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پیشگفتار
 اهـداف و مأموریت هـای ترویـج کشـاورزی، ازطریـق فرایندهای ارتبـاط اثربخش 
محقـق می شـوند و ابـزار برقـراری این ارتبـاط »روش هـای ترویجی« اسـت؛ بنابراین، 
یکـی از عوامـل مؤثـر بـر کارایـی و اثربخشـی نظـام ترویـج، توانایـی آن در انتخاب و 
 به کارگیـري مناسـب روش هـاي ترویجی اسـت. روش هـای ترویجی کلیـه فعالیت ها و

فنونـی را شـامل می شـود کـه مروجـان بـرای ارتبـاط بـا مخاطبـان خـود، بـه کار 
 می بندنـد. درمجمـوع، روش های ترویجی را می توان در سـه گروه انفـرادی، گروهی و

انبوهـی دسـته بندی کـرد که از دیرباز در نظام های ترویج کشـاورزی دنیا و کشـور ما، 
طیـف گسـترده ای از این روش ها اسـتفاده  شـده اند. البتـه، این روش هـا به تدریج و به 
 فراخـور نیازهـا و شـرایط جدید، دسـتخوش تغییراتی ازنظـر بُروز روش هـای جدید و
 اهمیت نسبی آن ها شده اند، به طوری که از اهمیت برخی از روش ها کاسته شده است و

برخی از روش های نوین نیز طراحی و استفاده شده اند. 
روش هـای انفـرادی شـامل برقـراري ارتبـاط مسـتقیم و دوسـویه بیـن مـروج و 
بهره بـردار اسـت، به نحوی کـه بتواننـد فقط بـا یکدیگر تفهیـم و تفاهم کننـد. ازجمله 
روش هـای انفـرادی می تـوان بـه مالقـات در خانـه و مزرعـه، مالقـات در اداره ترویج، 
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 گروهی، مـروج در ارتباط بـا گروهي 
از بهره بـرداران قـرار مي گیـرد و مي توانـد هم زمـان، بـه تعـداد بیش تـري از آن هـا 
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دسترسـي یابـد. ازجملـه این روش ها می تـوان به نمایش هـای طریقـه ای و نتیجه ای، 
روز مزرعـه، بازدیـد ترویجـی، سـایت های الگویـی، جشـنواره های ترویجـی و کارگاه 
ترویجـی اشـاره کـرد. روش هاي انبوهـي )جمعي( نیـز در برگیرنده تمامـي ابزارهایی 
اسـت کـه در آن هـا، به کارگیـری یـک وسـیله ارتباط جمعـی مثـل رادیـو، تلویزیون، 
فیلـم، روزنامـه، مجلـه، نشـریه، پوسـتر، نمایشـگاه و مانند این هـا، منبع پیـام را قادر 

می سـازد تـا بـا جمعیت زیـادی ارتبـاط برقـرار کند.
در دفتـر ترویـج دانـش و فناوری کشـاورزی معاونـت آموزش و ترویج کشـاورزی، 
روش هـای ترویجـی به طـور مسـتمر پایـش و ارزیابـی می شـوند و افـزون بـر بازبینی 
دسـتورالعمل های موجود، سـعی بر آن اسـت که به فراخور شـرایط و نیازهای جدید، 
روش هـای نویـن معرفی شـده و دسـتورالعمل های مربوطـه تدوین شـوند و در اختیار 
همـکاران ترویـج قرار  گیرند. دسـتورالعمل حاضر آخرین نسـخه بازنگری شـده اسـت 
کـه خواهشـمند اسـت ضمـن مطالعـه دقیـق، از آن در اجـرای برنامه هـای ترویجـی 
بهـره  گرفتـه شـود. همکاران شـما در ایـن دفتر، آماده پذیـرش هرگونه نظـر، انتقاد و 
پیشـنهاد برای اصالح، تکمیل و بهبود این دسـتورالعمل  در نسـخه های آتی هسـتند.
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 مقدمه  
باتوجه بـه اهمیـت خـاص تجارب دسـت اول در یادگیـری افـراد و الگوپذیری بهتر 
کشـاورزان از همـکاران خـود؛ همچنیـن مشـاهده فعالیت هـای کشـاورزی در یـک 
بسـتر واقعـی، بازدیدهـای ترویجـی نقـش بسـزایی در نشـر روش هـا و ایده هـای نو و 
تبـادل ایده هـا بیـن کشـاورزان مناطق مختلـف دارنـد. بازدیدهای ترویجی به  سـبب 
زمینه سـازی بـرای بحث و بررسـی، نمایش و کسـب تجـارب جدید در شـرایط واقعی 
توسـط بهره برداران، یکی از مؤثرترین روش های ترویجی اسـت. در این روش، گروهی 
 از بهره برداران برای مشـاهده عینی و درک بهتر مباحث و مسـائل و آشـنایی با علوم و
 فنـون جدیـد؛ همچنیـن، بحث و تبـادل نظر با دیگـر بهره بـرداران، از مکان هایی مثل
 سـایت های الگویی، واحدهای نمایشـی، کانون های یادگیری، ایسـتگاه های تحقیقاتی،
 تشّکل ها و تعاونی ها و واحدهای تولیدی خارج از محل سکونت و کار خود بازدید می کنند.

