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 چکیده

ای یکی از راهبردهای تحول در آموزش عالی کشاورزی های آموزشی بین رشتهتوسعه برنامه 
ای در آموزش عالی کشاورزی رشتهرد بینیابی رویکاست. این پژوهش کیفی با هدف عارضه

به انجام رسید. اطالعات مورد نیاز با استفاده  "ترویج و آموزش کشاورزی"برپایه موردکاوی 
از بین اعضای هیأت علمی، محققان، ( n=44) ای برگزیدهساختارمند با نمونهاز مصاحبه نیمه

دست آمد. با  کشاورزی کشور بهکارشناسان و مروجان و مدیران حوزه ترویج و آموزش 
های لیل و یافتهها تحاستفاده از فرآیند کدگذاری مرسوم در نظریة بنیانی، متن برگرفته از مصاحبه

حاصل از تحلیل در ساختاری ماتریسی، شامل کدهای باز، محوری و انتخابی تدوین شد. بر 
های عمده توسعه یتبندی شده موضوعی )شش طبقه(، مسائل و محدوداساس کدهای طبقه

ای در آموزش عالی کشاورزی عبارتند از: مسائل نظری و مفهومی، مسائل رشتهرهیافت بین
رویج و ای در تهای تحقیقاتی و مسائل توسعه حرفهآموزشی، مسائل پژوهشی و انتشار یافته

 لای(، مسائل توسعه دانشگاهی )حوزه دانشگاه( و مسائرشتهآموزش کشاورزی )حوزه بین
 اجرایی و نهادی )حوزه برون دانشگاهی(.
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 مقدمه
رشتگی در گرا و مزایای میانهای رویکرد صرف رشتهدر پی آشکارشدن محدودیت  

ای ویژگی غیرقابل انکار نظام دانشگاهی امروزی آموزش عالی، رویکرد بین رشته
رود و به مضمونی غالب و اولویتی ویژه در سیاست تحقیقاتی بدل شده است شمار میبه

 .(816: 2009، 1ه گسترش آن بود )بیاگیولیتوان شاهد روند رو بو در عمل نیز می
یادگیری  و آموزشی ساختارهای بازطراحی و بازسازی صدد در هادانشگاه امروزه

ها، مهارت ها،تخصص ساختارها، تلفیق و آمیختن درهم با دانشگاهی هایهستند. نظام
و  هادانش خلق و طراحی ترسیم، برای تالش در تخصصی هایروش و ابزارها

: 1389هستند )سلیمی و ملکی، ایرشته میان ساختارهای نام به جدیدی تارهایساخ
145.) 

توان شاهد های آموزش عالی، در آموزش عالی کشاورزی نیز میهمانند دیگر حوزه
ها بود که در سطوح مختلف کارشناسی و تحصیالت تکمیلی ایرشتهگیری بینشکل

( اشاره کرده است که آموزش کشاورزی، حاصل 3: 1985) 2موریکدایر هستند. مک
المللی و گسترش کارکرد تدریس و پرداختن به تحقیق، آموزش ترویجی، آموزش بین

سان ( بر ضرورت توسعه آموزش کشاورزی به2: 1983) 3کراکننظایر آن است. مک
فه در این حریک رشته تأکید کرده است. استدالل او این است که ما نیازمند رهبرانی 

های جدید آموزشی در آینده تالش کنند، به هستیم تا با هم برای تدوین و هدایت دوره
بحث و گفتگوی خردمندانه درباره ماهیت، فلسفه وجودی و آینده آموزش کشاورزی 

گذاری و مدیریت آموزش کشاورزی نقش محوری ایفا کنند. بپردازند و در سیاست
ای و در قامت فیلسوف، دانشمند و رادی به صورت حرفهکند افچنین نقشی ایجاب می

متخصص تربیت شوند. عالوه بر این، آموزش کشاورزی در شرایط عملی و زندگی 
ای واقعی کاربرد دارد. این عمل بر مبنای نظریات متقن استوار است، حوزه چندرشته

ی انی را برازند و اصول آموزش کشاورزی بنیکشاورزی را به علوم انسانی پیوند می
ای، بلکه دهد. آموزش کشاورزی نه یک چندرشتهآموزش در کشاورزی شکل می

دلیل پیوند علوم طبیعی یا تجربی کشاورزی با علوم انسانی و  است و به 4چندوجهی

                                                           
1. Biagioli 
2. McCormick 
3. McCracken 
4 . Multifaceted  
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در نظر گرفته شود. ترویج و آموزش  1ای متقاطعتواند به سان بین رشتهاجتماعی، می
ور های کشها است که چند دهه از دایرشدن آن در دانشگاهایرشتهکشاورزی یکی از بین

