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 اهـداف و ماموریت هـای ترویـج کشـاورزی، ازطریـق فرآیندهـای ارتباط 
اثربخـش محقـق می شـوند کـه ابـزار برقـراری ایـن ارتبـاط »روش هـای 
ترویجـی« اسـت؛ بنابراین، یکی از عوامـل مؤثر در کارایی و اثربخشـی نظام 
ترویـج، توانایـی آن در انتخـاب و به کارگیـري مناسـب روش هـاي ترویجـی 
اسـت. روش هـای ترویجـی بـه کلیـه فعالیت هـا و فنونـی گفتـه می شـود 
کـه مروجـان بـرای ارتبـاط بـا مخاطبـان خـود، بـه کار می برنـد. درمجموع، 
روش هـای ترویجـی را می تـوان در سـه گـروه انفرادی، گروهـی و انبوهی 
دسـته بندی کـرد کـه از دیربـاز، در نظام های ترویج کشـاورزی دنیا و کشـور 
مـا، طیـف گسـترده ای از ایـن روش ها اسـتفاده  شـده اند. البتـه به تدریج و به 
فراخـور نیازها و شـرایط جدید، این روش ها دسـتخوش تغییراتـی ازنظر بُروز 
روش هـای جدیـد و اهمیـت نسـبی آن هـا شـده اند؛ به طوری کـه از اهمیـت 
برخی از روش ها کاسـته شـده اسـت و برخـی از روش های نویـن نیز طراحی 

و اسـتفاده شـده  اند. 
روش هـای انفـرادی شـامل برقـراري ارتباطـی مسـتقیم و دوسـویه بیـن 
مـروج و بهره بـردار اسـت، به نحوي کـه بتواننـد منحصـراً بـا یکدیگـر تفهیم و 
تفاهـم کننـد. از روش هـای انفـرادی می تـوان به مالقـات در خانـه و مزرعه، 
مالقـات در اداره ترویـج، تماس های غیررسـمی، ارتباط تلفنی و ایمیل اشـاره 
کـرد که باتوجه به توسـعه فناوری های اطالعـات و ارتباطات، امروزه اسـتفاده 
از شـبکه های مجـازی نیـز بـه  این روش هـا افزوده شـده اسـت. در رو ش های 
گروهـی، مـروج در ارتبـاط بـا گروهـی از بهره بـرداران قـرار دارد و مي توانـد 
هم زمـان بـه تعـداد بیشـتري از آنـان دسترسـي یابـد. ازجمله ایـن روش ها، 
می تـوان نمایش هـای طریقـه ای و نتیجـه ای، روز مزرعـه، بازدیـد ترویجـی، 
سـایت های الگویـی، جشـنواره های ترویجـی و کارگاه ترویجـی را نـام بـرد. 

پیشگفتار �
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روش هـاي انبوهـي )جمعي( نیـز در برگیرنـده تمامي ابزارهایی اسـت که در 
آن هـا، یـک وسـیله ارتباط جمعـی همچـون رادیو، تلویزیـون، فیلـم، روزنامه، 
مجلـه، نشـریه، پوسـتر، نمایشـگاه و مانند این ها بـه  کار مـی رود و منبع پیام 

را قـادر مي سـازد تـا بـا جمعیتـي زیـاد ارتباط برقـرار کند. 
در دفتـر ترویـج دانـش و فنـاوری کشـاورزی معاونـت آمـوزش و ترویـج 
کشـاورزی، روش هـای ترویجـی به طـور مسـتمر پایـش و ارزیابـی می شـوند 
و افـزون  بـر بازبینـی توصیه نامه هـا و دسـتورالعمل های موجـود، سـعی بـر 
آن اسـت تـا بـه فراخـور شـرایط و نیازهـای جدیـد، روش های نویـن معرفی 
شـده و دسـتورالعمل های مربوطه تدوین شـوند و در اختیار همـکاران ترویج 
قـرار  گیرنـد. دسـتورالعمل حاضـر آخریـن نسـخه بازنگری شـده اسـت کـه 
خواهشـمند اسـت ضمن مطالعه دقیـق، از آن در اجـرای برنامه های ترویجی 
بهـره  گرفتـه شـود. همـکاران شـما در ایـن دفتـر آمـاده پذیـرش هرگونـه 
نظـر، انتقـاد و پیشـنهاد بـرای اصـالح، تکمیل و بهبـود این دسـتورالعمل در 

نسـخه های آتـی هسـتند.
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مقدمه  �
را  بیشـتری  مخاطبـان  بـا  تمـاس  ایجـاد  امـکان  گروهـی  روش هـای  هرچنـد 
فراهم می کننـد، امـا تمـاس شـخصی و توجـه فـردی مـروج، پشـتیبان مهمـی برای 
کشـاورز اسـت. نفـوذ شـخصی مـروج عاملـی تعیین کننـده بـرای کمک رسـانی بـه 
فـردی،  تماس هـای  در  به طورمعمـول  اسـت.  مهـم  تصمیم گیری هـای  در  کشـاورز 
بهره بـردار بـه توصیه هـای ارائه شـده مـروج را می پذیـرد و از توجهـی کـه بـه وی 
می شـود، احسـاس رضایـت می کنـد1. روش هـای انفـرادی بـا وجـود عملکـرد کّمـی 
پاییـن )تعـداد کـم مالقـات در روز(، کنـدی، هزینه بـر و وقت گیـر بـودن، ازنظـر آثار 
عمیـق آموزشـی بسـیار مطلـوب هسـتند. افزون بـر این، روش هـای انفـرادی موجب 
برقـراری و تقویـت روابـط دوسـتانه می شـوند و زمینـه الزم را برای مناسـبات بعدی، 
به منظـور اسـتفاده از دیگـر روش هـای ترویجـی و حضـور کشـاورزان در فعالیت هـای 
ترویجـی فراهـم می کننـد2. اسـتفاده از ایـن روش هـا، در شـناخت متقابل کشـاورز و 
مـروج تاثیـر می گـذارد و اعتبار شـغلی و وحدت فکـری و عمل مروج کشـاورزی را در 
روسـتاها قوام می بخشـد. تکنیک های انفرادی در سـطح وسـیعی اسـتفاده می شوند و 
کاربـرد آن هـا دربـاره کشـاورزان خرده پا و کم سـوادی که بـا تکنیک هـای دیگر کمتر 

