانشگاهی 
داشته باشد. با توجه به زمان بر بودن فرآیند تشکیل کانون های 
به همکاری  باید عالقه مند و متعهد  یادگیری، مجری کانون 
مستمر و بلندمدت با برنامه و تعامل و همکاری با سازمان ها، 
بخش  ترویج،  از  اعم  غیردولتی  و  دولتی  ادارات  و  موسسات 

اجرایی و تحقیقات باشد.
و  _ ملزومات  تهیه  امکان  و  توانایی  باید  کانون  مجری 

امکانات فّنی الزم را داشته باشد.
سایر  _ دید  معرض  در  باید  کانون  مکانی  موقعیت 

بهره برداران بوده و دسترسی آسانی به آن داشته باشند.
زیرساختارهای  _ حداقل  باید  درحدامکان،  کانون  محل 

ارتباطی و تعاملی از جمله دسترسی به تلفن، اینترنت، فضای 
کارگاهی مزرعه ای، پژوهش های مزرعه ای و فعالیت های متنوع 

ترویجی را داشته باشد.
با همکاری »هسته  _ کانون ها در سطح دهستان،  ایجاد 

شهرستان  خبرگان  انجمن های  و  مشارکتی«  برنامه ریزی 
برنامه ریزی می شود.

عوامل  _ از  متاثر  کانون  هر  تابعی  واحدهای  تعداد 
متعددی چون موضوع، محصول، امکانات واحد اصلی، فواصل 
واحدهای  دقیق  ازاین رو شمار  است؛  این ها  مانند  و  واحدها 
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کشاورزی  جهاد  مرکز  نظر  اساس  بر  کانون،  هر  در  تابعی 
دهستان تعیین می شود. 

عالقه مند  _ و  داوطلب  باید  تابعی  واحدهای  بهره برداران 
به همکاری باشند، به واحد اصلی دسترسی داشته و توان و 

شرایط اجرای توصیه ها را داشته باشند.
واحدهای تابعی منتخب در طول فصل کاری، توصیه های  _

فّنی مجریان کانون را تاحدامکان، در واحد بهره برداری خود 
عملیاتی می کنند. 

تنها مجری  _ اعضای کانون،  براي  منبع کسب اطالعات 
رسانه های  و  مواد  از  می توان  نیاز،  درصورت  و  نیست  کانون 
و  دانشگاهیان  پژوهشگران،  متخصصان،  مروجان،  ترویجی، 
بین  که  شبکه ای  همچنین  گرفت.  کمک  کارشناسان  دیگر 
اعضای کانون ایجاد می شود نیز می تواند زمینه تبادل دانش 
ارتباط  برقراري  است،  مهم  آنچه  آورد.  فراهم  را  اعضا  بین 
تجارب جدید،  و  دانش  با  کانون  اعضای  قبلي  معلومات  بین 
واحد  مدیریت  از  پیشرفته ای  سطح  به  رسیدن  راستای  در 

کشاورزی است.
رفتار  _ در  پایدار  تغییرات  ایجاد  اینکه  به  توجه  با 

بهره برداران نیازمند استمرار فعالیت های آموزشی -  ترویجی 
است، دوره زمانی برای کانون های یادگیری دست کم پنج سال 

در نظر گرفته شود.
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تابلوی مشخصات کانون بر اساس استانداردهای مندرج  _
در شیوه نامه تهیه و به شکلی که دید مناسبی داشته باشد در 

محل کانون نصب شود.

)IPCM( 3-2-2- سایت مدیریت مشارکتی جامع تولید

الف( تعریف:

مدیریت مشارکتی جامع تولید )IPCM(، مدلی مشارکتی 
استقرار  و  بهره وری  ارتقای  در  کشاورزان  مشارکت  برای 
کشاورزی پایدار در ساختار کشاورزی خرده مالکی و روستایی 
کشور است. برنامه ها و اقدامات اجرایی اصلی در این برنامه 
عبارت اند از: ناحیه بندی مناطق هدف برای تعیین محدوده 
سایت، تهیه نقشه ها و اطالعات موجود، شناسایی و تحلیل 
جامعه  به  ورود  مشارکتی،  کار  سازمان  استقرار  ذی نفعان، 
سازمان دهی  بهره برداران،  میان  در  اعتمادسازی  و  محلی 
و  طرح ریزی  مسئله،  تحلیل  و  ارزیابی  کاری،  گروه های 
در  فناوری ها  و  راهکارها  استقرار  و  مشارکتی  اقدام  برنامه 
مشارکت  راستای  در  کشاورزی،  محصوالت  تولید  زنجیره 
سازمان یافته ذی نفعان محلی به منظور توانمندسازی ایشان. 
چرخه  مشارکتی  »مدیریت  روش  قالب  در  اقدامات  این 
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پروژه« انجام می شود )شکل 3(. کمترین سطح اجرای این 
برنامه، روستای قطب اصلی تولیدات منطقه است و موضوع 
اصلی این سایت ها نیز تجزیه وتحلیل مسائل و نقاط بحرانی 
در محدوده کاری، تعیین راهکارها و فناوری اصالحی برای 
هسته  قالب  در  اصالحی  مدیریت  مسائل،  مشارکتی1  حل 
برنامه ریزی محلی و اجرای یکپارچه آن در سایت با تاکید بر 

محصوالت ا قتصادی است.

شکل 3- نمایی از یک سایت مدیریت مشارکتی جامع تولید و مراحل اجرایی آن

1-تلفیق دانش رسمی، یافته های تحقیقاتی، تجربیات بومی و خدمات تحقیق توسعه بخش خصوصی.
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ب( توصیه ها و نکات کلیدی:
به توصیه ها و نکات کلیدی زیر درباره مدیریت مشارکتی 

جامع تولید توجه کنید:
این سایت ها محدوده مکانی منتخب از اراضی کشاورزی،  _

)یک روستا، آبادی، زون( با ساختار خرده مالکی در حوزه عمل 
مرکز جهادکشاورزی دهستان است که در قطب تولید دهستان 

تعیین می شود. 
ارتقای بهره وری و توسعه کشاورزی پایدار در نظام های  _

بهره برداری خرده مالکی کشاورزی، مهم ترین ماموریت اجرای 
این سایت ها به شمار می رود.

دسترس پذیری محل سایت برای ذی نفعان و شبکه های  _
تابعی )دست کم سه روستای تابعی برای هر روستای اصلی( 

باید آسان باشد.
زیرساختارهای  _ حداقل  باید  درحدامکان،  سایت  محل 

و  مزرعه ای  پژوهش های  انجام  برای  الزم  تعاملی  و  ارتباطی 
فعالیت متنوع ترویجی را داشته باشد.

در انتخاب محل سایت، به وجود شبکه ترویج و دانش  _
فعال و باانگیزه از جمله مددکاران، کارشناس پهنه برخوردار 
و  محقق  به  دسترسی  تسهیلگری،  و  ترویجی  مهارت های  از 
کارشناسان موضوعی، تسهیلگران فعال )زن و مرد(، تشکل های 
فعال و شرکت های خدمات مشاره ای فنی مهندسی کشاورزی  

دقت و توجه شود.
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محصول استراتژیک و اقتصادی و غالب دهستان به عنوان  _
محصول اصلی سایت تعیین می شود و سایر محصوالت مهم 
در تناوب یا ترکیب کشت با محصول اصلی نیز زیر پوشش 

برنامه های مدیریتی قرار می گیرند. 
موضوع های اصلی در هر سایت، بر اساس نتایج ارزیابی  _

بر  تاکید  با  و  محصوالت  ارزش  زنجیره  مسائل  مشارکتی 
روش های ارزیابی سریع روستایی و ارزیابی فنی تجزیه وتحلیل 

نقاط خطر در زنجیره تولید تعیین می شوند.
حضور  _ بر  تاکید  با  مشارکتی«  برنامه ریزی  »هسته 

نمایندگان کشاورزان، موضوع هر سایت را تعیین می کند.
اجرای  _ برای  مشارکتی  تعیین شده  استراتژی  باتوجه به 

این سایت ها در هر مرکز جهاد کشاورزی دهستان، سازمان 
برنامه ریزی  عنوان »هسته  با  ویژه ای  مشارکتی  مدیریت  کار 
مشارکتی« با مسئولیت رئیس مرکز تشکیل می شود. در این 
هسته، نمایندگان منتخب از بهره برداران مرجع و کشاورزان 
همچون  خصوصی  و  غیردولتی  شبکه  نمایندگان  خبره، 
و  کشاورزی  مهندسی  فنی  مشاوره ای  خدمات  شرکت های 
دولتی  اجرایی  و  ترویجی  تحقیقاتی،  بخش های  نمایندگان 
مرتبط با موضوع عضو هستند. این هسته همه فرایند ارزیابی، 

