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بسمه تعالی
( برنامه ریزی  ،رکن اساسی ترویج و آموزش کشاورزی هدفمند )
از :رحمان امامی-کارشناس ارشد  ،مدرس دانشگاه و مسئول روابط عمومی و
آموزش فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران
مقدمه :
یکی از مهمترین آموزش های غیر رسمی که توانسته است موج عظیمی را در تغییر  ،ارتقاء دانش
و توانمندی مخاطبان خود که عموما از کشاورزان هستند بشه ووشود آورد آمشوزش هشای ترویجشی
است که از آن به عنوان نهضت ترویج هم یاد می کننشد و در اشاح اا شر در کششورهای مخت ش
وهان ترویج و روش های مخت
در بخ

آموزش های ترویجی به عنوان تنها راه ارتباط بشا بهشره بشرداران

کشاورزی محسوب می شود .آنچشه در اشاح اا شر بشه عنشوان یشت شرورو ا ش ی و

اساسی آموزش های ترویجی بی

از پی

ااساس می شود برنامه ریزی است که بنشا بشر مهشاهیم ،

ا وح  ،اهداف  ،کارکردها و عنا ر مخت هی کشه در آن نههتشه اسشت مشی توانشد اهشداف تشرویج و
آموزش های ترویجی را در تغییر  ،ارتقاء دان
و افزای

تولید ودر آمد  ،کاه

و توانمندی و افزای

قاب یت های مخاطبان محقش

هزینه ها و ارتقاء بهشره وری را در بخش

آورد.
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کششاورزی بشه ارمغشان

تعاریف و مفاهیم برنامه ریزی :
برای برنامه ریزی با تووه بشه اهمیشت مو شون آن ،انشوان و اقسشای تهریش

هشا را بشر ششمرده انشد و

مههوی های گسترده ای را متووه آن دانسته اند اما به طور خی ی ساده و مختصر بایشد گهشت برنامشه
ریزی تهکر و اندیشه منطقی و عقل گرایانه برای ساختن آینده است .برنامه ریزی نگاه

به آینشده

است و هدف گراست و یت فهالیت با در نظرگرفتن تمامی ووانب و بهره گیشری از تمشامی منشاب
مووود است برای رسیدن به هدف تهیین شده  ،هدف نهایی از برنامه ریشزی آن اسشت کشه بهتشرین
تصویر را از آینده پی

بینی کرده و مشخص می کنشد گگونشه بایشد در مرااشل مخت ش

آن اوشرا

کرد.
کارکردهای برنامه ریزی :
برای برنامه ریزی کارکردهای متهددی را بر شمرده اند که از مهمترین این کارکردها می تشوان بشه
موارد ذیل اشاره کرد:
 برنامه ریزی یت فرآیند و یت وریان است و به هیچ عنوان یت عمل مقطهی و یشا سشاکننمی باشد.
 برنامه ریزی دارای عزی و قصد مشخص است و آگاهانه به ایشن سشمت قشدی بشر مشی دارد وبرای هر اقدامی هم پی

بینی های الزی ورو گرفته است.

 برنامه ریزی به دنباح تحق اهداف است  ،اهدافی که فهالیت های متناسب برای رسشیدن بشهآن تهیین شده اند.
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 -برنامه ریزی اندیشه و تدبیر در آینده نگری است.

برنامه ریزی ترویجی :
برای آنکه برنامه ریزی ترویجی را تببین نماییم  ،ابتدا باید بگوییم ترویج و آموزش هشای ترویجشی
در بخ

کشاورزی گیست ؟ برای ترویج کشاورزی از ابتدای پیدای

آن تهریش

هشای متهشددی

را مطرح نموده اند اما در تهریهی وام می توان گهت  :ترویج  ،آموزشی غیشر رسشمی اسشت  ،کشه
با هدف تغییر و افزای
 ،وهت افزای