آشـنا می شـوند، بسـیار موثر اسـت3. 
از سـوی دیگر، بسـیاری از مشـکالت کشـاورزان از نوع شـخصی هسـتند که رفع 
آن هـا، بـه مداخلـه فـردی نیـاز دارد. در این حالـت، اسـتفاده از روش هـای گروهی و 
انبوهـی، کمتـر ایـن هدف را ممکـن می سـازد. روش های انفـرادی به ویژه در شـرایط 
کشـاورزی ایـران کـه نظـام  بهره بـرداری غالـب آن از نـوع خانوادگی و دهقانی اسـت، 
کاربـرد زیـادی دارد. تنـوع محصـول و الگـوی کشـت در ایـن نظام هـا، مشـکالت و 
نیازهـای منحصربه فـردی را به همـراه دارد. در این محیط متنوع و پیچیده و مسـتعد 
خطـر، کشـاورزان بـرای مدیریـت مطلوب مـزارع خود نیـاز به مشـاوره های خصوصی 
دارنـد )همـان منبع(. بدین ترتیب، جایـگاه روش های انفـرادی در برنامه های ترویجی 

1- - شعبانعلی فمی، 1391
2- شهبازی، 1375

3- شعبانعلی فمی، 1391
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نظـام ترویـج کشـاورزی بایـد به خوبـی تبیین شـود و بـرای اجـرای هرچـه بهتر این 
روش هـا، برنامه ریـزی مطلوبـی شـود1. از این رو، در این نوشـتار سـعی شـده اسـت که 

توصیه هـای الزم بـرای اجـرای هـر چه بهتـر روش هـای انفرادی ارائه شـود.  

1- تعریف �
روش هـای انفـرادی بـه تعامـل بیـن مروجـان و بهره بـرداران، بـدون محدودیـت 
زمـان و مـکان و ازطریـق مالقات هـای رسـمی و غیررسـمی حضـوری مثـل مالقـات 
چهره به چهـره در خانـه، مزرعـه یـا محـل کار و اداره ترویـج )مرکز جهاد کشـاورزی( 
یـا غیرحضـوری همچـون تماس تلفنی، ارسـال پیامک، شـبکه های اجتماعی و ایمیل 
درخصـوص حل مسـائل و مشـکالت مرتبـط با زمینه هـای مختلف بخش کشـاورزی 

می شـود2.  گفته 

2- اهمیت و جایگاه روش های انفرادی �
اگرچـه روش هـاي ترویجي انفـرادی ازلحاظ کّمـي )یعني تعداد مالقـات  یا تعامل 
در روز( هزینه بـر و وقت گیرتـر بـوده، امـا ازنظـر اثربخشـی آموزشـي بسـیار مطلـوب 
هسـتند. درعین حـال، ایـن گـروه از روش هـا در مـواردی ماننـد کسـب اطالعـات 
دسـت اول دربـاره یـک »روش موفـق« یا مسـائل و مشـکالت عملـی زراعـی، دیدار با 
مـددکاران یـا تسـهیلگران و نیـز در مواقعـي کـه هدف، اعمـال تحوالتـي مطلوب در 

نگـرش و رفتـار مخاطبـان باشـد، از مؤثرتریـن و مفیدتریـن روش ها هسـتند3. 
در روش هـای انفـرادی، یـک مـروج بـا یک کشـاورز برای برقـراری ارتبـاط درباره 
موضوعـات کشـاورزی و مسـائل مرتبـط، تعامل می کننـد4. در این روش ها، به  سـبب 

1- FAO, 2019

2- - شیوه نامه آموزش های ترویجی بهره برداران کشاورزی )کمتر از یک روز(، 1398
3- - آدامز، 1378

4- شعبانعلی فمی، 1391
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ارتبـاط دوطرفـه و متقابـل مـروج و کشـاورز، موانـع ارتباطـی کاهـش می یابـد، پیام 
بـه بهتریـن شـکل خود، آمـوزش داده شـده و منتقل می شـود و کیفیت و اثربخشـی 
ایـن روش هـا بـاال اسـت1. همان گونـه کـه می دانیـد مراحل فراینـد پذیرش یـا همان 
»فراینـد تصمیـِم نـوآوری« شـامل دانش، ترغیـب، تصمیم و تثبیت اسـت. روش های 
انفـرادی به ویـژه زمانـی که کشـاورزان در این فرایند از مرحله دانش گذشـته باشـند، 
مناسـبت و اهمیـت بیشـتری دارنـد. به عبـارت دیگـر، ایـن روش ها بیشـتر در مرحله 
ترغیـب، تصمیـم و تثبیـت مؤثر هسـتند2؛ یعنـی مراحلی که بیشـتر، افـراد اطالعات 
کلـی و اولیـه را دربـاره نـوآوری دارنـد، اما بـرای تسـهیل تصمیم گیری و گذشـتن از 
مراحـل دشـوارتر ایـن فراینـد و برای رفـع ابهام ها و تردیدهـای خود، نیاز به مشـاوره 