بازدیدهـای ترویجـی را بنـا بـه سـطح آن )شهرسـتانی، اسـتانی، منطقـه ای، ملّـی و 
بین المللـی( می تـوان طـی یـک روز یـا بیش تـر انجـام داد. در دسـتورالعمل حاضـر، 
سـعی بـر آن اسـت تـا به مهم تریـن مواردی کـه باید در یـک بازدید ترویجـی رعایت 

شـود، اشـاره شود.
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1- تعریف
بازدیـد ترویجـی بـه نام هایـی همچـون گـردش صحرایـی1، تورهـای انگیزشـی2، 
بازدیدهـای بین منطقـه ای3 نیـز خوانـده می شـوند. در ایـن بازدیـد، کشـاورزان را در 
معـرض پیشـرفت ها و فناوری هـای نوینـی قـرار می دهنـد کـه کشـاورزان در مناطق 
دیگـر بـه  کار می برنـد، یـا در ایسـتگاه های تحقیقاتـی توسـعه یافته انـد یـا دیگـر 
سـازمان های فعـال در زمینـه ترویـج ماننـد سـازمان های مردم نهـاد آن هـا را اجـرا 
 کرده انـد. در بازدیـد ترویجی، کشـاورزان بـه مکانی خارج از محـدوده فعالیت تولیدی 

خـود اعـزام می شـوند. به طورمعمـول، ایـن بازدید هـا یـک روز طـول می کشـد4. 

 2- اهداف بازدید ترویجی
هـدف کلـی از انجـام بازدیـد ترویجـی، معرفـی یـک ایـده، روش، تجربه یـا محصول 
جدیـد و نتایـج آن به کشـاورزان  برای تشـویق و ایجاد انگیزه بـرای به کارگیری آن ها در 
واحـد تولیـدی اسـت. به منظـور این هـدف کلی، اهـداف اختصاصـی زیر دنبال می شـود:

مشاهده عینی و دست اول تجارب و روش های جدید یا مفید برای بهره برداران _
ایجاد شرایط مناسب برای ارتباط متقابل با افراد مطلع درباره روش های نوین _
ایجـاد یـک محیـط یادگیـری جدیـد و متفـاوت بـه مروجـان و بهره بـرداران بخش  _

کشاورزی5 
تشویق کشاورزان به استفاده از روش ها، محصوالت یا تجارب نوین در مزارع خود _
افزایش ارتباط بین کشاورزان مناطق مختلف و شبکه  سازی بین آنان _

3- مخاطبان
بهره برداران بخش کشاورزی _
زنان روستایی و عشایری _

1. Field trip
2. Motivational tours
3. Cross-visits
4. FAO, 2019

5. همان منبع
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جوانان روستایی و عشایری _
مددکاران ترویجی و تسهیلگران زن روستایی _
کارشناسان و مروجان _
عالقه مندان به فعالیت در بخش کشاورزی _

4- ویژگی های محل و موضوع بازدید ترویجی
موضـوع بازدیـد ترویجـی باید بر اسـاس سیاسـت ها و برنامه هـای اولویـت دار و مهم  _

وزارت متبـوع یـا اولویت هـای منطقه ای و محلی باشـد.
موضـوع / محصـول بازدیـد ترویجـی باید قابلیـت الگوبـرداری و اجرایـی را باتوجه به  _

ویژگی هـا و شـرایط بهره بـرداران داشـته باشـد. بهتـر اسـت محـل بازدیـد خیلـی 
بـه محـل زندگـی بازدیدکننـدگان نزدیـک نباشـد، اما شـرایط آن مشـابه شـرایط 

