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 19-603-44 شماره:
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 مقدمه )شرح مساله(

آمووزش اي است كه گونهپیچیدگي مسایل متعدد اجتماعي، فناوري، اقتصادي و اكولوژیکي در بخش كشاورزي به

هاي رشوتههاي مقتضي ضرورت بخشویده اسوت  حلمنظور دستیابي به راهاي در این بخش را بهرشتهو پژوهش میان

منظوور هوایي را ارایوه دهنود  در نتیجوه، پوژوهش بوهحلتوانند چنین راهطور مجزا نميهاي آموزشي بهعلمي و گروه

اي در آمووزش عوالي كشواورزي بور پایوه رشوتههواي آموزشوي بینگرا بوراي توسوعه دورهدستیابي به رهیافتي واقو 

اسوت  ایون پوژوهش كیدوي در هموین راسوتا و بوا هود   اي موجوود موورد نیوازرشوتههواي بینشناسي دورهآسیب

به انجام  "ترویج و آموزش كشاورزي"پایه موردكاوي  اي در آموزش عالي كشاورزي بررشتهشناسي رهیافت بینآسیب

( از بین اعضواي هیوات n=44اي برگزیده )ساختارمند با نمونهرسیده است  اطالعات مورد نیاز از طریق مصاحبه نیمه

دست آمده است  با استداده همحققان، كارشناسان و مروجان و مدیران حوزه ترویج و آموزش كشاورزي كشور بعلمي، 

هاي حاصل از تحلیول در ها تحلیل شده و یافتهاز فرآیند كدگذاري مرسوم در تئوري بنیاني، متن برگرفته از مصاحبه

 ن شده است یك ساختار ماتریسي، شامل كدهاي باز، محوري و انتخابي تدوی

 هایافته ترینمهم

اي رشتههاي عمده توسعه رهیافت بینطبقه(، مسایل و محدودیت 3بندي شده موضوعي )اساس كدهاي طبقهبر

 در آموزش عالي كشاورزي در سه حوزه یا سطح عبارتند از: 

 اي ترویج و آموزش كشاورزيرشتهحیطه نخست: درون حوزه علمي بین

مسایل آموزشي  -2یات(، سازي نظروآوري و همزماني نظري و بوميپردازي، نمسایل نظري و مدهومي )نظریه -9

اي )توسعه برنامه درسي، محتواي برنامه درسي، تدریس و اجراي برنامه درسي، زیرساخت و مناب  رشتهتوسعه بین

هاي تحقیقاتي )موضوعات و مسایل پژوهش و انتشار یافته -6آموختگان(، آموزشي و كیدیت دانشجویان و دانش

هاي تحقیقاتي، ساختار، مناب  و فرهنگ پژوهش و مسایل تحقیقاتي، فرآیند تحقیق، مشکالت عرضه و انتشار یافته

هاي علمي، مناسبات اي فعالیتگرایي، ارزیابي حرفهاي )حرفهمسایل توسعه حرفه -4گیري نامناسب از آمار(، بهره

 علمي( اي اعضاي هیاتهاي چندگانه توسعه حرفهاي و دامحرفه

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

هاي دیگر كشاورزي گیري غیرهمکارانه رشتهجهت -2هاي كشاورزي، هاي مدیریتي و نهادي در دانشکدهحمایت -9

 اي در حوزه كشاورزيرشتهمسایل فرهنگي و شناختي بین -6و 

 و عملیاتي( حیطه سوم: بیرون دانشگاه )سطح اجرایي

هماهنگي و انسجام نهادي در حوزه عملیاتي ترویج و آموزش  -2سیاستگذاري راهبردي توسعه و ترویج كشاورزي، -9

كیدیت خدمات ترویجي،  -5شرایط مخاطبان،  -4هاي ترویج در توسعه كشاورزي، بستر و زیرساخت -6كشاورزي، 

 عملکرد انجمن ترویج و آموزش كشاورزي  -7و  مدیریت، مناب  و امکانات عملیاتي ترویج كشاورزي -3
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 ها، جداول و سایر مستندات()مشتمل بر شکل اطالعات تکمیلی