گذرد و در حال حاضر در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در بسیاری می
 های کشاورزی دایر است. از دانشکده

رشتگی در آموزش عالی، واقعیت این است که با وجود اقبال فزاینده به رویکرد میان  
همه شرایط کارساز و کارآ نیست و پاینده کردن آن در عمل با چنین رویکردی در 

(. تأسیس و گسترش آموزش 85: 1388،خورسندی طاسکوهرو است ) بهموانعی رو 
ای وزارت علوم در چند سال های مهم ذهنی و برنامهای یکی از دغدغهرشتهعالی میان

ها و دستاوردهای طرح تأسیس ها، فعالیتگذشته بوده است. اما نگاه اجمالی به برنامه
تی ها، جامعه علمی و حنشانگر استقبال سرد دانشگاه "ایرشتههای میانرشته"و توسعه 

ه توان بهای ستادی وزارتخانه متبوع از آن بوده است. از بین علل برشمرده میبخش
ای ههای عملی، ناوابسته بودن طرح به نیازافتادگی مفهومی و فراهم نبودن زمینهپیش

محیط ملی و سازگارنبودن با بافت اجتماعی و دانشی و در سطح خرد، کژراهه ترجیح 
 محتوا و روشن نبودن الگوی -ای، در دسترس نبودن استادرشتهآموزش به پژوهش میان

ای رشته(. توجه به رویکرد بین41: 1390آبادی، ای اشاره کرد )ابراهیمرشتهآموزش میان
ای تهرشهای تخصصی نیست. به واقع رویکرد میانایرشتهنافی ضرورت وجودی تک

محور است. در چنین شرایطی تعریف و استقرار نه جایگزین، بلکه مکمل رویکرد رشته
ای در مقاطع مختلف تحصیلی باید با در نظر گرفتن نیازهای واقعی رشتههای میاندوره

ها و امکانات و زیرساختهای مرتبط جامعه، ماهیت حوزه علمی مورد نظر و رشته
 هایهای موجود در حوزهایرشتهیابی بینتردید، عارضهمورد نیاز صورت گیرد. بی

تواند به ارائه رهنمودهای عملی مبتنی بر مختلف آموزش عالی، از جمله کشاورزی، می
ری گذاریزان و مدیران نظام آموزش عالی را در سیاستتجربه آزموده منجر شود و برنامه

 ها در آن حوزه یاری دهد. ایرشتهو پشتیبانی از استقرار بین
 پیشینه پژوهش

جانبه و ترویج (، نبود مطالعه و تحقیق عمیق و همه25: 1386از نظر شاقول و عموزاده )
برای  ایای و هموار نبودن فضا، روحیه و قابلیت حرفهرشتهمفاهیم و ضرورت کار بین

های اساسی توسعه این رویکرد در نظام آموزش ای از محدودیترشته کار گروهی بین

                                                           
1 . Cross Interdisciplinary  
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 موفقیت (، عوامل37:1388)توفیقی و جاودانی د. روعالی کشور به شمار می

اند. گر برشمردهمندی و عوامل هدایتای را دو بخش عوامل نظامرشتهمیان هایپژوهش
ای و حمایت نهادی گیری حرفههایی همچون منابع مالی، جهتمندی مولفهعوامل نظام

شود. را شامل می شناسی و حل مسئلههای گروهی، شناختگر، مؤلفهو عوامل هدایت
وری های اثربخشی و بهرهترین موانع و چالش(، عمده85: 1388) خورسندی طاسکوه

 .عنوان کرده است اجتماعی -فرهنگیو ای ، حرفهای را سازمانیهای میان رشتهفعالیت
ای در رشتههای میانهای آموزش عالی در حال حاضر، پرورش مهارتیکی از ضرورت
(، 103: 1388رو محمدی روزبهانی )از همینزشی و پژوهشی است. هر دو زمینه آمو

، «ایله میان رشتهئالگوی حل مس»با عنوان را ه محور ئلالگوی خاصی از یادگیری مس
های (، مسائل زیر را برای توسعه برنامه1389:145سلیمی و ملکی ) است. کردهمعرفی 

ناختی، شالحظات تربیتی و معرفتاند: مای در آموزش عالی مطرح کردهدرسی بین رشته
های مسائل مربوط به نقشه شناختی یا الگوهای ذهنی، مسائل مربوط به تنوع زبان

 های کلیدیها، مسائل مربوط به وجود ایدهایرشتههای همگرا شده در قالب بینرشته
گرای دانشجویان بر حسب عالقه و استعداد ای، رویکرد تخصصرشتهدر هر حوزه بین