کشـاورزان بازدیدکننده باشـد1. 
موضوع بازدید ترویجی باید سطح مقبولی از نوآوری و خالقیت را داشته باشد. _
در محـل سـکونت / فعالیـت بهره بـرداران، فعالیتـی بـا ویژگی هـای بازدید شـونده  _

وجود نداشـته باشـد.
 محل بازدید، سطح مقبولی از امکانات و ملزومات میزبانی و پذیرایی از بازدیدکنندگان _

را داشته باشد.
می تـوان از سـایت های الگویـی، کانون های یادگیـری، واحدهای نمایشـی و الگویی،  _

 تشـّکل ها و تعاونی هـای تولیـدی، واحدهـای بهره بـرداری جمعـی و جـز این هـا 
بازدید کرد.

5- سطوح انجام بازدید ترویجی
بنا بر موضوع و اهمیت، می توان بازدید ترویجی را در سطوح زیر انجام داد:

1- سـطح شهرسـتان: در این سـطح، بهره برداران برای انجام بازدید و مشـاهده 
تجارب و ایده های جدید در سـطح شهرسـتان )روسـتاهای اطراف( عزیمت می کنند. 

1. همان منبع
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 2- سطح استان: در این سطح، بهره برداران برای بازدید از تجارب و ایده های جدید،
 از یک شهرستان به شهرستان دیگر استان محل سکونت خود عزیمت می کنند. بنا به

مسافت شهرستان ها، ممکن است مدت بازدید کم تر یا بیش تر از یک روز باشد. 
3- سـطح منطقه: بهره بـرداران اسـتان های هم جـوار از یک منطقه کـه فعالیت 

خـاص و تجربه جدیـدی دارند، بازدیـد می کنند.
 4- سطح مّلی: در این نوع بازدید، کشاورزان به  همراه مروجان از استان های مختلف،

از تجـارب جدیـد کشـاورزان یکـی از اسـتان ها کـه فعالیـت خـاص و جدیـدی انجام 
داده انـد، بازدیـد می کننـد. اصـوالً بازدیدها در سـطح ملّـی، بیش تر از یک روز اسـت.
 5- سطح بین المللی: در این سطح، بهره برداران به  همراه کارشناسان و مروجان،

از تجارب سایر کشورها بازدید می کنند.

6- اقدامات اجرایی برای انجام بازدیدهای ترویجی
بنابـر سـطح انجـام بازدیـد و بـرای اجـرای اثربخـش آن، ضـروری اسـت اقداماتی 
پیـش، حیـن و پـس از بازدیـد انجـام گیـرد. در طـول اجرای ایـن فعالیـت ترویجی، 
مروجـان مسـئول پهنه ها نقش محـوری را در برنامه ریزی و اجـرای بازدید و همراهی 

بهره بـرداران برعهـده دارند. 

الف( پیش از بازدید
هـدف و موضـوع اصلـی بازدیـد ترویجـی باید از پیش کاماًل مشـخص باشـد و پیش  _

از بازدیـد، هماهنگـی الزم بـا محلـی بازدیـد انجـام شـود. در ایـن زمینـه، توصیـه 
می شـود بازدیـد بـر اسـاس اهـداف بسـیار خاص و محـدودی سـازمان دهی شـود1. 

زمـان انجـام بازدیـد بایـد به شـکلی برنامه ریزی شـود کـه گـروه هـدف، از فراغت و  _
فرصـت کافـی بـرای حضـور در آن برخوردار باشـند.

به شـکل مقتضـی ازجملـه تمـاس تلفنی، مراجعـه حضوری یـا ارسـال دعوت نامه، از  _
گـروه هدف بـرای حضـور در برنامه دعوت شـود. 

1. FAO, 2019
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پیـش از اعـزام، مـکان بازدیـد ازنظـر داشـتن شـرایط و ویژگی های مطلوب بررسـی  _
شـود؛ بنابرایـن، الزم اسـت بـا عوامـل مربوطه، پیـش از اعزام هماهنگی شـود. 