برنامه ریزي، اجرا، نظارت و مدیریت سایت را بر عهده دارد. 
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4-2-2- سایت مدیریت تلفیـقی حفاظت از محصـول 

)IPM.FFS(

الف( تعریف:

برنامه جامع ترویجی مدیریت تلفیقی حفاظت از محصول 
اصلی  راهبرد   ،)FFS( مزرعه  در  مدرسه  شیوه  به   )IPM(
آالینده های  کاهش  و  سالمت  ارتقای  موضوع  در  ترویج 
محصوالت کشاورزی، تضمین ایمنی و کیفیت محصول، حفظ 
محیط زیست و ترویج تولید محصوالت گواهی شده و استاندارد 
است. ماموریت اصلی این برنامه، سازمان دهی، توانمندسازی 
و ارتقای دانش و مهارت کشاورزان، برای مشارکت گروهی 
در مدیریت آفات، خسارت ها و آالینده های بخش کشاورزی 
به منظور اقتصادی کردن تولید همراه با حفظ محیط زیست 
و تولید محصوالت سالم و گواهی شده است. این ماموریت در 
قالب سایت های ترویجی مدیریت تلفیقی حفاظت از محصول 

)IPM.FFS( سازمان دهی و اجرا می شود )شکل 4(.
اراضی  از  منتخب  کشاورزی  محدوده  سایت ها،  این 
با  دهستان،  کشاورزی  جهاد  مرکز  پوشش  تحت  کشاورزی 
ساختار بهره برداری همسان از نظر کاربری و محصول با منابع 
تعاونی  روستا، یک شرکت  نمونه یک  )برای  است  مشترک 
کاربری،  منظر  از  که  آن ها(  مانند  و  واحدمشاع  یک  تولید، 
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نظام  از  معرفی شده  نمونه  اقتصادی،  و  اجتماعی  ساختار 
بهره برداری کل منطقه است.

شکل 4- نمایی از یک سایت مدیریت تلفیقی حفاظت از محصول

ب( توصیه ها و نکات کلیدی:

مدیریت  جامع  سایت  درباره  کلیدی  نکات  و  توصیه ها 
تلفیقی حفاظت از محصول به شرح زیر است:

کشاورزی  _ همسان  منطقه  یک  سایت،  اجرای  محل 
)یک روستا، زون، آبادی و مانند این ها( همچون قطب اصلی 

محصول تحت پوشش برنامه است.  
»محصوالت  _ اولویت  با  برنامه  پوشش  تحت  محصول 

پیاز،  شامل  سالمت  ارتقای  طرح  مصوب  پانزده گانه« 
سیب زمینی، خیار، گوجه فرنگی، سیب درختی، پرتقال، برنج 
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و مانند این ها و محصوالت اولویت دار باغی، سبزی و صیفی با 
شرایط اقتصادی، در معرض خطر و پُرمصرف در منطقه است.

ارکان اصلی سایت  عبارت اند از: _
گروهی سازمان  یافته از کشاورزان شامل 25 تا 35 تن با  _

نام گروه مرجع در محصول اصلی سایت در روستا؛
یک تن تسهیلگر سایت؛ _
گروه چندتخصصی مشاوران فنی و کارشناسان موضوعی. _
و  _ یادگیری  محل  و  مرجع  مزرعه  نام  با  مزرعه  یک 

برگزاری جلسات هفتگی کشاورزان تعیین می شود. محل این 
مزرعه در هر منطقه، بر اساس موضوع و محصول متفاوت است 
ولی روی هم رفته، گروه کشاورزان مزرعه مرجع را با شاخص 
مهم سهولت دسترسی برای اعضا، به منظور مالقات مستمر و 
»یادگیری تجربی« تعیین می کنند. مساحت این مزرعه برای 
در  منطقه،  مزارع  میانگین  با  برابر  باغی  و  زراعی  محصوالت 
واحد مرتع و برای منابع طبیعی در سطح یک هکتار است. 
در بخش دام نیز یک واحد دامپروری و در بخش شیالت، یک 

واحد بهره برداری برای مزرعه مرجع انتخاب می شود. 
با حضور  _ و  مرجع  مزرعه  در  باید  برنامه  جلسات  همه 

کشـاورزان، تسهیلگـر و کـارشناسـان موضـوعی و در قـالب 
مالقات های منظم در طول تقویم زراعی محصول، به اصطالح 
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زراعی  تقویم  دوره  کل  در  جلسه   16 تا   12( بذر  بذرتا  از 
محصول(  برگزار شود.

کشاورزان شرکت کننده در مدارس مزرعه ای، از طریق  _
بررسی  و  تجزیه وتحلیل  شناخت،  عمل،  از  حاصل  یادگیري 
تبدیل  محلی  تسهیلگران  و  مددکاران  به  زراعی  کشت بوم 
سازمان دهی  و  کسب شده  توان  با  گروه  این  که  می شوند 
انتخاب  درباره  تصمیم گیری  به  قادر  محلي،  تابعی  گروه های 

فعالیت ها و توسعه نتایج در منطقه خواهند بود. 

مربی )تسهیلگر( سایت باید مهارت الزم و تخصص کافی  _
یک  کامل  اجرای  مهارت  نیز  و  داشته  تسهیلگری  زمینه  در 

دوره مدارس مزرعه ای با شیوه تسهیلگري را داشته باشد. 

ابزار و تجهیزات ویژه تجزیه وتحلیل  _ هر سایت نیازمند 
کشت بوم، نوشت افزار، ابزار مستندسازی، فناوری ها و نهاده های 
جایگزین، تابلوها، ابزار پایش و نظارت، ابزار و امکانات برگزاری 
مالقات و فعال سازی گروه کاری، برنامه و تقویم کار و  مانند 

آن ها است که باید در این باره، تدارک الزم دیده شود.
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5-2-2- پروژه تحقیقي- ترویجي 

الف( تعریف:

 / طرح  از  حاصل  یافته های  آن  در  که  است  پروژه ای 
پروژه هاي تحقیقاتي پایان یافته موسسات یا مراکز تحقیقاتی 
با  کشاورزي  مختلف  زمینه هاي  از  یکی  در  دانشگاه ها،  یا 
و  کشاورزان  و  ترویج  کارشناسان  محققان،  فّعال  مشارکت 
درصورت لزوم، با همکاری دیگر کنشگران مثل کارشناسان 
در  غیردولتی  سازمان  های  یا  خصوصی  بخش  اجرا،  بخش 
اجرای  از  هدف  مي شوند.  بررسي  بهره برداری  واحدهای 
طرح های تحقیقی - ترویجی، کسب اطمینان از »سازگاری« 
زمینه سازی  بهره بردار«،  »شرایط  در  یافته ها  این  کاربرد  و 
با  ترویجي  مددکاران  و  مرّوجان  کارشناسان،  آشنایي  براي 
واقعی  مسائل  با  آشنایي محقق  یافته  هاي جدید؛ همچنین 
اگر   .)5 )شکل  است  بهره برداری  واحدهای  در سطح  تولید 
یافته مدنظر در این مرحله موفق باشد، تعمیم و توسعه آن با 

استفاده از روش های ترویجي دیگر ادامه خواهد داشت.
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شکل 5- بازدید از یک پروژه تحقیقی - ترویجی

ب( توصیه ها و نکات کلیدی:

توصیه ها و نکات کلیدی درباره پروژه تحقیقي- ترویجي 
در ادامه مطلب ذکر شده است:

مشارکت بیشینه بهره بردار یا بهره بردارانی که پروژه در  _
انجام می گیرد جلب شود.  مزرعه یا واحد بهره برداری آن ها 
پروژه  رکن  سه  از  یکی  »بهره بردار«  که  داشت  توجه  باید 
تحقیقی- ترویجی بوده و ضروری است که از آغاز طراحی و 
ارزشیابی آن  اجرا، نظارت و  اجراي پروژه در تصمیم گیری، 

مشارکت داشته باشد. 
مناسبی  _ فرصت  ترویجی   - تحقیقی  پروژه  یک  اجرای 

بهره برداران،  برای آشنا کردن کارشناسان و مروجان و سایر 
می رود؛  به شمار  پروژه  اجرای  منطقه  بهره برداران  به ویژه 
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زمان های  در  ایشان  بازدید  برای  الزم  زمینه  باید  بنابراین 
مناسب از مزرعه اجرای پروژه فراهم شود. 