انفـرادی دارند. 
ایـن موضـوع بـر ایـن پیش فـرض اسـتوار اسـت کـه پیـش از مرحلـه دانـش، بـا 
به کارگیـری روش هـای انبوهـی و برخـی از روش هـای گروهـی، می تـوان به آسـانی 
آگاهی هـای اولیـه و کلـی درباره نـوآوری را به مخاطبـان ارائه کرد؛ بنابراین، اسـتفاده 
از روش هـای انفـرای در ایـن زمینـه چنـدان مقرون به صرفـه نیسـت. درعین حـال، 
روش هـای گروهـی و به ویـژه روش هـای انبوهـی در مرحلـه ترغیـب چنـدان موثـر 
نیسـتند و در ایـن مراحـل، افـراد برای رفـع ابهام ها و عـدم قطعیت های خود نسـبت 
بـه نـوآوری، نیـاز به مشـاوره خصوصی دارنـد که دراین خصـوص، روش هـای انفرادی 

بسـیار مؤثرتر هسـتند. 

3- انواع روش های ترویجی انفرادی  �
در این دسـتورالعمل، مرسـوم ترین روش هـای ترویجی انفرادی کاربـردی در نظام 

ترویج کشـاورزی کشـور بررسـی می  شوند:

1- شاه قلی و همکاران، 1399
2- سوودی و کاپلوویتز، 1397
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3-1- مالقات در خانه و مزرعه یا محل کار

در ایـن روش، مـروج کشـاورز را در مزرعـه، واحـد تولیـدی یـا خانـه اش مالقـات 
می کنـد کـه ایـن دیدار منجـر بـه برقـراری ارتبـاط رودررو، مسـتقیم و دوطرفه بین 
کشـاورز و مـروج شـده و سـبب مبادلـه اطالعـات می شـود. بر ایـن اسـاس، ارتباطی 
شـخصی بیـن بهره بـرداران و مروجـان در محیطـی خصوصـی و بـدون حواس پرتی و 
وقفه هـای رایـج در فعالیت هـای ترویجـی گروهـی شـکل می گیرد و آنـان می تواننـد 
دربـاره مسـائل و عالئـق مشـترک بحـث کننـد1. به عـالوه، اسـتفاده از ایـن روش، در 

مـوارد زیر مفید اسـت:
برقراری ارتباط و ایجاد تفاهم با کشاورزان _
تحریک عالقه و تمایل کشاورزان به پذیرش یک ایده یا آزمایش یک روش جدید _
کمک به بهره برداران درزمینه تجزیه وتحلیل و تحلیل مشکالت خود و یافتن راه حل _
به دست آوردن اطالعات دست اول از شرایط واحدهای بهره برداری2  _
شناسایی رهبران محلی و برقراری ارتباط با آنان _
افزایش اثربخشی روش های ترویجی گروهی و انبوهی )مکمل بودن برای این روش ها(3. _

اهداف مالقات در خانه و مزرعه یا محل کار 
اهداف این گروه از روش ها را می توان به پنج دسته تقسیم کرد:

1- بازدیدهـای روابط عمومـی: ایـن بازدید برای آشـنا شـدن و توضیـح اصول 
اولیـه خدمات ترویجی اسـت.

2- بازدیـد خدماتـی: زمانـی کـه بازدیـد بـه معنـای پاسـخ دادن بـه برخی از 
نیازهایـی اسـت کـه کشـاورزان ابـراز کرده انـد؛ بـرای نمونـه، هنگامـی کـه کشـاورز 

درزمینـه آلودگـی بـا آفـات شـکایت دارد و درخواسـت کمـک می کنـد.

1- سوودی و کاپلوویتز، 1397
2- همان منبع

3-FAO, 2019
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3- بازدیـد آموزشـی: هنگامـی کـه مـروج به عنـوان بخشـی از یـک برنامـه 
ترویجـی، بـرای تدریـس یک تجربـه یا مهـارت جدید بازدیـد می کند؛ مثل اسـتفاده 
از تکنیک هـای مدیریـت تلفیـق آفـات بـرای بـه حداقـل رسـاندن آسـیب های آفات.

4- بازدیدهـای سـازمانی: ایـن بازدیدهـا بـرای طراحـی برنامه یا اجـرای یک 
فعالیـت ترویجـی اسـت؛ بـرای نمونـه، بازدیـد از مزرعـه بـرای نیازسـنجی، ارزیابـی 

شـرایط خـاک یـا تعییـن شـیوه های رایـج مصـرف آب.
5- بازدیدهـای اطالعاتـی: ایـن بازدیـد بـرای جمـع آوری اطالعـات اسـت؛ 
ماننـد نظرسـنجی دربـاره اسـتفاده از آب، رعایت اصول بهداشـتی، مهاجـرت و مانند 
این هـا. ایـن روش بـرای درک پذیـرش نـوآوری یا میـزان مقاومت در برابـر آن نیز به 

کار می رود1.

مراحل اجرای روش مالقات در خانه و مزرعه یا محل کار
مالقـات در مزرعـه و خانـه، مرسـوم ترین روش  تمـاس فـردی بیـن کشـاورزان و 
مروجـان اسـت. گفته شـده اسـت این روش تـا 50 درصـد از فعالیت هـای ترویجی را 
شـامل می شـود. باتوجه بـه اینکه مروجـان برای اجـرای این روش، زمان چشـمگیری 
را صـرف می کننـد ، هدف گـذاری و برنامه ریزی مناسـب دراین خصوص بسـیار حیاتی 

اسـت2. بـر ایـن اسـاس، بایـد مراحل زیر طی شـود:

الف- برنامه ریزی برای آماده سازی

- مخاطبان و اهداف مشخص شوند. با چه کسانی و به چه منظوری مالقات می شود.
- جمع آوری اطالعات کافی درباره موضوع مالقات.