پیـش از انجـام بازدیـد ترویجـی، بهتـر اسـت تاحدامـکان، در محل حضـور یافت تا  _
اطـالع کافـی از موقعیـت و ویژگی هـای محـل را به دسـت آورد و پیش بینی هـای 

الزم را انجـام داد.
در طـول مسـیر، بهتـر اسـت با بهره بـرداران دربـاره موضـوع بازدید صحبـت کرده و  _

اطالعـات الزم را بـه آنان ارائـه کرد1.
بهتـر اسـت تعـداد بازدیدکننـدگان به گونـه ای باشـد کـه تعامـالت کافی و مناسـب  _

بـرای بحـث و تبـادل  نظـر به وجـود آید. 
بـرای اجـرای منظـم بازدید ترویجـی، پیش از اعـزام، برنامه  زمان بنـدی دقیقی تهیه  _

شـود و در اختیـار مخاطبان و میزبان بازدیـد قرار گیرد.
تدارکات و امکانات الزم برای حمل ونقل، بیمه، اسکان و پذیرایی پیش بینی شود. _
تـا حدامـکان از امکانـات و ظرفیت هـای بخـش غیردولتـی بـرای تأمیـن ملزومات و  _

پشـتیبانی از بازدید اسـتفاده شـود.

ب( حین بازدید
هنـگام ورود بـه جامعـه هدف، به مسـائل و هنجارهـای فرهنگـی – اجتماعی توجه  _

شود. الزم 
 به محـض ورود بـه محـل بازدیـد، ضمن یـک صحبت مقدماتـی و تشـکر از میزبان،  _

موضـوع و هـدف بازدیـد بیان شـده و زمینه آشـنایی طرفین فراهم شـود.
سـعی بر آن باشـد که در زمان بازدید، شـیوه های مشـارکتی و تعاملی برای انتقال  _

مطالـب بـه کار رود و بـه رویکـرد یادگیـری افقی یعنی کشـاورز به کشـاورز توجه 
شـود؛ همچنیـن مـروج، کارشـناس یا محقـق، ضمن پاسـخ به سـواالت و ابهامات 
احتمالـی، اطالعـات تکمیلـی را ارائـه کنـد. در ایـن زمینـه، درحدامکان کشـاورز 

میزبـان بایـد بیش تر صحبـت  کند و به سـواالت پاسـخ دهد2.    

1. شعبانعلی فمی، 1391
2. FAO, 2019
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در طـول بازدیـد، فیلـم و تصاویـر تهیه شـود تـا در اختیار سـایر افرادی کـه امکان  _
حضـور در بازدیـد نداشـته اند، قـرار گیرد.

به طـور روشـن و واضـح و باتوجه بـه زمینـه فکری و سـوابق ذهنی افـراد، توضیحات  _
الزم و کافی ارائه شـود.

بـا خوش رویـی بـا بازدیدکنندگان رفتار شـده و رضایـت و خرسـندی از این گردش  _
دسـته  جمعی، به کشـاورزان ابراز شـود1. 

بـرای تکمیـل فراینـد یادگیـری، در حیـن بازدید، رسـانه های نوشـتاری یـا دیداری  _
شـنیداری مرتبـط بـا موضـوع بازدید بـه مخاطبان ارائه شـود.

ج( پس از بازدید
در مسـیر بازگشـت از بازدیـد ترویجـی، دربـاره موضـوع بازدیـد بحـث، تبادل نظر و  _

جمع بنـدی شـود.
پس از پایان بازدید ترویجی، گزارش به نحو مقتضی و مناسب ثبت شود. _
چنانچـه بـه بهره بـرداران قول ارائـه اطالعات یا مطالـب تکمیلی یـا هرگونه پیگیری  _

داده شـده اسـت، در اسـرع وقت پیگیری شود.
درصورت لزوم، بازدیدهای بعدی برنامه ریزی و اجرای شوند. _

7- نظارت و ارزشیابی
نظارت و ارزشیابی بازدیدهای ترویجی در دو سطح انجام می شود:

1( مدیریـت هماهنگـی ترویـج کشـاورزی اسـتان  موظـف اسـت حیـن و پـس از 
اجـرای بازدیدهـای ترویجـی، بر آن هـا  نظارت کرده و ارزشـیابی کند. بر این اسـاس، 
الزم اسـت کـه ایـن مدیریـت فرم ارزشـیابی را تکمیل کـرده و گـزارش آن را به دفتر 

ترویـج دانـش و فنـاوری کشـاورزی ارائه کند.
ارزشـیابی  ترویجـی مسـئول  و روش هـای  الگوهـا  2( گـروه ممیـزی رهیافت هـا، 
بازدیدهـای ترویجـی برگزارشـده در اسـتان ها و ارائه گزارش در سـطح ملّـی خواهد بود.

1. شعبانعلی فمی، 1391