اگر محقق مجری پروژه  تحقیقی- ترویجی تاکنون، سابقه  _
هماهنگی  مدیریت  است،  نداشته  را  پروژه ها  این گونه  اجرای 
ترویج استان یا واحدهای تابعه باید زمینه الزم برای آشنایی 

آنان با شیوه نامه پروژه های تحقیقی - ترویجی را مهیا کنند. 
و  _ کشاورزي  به  مربوط  مسائل  زمینه  در  باید  پروژه  

موضوعات  و  محصوالت  درباره  و  آن  با  مرتبط  فعالیت هاي 
تایید باشد.  اولویت دار منطقه بوده و سودآوري آن نیز مورد 
همچنین، پروژه  نباید با الگوي کلي کشاورزي منطقه مغایرت 

داشته باشد. 
همه پروژه های تحقیقی- ترویجی باید توجیه اقتصادي  _

و  فایده  هزینه-  پایه  محاسبات  نمونه،  برای  باشند؛  داشته 
بیان آن به شیوه های مناسب برای کشاورزان، در کنار تبیین 
مزیت های فنی و تولیدی ضروری است. اگر موفقیت اقتصادی 
کاربرد یافته منوط به وجود شرایط اقتصادی یا زراعی ویژه ای 
همچون تجهیزات و امکانات یا وسعت مزرعه است، باید این 

مسائل برای کشاورزان تبیین شود. 
توجیـه  _ بایـد  تـرویجی   - تحقیـقی  پـروژه هـای  همـه 

محیط زیستی داشته باشند. 
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اجتماعي  _ سنن  و  فرهنگ  با  پروژه   اجرایي  روش هاي 
نامناسب  اجتماعی  پیامدهای  و  باشد  نداشته  منطقه منافات 

ایجاد نکند. 
اطمینان  _ باید  پروژه ،  نتیجه  بودن  مثبت  صورت  در 

یافت که کشاورزان مي توانند درحد الزم به فناوري مدنظر در 
مؤسسات یا بازار دسترسي داشته باشند. 

محصوالت  _ از  بعضي  درباره  تحقیقات  انجام  ازآنجاکه 
است؛  آنها منظور شده  زراعي، فقط در مناطق عمده کشت 
ازاین رو، براي اجراي پروژه در مناطق مشابه، الزم است با نظر 
مؤسسه یا مراکز تحقیقات ذي ربط و بر اساس نتایج تحقیقاتي 

حاصله از توصیه  هاي منطقه اي اقدام شود. 
تیمار  _ با  تیمار  یک  مقایسه  تیمارها،  حالت  بهترین 

شاهد است. در مواردي که بنا به دالیل گریز  ناپذیر، افزایش 
شمار تیمارها ایجاب  می کند، به شرط آنکه پروژه  تحقیقی - 
ترویجی ماهیت پروژه های تحقیقاتي رایج را به خود نگیرد و 
براي کشاورزان قابل استفاده و بهره برداري باشد، این تیمارها 
را می توان حداکثر به سه تیمار افزایش داد که همراه شاهد، 

چهار تیمار خواهند بود. 
در مواردي که تیمار مدنظر، ترکیبي از دو عامل با  اثر  _

متقابل است )برای نمونه، روش شخم و نوع آبیاري(، تلفیق 
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دو فاکتور  همچون یک تیمار مرکب تلقي شده و با روش زارع 
مقایسه می شود. 

شاهد(  _ و  )طرح  قیاس شده  واحدهاي  اندازه  و  محل 
حد  در  قیاسی،  تیمار  یا  طرح  ماهیت  و  محصول  نوع  بنابر 
متعارف انتخاب شود، به طوري که هم مراقبت هاي الزم در آن 
پذیرفتنی  ترویجي  و  آموزشي  نظر  از  هم  و  بوده  امکان پذیر 
باشد؛ برای نمونه، درباره محصوالت زراعي مختلف، قطعه طرح 
و شاهد هر کدام دست کم دوهزار متر مربع در نظر گرفته شود. 
همچنین، اندازه قطعات براي تیمار توصیه شده و شاهد یکسان 
و  تیمار  قطعه  بین  نیز  متر(  تا 5   2( مناسب  فاصله  و  باشد 
شاهد رعایت شود. باتوجه به تنوع موضوعات پژوهشی، درباره 
دیگر موضوعات در واحدهای باغی، دام، طیور، شیالت، منابع 
طبیعی و آبخیزداری، می توان پیوست جداگانه ای با مؤسسات 

تحقیقات مرتبط تنظیم کرد. 
یا  _ محققان  ترجیحاً  ترویجی  تحقیقی-  پروژه های  در 

اصلی  تحقیقاتي  که مجري طرح   انتخاب شوند  کارشناساني 
)اولیه( بوده اند. 

مجری  _ یک  دست کم  ترویجی،  تحقیقی-  پروژه های 
مسئول و یک مجری یا همکار دارد که یکی از آنان، محقق و 
دیگری کارشناس ترویج است. همچنین کشاورز یا بهره بردار 
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نیز همکار محسوب می شود. بر حسب مورد و بر اساس ماهیت 
واحد  کارشناس  ترویج،  کارشناس  و  محقق  بر  افزون  طرح،  
نیز مي تواند  یا بخش خصوصی و غیردولتی  اجرایي ذي ربط 

جزء همکاران طرح  باشد.
برخی از ارقام جدید بذر و نهال، نژادهای دام یا شیوه  های  _

بهره برداری معرفي شده از سوی مراکز علمي و تحقیقاتي، براي 
بُروز بیشترین ظرفیت هاي ذاتي خود، نیازهاي خاصی همچون 
کود، آب، تراکم بوته و مانند این  ها دارند که باید در مزرعه 

تامین و رعایت شوند. 
و  _ رهیافت ها  با  ترویجی  تحقیقی-  پروژه های  نتایج 

روش های متنوع ترویجی میان فردی، الکترونیکی و انبوهی در 
سطح گسترده منتشر شوند.

دانشکده های  _ در  مختلف  پژوهش های  انجام  باتوجه به 
کشاورزی در سطح کشور و نظر به ظرفیت شیوه نامه جدید 
در بهره مندی از این تحقیقات، به ویژه در مواردی که کمبود یا 
خالء بیشتری احساس می شود، استفاده از این مطالعات برای 
توسعه بخش کشاورزی و افزایش ضریب نفوذ دانش ضروری 

به نظر می رسد. 
مجریان پروژه  پیش از تنظیم طرح تحقیق و ارائه پروژه ،  _

از میزان و تامین به هنگام نهاده الزم برای اجرای آن )به  ویژه 
بذرهای الین های جدید که هنوز نام گذاری نشده و به مقدار 

کم موجودند(، اطمینان یابند.



توصيه ها و نکات کليدی برای اجرای اثربخش روش های ترويجی
41

تابلوی مشخصات پروژه بر اساس استانداردهای مندرج  _
در شیوه نامه، تهیه و به شکلی که دید مناسبی داشته باشد در 

محل پروژه نصب شود.

6-2-2- روز انتقال یافته های تحقیقاتی 

الف( تعریف:

همان طور که در شکل )6( مالحظه می شود، روز انتقال 
در  پژوهشگر)ان(  که  است  موقعیتي  تحقیقاتی  یافته های 
ایستگاه  دانشگاه،  تحقیقات،  مرکز  تحقیقاتی،  مؤسسه  یک 
پژوهشی یا واحد تولیدی نمود عینی یک یا چند فعالیت یا 
یافته نوین علمی را در معرض دید بهره برداران، مروجان یا 
سایر افراد و واحدهاي ذي نفع قرار مي  دهند و مدت زمان این 

رویداد یک روز است.

شکل 6- روز انتقال یافته های تحقیقاتی
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ب( توصیه ها و نکات کلیدی:

انتقال  روز  درباره  کلیدی  نکات  و  توصیه ها  ادامه،  در 
یافته های تحقیقاتی بیان شده است:

توسعه اي  _ سیاست هاي  راستاي  در  باید  برنامه  موضوع 
وزارت متبوع باشد. 

زمان اجرا باید با مراحل فعالیت هاي اجرایي محصول/  _
موضوع مانند مراحل کشت هماهنگ باشد. 