- تهیه نشریه ها و مطالب مربوطه برای ارائه به مخاطبان. 
- بـرای صرفه جویـی در وقـت و هزینـه، برنامـه ای از بازدیدهـا تهیـه شـود؛ بـرای 
نمونه، ممکن اسـت کشـاورزانی در یک مسـیر مشـخص شناسـایی و تعیین شـوند تا 

در زمـان صرف جویی شـود.

1- سوودی و کاپلوویتز، 1397
2- FAO, 2019
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- سرکشـی مروجـان و مالقات هـای مزرعـه ای باید برنامه منظمی داشـته باشـد و 
بـا بهره بـرداران پیش تـر هماهنگی الزم بشـود. 

- درصورت امکان پیشاپیش، اطالعات به کشاورزان هدف ارسال شود1.

ب( اجرا

- مـروج در تاریـخ تعیین شـده یـا هـر زمانی کـه کشـاورز راحت اسـت و آمادگی 
الزم را دارد، مراجعـه کند.

- مروجـان هنـگام ورود بـه جامعه هدف، باید به مسـائل و هنجارهـای فرهنگی – 
اجتماعی توجه الزم را داشـته باشـند.

- مروج عالقه کشاورز را برانگیزد و اجازه دهد ابتدا وی صحبت کند.
- مـروج پیـام یـا نقطـه نظر ها را ارائـه کند و تا زمانی که کشـاورز راضـی و راحت 

اسـت، توضیح دهد.
- مـروج بـه سـواالت مطرح شـده پاسـخ دهد و شـبهات را برطرف کنـد. درصورت 
وجـود، نشـریه ها و دیگـر رسـانه های نوشـتاری و الکترونیکی را همچـون مکمل به او 

ارائـه کند )همـان منبع(.
- مروجـان ضمـن برخـورداری از تخصـص کافـی موضوعـی، بایـد بـا مهارت هـای 
ارتباطـی بیـن فردی و ویژگی های اجتماعی جامعه هدف آشـنایی کافی داشـته باشـند.

ج( پیگیری

- مروج گزارش بازدید را  به نحو مقتضی و مناسب ثبت کند.
- مروج اطالعات یا مطالبی که به کشاورز قول داده است، ارسال کند.

-  چنان کـه مـروج قـول پیگیـری موضوعـی را بـه کشـاورز داده  اسـت، در اسـرع 
وقـت آن را انجـام دهـد.

- در مواقع لزوم، مروج بازدیدهای بعدی را انجام دهد.
- مـروج از تمرکـز بـر تعـداد کمی کشـاورز بزرگ مالک و پیشـرو خـودداری کند 
)همـان منبـع(. ممکن اسـت مروجان تمایل داشـته باشـند کـه از مـزارع و واحدهای 
بهره بـرداری بزرگ تـر بازدیـد کننـد کـه احتمـال مـی رود، ایـن مسـئله خـود شـائبه 
1- FAO, 2019
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جانـب داری مروجـان از اغنیـا را ایجاد کند1؛ بنابراین، سرکشـی مروجـان از واحدهای 
تولیـدی و مالقات هـای مزرعـه ای، بایـد به شـکلی برنامه ریـزی شـود کـه عدالت بین 

همـه بهره بـرداران رعایت شـود.  
غیررسـمی  تماس هـای  و  مالقات هـا  برنامه ریزی شـده،  مالقات هـای  افـزون  بـر 
در جلسـات یـا فرصت هـای غیربرنامه ریزی شـده، کـه در آن ارباب رجـوع به صـورت 
غیررسـمی بـا مـروج ارتبـاط برقـرار می کنـد، فرصـت بسـیار مناسـبی بـرای تقویت 
رابطـه شـخصی و حرفـه ای بیـن آن هـا اسـت. ایـن دیدارهـا ممکن اسـت در مراسـم 
مذهبـی و سـنتی، بـازار، خیابـان ، وسـایل حمل ونقـل عمومـی و دیگـر اماکـن بوده، 
همچنیـن  ممکـن اسـت به صـورت تصادفـی باشـند. درعین حـال، مراسـم محلی نیز 
زمـان مناسـبی بـرای ارتبـاط غیررسـمی بـا کشـاورزان اسـت که  بـه مروجـان برای 
ایجـاد ارتبـاط مؤثـر و پایـدار  بـا جامعـه محلی کمـک می کنـد2. به نظر می رسـد در 
فرهنـگ کشـورمان، شـرکت در مراسـم عـزا یا شـادی مردم روسـتا یا مناسـبت های 
مذهبـی ازجملـه مصادیـق چنیـن فرصت هـای غیررسـمی باشـد. در ایـن مـورد نیـز 
بایـد سـعی کرد، شـرکت در این گونه مراسـم به اقشـار خاصـی از روسـتاییان محدود 
نشـود تـا شـائبه جانـب داری یـا گرایـش بـه گروه هـای خاصـی از مـردم برای سـایر 

اقشـار پیـش نیاید.  

3-2- دیدار ارباب رجوع از مرکز جهاد کشاورزی 

در ایـن روش، ارباب رجـوع بـرای کسـب اطالعـات و جلـب کمک و مشـاوره الزم، 
شـخصاً بـه مرکز جهـاد کشـاورزی یـا اداره ترویج کشـاورزی مراجعـه می  کند3. 

برای افزایش کارایی این روش، رعایت نکات زیر ضروری است:
1- مرکـز جهـاد کشـاورزی یـا دیگـر مکان هـای موردمراجعـه، بایـد در موقعیـت 
مناسـب باشـند. باید به   مکان یابی مناسب مراکز جهاد کشـاورزی، در برنامه ریزی های 

آتـی ترویج توجـه کرد.