دهندة یلهای تشکگیری از دیگر رشتهرای تمرکز بر یک رشته یا موضوع خاص و کنارهب
خواه گرایی. فراستگذاری علمی رایج مبتنی بر رویکرد رشتهای، نظام ارزشرشتهبین

کارکردی در عرصة علم، تحوالت  –(، به هشت عامل مؤثر تحوالت ساختی 1390)
کالن پارادایمی، تحوالت فناوری اطالعات و ارتباطات، تحوالت انتظارات بیرونی از 

المللی شدن علم، تحوالت نهادی شدن و بینعلم، تحوالت ناشی از کشش تقاضا، جهانی
 و عامل فناوری و ماهیت فرابخشی آن اشاره کرده است. 

هایی های آن در ایران با چالشعه علوم انسانی و میان رشتهطبق مطالعه انجام شده، توس
های اجتماعی و آموزشی رو به رو است: فرصت -در سه زمینه اقتصادی، فرهنگی

آموختگان، بومی نبودن، آشنایی کم محدود اشتغال دولتی و خصوصی برای دانش
ا رسی مصوب بهای دساالری، مناسب نبودن برنامهمسئوالن فرهنگی با رشته، دیوان

رشته، کمبود استاد و پژوهشگر، شناخته نشدن رشته در مجامع علمی، کمبود شرایط 
(. در این بین، محبوب 129: 1390پژوهش، کمبود سمینار، کنفرانس و جلسات )بالغت،

اند که موانع (، در بررسی خود به این نتیجه رسیده1:1391آبادی و همکاران )عشرت
های آموزشی جداگانه، اعضای هیأت علمی در گروهدهی ساختاری نظیر جای

های خاص و محدودنگر های مجزا، حاکمیت دیدگاهسازماندهی دانش به صورت حوزه
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ای رشتههای میانبر رفتارهای علمی و قالبی کردن این رفتارها، بازدارنده اصلی فعالیت
 هستند. 

رت گرفته است که در خارج از کشور نیز مطالعات متعددی در خصوص موضوع صو
( تالش کرده است تا فرآیندی گام 1994شود. نیول )در ادامه به برخی از آنها اشاره می

ای ارائه کند. از منظر او، عقالنیت نظری، رشتههای بینبه گام را برای طراحی دوره
پذیری به لحاظ های آموزشی و امکانسودمندی دستاوردهای مورد انتظار از تحقق هدف

از بین  ای است.رشتههای بینشی و زیرساختی از عوامل تعیین کننده موفقیت دورهآموز
ای تأکید های بین رشته( بر اهمیت اداره و گردانش برنامه53:1994این عوامل، کیسی )

های اعضای هیأت علمی برای نمونه در مورد کرده است و شناسایی و رفع نگرانی
ودجه ها، تأمین و تخصیص بایرشتهرای تشکیل بینهای آموزشی بجایی بین گروهجابه

ها توأم با ارزیابی عملکرد آنها و رویکرد ایرشتهپذیری در مورد بینکافی، انعطاف
 1ای مدیریت واحدهای آموزشی را مهم قلمداد کرده است. هال و ویوررشتهبین

 موضوع اساسیای به دو دسته ( در بررسی آموزش و کار گروهی بین رشته867:2001)
اند. دسته نخست به نظام آموزشی و دسته دوم به محتوای آموزش بین اشاره کرده

 در ایرشته بین درسی هایبرنامه به راجع که شود. تحقیقاتیای مربوط میرشته

 هادوره این مطلوبیت برای را دالیلی است، شده انجام و آمریکایی اروپایی هایدانشگاه

 اندازهاچشم فهم و آگاهی نیازمند ایرشته بین آموزش اینکه جملهاز  است، کرده ذکر

 شکل افراد در هانگرش این چنانچه بنابراین، است. تحصیلی هایسایر رشته نگرش و

 شناختیروش یا و نظری مفهومی، هایحوزه تمام در تخصص به کسب نیاز بگیرد،

( در بررسی خود به 185: 0620و همکاران ) 3(. مرزانو299: 2004، 2نیست )دیویدسون
اند که تالش آگاهانه، زمان و منابع برای توسعه روابط بین فردی برای این نتیجه رسیده

و  4ارتقاء ارتباطات اثربخش و تشریک مساعی موفق بین گروهی الزم است. شافر
بر مبنای  5ایرشتهای برای تدوین یک گروه میان( در مطالعه7:2008همکاران )

گیری و تعدیل اشاره گروه دانشگاهی، به سه مؤلفه شناسایی، شکل 25سنجی روایی
 اند تا زمینه برای حرکت از وضعیت مبتنی بر خودبسندگی، اقدامات فردی و کسبکرده