یافته ها بهره برداران هستند؛  _ انتقال  مخاطب اصلی روز 
ازاین رو، مخاطبان باید از میان عوامل درگیر در فرایند تولید 
موضوع  با  که  افرادی  و  طبیعی  منابع  حفاظت  یا  کشاورزی 

برنامه ارتباط کاري دارند انتخاب  شوند.
فّعال،  _ آموزش  روش های  از  استفاده  با  مطالب  ارائه 

مشارکت و مشاهده مستقیم شرکت کنندگان باشد. 
محقق  _ محوریت  با  مطالب  ارائه  که  است  آن  بر  تاکید 

و  عمومی  سخنرانی های  از  بنابراین،  انجام  شود؛  مربوطه 
غیرمرتبط  سایران از جمله مدیران و مسئوالن پرهیز شود.

از مکان هاي تحت پوشش  _ را می توان یکي  اجرا  مکان 
مراکز  تحقیقاتی،  موسسات  مثل  کشاورزي  جهاد  وزارت 
ایستگاه های  منابع طبیعی،  و  آموزش کشاورزی  و  تحقیقات 
تحقیقاتی، نهالستان های باغبانی و منابع طبیعی و سازمان های 

جهاد کشاورزی یا مراکز دانشگاهی انتخاب کرد. 



توصيه ها و نکات کليدی برای اجرای اثربخش روش های ترويجی
43

مدعوین در کارگروه های مختلف موضوعات ارائه شده در  _
با  برخورد  چگونگي  و  آن  اجراي  و  برنامه ریزي  نحوة  برنامه، 
محدودیت ها و موانع اجرایي را بررسي کرده و سرانجام به یک 

برنامه اجرایي مدون دست می یابند. 
موضوع ارائه شده در برنامه، در یک پانل تخصصي بحث و  _

بررسي مي شود و مدعوین نظرها و ایده هاي خود را بیان مي کنند. 
که  _ باشد  به گونه ای  شرکت کنندگان  تعداد  است  بهتر 

تعامل کافی و مناسب برای بحث و تبادل  نظر به  وجود آید. 
لوح فشرده خالصه اطالعات ارائه شده در قالب یک بسته  _

آموزشی به مخاطبان ارائه شود.
بازدیدهای  _ روند  در  که  باشد  حدی  به  مدعوین  تعداد 

مزرعه ای و دیگر برنامه های عملی اختالل ایجاد نشده و فرصت 
و امکان تعامل، پرسش و پاسخ بین شرکت کنندگان فراهم شود.

7-2-2- هفته انتقال یافته های تحقیقاتی

الف( تعریف: 

ایامي از هفته که درآن به  منظور:
آخرین   3 از  ترویج  و  اجرایی  بخش های  کارشناسان  آگاهی 

یافته های تحقیقاتی و نتایج کاربردی آنها؛
در   3 تولید  واقعی  مشکالت  و  مسائل  از  محققان  آگاهی 

منطقه و درنتیجه، ایجاد زمینه   های الزم برای افزایش طرح های 
تحقیقاتی کاربردی و
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انتقال سریع تر یافته های نوین به مولدان بخش کشاورزی   3
مجموعه اي از یافته هاي علمي و فني با همکاري بخش هاي 
و  ملّي  سطح  دو  در  اجرا  و  آموزشي  ترویجي،  تحقیقاتي، 
عملي  و  علمي  بازدید  سخنراني،  کارگاه،  قالب  در  استاني، 
ارائه  وکمک آموزشی  آموزشي  وسایل  همه  به کارگیري  با  و 
مي شود. در شکل )7( نمایی از یک هفته انتقال یافته ها ارائه 

شده است.

شکل 7- هفته انتقال یافته های تحقیقاتی

ب( توصیه ها و نکات کلیدی:

یافته های  انتقال  هفته  درباره  کلیدی  نکات  و  توصیه ها 
تحقیقاتی از این قرارند: 

اجرای برنامه در هر زیربخش به صورت گروه محصولی یا  _
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محصولی/ موضوعی است و به عبارتی، در هر برنامه مرتبط با 
یک محصول یا موضوع، محققان همه تخصص ها و ابعاد مربوط 

به آن را تدوین و عرضه خواهند کرد. 
شرایط  _ در  )کاربرد(  اجرا  قابلیت  باید  برنامه  محتوای 

بهره بردار را داشته، همچنین، متناسب با پتانسیل تولید در 
استان هاي مدعو باشد. 

محتوای برنامه باید منطبق با برنامه های توسعه ای کشور  _
و در راستاي سیاست هاي اجرایي وزارت جهاد کشاورزي باشد. 

موضوعات باید درباره به کارگیری فناوری و یافته مدنظر  _
یا حفظ محیط زیست و کاربرد  به بهبود تولید  بوده و منجر 

صحیح منابع پایه شود. 
باتوجه به ارائه چند محقق در برنامه، باید هماهنگی الزم  _

برای جلوگیری از تکرار موضوعات پژوهشی محققان انجام شود. 
اجرای برنامه از نظر زمانی، تاحدامکان با شرایط موضوع/  _

محصول منطبق باشد. 
بهتر است بازدید از قسمت های مهم و مرتبط مؤسسه /  _

مرکز تحقیقات یا واحد های بهره برداری در برنامه گنجانده شود.
سخنرانی ها تاحدامکان در قالب پانل اجرا شود و همه  _

یا  محصول  یک  با  )مرتبط  برنامه  در  شرکت کننده  محققان 
موضوع( اعم از اینکه سخنران باشند یا مطالبی را ارائه نکنند، 
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باید حضور فعال داشته باشند. زمان الزم برای بحث و تبادل 
نظر درباره مسائل و مشکالت مرتبط در نظر گرفته شود. تاکید 
از  بوده،  با محوریت محقق مربوطه  ارائه مطالب  می شود که 
سخنرانی های عمومی و غیرمرتبط دیگران از جمله مدیران و 

مسئوالن اجتناب شود.
بهتر است سه برنامه سخنرانی در صبح، یک برنامه در  _

برنامه  بعدازظهر و حداکثر چهار سخنرانی طی یک روز، در 
گنجانده  شود.

به منظور استقبال بیشتر مخاطبان از برنامه، اجراي هفته  _
انتقال یافته ها در هفته آخر شهریورماه، هفته اول مهرماه و نیز 

نیمه دوم اسفندماه )مگر در موارد خاص( برنامه ریزی نشود.
درصورت وجود یافته جدید، هفته انتقال یافته ها در هر  _

فصل زراعی یک بار در یک منطقه یا چند بار در چند منطقه 
برنامه ریزی و برگزار شود. 

به  _ مشارکت  فرصت  باید  محققان،  مطالب  ارائه  ضمن 
هر  درباره  هستند  موظف  نیز  آن ها  و  شود  داده  مخاطبان 
موضوع، مسائل و مشکالت تولید منطقه خود را دسته بندی 

و در کارگاه بیان کنند.
درصورت  _ تحقیقاتی،  یافته های  انتقال  هفته  برنامه  در 

دانشگاه های  استادان  تجارب  و  تخصص ها  از  می توان  لزوم، 
مرتبط استفاده کرد. 
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اطالعات  _ خالصه  الکترونیکی  فایل  می شود  پیشنهاد 
ارائه شده در قالب یک بسته آموزشی به مخاطبان عرضه شود.

ایده ارائه مجوز و صدور گواهی آموزشی ضمن خدمت  _
برای کارشناسان حاضر در این برنامه، می تواند در ایجاد انگیزه 

برای آن ها تاثیرگذار باشد.

