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 اهـداف و ماموریت هـای ترویـج کشـاورزی، ازطریـق فرایندهـای ارتبـاط 
اثربخـش محقق می شـوند که ابـزار برقراری ایـن ارتباط »روش هـای ترویجی« 
اسـت؛ بنابرایـن، یکی از عوامل مؤثر بر کارایی و اثربخشـی نظـام ترویج، توانایی 
آن در انتخـاب و به کارگیـري مناسـب روش هـاي ترویجـی اسـت. روش هـای 
ترویجـی بـه کلیـه فعالیت هـا و فنونی گفته می شـود کـه مروجان بـرای ارتباط 
بـا مخاطبـان خـود، بـه کار می بندنـد. روی هم رفتـه، روش هـای ترویجـی را 
می تـوان در سـه گـروه انفـرادی، گروهـی و انبوهـی دسـته بندی کـرد کـه از 
دیربـاز، در نظام هـای ترویـج کشـاورزی دنیـا و کشـور مـا، طیـف گسـترده ای 
از ایـن روش هـا بـه کار رفته انـد. البتـه به تدریـج و بـه فراخـور نیازها و شـرایط 
جدیـد، ایـن روش هـا دسـتخوش تغییراتـی ازنظـر بُـروز روش هـای جدیـد و 
اهمیـت نسـبی آن هـا شـده اند؛ به طوری که از اهمیـت برخی از روش ها کاسـته 

شـده اسـت و برخـی از روش هـای نویـن نیـز طراحی و اسـتفاده شـده اند. 
روش هـای انفـرادی شـامل برقراري ارتباطی مسـتقیم و دوسـویه بین مروج 
و بهره بـردار اسـت، به نحوي کـه بتواننـد منحصـراً بـا یکدیگـر تفهیـم و تفاهـم 
کننـد. از روش هـای انفـرادی می تـوان بـه مالقـات در خانـه و مزرعـه، مالقـات 
در اداره ترویـج، تماس هـای غیررسـمی، ارتبـاط تلفنـی و ایمیـل اشـاره کـرد 
کـه باتوجه بـه توسـعه فناوری هـای اطالعـات و ارتباطـات، امـروزه اسـتفاده از 
شـبکه های مجـازی نیـز بـه  ایـن روش هـا افـزوده شـده اسـت. در رو ش هـای 
گروهـی، مـروج در ارتبـاط بـا گروهـي از بهره بـرداران قـرار دارد و مي توانـد 
هم زمـان بـه تعـداد بیشـتري از آنـان دسترسـي یابـد. ازجملـه ایـن روش هـا 
می تـوان بـه نمایش هـای طریقـه ای و نتیجـه ای، روز مزرعـه، بازدیـد ترویجی، 
سـایت های الگویـی، جشـنواره های ترویجـی و کارگاه ترویجـی اشـاره کـرد. 
روش هـاي انبوهـي )جمعـي( نیـز در برگیرنـده همـه ابزارهایـی اسـت کـه در 

پیشگفتار �
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آن هـا، یـک وسـیله ارتباط جمعـی همچـون رادیـو، تلویزیـون، فیلـم، روزنامـه، 
مجلـه، نشـریه، پوسـتر، نمایشـگاه و ماننـد این ها بـه کار می رود و منبـع پیام را 

قـادر مي سـازد تـا بـا جمعیتـي زیـاد ارتبـاط 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 بازبینی دسـتورالعمل های موجود، سـعی می شـود به فراخور شـرایط 
و نیازهـای جدیـد، روش هـای نویـن معرفـی شـده و دسـتورالعمل های مربوطه 
تدویـن شـوند و در اختیـار همـکاران ترویـج قـرار  گیرنـد. دسـتورالعمل حاضر 
آخرین نسـخه بازنگری شـده اسـت که خواهشـمند اسـت ضمن مطالعه دقیق، 
از آن در اجـرای برنامه هـای ترویجـی بهـره  گرفته شـود. همکاران شـما در این 
دفتـر، آمـاده پذیـرش هرگونـه نظـر، انتقاد و پیشـنهاد بـرای اصـالح، تکمیل و 