                                                           
1. Hall and Weaver  
2. Davidson 
3.  Marzano  
4. Schaffer Newell Marzano Hall and Weaver Casey 
5 .Cross-Disciplinary Team  
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ای دانش به کارآیی جمعی، هدف تیمی و خلق دانش فراهم شود. نتایج تحقیق فرارشته
های توسعه پایدار منظور تدوین سیاست( به 2008:352) 1درمیلون و هایلنبروکون

درباره کشاورزی پایدار  2ایکشاورزی نشان داده است که چگونه مطالعات چندرشته
به هم پیوسته و یکپارچه شود. با وجود اذعان به  3ایتواند در قالب رهیافتی فرارشتهمی

وسعه های مدون، تها و حمایت از آن در قالب سیاستایرشتهاهمیت توسعه بین
های مختلف اداری، مالی و فرهنگی رو به رو است ها در عمل با محدودیتایرشتهبین

 (. 116: 2008، 4)کلین
در آموزش عالی کشاورزی همسو با نیازهای  هاایرشتهبا توجه به اهمیت توسعه بین

های یابی تجربههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، عارضهبازار کار و سیاست
تواند به عملیاتی کردن نقشة جامع می "ترویج و آموزش کشاورزی"دی همچون محدو

های دولت و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینة گسترش علمی کشور و سیاست
ای در آموزش عالی کشاورزی کمک کند. بنابراین، این رشتههای درسی میانبرنامه

( به لحاظ نظری 1انجام شده است: )های زیر تحقیق با هدف یافتن پاسخی به پرسش
ای ترویج و آموزش کشاورزی با چه مسائلی رو به رو و مفهومی، توسعه بین رشته

( 3ای ترویج و آموزش کشاورزی کدامند؟ )( مسائل آموزشی توسعه بین رشته2است؟ )
های تحقیقاتی در حوزه ترویج و آموزش کشاورزی با چه مسائلی پژوهش و انتشار یافته

ای در ترویج و آموزش کشاورزی ( مسائل عمده توسعه حرفه4و به رو است؟ )ر
ای درون دانشگاهی های مدیریت و همکاری بین رشته( موانع و محدودیت5چیست؟ )

( ترویج و آموزش 6های کشاورزی کدامند؟ و )ترویج و آموزش کشاورزی با دیگر رشته
 هی با چه مسائلی رو به رو است؟کشاورزی در حوزه اجرایی و نهادی برون دانشگا

 پژوهش  روش
و به  شودتحقیق جزو تحقیقات کیفی محسوب می این پژوهش از دیدگاه پارادایم     

انجام شده است. در این پژوهش، از  5یابیلحاظ هدف، کاربردی  و با رویکرد عارضه
برای  6پردازی بنیانی و شیوة مصاحبه کیفی و عمیق نیمه سازمان یافتهروش نظریه

                                                           
1. Vandermeulen and Van Huylenbroeck 
2 . Multidisciplinary studies 
3 . Trans-disciplinary approach 
4.  Klein 
5 . Diagnostic 
6 . Semi-structured deep interview 
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گردآوری اطالعات استفاده شده است. جامعة آماری این تحقیق اعضای هیأت علمی و 
محققان ترویج و آموزش کشاورزی )بخش دانشگاهی(، مروجان، کارشناسان و مدیران 

و هدفمند  1گیری نظریها از روش نمونهاجرایی( بودند. در انجام مصاحبه )بخش
)مصاحبه با افراد با تجربه، شناخته شده و با توان و  2ترکیبی، شامل موارد نوعی و بارز

)مصاحبه با افراد معرفی شده از سوی  3برفیاطالعات مورد نیاز(، گلوله آمادگی ارائة
های در دسترس و )مصاحبه با نمونه 5و موارد مطلوب 4مدارها(، فرصتسایر نمونه

نظرات های ارائه دهنده اطالعات جامع به منظور کسب تکرار مصاحبه در مورد نمونه
تکمیلی یا رفع ابهامات موجود با توجه به اطالعات مورد نیاز و پیشرفت حاصل در 

و فرآیند گردآوری  ( بهره گرفته شده است. اندازة نمونه6جهت رسیدن به اشباع نظری
ادامه یافت.  7اطالعات تا سطح اشباع نظری یا آستانه سودمندی اطالعات قابل دسترس

 (. 1( قرار گرفته است )جدول n=44نمونه مورد مصاحبه ) 44بر این منوال، 

 
 ( پراکنش جغرافیایی پاسخگویان1جدول )

 

البرز
تهران 
گلستان 

مازندران 
 

زنجان
خوزستان 

 