1- سوودی و کاپلوویتز، 1397
2- شعبانعلی فمی، 1391

3- - شعبانعلی فمی، 1391



ش های ترویجی انفرادی 
دستورالعمل اجرای رو

14

2- سـاعات حضـور مـروج در محـل کار بایـد مشـخص باشـد و برنامـه آن بـه  
کشـاورزان اطالع رسـانی شـود. در غیـاب مـروج کشـاورزی در سـاعات اداری، بایـد 
دفتـری بـرای درج نـام کشـاورز مراجعه کننـده و دلیـل مراجعـه او موجـود باشـد. 

3- فضای مرکز جهاد کشاورزی باید تمیز، منظم و جذاب باشد. 
4- هـر مرکـز جهاد کشـاورزی یک تابلو اعالنات داشـته باشـد کـه در آن، آخرین 
اطالعـات به صـورت پوسـتر، اعالمیه یا نامه نصب شـود )همـان منبـع(. روی هم رفته، 
توصیـه می شـود از فضـای مرکـز ازجملـه دیوارهـا  به نحـوی مناسـب و بـدون ایجـاد 
شـلوغی بیـش از حـد، بـرای انتقـال پیام های مناسـب ترویجی اسـتفاده بهینه شـود. 
بدیهـی اسـت یکـی از بهترین رسـانه ها در ایـن زمینه، پوسـترهای ترویجی هسـتند. 
5- در برخـورد بـا بهره برداران، ادب و احترام رعایت شـده و بـا خوش روی از آن ها 

شود. استقبال 
6- در مجمـوع، شـرایطی فراهـم شـود که کشـاورز احسـاس راحتی کنـد و بدون 

احسـاس خجالـت، مشـکالت و نیازهـای خود را طـرح کند1. 
7- درحدامـکان، شـرایط آسـایش مراجعـان ازجملـه وجـود صندلی های مناسـب 
بـرای نشسـتن هنـگام انتظـار یـا دسترسـی بـه امکانـات رفاهـی در مرکـز جهـاد 

کشـاورزی تامیـن شـود.
8- اتاق هـا و بخش هـای مختلـف مرکـز جهـاد کشـاورزی باید بـا تابلوهـای خوانا 
و شـکیل مشـخص شـوند و اسـامی کارکنـان بـا سـمت های آنـان در معـرض دیـد 
مراجعـان قـرار گیـرد. در برخـی از مراکـز جهـاد کشـاورزی بـزرگ، وجـود تابلوهای 
راهنمـا در محوطـه مرکز ضروری اسـت. درمجمـوع، رعایت اصول تکریـم ارباب رجوع 
در مراکـز جهـاد کشـاورزی ضـروری اسـت، امـا نبایـد حالت صـوری و کلیشـه ای به 
خـود بگیـرد. بایـد در نظر داشـت که یکـی از ارکان مؤثـر در شـکل گیری رابطه قوی 
و پایـدار بیـن مروجـان یـا درکل نهاد ترویـج و کشـاورزان، احترام واقعـی و برآمده از 

صـدق و صفا اسـت. 

1- همان منبع
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3-3- ارتباط تلفنی

ارتبـاط تلفنی یکی از روش هایی اسـت کـه می توان برای ارائه خدمات مشـاوره ای 
و اطالع رسـانی در ترویـج به کار بـرد. اگرچه نمی توان از تلفن بـرای مکالمات طوالنی 
اسـتفاده کـرد، امـا بـرای ارائـه توصیه ها و اطالعات ویژه مناسـب اسـت1. با گسـترش 
اسـتفاده از تلفـن همـراه در بین همه اقشـار جامعـه و ازجمله کشـاورزان، بهره گیری 
از ارتبـاط تلفنـی جایـگاه مهم تـری یافتـه اسـت. بیشـتر مروجـان و کشـاورزان در 

کشـورهای درحال توسـعه، از تمـاس تلفنی اسـتفاده گسـترده می کنند2. 

توصیه هایی برای استفاده بهتر از تلفن به ویژه تلفن همراه 
- شـماره تلفن هـای همـراه کارشناسـان در دسـترس کشـاورزان قرار گیـرد. باید 
بـه یـاد داشـت که داشـتن تلفن همـراه بـرای کشـاورزان به تنهایی کافی نیسـت زیرا 
ممکـن اسـت در شـرایطی، مجبـور بـه اسـتفاده از رسـانه های دیگـر برای دسترسـی 

کشـاورزان به اطالعات شـد.  
- مروج باید درحدامکان، تماس های دریافتی را به سرعت پاسخ دهد.   

- همیشـه پیـش از آغـاز تمـاس، بایـد یک مـداد یا خـودکار و یک برگـه کاغذ یا 
دفتـر یاداشـت در اختیـار داشـت تـا بتـوان مـوارد و نـکات الزم را به آسـانی و بـدون 

دسـتپاچگی یادداشـت کرد. 
- مروج هنگام صحبت با دیگران، باید نسبت به آنان مودب و پذیرا باشد3.

- پیـش از آغـاز مکالمـه به  ویـژه پیـش از نخسـتین تمـاس بـا بهره بـردار، بهتـر 
اسـت مـروج  از منابـع ممکـن ماننـد همکارانـی کـه نسـبت بـه پهنـه و کشـاورزان 
آشـنایی بیشـتری دارنـد، دربـاره او اطالعاتی کسـب کند4 تا بتواند متناسـب با شـأن 
و شـخصیت و سـنش، بـا او  مکالمـه کند. درعین حال، همیشـه محترمانـه و مؤدبانه با 

دیگـران سـخن بگوید.  