بهبـود ایـن دسـتورالعمل  در نسـخه های آتی هسـتند.
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مقدمه  �
بهسـازی منابع انسـانی شـاغل در بخش کشـاورزی در عصـر کنونی، از رسـالت های 
گریز ناپذیـر ترویـج اسـت کـه جـز در سـایه توجـه بـه آمـوزش مسـتمر و حرفـه ای 
بهره بـرداران محقـق نخواهـد شـد. در واقـع، یکـی از کارکردهـای ترویـج کشـاورزی، 
طراحـی و اجـرای برنامه هـای آموزشـی غیررسـمی خـارج از چهارچوب محیـط آموزش 
رسـمی اسـت. هـدف از ایـن آموزش هـا، حـل مسـائل حرفـه ای بهره بـرداران بخـش 
کشـاورزی، توانمندسـازی فکری و مهارتـی، افزایش بهـره وری مزارع و سـرانجام، ارتقای 
سـطح زندگـی آنـان اسـت. »دوره هـای ترویجـی« ازجمله روش هـای ترویجـی گروهی 
رایـج اسـت کـه به سـبب انعطاف پذیـری در نحوه و مکان برگزاری، به شـکل وسـیعی در 
کشـور اسـتفاده می شـود. از سـوی دیگر، شـرکت در این دوره ها کاماًل داوطلبانه اسـت؛ 
بنابرایـن، ایـن دوره هـا بایـد به گونـه ای برگزار شـوند کـه بتوانند ضمن جـذب مخطبان، 
بیشـترین اثربخشـی را داشـته باشـند. بـه همیـن  سـبب، دسـتورالعمل حاضر بـه نحوه 
برگـزاری دوره هـای ترویجـی و نـکات ضـروری کـه در این خصـوص بایـد به آن هـا توجه 

شـود، پرداخته اسـت.
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 تعریف �
دوره ترویجی، نوعی آموزش غیررسـمی کمتر از یک روز اسـت که در آن، آموزشـگر 
)کارشناسـان متخصـص موضوعـی، مروجـان مسـئول پهنـه یـا پژوهشـگران( موضوعی 

مشـخص را بـرای گروهـی از بهره برداران تشـریح و تبییـن می کند.

دست اندرکاران و مخاطبان  �
مرّوجـان مسـئول پهنـه، کارشناسـان موضوعي و محققان )یا دیگر مدرسـان حسـب 

مـورد( دوره هـای ترویجـی را بیشـتر بـرای گروه های مخاطـب زیر برگـزار می  کنند:
بهره برداران عرصه های کشاورزی و منابع طبیعی �
کنشگران جامعه روستایی مثل زنان روستایی یا جوانان روستایی �
اعضا یا ارکان تشّکل های کشاورزی �
مددکاران ترویجی و زنان تسهیلگر روستایی �
کنشگران مختلف زنجیره تامین در بخش کشاورزی، بنا به ضرورت �

مکان برگزاری  �
دوره هـای ترویجـی را می تـوان در مرکـز جهـاد کشـاورزی دهسـتان، تشـّکل ها و 
تعاونی هـا، عرصه هـای تولیـدی و مکان هـای عمومی روسـتا مثل مسـاجد یا حسـینه ها 

برگـزار کرد. 

طراحی دوره ترویجی  �
طراحـی دوره  ترویجـی نخسـتین و اساسـی ترین مرحلـه در برنامه ریـزی برگـزاری 

دوره هـای ترویجـی اسـت کـه شـامل گام هـای زیر می شـود:  
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الف( نیازسنجی آموزشی 

 دوره هـای ترویجی بیشـتر بـه دو روش خوداظهاری فراگیران )نیازهای محسـوس( و 
تشـخیص نیاز از سـوی عامالن ترویج )نیازهای غیرمحسـوس( نیازسـنجی می شوند. 