س
فار

کرمانشاه 
 

گیالن
 

ضوی
خراسان ر

خراسان جنوبی 
 

کرمان
همدان 
لرستان 
 

ایالم
جمع 
 
 17 - 1 1 - 1 1 - - 2 1 1 2 1 4 2 بخش اجرایی

بخش 
 دانشگاهی

3 3 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 27 

 
در مرحله اول و هفت مورد تکرار  مصاحبه 44مورد مصاحبه )شامل  51در مجموع،   

ل ها، پروتکیافته و روآمند مصاحبهمصاحبه( به انجام رسیده است. برای هدایت نظام
زیر  هایی با محورهایگری تنظیم شد که عالوه بر مشخصات تکنیکی، پرسشمصاحبه

ج و آموزش کشاورزی به لحاظ نظری و مفهومی، را در برداشت: توسعه دانشگاهی تروی

                                                           
1 . Theoretical sampling 
2 . Typical cases 
3 . Snow balling 
4 . Opportunistic 
5 . Intensity cases 
6 .Theoretical saturation  
7 . Usefulness threshold of available information 
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های اجرایی شناسی و پژوهش، مسائل و چالشای، روشرشتهریزی درسی میانبرنامه
در سطح نظام  سازی و ارتقاء مشروعیتها(، نهادینهها و برنامهها، سیاست)رهیافت

ی با دیگر اای، همکاری بین رشتههای حرفهآموزش عالی کشاورزی، مسائل و چالش
ای در آموزش عالی رشتههای کشاورزی و راهکارهای گسترش رویکردهای میانرشته

 کشاورزی.
ین ها همراه با تدوهدفمند نمونه برای رسیدن به روایی و پایایی الزم، عالوه بر گزینش

مند کردن مراحل کار، ابتدا هدف و چهارچوب پژوهش شامل پروتکل برای روش
ا پاسخگویان در میان گذاشته شد. در طی مصاحبه نیز تالش شد های محوری بپرسش

، زمینه برای 1های محوری به مثابه نقاط عطف گفتگوتا با طرح مصادیق مرتبط با پرسش
زه ها به حوهدایت جریان مصاحبه به مسیر مورد نظر فراهم شود تا از فروکاهش پاسخ

ا شوندگان پرهیز شود و ببهفنی و تخصصی و مسائل روزمره و اطالعات سطحی مصاح
گیری های آنها، به شکلبندی دیدگاهورزی، ژرفابخشی و جمعهدایت روند اندیشه

حول محورهای مورد بحث کمک شود. از دیگر تدابیر  2مداردرکی مشترک و کلیت
های مطرح شده، انجام مصاحبه در شرایط پرسش 3توان به شفاف و صریح کردنمی

بخشی به ، بازنگری اولیه و بازتکرار مصاحبه در موارد معین، تنوعمورد نظر پاسخگویان
های محوری( و نحوه طرح آنها، تنوع شده )از طریق شکستن پرسشهای مطرحپرسش

دهی به (، اطمینان4گراییهای برگزیده )چندجانبههای پیشبرد مصاحبه و نمونهدر روش
دهی آنها در ارائه شده، مشارکت ماندن اطالعات شوندگان درباره محرمانهمصاحبه

ازی سهای متقابل و واگویهکردن برداشت های ارائه شده برای نزدیکبندی دیدگاهجمع
های بندی مفهومی آنها در پیوند با یافتههای مصاحبه و طبقهبرگرفته 5مدارمضمون

 د. رها با متن مصاحبه( اشاره کمصاحبه )برای حفظ پیوند منطقی و مفهومی یافته
 بر ترکیب رویه کدگذاری های حاصل از مصاحبهدر این تحقیق، تحلیل و ارایه یافته

تمل بر مش پردازی بنیانیشده موضوعی و نیز روند کدگذاری رایج در نظریهبندیطبقه
استوار بوده است. این مراحل  6ای کدگذاری باز، محوری و انتخابیفرآیند سه مرحله

                                                           
1 .Turning points of dialogue 
2 . Comprehensive common understanding 
3 . Crystallization  
4 . Triangulation  
5 . Thematic-based  
6 . Open Coding, Axial Coding and Selective Coding  
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تر و مپوشانی دارند و به ترتیب نسبت به متن حالتی انتزاعیهمواره با هم پیوند و ه
ها، نکاتی آشکار (. در جریان تحلیل متن مصاحبه1گیرند )شکل تر به خود میتفسیری

از آنها در  1شناسی و تفسیریهای نظری، روشها یا یاداشتشد که با عنوان شناسه
 د.  ارهای پیشنهادی بهره گرفته ششناسی و تفسیر و ارائة راهکپردازی، بسط روشمفهوم

