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  )شرح مساله(مقدمه 
آمـوزش  اي است کـه   گونه پیچیدگی مسایل متعدد اجتماعی، فناوري، اقتصادي و اکولوژیکی در بخش کشاورزي به  

هـاي   رشـته . هاي مقتضی ضرورت بخـشیده اسـت   حل منظور دستیابی به راه اي در این بخش را به رشته  و پژوهش میان  
منظـور   در نتیجـه، پـژوهش بـه   . هـایی را ارایـه دهنـد    حـل  توانند چنین راه طور مجزا نمی هاي آموزشی به علمی و گروه  

اي در آمـوزش عـالی کـشاورزي بـر پایـه       رشـته  هـاي آموزشـی بـین       گـرا بـراي توسـعه دوره        دستیابی به رهیافتی واقع   
ایـن پـژوهش کیفـی در همـین راسـتا و بـا هـدف             .  اسـت  اي موجـود مـورد نیـاز        رشـته   هاي بـین    شناسی دوره   آسیب
 به انجـام  "ترویج و آموزش کشاورزي"پایه موردکاوي    اي در آموزش عالی کشاورزي بر       رشته  شناسی رهیافت بین    آسیب

از بـین اعـضاي هیـات    ) n=44(اي برگزیده     ساختارمند با نمونه    اطالعات مورد نیاز از طریق مصاحبه نیمه      . رسیده است 
با اسـتفاده  . دست آمده است همحققان، کارشناسان و مروجان و مدیران حوزه ترویج و آموزش کشاورزي کشور ب       علمی،  

هـاي حاصـل از تحلیـل در     ها تحلیل شده و یافته از فرآیند کدگذاري مرسوم در تئوري بنیانی، متن برگرفته از مصاحبه 
  .ن شده استیک ساختار ماتریسی، شامل کدهاي باز، محوري و انتخابی تدوی

  اه ترین یافته مهم
اي  رشته هاي عمده توسعه رهیافت بین ، مسایل و محدودیت) طبقه6(بندي شده موضوعی  اساس کدهاي طبقهبر

  : در آموزش عالی کشاورزي در سه حوزه یا سطح عبارتند از
  اي ترویج و آموزش کشاورزي رشته درون حوزه علمی بین: حیطه نخست

 مسایل آموزشی - 2، )یاتسازي نظر همزمانی نظري و بومیپردازي، نوآوري و  نظریه( مسایل نظري و مفهومی - 1
توسعه برنامه درسی، محتواي برنامه درسی، تدریس و اجراي برنامه درسی، زیرساخت و منابع (اي  رشته توسعه بین

موضوعات و (هاي تحقیقاتی   مسایل پژوهش و انتشار یافته- 3، )آموختگان آموزشی و کیفیت دانشجویان و دانش
هاي تحقیقاتی، ساختار، منابع و فرهنگ پژوهش و  قیقاتی، فرآیند تحقیق، مشکالت عرضه و انتشار یافتهمسایل تح

هاي علمی، مناسبات  اي فعالیت گرایی، ارزیابی حرفه حرفه(اي   مسایل توسعه حرفه- 4، )گیري نامناسب از آمار بهره
  )اي اعضاي هیات علمی هاي چندگانه توسعه حرفه اي و دام حرفه

  )ها اي و دیگر رشته رشته تعامل بین(در سطح دانشگاه : یطه دومح
هاي دیگر کشاورزي  گیري غیرهمکارانه رشته  جهت- 2هاي کشاورزي،  هاي مدیریتی و نهادي در دانشکده  حمایت- 1
 اي در حوزه کشاورزي رشته  مسایل فرهنگی و شناختی بین-3و 

  )تیسطح اجرایی و عملیا(بیرون دانشگاه : حیطه سوم
 هماهنگی و انسجام نهادي در حوزه عملیاتی ترویج و آموزش -2 سیاستگذاري راهبردي توسعه و ترویج کشاورزي،- 1

 کیفیت خدمات ترویجی، -5 شرایط مخاطبان، - 4هاي ترویج در توسعه کشاورزي،   بستر و زیرساخت-3کشاورزي، 
 .لکرد انجمن ترویج و آموزش کشاورزي عم- 7 مدیریت، منابع و امکانات عملیاتی ترویج کشاورزي و -6
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  )ها، جداول و سایر مستندات مشتمل بر شکل (اطالعات تکمیلی