توان ارفه ای و مهارتی کشاورزان روستائیان و بهره برداران در این بخش

تولید  ،ارتقاء درآمد  ،کاه

هزینه ها و افزای

بهره وری طراای شده و به اوشرا

در می آیشد .از طرفشی دیگشر برنامشه ریشزی ترویجشی ششامل  :ک یشه اقشداماو از وم شه گشرد آوری
اطالعاو  ،تجزیه و تح یل  ،تهیشین اهشداف  ،طرااشی  ،اوشرا و ارزششیابی برنامشه هشای آموزششی و
ترویجی است که براساس ا وح و مراال تهیین شده انجای شود.
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اصول برنامه ریزی ترویجی :
برای آنکه برنامه ریزی ترویجی بتوانشد تاییرگشراری خشود را اهشا نمایشد نیازمنشد در نظشر گشرفتن
ا وح مرتبط می باشد که مهمترین ا وح برنامه ریزی ترویجی را باید در ا ل های ذیشل وسشتجو
کرد.
 برنامه ریزی ترویجی براساس اقای و تجزیه و تح یل و شهیت و موقهیشت مووشود انجشایمی گیرد.
 برنامه ریزی ترویجی اهداف واقهی که قاب یت تحق را دارا بشوده و عم شی باششد را تهیشینمی نماید.
 برنامه ریزی ترویجی از انهطاف الزی برخوردار است و قاب یشت مشانور در ششرایط سشخت ودشوار را داراست.
 برنامه ریزی ترویجی از تهادح و توازن الزی برخوردار است. برنامه ریزی ترویجی دارای یت طرح و الگوی مشخص از اقداماو می باشد. برنامه ریزی ترویجی یت فرآیند آموزشی و فرهنگی است. برنامه ریزی ترویجی یت فرآیند و وریان مستمر و مداوی است. برنامه ریزی ترویجی یت فرآیند هماهنگ سازی شده است. برنامه ریزی ترویجی براساس مشارکت مخاطبان که همانشا کششاورزان  ،روسشتائیان و بهشرهبرداران بخ

کشاورزی هستند انجای می شود.
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 برنامه ریزی ترویجی نتایج به دست آمده را مورد ارزشیابی قرار می دهد.مراحل برنامه ریزی ترویجی :
بطور ک ی مراال فرآیند برنامه ریزی ترویجی را در  8مرا شه ا ش ی بشه ششرح ذیشل تقسشیم بنشدی
کرده اند .که اورای کامل آنها به عنوان اداقل انتظاراو از افراد  ،گروهها و سازمانهایی است کشه
قبل از اورای هر گونه اقدامی در زمینه ترویج و آموزش های ترویجی  ،خشود را نسشبت بشه برنامشه
ریزی ترویجی پای بند می دانند.

مرحله اول :
 وم آوری  ،اقای  ،واقهیت ها  ،آمار  ،اطالعاو و آگشاهی هشای الزی و شرورو هشایمربوط به زمینه کار.
مرحله دوم:
 تجزیه و تح یل و تهسیر یافته ها  ،آمار و اطالعاو وم آوری شده.مرحله سوم :
 تشخیص و تهیین مسائل  ،مشکالو  ،نارسائی ها  ،تنگناها  ،خواست ها  ،نیازهشا  ،عالیش وآرمانهای مشترک و عمومی وتهیین اولویت های مرتبط در این زمینه.
مرحله چهارم :
 تهیشین اهششداف شششامل هششدف هششای اساسششی  ،اهششداف ک ششی و اهششداف عم یششاتی یششا اهششدافکارکردی یا رفتاری.
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مرحله پنجم :
 تهیه ،تنظیم و تدوین برنامه کار وطرح های اورایی مرتبط به آن که اا شل گهشار مرا شهنخست برنامه ریزی است.
مرحله ششم :
 اورای طرح های مربوط به اورای برنامه کار که از قبل طراای شده است.مرحله هفتم :
 ارزشیابی برنامه اورا شده به منظور تهیین میزان پیشرفت  ،رکود و یا نارسائی هایی مووشودو بررسی عوامل و ع ل مرتبط.
مرحله هشتم :
 ا الح و پیگیری برنامه اورایی تکامل یافته در اورای نتایج اا ل از ارزشیابی مرا شه ایو نهایی.
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نقش برنامه ریزی در تحقق ترویج ترویج کشاورزی هدفمند:
همانگونه که در بخ
برداران بخ

های قب ی اشاره شد ا وال ترویج کششاورزی  ،آمشوزش کششاورزان و بهشره

کشاورزی را به ورو غیر رسمی بر عهده دارد و تمامی دسشت انشدرکاران تشرویج

کشاورزی در زمینه تحق اهداف ترویج در کوتاه مدو هم عقیده اند و این امر میسر نخواهد ششد
وز با اورای کامل مراال برنامه ریزی ترویجی که به عنوان یت رورو و ا ل اساسی در آغاز
اورای هر برنامه ترویجی مطرح می باشد .کار برنامه ریزی  ،بخصوص در مناط در ااح توسهه و
توسهه یافته به ویژه در فهالیت های آموزش و ترویجشی یشت پدیشده نشو و یشت ابتکشار و خالقیشت
منحصر به فرد به شمار می رود که اساسی ترین نق