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 هاشناختی تحلیل اطالعات و داده( سیر روش1شکل )
 

 هایافته
در جریان کدگذاری در این تحقیق، برخی از کدها یا در واقع مضامین و مفاهیم، به   

 شوندگان است )کدهایهای مصاحبهها و گفتهطور مستقیم برگرفته از متن مصاحبه
ساخته با عنایت به مفاهیم و مضامین (. برخی دیگر از کدها به صورت محقق2بروزیابنده

د ای و شواهرشتهو مفاهیم رایج در حوزه مطالعات بینبرگرفته از مرور مبانی نظری 
ساخته یا کدهای محقق ساخته( و به منظور )کدهای پیش تجربی به دست آمده است

 (.2اند )جدول های پاسخگویان در قالب مفاهیم رایج مطرح شدهبازنمایی دیدگاه
 

 
 

                                                           
1 . Theoretical, methodological and interpretive memos  
2 . Emerging Codes  

ها: پردازش یافته

 یترسیم الگو

 مفهومی

تدوین پروتکل و 

 های محوریپرسش

به عنوان طبقات 

 کالن
تن

م
 

استخراج و تبیین 

ها و مفاهیم گویه

 )کدهای باز(

دهی طبقات موضوعی ساخت

خرد  بر اساس پیوند مفهومی 

خوشه ای از کدها در درون 

 کالن طبقات

ها و مفاهیم نمایای کدهای محوری در بندی گویهدسته

 قالب کدهای انتخابی

 ها )ساختارارایه یکپارچه یافته

 ماتریسی(
حبه

صا
م

 

 پیاده

کردن 

 مصاحبه

 شناسی و تفسیریهای نظری، روشیاداشت



70 

 

 

 گیری و ارزشیابی آموزشیفصلنامه مطالعات اندازه
 

 ها به کدمصاحبهای از مرحله اول پردازش نتایج: تبدیل متن ( نمونه 2جدول )
 مصاحبه
 شونده

 پاسخ مضمون پرسش
کدهای استخراج شده 

 )کدهای باز(
یه  1 پردازی در نظر

ترویج و آموزش  
 کشاورزی

ستی ...   و ای تحقیقاتیه یافته و اهنظریه این بین بای
 محکم پیوند یک افتدمی اتفاق عمل مقام در که آنچه

 یا اهنظریه که نباشددد این طور یعنی .باشددد برقرار

 بشود مطرح انتزاعی فضای یک در علمی ایهدیدگاه

 این د.کن طی را خودش مسددیر مه بخش اجرایی و

 در ما عالمان یعنی. بخورد گره مه به باید حتماً دو

 بددایسدددتی   کشدددداورزی آموزش  و ترویج   حوزه 

 حوزه ترویج در ما عامالن به را خودشان  ایهدیدگاه

 ...کنند نزدیک کشاورزی آموزش و

پردازی انتزاعی،      نظریدده  
های  شدددکاف بین بخش

 علمی و اجرایی ترویج

بعد اجرایی کار باید به کاردان سددپرده شددود و   در...  ایمسائل حرفه 2
 هرکسی باید در جای خود باشد که همان عدل است.

در کشددور ما درصددد کمی از نیروهای ترویجی دارای  
عد  بتخصص در این حوزه هستند و نباید موفقیتی در   

 ...اجرایی متصور شد

گرایی در عدم تخصدص 
بود            م ک جرا،  خش ا ب
نددیددروی تددرویددجددی   
متخصدددص در بخش       

 اجرا
های دایر  چالش  3

کددددددددددددردن 
 هاایرشتهبین

ای سابقه تاریخی کمتری دارد و عمدتا رشتهبین
نوپاست و اصالً ویژگی بارز او، همان برآیش و تازگی 

نند کاه میو پویایی او است، دیگران چپ چپ به او نگ
ای که وارد آیادی شده است و چون چونان غریبه

ها را مخدوش گوید، برخی ذهنسخنانی تازه می
اش کند و برخی را تحریک و خیلی هم جدیمی

فهمند، و اصالً برخی گیرند چرا که حرفش را نمینمی
های به نظر آنها از او هراس دارند چون افکار و ایده

 ... مغشوش و ناخالصی دارد.