1- - شعبانعلی فمی، 1391
2- سوودی و کاپلوویتز، 1397

3- همان منبع
4- ایران آکادمی، بی تا
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- در ابتـدای مکالمه، مروج به درسـتی سـالم و احوال پرسـی کنـد. در مکالمه های 
کاری اصـوالً مـردم از یکدیگـر شـناخت کمتـری دارنـد؛ درنتیجـه، الزم اسـت مروج 

پیـش از آغـاز صحبـت، حتما خـود را معرفـی کند1. 
-  هنـگام ارسـال پیـام متنـی یـا صوتـی یـا مکالمـه تلفنـی، بایـد اصـول برقرای 
ارتبـاط مؤثـر مثـل اسـتفاده از زبان سـاده و روشـن، تمرکز بـر رئوس مطالـب اصلی، 
دریافـت بازخـورد و جـز این ها را رعایت کـرد. در این زمینه، توصیه می شـود پیش از 
برقـراری تمـاس، مـروج مطالبـی را که قرار اسـت درباره آن ها صحبت کند، مشـخص 
کنـد. مطلـب اصلـی یـا محـور اصلی کـه پیـام اصلی اسـت، باید مشـخص کـرد. اگر 
قـرار اسـت مـروج دربـاره موضوعی اسـتدالل کند، یک بـار دالیل خود را مـرور کرده 
و فهرسـتی از آن هـا تهیه کند. در بیشـتر مـوارد و به ویژه در طـرح مطالب پیچیده تر، 
ترسـیم محتـوای پیـام )آنچـه مـروج در ذهـن دارد و می خواهد به فـرد مقابل منتقل 
کنـد( به صـورت گرافیکی و مشـخص کـردن روابط مطالب، در مرور سـریع و یادآوری 
آن هـا تاثیرگـذار اسـت. اگـر بنـا بر صحبـت دربـاره چند نکته یـا طرح چند پرسـش 
اسـت، تهیـه فهرسـت موضوعـات و فهرسـت سـواالت روی یک کاغذ به مـروج کمک 
می کنـد تـا چیـزی را فرامـوش نکند. اینچنیـن کارها بـه مکالمه مروج نظـم می دهد 

و درعین حـال نیـز او هیـچ گاه مطالـب خـود را از روی متـن نمی خواند2. 
- یکـی از اعمـال غیرحرفه ای هنگام مکالمه تلفنی، خوردن و آشـامیدن اسـت که 

باعـث به هـم ریختـن تمرکز فرد مقابل می  شـود. 
- بایـد عوامـل حواس پرتـی را برطـرف کـرد؛ در حیـن صحبـت کـردن بـا تلفـن، 
ابـزاری کـه باعـث برهـم خـوردن حـواس می شـود را بایـد از خـود دور کـرد. بـرای 
نمونـه، تلویزیـون و موسـیقی یکی از رایج ترین عناصری هسـتند کـه حواس را مختل 
می کننـد و فـرد را از مکالمـه تلفنـی بـاز می دارنـد. در محیط هـای کاری نیز صحبت 
بـا سـایر همـکاران یـا سـایر ارباب رجوع هـا، ممکـن اسـت عامل اختـالل باشـد. بهتر 

1- بهرامپور، 1395
2- سخا، بی تا
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اسـت درحدامـکان مکانـی آرام را بـرای مکالمـه تلفنـی انتخاب کرد. هنـگام  صحبت 
بـا شـخصی دیگـر نیز بایـد از پاسـخ دادن بـه تلفن خـودداری کرد.

- مطالب مهم مبادله شده یادداشت برداری شود1. 
- در پایـان، بایـد از کسـانی کـه با مروج تمـاس می گیرند یا مروج بـا آن ها تماس 

می گیرد، تشـکر کرد2. 

3-4- ارسال پیام ترویجی

اشـکال  بـه  آموزه هـا هسـتند کـه  از مهم تریـن  ترویجـی چکیـده ای  پیام هـای 
مرسـوم مثـل زیرنویـس برنامه هـای تلویزیونـی، پـالکارد یـا پارچه نویسـی، تراکـت، 
پیامـک )SMS(، دیوارنویسـی، پوسـتر، زیرنویـس نشـریات و تقویم هـا و مانند این ها، 
به صـورت گروهـی و حتـی انبوهـی در اختیـار مخاطبـان قـرار می گیرند. امـا در کنار 
روش هـای یادشـده، توسـعه فناوری هـای ارتباطـات و اطالعـات و به ویـژه فراگیـری 
تلفن هـای همـراه هوشـمند در سـطح جامعـه، فرصت های مناسـبی را بـرای برقراری 
ارتباط هـای مجـازی به صـورت فـردی، گروهـی و انبوهـی فراهـم کـرده اسـت. ایـن 
ابزارهـا می تواننـد در کنـار برقـراری تماس تلفنی، در جسـت وجوی اطالعـات مربوط 
بـه قیمـت محصـول یـا نهاده هـا، دریافت مشـاوره های فنـی، پیام هـای صوتـی، پیام 
متنـی، پیـام ویدئویی و دسترسـی به اینترنت بـه کار روند. امکان ارسـال انواع فایل ها 
ازطریـق گوشـی های هوشـمند و به ویـژه بـا کمـک شـبکه های اجتماعی، بسـیاری از 

محدودیت هـای تلفـن همچـون یـک ابـزار تمـاس صورتـی را از بین برده اسـت. 
ازجملـه ایـن فرصت هـا می تـوان بـه شـبکه های اجتماعـی اشـاره کـرد کـه در 
آن هـا امـکان ارسـال پیام هـای متنی، صوتـی و تصویری بـا کیفیت مطلـوب و هزینه 
کمابیـش ارزان و فراگیـر وجـود دارد. امـروزه، شـبکه های اجتماعـی را می تـوان از 