8-2-2- روز مزرعه

الف( تعریف:

روز مزرعه عبارت است از برنامه ای که طی آن یک واحد 
بهره برداری یا  منطقه کشاورزی یا عرصه منابع طبیعی موفق، 
می تواند پذیرای بازدید عموم باشد. هدف اصلی روز مزرعه 
به طورمعمول  است.  نوآوری ها  عمومی  یا  اجمالی  معرفی 
ادوات  نمایشگاه  مثل  مناسبی  نمایشگاه های  روز،  این  در 
)شکل  می شود  پا  بر  نیز  آموزشی  مواد  و  بذرها  کشاورزی، 
8(. در این روش، نمایش بهترین ابعاد فعالیت های کشاورزی 
کشاورزان میزبان از جمله کشاورزان پیشرو، خبره و رهبران 
فنی منطقه و انتقال نتایج کاربردی و تجارب آنان، برای دیگر 
کشاورزان فرصت مشاهده و بحث با یکدیگر و با متخصصان 
فن را فراهم می کند و از این رهگذر، توانمندی های حرفه ای 

مخاطبان روزمزرعه ارتقا می یابد.
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شکل 8- نمایی از برگزاری یک روز مزرعه

ب( توصیه ها و نکات کلیدی:

 توصیه ها و نکات کلیدی درباره روز مزرعه به این شرح است:
موضوع برنامه باید درحدامکان، در راستاي سیاست هاي  _

توسعه اي برنامه وزارت متبوع باشد. 
یا مراحل  _ فعالیت  با  باید هماهنگ  برنامه  اجراي  زمان 

کشت محصول مدنظر باشد. 
مخاطبان باید از عوامل درگیر در فرایند تولید انتخاب  _

شوند و ارتباط حرفه ای با موضوع برنامه داشته باشند. 
که  _ باشد  به گونه ای  بازدیدکنندگان  تعداد  است  بهتر 

تعامل کافی و مناسب برای بحث و تبادل  نظر به  وجود آید. 
معین  _ محققان  هم زمان  حضور  مزرعه،  روز  برنامه  در 

پهنه، مروجان پهنه و بهره برداران الزامي است.
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کمک آموزشی  _ رسانه های  از  نیاز،  و  امکان  درصورت 
از  یکی  شود.  استفاده  برنامه ها  کیفیت  بهبود  برای  متنوع 
و  ترویجی  بروشورهای  توزیع  راستا،  این  در  موکد  اقدامات 
مطابق با سطح سواد مخاطبان در تشریح روش های کشاورزی 

به نمایش درآمده است.
فراهم کردن فضای غیررسمی و مناسب جهت احساس  _

راحتی کشاورزان، برای پرسیدن سؤال های خود یکی از اصول 
مهم برنامه روز مزرعه است.

برنامه،  _ این  در  مطالب  ارائه  محور  که  می شود  تاکید 
بنابراین، از سخنرانی های  کشاورزان خبره یا پیشرو هستند؛ 
مسئوالن  و  مدیران  جمله  از  سایران  غیرمرتبط  و  عمومی 

جلوگیری شود.
بازدیدکنندگان  _ پهنه  مسئول  مروج  به طورمعمول، 

درصورت  و  می کند  همراهی  مزرعه  در  راه پیمایی  ضمن  را 
درخواست بازدیدکنندگان، اطالعات فنی بیشتری در اختیار 
آنها می گذارد؛ یا گاهی در برخورد با یک کشاورز درون گرا و 

کم حرف، همچون سخنگوی او عمل می کند.
یکی از برنامه های فرعی روز مزرعه می تواند نمایش نتایج  _

کاربردی پژوهش ها یا فنون کشاورزی موفق به کاررفته مرتبط 
با موضوع روز مزرعه تعریف شود. در این روش، نمایش کاربرد 
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نتایج حاصل از پژوهش های انجام شده و فراهم سازی فرصت برای 
کشاورزان، به منظور مشاهده و بحث با یکدیگر و با متخصصان 

فن، سطح دانش و نگرش کشاورزان را بهبود می دهد.
به همه مخاطبان، اعم از مرّوجان و کارشناسان ترویج  _

و کشاورزان مدعو، جزئیات برنامه روز مزرعه ابالغ مي شود و 
آنها هم موظف هستند مسائل و مشکالت تولید منطقه خود 
در ارتباط با موضوع روز مزرعه را  دسته بندي و در آن روز 

مطرح کنند.
سطح  _ در  برگزاري  بر  افزون  می توان  را  مزرعه  روز 

هم اقلیم  و  هم جوار  استان هاي  قالب  در  استان،  و  شهرستان 
نوین،  روش هاي  یا  با محصوالت جدید  آشنایي  براي  به ویژه 

به صورت منطقه اي نیز برگزار  کرد.
در پایان برنامه، با محوریت کشاورز میزبان و همراهی  _

کارشناسان حاضر و مشارکت شرکت کنندگان، درباره مزایا و 
معایب یا محدودیت های روش یا محصول بازدیدشده  بحث و 

نتیجه گیری شود.

9-2-2- واحد نمایشی یا الگویی

الف( تعریف: 

یک واحد تولیدی یا بهره برداری در یکی از زیربخش های 
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بهره برداران است  کشاورزی و منابع طبیعی تحت مدیریت 
که فعالیت های جاری در آن، از نظر معیارها و شاخص های 
کّمی و کیفی با یافته های علمی و پژوهشی منطبق بوده و 
با استفاده از نمایش های طریقه ای1 یا نمایش نتیجه ای2 به 

سایربهره برداران معرفی شود )شکل 9(.

شکل 9- برگزاری یک واحد نمایشی یا الگویی

ب( توصیه ها و نکات کلیدی:

توصیه ها و نکات کلیدی درباره واحدنمایشی یا الگویی در 
زیر ذکر شده است:

1- روش های به کارگیری علوم یا فنون جدید
2- نشان دادن نتایج یک یا چند یافته یا توصیه علمی
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سایر  _ معتمد  و  عالقه مند  و  پیشرو  بهره بردار  انتخاب 
یا  نمایشی  واحد  اجراي  براي  مناسب  زمین  که  بهره برداران 

الگویی مدنظر را  داشته باشد.
که  _ باشد  مکانی  الگویی  یا  نمایشی  واحد  اجرای  محل 

بهره برداران  سایر  مرحله اي  بازدیدهاي  و  دسترسی  امکان 
به آسانی فراهم شود.

اندازه هر واحد نمایشی یا الگویی براساس نوع محصول  _
و ُعرف منطقه در نظر گرفته شود.

حتماً  _ الگویی،  یا  نمایشی  واحد  بهینه  اجراي  به منظور 
باید بر اساس برنامه ای زمان بندي شده، از تجربیات و همکاري 
بخش هاي تحقیقات، ترویج  و اجرا و کشاورزان باتجربه و ماهر 

استفاده کرده و  بر همه مراحل نیز به طور کامل نظارت کرد.
واحد نمایشی یا الگویی باید شناسنامه داشته باشند و  _

مشخصات مزرعه و فعالیت هاي زراعی انجام شده و مشاهدات  
طی همه مراحل کاشت، داشت و برداشت ثبت شود.

و  _ ازطریق کیل  گیری  الگویی  یا  نمایشی  واحد  عملکرد 
کیفیت  و  مزرعه سنجیده  تمام سطح  از  برداشت  با  ترجیحاً 

محصول نیز تعیین و ثبت شود.
برای بازدید هدفمند سایر کشاورزان از واحد نمایشی یا  _

الگویی )در صورت لزوم در مراحل مختلف(  باید برنامه ریزی شود.
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عنوان واحد نمایشی یا الگویی را می توان بر اساس نتایج  _
و  کرد  استخراج  تحقیقی-ترویجی  طرح هاي  از  به دست آمده 
توصیه هاي کاربردي پژوهشی هم با اطمینان کامل، در شرایط 

بهره برداران اجراپذیر باشند.
بهتر است تعداد بازدید کنندگان به گونه ای باشد که امکان  _

تعامل کافی و مناسب برای بحث و تبادل نظر به  وجود آید. 
در پایان اجراي واحد نمایشی یا الگویی، مسئول مزرعه  _

نمایشی یا مجری پروژه گزارش کاملی از مزرعه و تفاوت آن   
با مزرعه شاهد تهیه و ثبت کند.

اساس  _ بر  الگویی  یا  نمایشی  واحد  مشخصات  تابلوی 
استانداردهای مندرج در شیوه نامه، تهیه و به شکلی که دید 

مناسبی داشته باشد در محل واحد نصب شود.

10-2-2- جشنواره ترویجی

الف( تعریف: 

همان طور که در شکل )10( مالحظه می شود، جشنواره 
ترویجی یک رویداد ترویجی در ابعاد فنی، اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی است که در یک یا چند روز معین و در مکانی 
تبادل  دستاوردها،  گرامیداشت  و  معرفی  با هدف  مشخص، 
آخرین  و  نو  روش های  اشاعه  و  ترویج  و  اطالعات  و  دانش 
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منابع  فعالیت های کشاورزی،  یافته های تحقیقاتی در حوزه 
طبیعی، روستایی و عشایری برگزار می شود.    

    
         شکل 10- برگزاری یک جشنواره ترویجی

ب( توصیه ها و نکات کلیدی:

به  ترویجی  نکات کلیدی در مورد جشنواره  توصیه ها و 
شرح زیر است:

سیاست های  _ راستای  در  جشنواره  محصول   / موضوع 
نظر  و  فنی  مالحظات  گرفتن  نظر  در  با  و  وزارتخانه  کالن 

بخش های تخصصی تعیین شود.
ظرفیت های  _ از  حدممکن  تا  جشنواره ها،  برگزاری  در 

بخش غیردولتی استفاده شود؛ به همین منظور، باید حامی یا 
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حامیان مالی برای تامین همه یا بخشی از هزینه های برگزاری 
برنامه شناسایی یا جذب شوند.