در روش نخسـت، فراگیـران بـا مراجعـه حضـوری یـا غیرحضـوری بـه کارشناسـان 
ترویـج، دربـاره موضـوع یا موضوعـات ضروری خود اعـالم نیاز می کننـد  ؛ موضوع مدنظر 
در اداره ترویـج شهرسـتان یـا مرکـز جهادکشـاورزی دهسـتان طـرح و بررسـی شـده و 

دربـاره آن تصمیم گیـری می شـود. 
در حالـت دوم، کارشناسـان ترویـج نیاز غیرمحسوسـی را در فراگیران کشـف کرده و 
دربـاره آن، دوره  آموزشـی طراحـی می کننـد. در ایـن روش، ایجاد عالقـه در فراگیران و 
ترغیـب آنـان بـرای شـرکت در دوره  طراحی شـده، به مهارت باالی مدرسـان نیـاز دارد. 

ب( تدوین طرح دوره 

بـرای جلوگیـری از هرگونـه انحـراف در روند برگـزاری دوره  ترویجی، نوشـتن طرح 
دوره الزامـی اسـت. بهتـر اسـت در نوشـتن طـرح دوره، به مـوارد زیر توجه شـود: 

- بیـان شـفاف موضـوع و عنـوان دوره: بـرای جلوگیـری از هرگونـه هدررفت 
زمـان و هزینـه، بایـد عنـوان دوره ترویجـی به طـور دقیـق و گویـا نوشـته شـود. 

- تعییـن و نـگارش عناویـن فرعی و رئـوس مطالب: پـس از تعییـن و تدوین 
عنـوان اصلـی دوره، بایـد عناویـن فرعـی و رئـوس مطالـب ارائه شـونده، ترتیـب و توالی 
مناسـب ارائـه مطالـب با لحاظ کـردن زمان الزم برای هرکدام مشـخص شـود. باتوجه به 
ماهیـت آمـوزش بزرگسـاالن، زمانـی هـم برای پاسـخ بـه پرسـش های احتمالـی در هر 

بخـش در نظـر گرفته شـود. 
- تدویـن اهـداف کلی و رفتاری دوره ترویجـی: هدف کلـی دوره باید به صورت 
واضح و مشـخص نوشـته شـود. در نوشـتن هدف کلی دوره،  افعال کلی به کار رود. پس 
از تدویـن هـدف کلـی دوره، مدرس باید  اهداف جزئی یا رفتاری را بنویسـد. سـاده ترین 
راه نوشـتن اهـداف جزئـی آن اسـت کـه  هر هدف، بیشـتر بر اسـاس یک موضـوع فرعی 
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یـا همان رئوس مطالب نوشـته شـود. هدف هـای رفتاری نیـز باتوجه به شـرایط، ضوابط و 
امکانـات متناسـب با سـطوح مختلف حیطه هـای یادگیری )شـناختی، عاطفـی و روانی- 
حرکتـی( تنظیـم شـوند. توجـه شـود کـه اهـداف رفتـاری بر اسـاس سلسـله مراتـب، از 

آسـان به مشـکل یـا به صـورت پیش نیاز و پس نیاز نوشـته شـوند.
روی هم رفته، در طراحی دوره های ترویجی باید به موارد زیر توجه کرد:

- هریک از فعالیت ها و زمانی که باید صرف آن ها شود. 
- فعالیت هایی که فراگیران باید در حین دوره ترویجی انجام دهند. 

- مطالبی که مدرس باید به به فراگیران ارائه کند. 
- محتوای آموزشی و رئوس مطالبی که در دوره ترویجی بیان خواهد شد. 

- وسایل و تجهیزات آموزشی الزم مثل فیلم ها، صوت ها، گفت وگوها و مانند این ها. 

ج( اجرای دوره ترویجی
در اجرای دوره  ترویجی، باید به موارد زیر توجه کرد:

1. تعداد افراد حاضر در دوره آموزشی، بین 10 تا 30 نفر باشد. 
2. برای افزایش کارایی و اثربخشـی دوره های ترویجی، پیشـنهاد می شـود تاحدامکان، 
فراگیـران به نحـوی انتخـاب شـوند کـه از نظر سـطح دانـش و مهـارت همگن بـوده و در 

یک سـطح باشند. 
3. در آغـاز دوره ترویجـی، مـدرس بـر اسـاس تخصـص و مهـارت خـود و بـا آزمـون 
تشـخیصی که بیشـتر گفتمان شـفاهی اسـت، سـطح دانش و مهارت فراگیران )دانش و 