بسـترهای مؤثـر اشـتراک عقایـد و رشـد فـردی و اجتماعـی دانسـت3.
1- بهرامپور، 1395

2- سوودی و کاپلوویتز، 1397
3- رحمان زاده، 1389
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بنابرایـن، مروجـان بایـد از ایـن ظرفیت بـزرگ در ارائه خدمات ترویجی به شـکلی 
مناسـب اسـتفاده کننـد1. ایـن رسـانه ها و شـبکه ها در کنـار کاربردهـای مناسـب در 
ابعـاد گروهـی و انبوهـی )تشـکیل گروه هـا و کانال هـای مجـازی تخصصـی( همچون 
یکـی از روش هـای ترویجی انفـرادی کارآمد نیز مورداسـتفاده مروجـان و بهره بردارن 
هسـتند و آنـان از ایـن طریـق، می توانند در این فضا با یکدیگر تعامل داشـته باشـند. 
بـرای نمونـه، بهره بـرداران می تواننـد به آسـانی تصویـر یا فیلـم آفت یا بیمـاری یا هر 
مشـکل دیگـر را بـرای مـروج یا کارشـناس مربوطه ارسـال کنند و در مقابل، مشـاوره 
و توصیـه الزم را در قالـب پیـام متنـی، صوتـی یـا تصویـری دریافـت کننـد. به ویـژه، 
ایـن روش  می توانـد هنـگام اطالع رسـانی و پیش آگاهی هـا به صورتـی گسـترده و بـا 

سـرعت عمل باال بـه کار رود. 

اصول ارسال پیام ترویجی 
- در ارسال پیام، باید نسبت به فرد مقابل رفتاری توأم با احترام داشت.

- پیام هـای نوشـتاری بایـد در قالـب متن هـای کوتـاه و سـاده ارسـال و از مطالب 
حاشـیه ای، ثقیـل، طوالنـی و نامأنوس پرهیز شـود.

- تاحدممکن، پیام های دریافتی به سرعت پاسخ داده شوند.
- اگرچـه  ایـن ابـزار باید بـرای ارتباط با مخاطبـان به طور مسـتمر و منظم به کار 

رود، امـا از ارسـال پیام هـای متعدد و پشت سـرهم نیز بایـد پرهیز کرد.
- بایـد بـه ایده هـا و نظر هـای افـراد احتـرام گـذارد. اگـر مـروج نظـری منفـی یـا 
متفـاوت بـا مخاطـب دارد، می توانـد حـرف خـود را بـه بیان دیگـر و با لحنـی مثبت 

و سـازنده بگوید.
- پیام ارسالی باید متناسب با سطح دانش و مهارت بهره برداران باشد.

- در ارسال پیام باید به ویژگی های اجتماعی - فرهنگی جامعه هدف توجه کرد.
- هر پیام ارسالی دربرگیرنده یک هدف رفتاری باشد.

1- سوودی و کاپلوویتز، 1397
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- پیام هـای ارسـالی نبایـد دسـتوری و آمرانه باشـندکه بایـد دوسـتانه، محاوره ای 
و صمیمانه باشـند.

- پیام هـای ارسـالی به زبان فارسـی ارسـال شـوند و از ارسـال پیام هـای متنی، به 
زبان انگلیسـی یـا خط التین خودداری شـود.

- درحدامـکان، بهتـر اسـت مخاطبـان را بـر اسـاس ویژگی هـای مختلـف ازجمله 
سـطح سـواد، زمینـه فعالیت، جنسـیت و دیگر ویژگی هـای مهم دسـته بندی کرده و 

پیام هـای ارسـالی را متناسـب بـا هـر گـروه تهیه و ارسـال کرد.
- پیام هـا بایـد  امضـا داشـته باشـند؛ بـرای نمونـه، مدیریـت هماهنگـی ترویجی 

اسـتان ..... ، مرکـز جهـاد کشـاورزی دهسـتان ..... .
- متن پیام را باید پیش از ارسال، حتماً بررسی کرده و درصورت نیاز، ویرایش کرد1.

- اگـر موضـوع  بحث بسـیار مهم اسـت، بهتر اسـت پس از ارسـال پیـام در فضای 
مجـازی، به صـورت حضـوری نیز با فـرد مقابـل صحبت کرد.

- شـناخت ویژگی هـای مخاطـب در برقـراری ارتبـاط متنی مناسـب بسـیار موثر 
و کارآمـد اسـت؛ بـرای نمونـه، اگر مخاطـب مدنظر تمایل به دانسـتن جزئیـات دارد، 
مـروج توضیحـات کافـی ارائـه دهـد یـا اگـر مخاطـب در حـوزه ای خـاص، عبـارات 
تخصصـی بـه کار می بـرد، مـروج نیـز در ارتبـاط متنـی خـود از آن عبارات اسـتفاده 
کنـد و برعکـس؛ اگر میزان آشـنایی اش از عبارات تخصصی کم اسـت، مـروج با زبانی 

سـاده صحبـت کند.
- مـروج در ارسـال پیام هـای تصویری، درحدامـکان از کلیپ های کوتـاه، باکیفیت 

و بـه زبان سـاده و مفهـوم برای مخاطبان اسـتفاده کند.
- از ارسـال پیام هایـی کـه اطالعی از صحت آن ها در دسـت نیسـت، باید خودداری 

کـرد و بهتـر اسـت تاحدممکـن، منبع پیام را ذکـر و از منابع معتبر اسـتفاده کرد.
- بهتـر اسـت مـروج زمان یا زمان های مناسـب ارسـال پیام را مشـخص کند و در 

برخی از سـاعات شـبانه روز، از ارسـال پیام خودداری کند.

1- مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان قم، 1394
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- مـروج بـرای ارسـال پیام هـا، از شـبکه های اجتماعـی رسـمی و قانونـی کشـور 
کند.  اسـتفاده 

- هنـگام اسـتفاده از شـبکه های اجتماعـی، مـروج نـام و نـام خانوادگـی و عکس 
پرسـنلی خـود را در پروفایـل قـرار دهد.