در برگزاری جشنواره ها به شکلی برنامه ریزی شود که  _
انواع فعالیت ها و برنامه های مرتبط با موضوع / محصول مدنظر 

اجرا شود.
جشنواره ها،  _ در  فعالیت ها  تعدد  و  تنوع  به  توجه  با 

پس از تصویب برنامه، برای برنامه ریزی مناسب و به هنگام، 
شیوه نامه  اساس  )بر  اعضا  از  متشکل  مربوطه  دبیرخانه 

ابالغی( تشکیل شود.
در شهر محل برگزاری مراسم، با نصب تابلوی تبلیغاتی  _

مراسم،  برگزاری  محل  به  نزدیک  و  شهر  اصلی  میادین  در 
به سمت محل  و هدایت مدعوین  پالکارد  تراکت،  از  استفاده 

برگزاری جشنواره به طور گسترده ای اطالع رسانی شود.
کنشگران  _ همه  حضور  امکان  جشنواره ها  برگزاری  در 

زنجیره ارزش از جمله بهره برداران، کارشناسان، محققان، مروجان، 
و  مدیران  نهاده ها،  تامین کنندگان  و  تولیدکنندگان  بازرگانان، 
تکمیلی،  و  تبدیلی  صنایع  کشاورزي،  بخش  سیاست گذاران 

مصرف کنندگان، دانشگاهیان و دیگر عالقه مندان فراهم شود.
جشنواره ها، در محل هایی برگزار شوند که از قطب های  _

محصول مدنظر به شمار  می روند، متناسب با موضوع جشنواره 
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آنجا  در  بهره برداران  بیشترین  و  بوده  آن  جنبی  نمایشگاه  و 
پذیرایی  و  اسکان  امکانات  همچنین،  باشد؛  داشته  حضور 
زیبایی های  تاحدممکن جاذبه ها و  و  مدعوین پیش بینی شده 

محیطی الزم را داشته باشد.
در برگزاری برنامه های ملّی یا منطقه ای، محلی انتخاب  _

برای  امکان و سهولت دسترسی  و  شود که مرکزیت داشته 
همه فراهم باشد.

جشنواره ها  _ برگزاری  محل  مجاورت  در  مناسبی  مکان 
برای برگزاری کارگاه و نمایشگاه وجود داشته باشد.

شرایط  _ با  متناسب  جشنواره ها  برگزاری  زمان  تعیین 
اقلیمی و فصل کشت محصول مدنظر باشد تا بیشتر مخاطبان 
پیش بینی شده،  شغلی  شرایط  گرفتن  نظر  در  با  مدعوین  و 

بتوانند به سهولت در برنامه ها و مراسم حضور یابند.
زمانی  _ منطقه ای،  یا  ملّی  برنامه های  برگزاری  در 

امکان  بیشتری  افراد  کار،  فصل  نظر  از  که  شود  انتخاب 
حضور داشته باشند.

جمعی  _ رسانه های  در  اطالع رسانی  و  فراخوان  اعالم  با 
ملّی و محلی، زمینه  شناسایی و حضور گسترده گروه هدف 
ترویج  کارشناسان  پیشرو،  بهره برداران  به ویژه  بهره برداران 

دولتی و غیردولتی در جشنواره ها  فراهم شود.
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تنوع برنامه ها در جشنواره های ترویجی، هم از نظر کمک  _
به انتقال پیام های ترویجی اصلی و هم از نظر افزایش جذابیت 
ارتباط،  این  در  دارد.  اهمیت  هزینه ها  کردن  نیز سرشکن  و 
)ترجیحاً  مسابقه  نظیر  هنری  برنامه های  از  به ویژه  می توان 
مسابقات ترویجی(، نمایش ها، آیین های سنتی و محلی بهره 

گرفت.
و  _ اطالعات  تبادل  برای  الزم  زمینه  جشنواره ها،  در 

یا  یافته هاي نوین درباره موضوع  تجربیات، معرفي نوآوري و 
مشکالت  و  و  چالش ها  تنگناها،  تبیین  جشنواره،  محصول 
همه  حضور  با  کشاورزي  محصوالت  بازاریابي  در  تسهیل 

کنشگران زنجیره ارزش فراهم شود.
محلی،  _ سطح  در  مناسب  رسانه ای  و  خبری  پوشش 

از اجرای  استانی و ملّی، در سه مرحله پیش، هنگام و پس 
جشنواره و تهیه ویژه نامه خبری در دستورکار قرار گیرد.

موفق  _ تجارب  و  بومی  دانش  به  برگزاری جشنواره،  در 
بهره برداران درباره موضوع - محصول جشنواره توجه شود.

کاربردی  _ مطالب  ارائه  و  تخصصی  سخنرانی های  برای 
توانمند  سخنرانان  حضور  با  مدنظر،  موضوع  درباره  نوین  و 

برنامه ریزی شود.
سایر شرایط عمومی الزم برای برگزاری جشنواره لحاظ شود. _
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11-2-2- نمایشگاه تخصصی-ترویجی

الف( تعریف: 

آن  در  که  است  مکانی  تخصصی-ترویجی  نمایشگاه 
در بخش کشاورزی  فعال  بازدیدکنندگان  و  عرضه کنندگان 
به طور سازمان یافته و هماهنگ به مذاکره و تبادل  نظر درباره 
فناوری، کاال و خدمات  نوآوری و  اطالعات، دانش، تجارب، 
یا  انبوهی  ترویجی  روش های  جزء  روش  این  می پردازند. 

جمعی به  شمار می رود )شکل 11(.

شکل 11- نمایی از یک نمایشگاه تخصصی - ترویجی
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ب( توصیه ها و نکات کلیدی:

نمایشگاه های  که  فعال  تخصصی  شرکت های  بیشتر   
استاندارد  روش های  و  اصول  می کنند،  برگزار  را  تخصصی 
خاص خود را دارند؛ ولی  نکات زیر در برنامه ر یزی برگزاری 

نمایشگاه ها رعایت شود:
ظرفیت های  _ از  حدامکان،  تا  نمایشگاه ها  برگزاری  در 

بخش غیردولتی استفاده شود.
در برگزاری نمایشگاه ها، امکان حضور همه کنشگران  _

محققان،  کارشناسان،  بهره برداران،  از  اعم  ارزش  زنجیره 
مروجان، بازرگانان و تولیدکنندگان تامین کنندگان نهاده ها، 
مدیران و سیاست گذاران بخش کشاورزي، صنایع تبدیلی و 
تکمیلی، مصرف کنندگان و دانشگاهیان و دیگر عالقه مندان 

فراهم شود.
که  _ شود  انتخاب  شکلی  به  نمایشگاه ها  برگزاری  زمان 

متناسب با شرایط اقلیمی و فصل کشت محصول مدنظر باشد 
و بیشتر مخاطبان و مدعوین با توجه به مشغله های کاری خود  

بتوانند به سهولت در برنامه  حضور یابند. 
و  _ اطالعات  تبادل  برای  الزم  زمینه  نمایشگاه ها،  در 

تجربیات و تبیین تنگناها، چالش ها و مشکالت و ارائه راهکارها، 
با حضور همه کنشگران زنجیره ارزش فراهم شود.
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برای حضور حداکثری عالقه مندان در نمایشگاه به طرق  _
مقتضی و به شیوه مناسب اطالع رسانی و تبلیغات شود.

بهره گیری از ظرفیت رسانه های محلی برای افزایش افراد  _
تحت پوشش پیام ها، چه پیش از برگزاری برای اطالع رسانی 
و چه در حین برگزاری، از جمله اقدامات ضروری در برگزاری 

نمایشگاه های ترویجی است. 