مهـارت( را تشـخیص دهد. 
4. محتـوای آموزشـی منطبـق بـا رئـوس مطالبـی کـه در طـرح دوره نوشـته شـده 

اسـت، بـه فراگیـران آمـوزش داده شـود. 
5. سـعی شـود تا شـیوه های تعاملی و مشـارکتی به کار رود و از روش های آموزشـی 
بـه  تبادل نظـر  پرسش وپاسـخ و  فرصـت  شـده و  پرهیـز  آموزشـگرمحور  یک طرفـه و 

فراگیـران داده شـود. 
 تجهیزات کمک آموزشی برای افزایش اثربخشی آموزش به کار روند. 
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د( ارزشیابی دوره ترویجی 
چنان کـه پیش تـر بیـان شـد، در آغـاز دوره، مـدرس بـرای آشـنایی با رفتـار ورودی 
فراگیـران )سـطح آگاهـی و مهارت آنـان درباه موضوع دوره(، بیشـتر به صورت شـفاهی و 
در شـرایط غیررسـمی ارزشـیابی می کنـد. در حیـن اجـرای دوره  آموزشـی نیـز مدرس 
بایـد بـا ایجـاد فرصـت مشـارکت بـرای فراگیـران، از میـزان یادگیـری آنـان ارزشـیابی 
تکوینـی کنـد. افـزون بـر ایـن، واکنـش فراگیـران بـه فراینـد و محتـوای دوره ترویجی 
نیـز مـالک خوبـی بـرای ارزیابـی میـزان موفقیـت دوره ترویجـی اسـت. به  طورمعمول، 
دوره هـای ترویجـی کوتاه مـدت ارزشـیابی نهایی رسـمی برای صـدور گواهینامـه ندارند.

فرایند ارزشیابی دوره های ترویجی به شرح گام های زیر است:
- بـرای ارزشـیابی دوره هـای ترویجـی، اداره ترویج و آموزش شهرسـتان بایـد برنامه 

برگـزاری دوره هـا را بـرای مدیریـت هماهنگی ترویج کشـاورزی اسـتان ارسـال کند.
- مدیریـت هماهنگـی ترویـج اسـتان موظـف اسـت حیـن اجـرا و پـس از اجـرای 
دوره هـای ترویجـی، بـر حسـن اجـرای آن هـا نظارت داشـته باشـد. پـس از پایـان دوره 
ترویجـی، اداره ترویج و آموزش کشـاورزی شهرسـتان باید گزارش برگـزاری را به انضمام 
فهرسـت شـرکت کنندگان، به مدیریت هماهنگی ترویج کشـاورزی اسـتان ارسـال کند.

- مدیریـت هماهنگـی ترویج کشـاورزی اسـتان نیز فـرم ارزشـیابی را تکمیل کرده و 
گـزارش آن را بـه دفتـر ترویج دانش و فنـاوری کشـاورزی ارائه کند.

- دفتـر ترویـج دانـش و فنـاوری کشـاورزی فرم هـای ارزشـیابی واصلـه از اسـتان ها را 
جمع بنـدی و تحلیـل کرده و درصورت نیـاز، عناوین و محتوای دوره هـا را بازنگری می کند.

توصیه ها و نکات کلیدی برای برگزاری مطلوب برنامه �
افـزون بـر مواردی کـه در مراحل مختلف طراحـی دوره ترویجی به آن ها اشاره شـد، 

رعایـت مـوارد زیر نیـز در اجرای اثربخـش این دوره ها تاثیـر می گذارد:
- محتـوای دوره هـای آموزشـی بایـد دقیقـاً مبتنـی بـر نیـاز بهره بـرداران باشـد و 
بشـترین تطابـق را بـا حرفه و کار مخاطبان داشـته باشـد. از ارائه مطالـب غیرعملیاتی و 

غیرکاربـردی خودداری شـود.