از چندبعدي بودن موضوع توسعه و مشکالت شناسایی شده و طبقات موضوعی شکل گرفته حاکی مسایل 
اي، در حوزه دانشگاه و آموزش  رشته هاي چندگانه مرتبط با هم از جمله در حوزه علمی بین حیطه ها در اي رشته بین

  ).1شکل (عالی و در سطح اجرایی و عملیاتی است 

مسایل آموزشی توسعه بین رشته اي (توسعه برنامه درسی، محتواي  - 2، مسایل نظري و مفهومی (نظریه پردازي، نوآوري و همزمانی نظري و بومی سازي نظریات)-  1 
- مسایل پژوهش و انتشار یافته هاي تحقیقاتی 3برنامه درسی، تدریس و اجراي برنامه درسی، زیرساخت و منابع آموزشی و کیفیت دانشجویان و دانش آموختگان)، 

- مسایل 4)،  آمارنامناسب ازبهره گیري (موضوعات و مسایل تحقیقاتی، فرآیند تحقیق، مشکالت عرضه و انتشار یافته هاي تحقیقاتی، ساختار، منابع و فرهنگ پژوهش و 
توسعه حرفه اي (حرفه گرایی، ارزیابی حرفه اي فعالیت هاي علمی، مناسبات حرفه اي و دام هاي چندگانه توسعه حرفه اي اعضاي هیات علمی) 

 

 
 

 

دانشگاه (تعامل حیطه دوم: در سطح 
)  اي و دیگر رشته ها بین رشته

   بیرون دانشگاه (سطح اجرایی و عملیاتی): حیطه سوم 
 

بین رشته اي ترویج و آموزش کشاورزي درون حوزه علمی حیطه نخست: 
 

- هماهنگی و انسجام نهادي در حوزه عملیاتی 2- سیاستگذاري راهبردي توسعه و ترویج کشاورزي،1
- شرایط 4- بستر و زیرساخت هاي ترویج در توسعه کشاورزي، 3ترویج و آموزش کشاورزي، 

- 7- مدیریت، منابع و امکانات عملیاتی ترویج کشاورزي و 6- کیفیت خدمات ترویجی، 5مخاطبان، 
 عملکرد انجمن ترویج و آموزش کشاورزي

- حمایت هاي مدیریتی و نهادي در دانشکده هاي 1
- جهت گیري غیرهمکارانه رشته هاي دیگر 2کشاورزي، 

- مسایل فرهنگی و شناختی بین رشته اي در 3کشاورزي و 
 حوزه کشاورزي

  

  .اي رشته عنوان یک مورد بین  چندگانه و هم پیوند توسعه ترویج و آموزش کشاورزي بههاي ها و مولفه حیطه - 1شکل 

  

  اهمیت موضوع
تواننـد دانـشجویان کـشاورزي را در زمینـه دسـتیابی بـه دانـش ضـروري و          اي مـی  رشـته  هاي آموزشی بین    دوره

هـا   حل اندیشیدن به مسایل و آزمون راه) 2(گیري اندیشمندانه از زبان؛  بهره) 1: (هاي اساسی زیر یاري رسانند      مهارت
درك کـارکرد  ) 5(گیري قوه تصویرپنداري خالقانـه؛   بهره) 4(ي فناورانه و علمی؛    ها  درك ایده ) 3(؛  )یادگیري تجربی (

درك مزرعـه بـه یـک نظـام یکپارچـه بـر پایـه            ) 7(؛ یادگیري نحوه یادگیري مـستقل و        )کار تیمی (ها    افراد در گروه  
هـاي   وهـشی و دوره هـاي پژ   سازي براي توسـعه برنامـه       زمینه, در همین راستا  . هاي مختلف کشاورزي    افزایی رشته  هم

 تـرویج و  هـاي جـاري هماننـد    ها و برنامه ورهشناسی د اي در آموزش عالی کشاورزي نیازمند آسیب       رشته  آموزشی بین 
  .اي است رشته تعدد رهیافت بینآموزش کشاورزي براي پی بردن به ابعاد و ملزومات م