12-2-2- کارگاه ترویجی

الف( تعریف: 

فعالیتی است که در آن تسهیلگران، آموزشگران، مروجان، 
از موضوعات  )بهره برداران( در یکی  فراگیران  و  کارشناسان 
یا فعالیت های مرتبط با بخش کشاورزی به بحث، گفت و گو 
ارتقای  هدف  با  کارگاه ها،  این  می پردازند.  عملی  کار  و 
مهارت های تخصصی و عملی افراد تشکیل می شوند. به تعبیر 
آن،  طی  که  است  گردهمایی  نوعی  از  عبارت  دیگر،کارگاه 
افراد درباره مهارت های نو بحث کرده و ضمن یادگیری، آنها 
را به شکل عملی به کار می بندند )شکل 12(. در یک کارگاه، 
مهارت، روش و عملیات مدنظر را طوری به شرکت کنندگان 

آموزش می دهندکه بتوانند فوراً آن را به کار ببندند.
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شکل 12- برگزاری یک کارگاه ترویجی

ب( توصیه ها و نکات کلیدی:

کارگاه  یک  برگزاری  درباره  کلیدی  نکات  و  توصیه ها   
ترویجی از این قرارند:

مبحث اصلی کارگاه یک موضوع تخصصی و همه موارد  _
مطرح شده در راستای آن باشد.

و  _ دانش  سطح  ترجیحاً  کارگاه  در  شرکت کنندگان 
هدف  و  موضوع  زمینه  در  هم  به  نزدیک  یا  یکسان  مهارت 

کارگاه داشته باشند.
از  _ و  شود  استفاده  مشارکتی  و  تعاملی  شیوه های  از 

روش های آموزشی یک طرفه و آموزشگرمحور پرهیز شود.
از ارائه مطالب نظری یا تئوریک صرف خودداری شود و  _

بیش از نیمی از زمان کارگاه، به یادگیری عملی اختصاص یابد.
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تعداد افراد حاضر در کارگاه بین 10 تا 30 نفر در نظر  _
گرفته شود.

در طول کارگاه  از وسایل کمک  آموزشی مناسب استفاده شود. _
در  _ ترویجی  کارگاه های  کیفی،  سطح  ارتقاي  برای 

کارگاه  با موضوع  متناسب  و تجهیزات  امکانات  با  محل هایی 
برگزار شود.  

محل اجراي کارگاه های ترویجی، مکانی باشدکه ضمن  _
رعایت شرایط جسمانی بهره برداران )که بیشتر افراد بزرگسال 
یا مسن هستند(، محیطی بدون عوامل مزاحم و سروصدا بوده 
باشد. همچنین  براي مخاطبان آسان  نیز  به آن  و دسترسی 
امکان بحث و تعامل و یادگیری مشارکتی و گروه بندی افراد 

در آن فراهم شود.
برخورداری  _ ضمن  باید  کارگاه،  تسهیلگر  یا  آموزشگر 

آموزش  شیوه هاي  با  کافی،  موضوعی  تجربه  و  تخصص  از 
بزرگساالن و اصول برگزاری کارگاه های ترویجی و مشارکتی 

نیز آشنا باشد.
کشاورزی  _ جهاد  مرکز  در  می توان  را  ترویجی  کارگاه 

دهستان، سایت های الگویی، کانون های یادگیری، تشکل ها  و 
روستا  عمومی  مکان های  و  تولیدی  عرصه های  تعاونی ها، 

برگزار کرد. 
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13-2-2- دوره ترویجی

الف( تعریف: 

نوعی آموزش غیررسمی و معموالً کمتر از یک روز است که 
در آن یک موضوع مشخص برای گروهی از بهره برداران توسط 
یک آموزشگر )کارشناسان متخصص موضوعی، مروجان مسئول 

پهنه یا پژوهشگران( تشریح و تبیین می شود.)شکل 13(.

 شکل 13- برگزاری یک دوره ترویجی

ب( توصیه ها و نکات کلیدی:

به توصیه ها و نکات زیر درباره برگزاری دوره های ترویجی 
توجه کنید:

تعاملی و مشارکتی  _ سعی شود درحدامکان، شیوه های 
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به کار رود و از روش های آموزشی یک طرفه و آموزشگرمحور 
دوری شود.

تعداد افراد حاضر در دوره آموزشی بین 10 تا 30 نفر باشد. _
کمک آموزشی  _ وسایل  از  آموزشی،  دوره  طول  در 

استفاده شود.
نیاز  _ بر  مبتنی  دقیقاً  باید  آموزشی  دوره های  محتوای 

بهره برداران باشد و از ارائه مطالب غیرعملیاتی پرهیز شود.
پیش  _ و  از  شفاف  باید  رفتاري  اهداف  و  دوره  موضوع 

 تعیین  شده بوده و در بازه زمانی مشخص دست یافتنی باشند.
که  _ باشد  محلی  باید  ترویجی،  دوره هاي  اجراي  محل 

ضمن رعایت شرایط فیزیکی بهره برداران )که اغلب بزرگسال یا 
مسن هستند( محیطی بدون عوامل مزاحم مثل سروصدا بوده 
و نور، مساحت و سیستم هاي گرمایشی و سرمایشی مناسب 
داشته باشد و دسترسی به آن نیز براي مخاطبان آسان باشد.

تجربه  _ و  تخصص  از  برخورداری  ضمن  باید  آموزشگر 
موضوعی کافی، با شیوه هاي آموزش بزرگساالن  نیز آشنا باشد.

دوره های ترویجی را می توان در مرکز جهاد کشاورزی  _
دهستان، سایت های الگویی، کانون های یادگیری، تشکل ها  و 
روستا  عمومی  مکان های  و  تولیدی  عرصه های  تعاونی ها، 

برگزار کرد. 
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14-2-2- بازدید ترویجی

الف( تعریف: 

فعالیتی است که در آن گروهی از بهره برداران برای مشاهده 
و درک بهتر یک موضوع یا یک فعالیت، به مکانی خارج از 

محدوده فعالیت تولیدی خود اعزام می شوند )شکل 14(.     

شکل 14- نمایی از یک بازید ترویجی

ب( توصیه ها و نکات کلیدی:

 نکات و توصیه های برگزاری یک بازید ترویجی به این 
شرح هستند: .

سایت های  _ از  بازدید  شامل  می تواند  ترویجی  بازدید 
الگویی،  و  نمایشی  واحدهای  یادگیری،  کانون های  الگویی، 
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تشکل ها و تعاونی های تولیدی، واحدهای بهره برداری جمعی 
و مانند  آن ها باشد.

مکان  بازدید را باید پیش از اعزام، از نظر داشتن شرایط  _
و ویژگی های مطلوب بررسی کرد.

که  _ باشد  به گونه ای  بازدیدکنندگان  تعداد  است  بهتر 
آید  به وجود  تبادل نظر  و  برای بحث  مناسب  و  کافی  تعامل 

)حداکثر 30 نفر(. 
و  _ اسکان  حمل ونقل،  برای  الزم  امکانات  و  تدارکات 

پذیرایی پیش بینی شود.
 در طول مسیر، سعی شود با بهره برداران درباره موضوع  _

بازدید صحبت و اطالعات الزم به آنان ارائه شود.
در زمان بازدید، از شیوه های مشارکتی و تعاملی برای  _

انتقال مطالب استفاده شود و با توجه رویکرد یادگیری افقی 
یعنی یادگیری کشاورز از کشاورز، مروج، کارشناس یا محقق 

بیشتر اطالعات تکمیلی را ارائه دهد.
به  _ توجه  با  ترویجی،  بازدید  مورد  یا محصول  موضوع 

ویژگی ها و شرایط بهره برداران  قابلیت اجرایی داشته باشد.
موضوع  _ درباره  ترویجی،  بازدید  از  بازگشت  مسیر  در 

بازدید بحث، تبادل نظر و نتیجه گیری شود.
موضوع اصلی بازدید ترویجی باید از قبل کاماًل مشخص  _
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بوده و الزم است که پیش از  بازدید،  با مسئول یا مسئوالن 
محل بازدید، هماهنگ شده و تدارکات الزم دیده شود.