دستورالعمل برگزاری دوره ترویجی

12

- درحدامـکان، زمـان برگـزاری دوره ترویجـی هماهنـگ بـا فصـل رشـد یـا فراینـد 
تولیـد محصـول بـوده و پیـش از زمانـی باشـد کـه بهره بـردار در واحـد تولیـدی خود به 

آن مهـارت نیـاز دارد.
-  بهره گیـری درحدامـکان از روش هـای مکمل مثل توزیع بروشـور یا نشـریه مرتبط 

با موضوع دوره، در افزایش اثربخشـی دوره ها تاثیرگذار اسـت.
- محـل اجـراي دوره هـاي ترویجـی بایـد به گونه اي باشـد کـه ضمن رعایت شـرایط 
جسـمی بهره بـرداران )کـه بیشـتر بزرگسـال یـا مسـن هسـتند( محیطی بـدون عوامل 
مزاحـم ماننـد سـروصدا باشـد و نـور، مسـاحت و سیسـتم هاي گرمایشـی و سرمایشـی 

مناسـب داشـته و دسترسـی بـه آن بـراي مخاطبان آسـان باشـد.
- چیدمـان صندلی هـای محـل برگـزاری یـا نحـوه نشسـتن فراگیـران به صـورت 
نیم دایـره یـا دایـره، یکـی از مـواردی اسـت کـه درحـد امـکان بایـد بـه آن توجـه کرد.

چیدمـان فیزیکـی کالس در چگونگـی فضـای دوره و نحـوه تعامل فراگیـران با مدرس و 
بـا یکدیگـر مؤثر اسـت. 

-  باتوجه بـه شـرایط جسـمی فراگیران بزرگسـال به ویژه میان سـاالن و کهن سـاالن، 
بـه شـرایط رفاهـی و محیطی محـل برگـزاری، زمان های اسـتراحت و پذیرایی مناسـب، 

توجه کافی شـود. 
- درصـورت نیـاز بـه اقامتـگاه بـرای شهرسـتا ن هایی کـه فاصلـه زیـادی بـا محـل 

برگـزاری دارنـد، پیش بینـی الزم شـود.
- چنان کـه در دوره، بازدیـد یـا سـایر فعالیت های عملی پیش بینی شـده اسـت، بهتر 
اسـت اجـرای ایـن قسـمت ها بـه سـاعات پـس از ناهار موکـول شـود تـا خواب آلودگی و 

خسـتگی مانـع از یادگیری فراگیران نشـود.
- مـدرس دوره ضمـن برخـورداری از تخصـص و تجربـه موضوعـی کافـی، بایـد بـا 
شـیوه هاي آمـوزش بزرگسـاالن و اصـول برگـزاری دوره هـای ترویجـی نیز آشـنا باشـد.

مقتضـی  به نحـو  بایـد  ترویجـی  دوره  موضـوع  مـکان و  زمـان،  درخصـوص    -
اطالع رسانی شـود. ممکـن اسـت ایـن اطالع رسـانی در مناطـق مختلف، متفاوت باشـد.

ارائـه حجـم  از  توجـه شـود و  آموزشـی  محتـوای  مطالـب و  کیفیـت  بـه  - همـواره 
زیـادی از اطالعـات )کّمیـت( بـدون اطمینـان یافتـن از اثربخشـی یادگیـری در مخاطبان 

خودداری شـود. 
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پیوست: فرم طرح دوره �
استان:  شهرستان:   مرکز جهاد کشاورزی:   

عنوان دوره  ترویجی: 

نوع نیازسنجی:   اعالم نیاز توسط خود فراگیران □       اعالم نیاز توسط کارشناسان □
زمان برگزاری دوره:                                                        مکان برگزاری:  

تعداد فراگیران:  
مدرس دوره:                                          مسئول برگزاری دوره:   

دستیار تدریس:   
مدت زمان :  . . .   ساعت

هدف کلی دوره:  
اهداف کلی بر اساس طبقه بندی بلوم:

 شناختی:          
 روانی- حرکتی:   

 عاطفی:               

اهداف جزئی یا رفتاری: 
 در پایان این دوره فراگیر می تواند:   

... 

... 

... 

شیوه های تدریس دوره :
... 
... 
... 

رئوس مطالب:
... 
... 
... 
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