- بـا داشـتن دسـته بندی مناسـبی از مخاطبان، می توان متناسـب بـا ویژگی های 
آن هـا، پیام ارسـال کرد.

بـه ایـن نکتـه توجه شـود که اسـتفاده از این روش ممکن اسـت برای افراد مسـن 
نباشد. روش مناسبی 

3-5- پست الکترونیکی )رایانامه( 1

پسـت الکترونیکـی یا ایمیـل به عنوان یک ابزار مهـم ارتباطی، جایـگاه ویژه ای در 
زندگـی امـروزه یافتـه اسـت. بسـیاری از سـازمان ها و افـراد از این وسـیله ارتباطی به  
سـبب سـهولت، سـرعت و هزینـه پاییـن و قابلیت ارسـال و دریافت هر نـوع پیام اعم 
از متـن، تصویـر، صـوت، امکان ارسـال هم زمان پیام بـرای چند نفر، بی نیـاز از ارتباط 
مسـتقیم و رودررو و حـذف محدودیت هـای زمانـی و جغرافیایـی اسـتفاده می کننـد. 
در زمـان توسـعه فناوری هـای ارتباطـات و اطالعـات در دنیـا و در ادامـه فعالیت های 
ترویجـی در سـطح دنیـا، بـه ایمیل به عنـوان یکی از نخسـتین ابزارها در ایـن زمینه، 
توجـه شـد و کاربـری یافـت. اگرچـه بـا توسـعه دیگـر روش هـا به ویـژه شـبکه های 
اجتماعـی، اسـتفاده از ایمیـل در برقـراری ارتبـاط بـا بهره بـرداران در فعالیت هـای 
ترویجـی کاربـرد کمتـری یافتـه اسـت، اما همچنـان از ایـن روش به ویـژه ایمیل های 
سـازمانی، می تـوان به شـکل مناسـبی در فعالیت هـای ترویجـی به ویـژه در ارتبـاط با 
مخاطبـان حقوقـی )شـرکت ها، تشـّکل ها، سـازمان ها( و به شـکل معتبرتـری نسـبت 

به سـایر روش هـای ارتباطـی مجازی بهره جسـت.

1- Email
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از تاریـخ 1400/06/28  در  برگرفتـه  حرفـه ای. 
:https://www.iran-academy.org/%D9%85%D8%B7%D8%A7D9%84%D8%A8-%D8%A2%D9%85

%D88%D8%B2%D8%B4%DB%8C/1407-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%9%D8%B1%D9%87-

%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8 AD%D8%B1%D9%81%D9%87.html

- آدامز، ام. ای. )1378(. ترویج کشـاورزی در کشـورهای در حال توسـعه، ترجمه 
ایـرج ملـک محمدی، تهران: نشـر آموزش کشـاورزی، چاپ اول.

- بهرامپـور، علـی. )1395(. آداب مکالمـه بـا تلفـن / 12 روش کاربـردی. برگرفته 
در تاریـخ 1400/06/28 از :

 https://tahavolefardi.com/%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8-%D9%85%DA%A9%D8%

A7%D9%84%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86/

- جعفـری، ابراهیـم؛ فرجـی، مهـدی و خسـروبیگی، مریـم. )1398(. شـیوه نامه 
از یـک روز(، دفتـر ترویـج  بهره بـرداران کشـاورزی )کمتـر  آموزش هـای ترویجـی 
دانش و فناوری کشـاورزی، موسسـه آموزش و ترویج کشـاورزی، سـازمان تحقیقات، 

آمـوزش و ترویج کشـاورزی.
- رحمـان زاده، سـید علـی. )1389(. کارکـرد شـبکه های اجتماعـی مجـازی در 

عصـر جهانـی شـدن، مطالعـات راهبـردی سیاسـتگذاری عمومـی، 1)1(: 78-49.
- سـخا، علـی )بی تـا(. 8 تکنیـک بی نظیـر برقـراری مکالمـه تلفنـی کـه بایـد 

از:  1400/06/28 تاریـخ  در  برگرفتـه  بیاموزیـد. 
 https://amanjacademy.com/eight-unparalleled-telephone-conversation-techniques-you-

should-learn/#i-6

- سـوودی، مـوراری و کاپلوویتـز، میشـل. )1397(. آنچه هر مروج کشـاورزی باید 
بدانـد )دسـتنامه صالحیت هـای اصلـی مروجان(. ترجمه محمدرضا شا هپسـند. نشـر 

اسـرار علم: تهـران، چاپ اول.
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- شـاقلی، ریحانـه؛ مؤیدی، علی اکبـر و صیادی، طیبـه. )1399(. روش های نوین 
تدریس، تهران: نشـر آموزش )مؤسسـه آمـوزش و ترویج کشـاورزی(، چاپ اول.

- شـعبانعلی فمی، حسـین. )1391(. اصول ترویج و آموزش کشـاورزی. انتشـارات 
دانشـگاه پیام نـور: تهران.  

- شـهبازی، اسـماعیل. )1375(. توسـعه و ترویـج روسـتائی. انتشـارات دانشـگاه 
تهران. تهـران: 

دسـتورالعمل   .)1394( قـم.  اسـتان  کشـاورزی  ترویـج  هماهنگـی  مدیریـت   -
پیامـک ترویجـی، مجموعـه آیین نامه هـا و دسـتورالعمل های اجرایی ترویـج و آموزش 
کشـاورزی، مدیریت هماهنگی ترویج کشـاورزی، سـازمان جهاد کشـاورزی استان قم.

- FAO. 2019. Agricultural Extension Manual, by Khalid, S.M.N. & 

Sherzad, S. (eds). Apia. 