15-2-2- روش های انفرادی

الف( تعریف:  

محدودیت  بدون  بهره برداران  با  مروجان  بین  تعامل  به 
و  غیررسمی  و  رسمی  مالقات های  ازطریق  مکان،  و  زمان 
حضوری مثل مالقات چهره به چهره  در مزرعه یا محل کار 
یا  ارتباط غیرحضوری همچون تماس تلفنی، ارسال پیامک، 
شبکه های اجتماعی و ایمیل درباره حل مسائل و مشکالت 
مرتبط با زمینه های مختلف بخش کشاورزی گفته می شود. 
بازدید مروجان از مزارع بهره برداران روشی زمان بر و پرهزینه 
است. درعین حال، در مواردی مثل کسب اطالعات دست اول 
درباره یک »روش موفق« یا مسائل و مشکالت عملی زراعی 
یا دیدار با مددکاران و تسهیلگران ضرورت بیشتری می یابد. 
در شکل )15(، نمایی از یک مالقات چهره به چهره مروج و 

بهره بردار در مزرعه ارائه شده است.
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شکل 15- مالقات چهره به چهره مروج و بهره بردار در مزرعه، به عنوان یک روش انفرادی

ب( توصیه ها و نکات کلیدی:

به شرح  انفرادی  روش  درباره  کلیدی  نکات  و  توصیه ها 
زیر است:
سرکشی مروجان و مالقات های مزرعه ای برنامه منظمی  _

داشته باشد و پیش تر با بهره برداران هماهنگ شود. 
ممکن است مروجان تمایل به بازدید از مزارع و واحدهای  _

بهره برداری بزرگ تر داشته باشند که این مسئله خود شائبه 
جانب داری مروجان از اغنیا را ایجاد می کند؛ بنابراین، سرکشی 
مروجان از واحدهای تولیدی و مالقات های مزرعه ای به گونه ای 
برنامه ریزی شود که عدالت بین همه بهره برداران رعایت شود.  

در سرکشی مروجان از واحدهای تولیدی و مالقات های  _
و  رسوم  و  آداب  به  احترام  نیز  و  متقابل  احترام  مزرعه ای، 

هنجارهای اجتماعی و فرهنگی جامعه رعایت شود. 
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مروجان ضمن برخورداری از تخصص کافی موضوعی،  _
باید با مهارت های ارتباطی بین فردی و ویژگی های اجتماعی 

جامعه هدف آشنایی کافی داشته باشند.
کاری  _ برنامه  کنند  سعی  پهنه ها  مسئول  مروجان 

بازدیدها و  و  حضور خود در مرکز جهاد کشاورزی دهستان 
قرار  عموم  دید  در  مشخص  به طور  را  هفتگی  سرکشی های 

دهند که سبب معطلی و سردرگمی بهره برداران نشود.
با توجه به محدودیت های مالی و نیروی انسانی از یک سو  _

و گستردگی »فناوری های اطالعات و ارتباطات« از سوی دیگر، 
از قابلیت های این فناوری ها به ویژه  تالش شود تا حدامکان، 
شبکه های اجتماعی، در برقراری ارتباط و تعامل با بهره برداران، 
اطالع رسانی، انجام فعالیت های آموزشی - ترویجی؛ همچنین 

شبکه سازی بین بهره برداران استفاده شود.
یکی از عوامل اصلی موفقیت ترویج، ایجاد اعتماد متقابل  _

بین مروجان و بهره برداران است؛ ازاین رو، مروجان می توانند 
با حضور در مناسبت های اجتماعی -  فرهنگی روستا، ضمن 
ایجاد ارتباط نزدیک تر، از این فرصت ها و ارتباط های غیررسمی 

برای اطالع رسانی و ارائه توصیه های ترویجی استفاده کنند.
مروج پهنه در ثبت همه فعالیت های انجام شده و تجارب  _

کسب شده، به صورت روزشمار و هفتگی از »دفتر کار مروج« 
استفاده کند.
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خالصه مطالب

ارائه نکات کاربردی، برای اجرای  با هدف  این دستنامه 
است.  درآمده  نگارش  به  ترویجی  روش های  اصولی   و  مؤثر 
روش های  با  کمتری  آشنایی  که  افرادی  برای  درعین حال، 
یادشده دارند، مطالعه کامل شیو ه نامه های ابالغی هر یک از 
این روش ها ضروری است. یکی دیگر از کارکردهای نوشتار 
ترویجی  روش های  سریع  و  خالصه   مرور  می تواند  حاضر، 
نسبی  آشنایی  که   باشد  مروجانی  و  کارشناسان  مدیران، 
روش های  با  آشنایی  خالصه،  به طور  دارند.  روش ها  این  با 
کند؛  فراهم  را  آنها  انتخاب صحیح  زمینه  ترویجی می تواند 
همچنین سبب شود تا مروجان این روش ها را به درستی اجرا 
کنند. باید در نظر داشت که روی هم رفته، همه فعالیت های 
پیام های  انتقال  برای  ارتباطاتی  فرآیند  نوعی  ترویجی 
اختالل  باعث  که  عاملی  هرگونه  بنابراین،  هستند؛  مدنظر 
اثربخشی  و  کارایی  می تواند  شود  ارتباطاتی  فرایند  این  در 
روش های ترویجی را کاهش دهد. آنچه در اینجا و در بیشتر 
شیوه نامه های مرتبط روش های ترویجی با عنوان توصیه های 
در  اختالل ها  کاهش  در  سعی  است،  شده  تدوین  کلیدی 

فرایند ارتباطات؛ همچنین افزایش کارایی این فرایند دارد. 
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- جعفری، ا؛ فرجی، م و خسروبیگی، م. )1398(. شیوه نامه آموزش های 

ترویجی بهره برداران کشاورزی )کمتر از یک روز(، دفتر ترویج دانش و 

فناوری کشاورزی، موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، سازمان تحقیقات، 

آموزش و ترویج کشاورزی.

ترویج  مدیریت   .)1389( نمایشی.  مزارع  اجرایی  دستورالعمل   -

کشاورزي، سازمان جهاد کشاورزي استان اصفهان.

بداند  باید  آنچه هر مروج کشاورزی  - شاهپسند، م.ر. )1397الف(. 

)دستنامه صالحیت های اصلی مروجان(، تهران: نشر اسرار علم، چاپ اول.
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یادگیری،  کانون  و  الگویی  سایت  )1397ب(.  م.ر.  شاهپسند،   -
از ظرفیت جوامع محلی، تهران: نشر  بهره گیری  نوین در  رهیافت هایی 

اسرار علم، چاپ اول.

- شریفی مقدم، م. )1396(. راهنمای اقدام در سایت های مدرسه در 

مزرعه کشاورزان برای استقرار مدیریت تلفیقی حفاظت از محصول همگام 

با کشاورز، دفترترویج کشاورزی و منابع طبیعی.

- شریفی مقدم، م. )1398(. راهنما و شیوه نامه اجرایی پیاده سازی 

سایت های جامع ترویجی با رویکرد مدیریت جامع مشارکتی درچارچوب 

فناوری  و  دانش  ترویج  )IPCM(، دفتر  پایدار  توسعه کشاورزی  اصول 

کشاورزی، موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش 

و ترویج کشاورزی.

کشاورزی،  آموزش  و  ترویج  اصول   .)1391( ح.  فمی،  - شعبانعلی 

تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ نهم.

ترویجی.   - تولیدی  جامع  الگویی  سایت های  اجرایی  شیوه نامه   -

)1391(. دفتر ترویج کشاورزی و منابع طبیعی، معاونت ترویج و آموزش، 

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.

- قباخلو، ر؛ پیری، ح؛ پیروشعبانی، م؛ ضیایی، غ؛ پالوچ، ع.ا و سیدی 

یافته های  انتقال  هفته  برنامه  اجرایي  آئین نامه   .)1396( س.م.  نیاسر، 

تحقیقاتی، معاونت ترویج، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.

- کرمی دهکردی، ا؛ پیرو شعبانی، م؛ غالمی، ح؛ قباخلو، ر؛ کاظمی، ف 

و بکوردی، ص. )1399الف(. آیین نامه اجرایي روز مزرعه )ویرایش جدید(، 
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دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی، موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، 

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.

- کرمی دهکردی، ا؛ غالمی، ح؛ پیروشعبانی، م؛ بکوردی، ص؛ ضیایی، 

غ؛ قاسمی، ج؛ پیری، ح و  جعفری، ا. )1399ب(. شیوه نامه پروژه هاي 

تحقیقی ترویجی، دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی، موسسه آموزش 

و ترویج کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.

- کرمی دهکردی، ا؛ قباخلو، ر؛ غالمی، ح؛ پیری، ح؛ پیرو شعبانی، 

م؛ ضیایی، غ؛ پالوچ، ع.ا؛ سیدی نیاسر، س.م؛ نوروزی، ن و کاظمی، ف. 

)1399ج(. آیین نامه اجرایي روز انتقال یافته هاي پژوهشي، دفتر ترویج 

دانش و فناوری کشاورزی، موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، سازمان 

تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.
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 (2017). Levels of use and importance of extension methods and

 aids in the process of dissemination of agricultural technologies in

 the republic of Iraq. IOSR Journal of Agriculture and Veterinary

Science, 10(5): 01-06.
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farmers in Osun State. Editorial Advisory Board, 3(4): 282-286.
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