مشددروعیت زمانی کمتر  
ها، چالش    ایرشدددته بین

بان مشدددترک و درک   ز
مددتددقددابددل، تددفدداوت    

عدم      روش ناختی،  شددد
 حمایت مدیریت  

نجمن       4 کددارکرد ا
یج و        ترو لوم  ع
آمددددددددددوزش  

 کشاورزی

 صنفی با توجه به امکانات -به نظرم این تشکل علمی
و منابع و عدم حمایت مؤثر اعضا در بسیاری موارد 

ر عمل تواند بهتکرده،...البته با ابتکاراتی میخوب عمل 
 های مختلف دانشجویی، جوانان،کند نظیر داشتن کمیته

انتخاب سخنگو، رایزنی و  پیشکسوتان، مروجان و...،
گری درباره مکاتبه با مقامات، اظهار نظر و موضع

معرفی مناسب رشته در مجامع مسائل مهم و مرتبط و 
برای ابراز وجود و پیدا کردن موضع  اجرایی –علمی 

یا جای پا، انتخاب یک یا چند مشاور برای انجمن با 
 ...اعطای جوایز حرفه ایمشخصات فوق، 

یت فراگیر و       ما عدم ح
 مؤثر اعضا از انجمن

توسدددعدده کددارکردی و  
 نهادی انجمن
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به           پس از آ یل محتوای کیفی  با تحل باز  های  کد که  ته  ن های   طور مسدددتقیم از گف
شددوندگان گزینش شددد، در مرحله بعد، یعنی در طی کدگذاری محوری به  احبهمصدد

گزینش مضامین و مفاهیم محوری از بین کدهای باز اقدام شد. در این بین، تالش شد     
تا از بین کدهای باز، کدهایی انتخاب شوند که برای بازنمایی و پوشاندن دیگر کدها و   

شتند. در و گیری مقولهشکل  ضامین   ها قابلیت دا اقع اگر کدهای باز به مثابه مفاهیم و م
سازه    شوند، کدهای محوری نقش  ند.  کنها یا مفاهیم کلی را ایفا میخُرد در نظر گرفته 

ها و برخی از کدها خاص حوزه ترویج و آموزش کشددداورزی نبود و در سدددایر حوزه
به دلیل ها و حتی آموزش عالی مصددداق داشددتند. همچنین، برخی از کدهای باز رشددته

ست در بیش از یک       شده که ممکن ا ضوعی تدوین  همگرایی و یکپارچکی طبقات مو
 طبقه مطرح شده باشند.  

طبقه  اولینای ترویج و آموزش کشاورزی: مسائل نظری و مفهومی توسعه بین رشته
 ای ترویج و آموزش کشاورزی شکل گرفتهدربارة مسائل نظری و مفهومی توسعه بین رشته

سازی نظریات در این حوزه پردازی، نوآوری و بومیاست و به مسائل و مشکالت نظریه
(، تعدد و تحول 3اشاره دارد. بر اساس کدهای محوری و انتخابی استخراج شده )جدول 

رایی، های آموزشی، ناهماهنگی بین تحوالت نظری و اجنظری، عدم انسجام نظری دوره
پردازی غیربومی و وارداتی، پردازی علمی بر بعد عملی و اجرایی، نظریهغلبه بُعد نظریه

 گرایی مقطعی(، عدم طرحنابهنگامی و تأخیر نظری، تعارضات نظری، گسست نظری )موج
 پردازی ومبانی فلسفی پویا، عدم گذار پارادایمی، ضعف جوهره معنایی و زبان نظریه

رود. الزم به ذکر است با عمده مسائل و مشکالت این حوزه به شمار میپردازی از مفهوم
ها از آوردن کدهای باز پرهیز شده است. توجه به محدودیت حجم، در مورد سایر طبقه

آبادی و همکاران؛ ؛ محبوب عشرت37: 1388تر نیز برخی محققان )جاودانی و توفیقی، پیش
 د. انای اشاره کردهرشتهپردازی در حوزه بیننظریه ( به مسائل1: 1390؛ فراستخواه،1: 1391
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ای ترویج و آموزش کشاورزی ( مسائل نظری و مفهومی توسعه بین رشته3جدول )
 )حیطه اول(

طبقات 
 مفهومی

 کالن

طبقات 
 موضوعی خرد

 کدهای محوری و انتخابی کدهای باز

مسائل 
نظری و 

 مفهومی

پردازی، نظریه
 نوآوری و

سازی بومی
 نظریات

در ترویج و 
آموزش 

 کشاورزی

عدم انسجام نظری و بی بهره بودن دوره به 
ویژه در مقطع کارشناسی از یک مضمون 

گرایانه )و کانونی مشخص، رویکرد اثبات
پوزیتویستی( حاکم در عرصه علمی 
کشاورزی، عدم پیشقراول و آوانگار بودن در 