از چندبعدي بودن موضوع توسعه و مشکالت شناسایي شده و طبقات موضوعي شکل گرفته حاكي مسایل 

اي، در حوزه دانشگاه و آموزش رشتههاي چندگانه مرتبط با هم از جمله در حوزه علمي بینحیطه ها درايرشتهبین

 ( 9عالي و در سطح اجرایي و عملیاتي است )شکل 

مسا    موزشی  و ع  بی  رشت  ای ) و ع  برنام  در ی، م توای  -2  مسا   ن ری و م هومی )ن ر   پردازی، نو وری و هم مانی ن ری و بومی  ازی ن ر ا (-  1 

- مسا   پژوه  و انتشار  افت  های    ی ا ی 3برنام  در ی،  در   و ا رای برنام  در ی، ز ر اخت و منابع  موزشی و کی یت دانش و ان و دان   موختگان(، 
- مسا   4(،   مارنامنا   ازبهره گیری )مو وعا  و مسا      ی ا ی، فر  ند    ی ، مش    عر   و انتشار  افت  های    ی ا ی،  اختار، منابع و فرهن  پژوه  و 

 و ع   رف  ای ) رف  گرا ی، ارز ابی  رف  ای فعا یت های علمی، منا با   رف  ای و دام های  ندگان   و ع   رف  ای اع ای هیا  علمی( 

 

 

 

 

دانشگاه ) عام   ی   دوم: در     

( ای و د گر رشت  ها بی  رشت 

  بیرون دانشگاه )    ا را ی و عملیا ی(: ی    وم 

 

بی  رشت  ای  رو   و  موز  کشاورزی درون  وزه علمی  ی   ن ست: 

 

- هماهنگی و انس ام نهادی در  وزه عملیا ی 2-  یا تگ اری راهبردی  و ع  و  رو   کشاورزی،1
- شرا   4- بستر و ز ر اخت های  رو   در  و ع  کشاورزی، 3 رو   و  موز  کشاورزی، 

- 7- مد ر ت، منابع و ام انا  عملیا ی  رو   کشاورزی و 6- کی یت خدما   رو  ی، 5م اطبان، 
 عمل رد ان م   رو   و  موز  کشاورزی

-  ما ت های مد ر تی و نهادی در دانش ده های 1

-  هت گیری  یرهم اران  رشت  های د گر 2کشاورزی، 
- مسا   فرهنگی و شناختی بی  رشت  ای در 3کشاورزی و 

  وزه کشاورزی

 

 .ایرشتهعنوان یک مورد بینچندگانه و هم پیوند توسعه ترویج و آموزش کشاورزی به هایها و مولفهحیطه -9شکل 

 

 

 اهمیت موضوع

تواننود دانشوجویان كشواورزي را در زمینوه دسوتیابي بوه دانوش ضوروري و اي ميرشوتههاي آموزشي بیندوره

ها حل( اندیشیدن به مسایل و آزمون راه2گیري اندیشمندانه از زبان؛ )( بهره9هاي اساسي زیر یاري رسانند: )مهارت

( درک كواركرد 5گیري قوه تصویرپنداري خالقانه؛ )( بهره4ي فناورانه و علمي؛ )ها( درک ایده6)یادگیري تجربي(؛ )

( درک مزرعوه بوه یوك نظوام یکهارچوه بور پایوه 7ها )كار تیمي(؛ یادگیري نحوه یادگیري مسوتقل و )افراد در گروه

هواي وهشوي و دورههاي پژسازي براي توسوعه برناموهدر همین راستا, زمینههاي مختلف كشاورزي  افزایي رشتههم

تورویج و  هاي جواري هماننودها و برنامهورهشناسي داي در آموزش عالي كشاورزي نیازمند آسیبرشتهآموزشي بین

 اي است رشتهتعدد رهیافت بینآموزش كشاورزي براي پي بردن به ابعاد و ملزومات م

 