آن  ،پی ریزی پایشه هشای اسشتوار بشرای بهشره

مندی بهینه از مناب انسانی و بهره بشرداری اشداکیری از منشاب و عوامشل مواشود در وهشت نیشل بشه
آرمان و اهداف مط وب و از پی

تهیین شده در زمینه آموزش های ترویجشی و در نهایشت توسشهه

روستایی است .هرگند در ااح اا ر تمایل گندانی به برنامه ریزی در اورای فهالیت هشای مشرتبط
با آموزش های ترویجی ووود ندارد ،اما در این وا باید به یت اقیقت مهم اعتراف کرد که اوشرا
و انجای هر گونه فهالیت آموزش ترویجی بدون آنکه از قبل برنامه ریشزی بشرای آن شورو گیشرد
یهنی اتالف مناب  ،مناب و اعتباراتی که بهضا از سرمایه های م ی محسوب می شوند .بنابراین بشرای
آنکه مجریان ترویج کشاورزی بتوانند به هدف های خود که همانا تغییر مخاطبان است در راستای
افزای

توان ارفه ای  ،مهارتی  ،افزای

وری  ،افزای

تولید ،ارتقاء در آمد  ،کشاه

هزینشه هشا  ،افشزای

بهشره

اطالعاو و آگاهی  ،دمیدن روح تهاهم و همکاری و درنهایت توسهه کششاورزی و
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روستایی دست یابند بهترین  ،مهشم تشرین و راهبشردی تشرین اسشتراتژی آن اسشت کشه برنامشه ریشزی
ترویجی نه به عنوان یت اقدای تشریهاتی ب که به عنوان یت ا ل اساسی و رکن غیر قابشل اوتنشاب
در فهالیت های ترویجی در نظر گرفته شده و اورا گردد.
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نتیجه گیری و پیشنهاد :
برنامه ریزی در مراال هشت گانه خود عالوه بر درک ماهیت واقهی مسائل و مشکالو و کمشت
دریافتن راه ال ها  ،بر ال این مشکالو هم تاکید دارد و این اشل مششکل هشم بشا اوشرای برنامشه
آموزشی است که قبل از اورا بایشد برنامشه ریشزی هشای الزی بشرای آن شورو گیشرد .بنشابراین در
راستای تهیین نیاز  ،مشخص کردن اهشداف  ،طرااشی برنامشه  ،اوشرا و ارزششیابی برنامشه و برطشرف
کردن نقص های یت فهالیت آموزش ترویجی برنامه ریزی می تواند گره گشای بسشیار از تنگناهشا
باشد .هرگند در پریرش برنامه ریزی ترویجی در بین دست انشدرکاران تشرویج بشه دالیشل مخت ش
مقاومت های فراوانی ووود دارد اما برنامه ریزی ترویجی اگر با مشارکت مخاطبان شورو گیشرد
و براساس شرایط و موقهیت های منطقه ورو گیرد  ،یشت پایشه و مبنشای ایشده آح بشرای فهالیشت
های متنون آموزششی اسشت کشه درماهیشت و محتشوای تشرویج نههتشه اسشت .بنشابراین در ایشن زمینشه
پیشنهادی می شود که وااد  ،دستگاه و سازمانی که در آموزش های ترویجی فهالیت دارد قبشل از
هر فهالیت آموزش و ترویجی ابتدا برنامه ریزی های الزی را برای فهالیت خود انجای دهد تشا بتوانشد
هدف گراری های الزی را قبل از اورا هر برنامه آموزشی و ترویجی داشته باشد و براساس اهداف
تهیین شده ارکت نماید تا بتواند به موفقیت های الزی در این زمینه دست یابد .در غیشر اینصشورو
و بدون دخالت دادن عنصر برنامه ریزی عالوه بر اتالف منشاب  ،اهشداف متهشالی تشرویج در تغییشر ،
رشد و ارتقاء مخاطبان هیچگاه محق نخواهد شد.
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