های جدید و تاخیر نظری و روش طرح نظریه
ی هادر سطح ملی )در قیاس با رشتهشناسی 

المللی، واگذاشتن شاکله( و در سطح بین
ای همانند توسعه مباحثی نظری بین رشته

تالش محدود برای دیگر، های پایدار به رشته
سازی نظریات وارداتی و ارایه رهیافت بومی

های بومی و متناسب با شرایط داخلی کشور، 
ط بخش عدم در نظر گرفتن واقعیت و شرای

پردازی، رشد بیش از حد کشاورزی در نظریه
نظری نسبت به دستاوردهای عملی )پرگویی 

های وارداتی(، نظری برپایه ترجمان نظریه
سطحی مطرح شدن مفاهیم و مباحث جدید، 
بروز تعارض بین پایبندی هویتی ترویج به 

های اولیه و هماهنگی با تغییر و اصول و روش
و کارکردهای جدید، تحول و پذیرش نظریات 

های مرتبط و عدم های رشتهتغییر پارادایم
 ها در نتیجه بروز تاخیرتحول برخی از پارادایم

پارادایمی یا تعارض پاردادیمی، تفاوت مکانب 
آموزشی اصلی ترویج شیراز و تهران، عدم 
هماهنگی تحوالت نظری و اجرایی )طرح 
 زمانی نابهنگام و بدون بررسی و وجود شرایط

اولیه رویکردهای نظری همانند 
سازی در ترویج(، تضاد بین خصوصی

رویکردهای متعارف ترویج به تحقیقات علمی 
کشاورزی بسان کاالی عمومی قابل دسترسی 

تعدد و تطور نظری )سردرگمی 
(، عدم انسجام نظری 1نظری
های آموزشی، ناهاهنگی بین دوره

تحوالت نظری و اجرایی، غلبه بعد 
 و پردازی علمی بر بعد عملینظریه

پردازی غیربومی و اجرایی، نظریه
وارداتی، نابهنگامی و تاخیر نظری، 
تعارضات نظری، گسست نظری 

گرایی مقطعی( و توریسم )موج
های فکری )ورود سطحی به حوزه

دیگر(، عدم طرح مبانی فلسفی 
پویا، عدم گذار پارادایمی، ضعف 

 پردازیجوهره معنایی و زبان نظریه
 پردازی و مفهوم

                                                           
1.Theoritcal vertigo 
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طبقات 
 مفهومی

 کالن

طبقات 
 موضوعی خرد

 کدهای محوری و انتخابی کدهای باز

آزاد و رایگان برای ترویج و رویکرد 
سازی و انحصارگرایانه و کاالیی تجاری

دسترسی در ازای پرداخت هزینه، عدم تداوم 
ری )همانند برخورد موجی و و پویایی نظ

مقطعی با موضوع نشر نوآورها، ارتباطات و 
مشارکت، فناوری اطالعات و ارتباطات، دانش 
بومی و کشاورزی پایدار و غیره(، ناروشن 
بودن فلسفه ترویج در شرایط تعدد نظریات و 
کارکردها )آموزش، اخالق، علم، فناوری و 

 و موارد مشابه(، کم رنگ شدن فلسفه وجودی
گیری و پیدایش اولبه نظیر موضوع شکل

پا در ترویج متعارف آموزش کشاورزان خرده
گیری و عدم بازتعریف رویکردها و هدف

اغواگری زبانی و افول بهداشت کالم  جدید،
در نتیجه کاربرد مفاهیم بدون درک معانی 

تعارض اصیل آنها یا کاربرد نابه جای آنها، 
ی سازازش و سادهزبان ساده ترویج علم در پرد

های علمی از یک سو و زبان و انتقال یافته
پیچیده آکادمیک علم ترویج از سوی دیگر، 
نگاه بعضاً ایدئولوژیک و غیرعلمی به ترویج، 
عدم حرکت از الگوی مبتنی بر سازمان 
تحقیقات و ترویج کشاورزی به الگوی نظام 
نوآوری کشاورزی به عنوان چهارچوب 

 ای بر نظریات ورکز کلیشهپردازی، تمنظریه
های دیگر، نشخوار مفاهیم برگرفته از رشته

فکری به جای تفکر انتقادی خالقانه و 
ساز در رویارویی با نظریات جدید یا مفهوم
 دیگر

گیری از الگوهای مختلف پذیرش و عدم بهره
نشر نوآوری و فناوری و تکیه بر الگوی 

 در هاها، تعارض نظریهکالسیک نشر نوآوری
عمل )برای نمونه توانمندسازی کشاورزان 

سازی(، عدم پا و فقرزدایی با خصوصیخرده
 پرداختن به ترویج از منظر ترویج علم 
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الن، دومین طبقه کای ترویج و آموزش کشاورزی: سائل آموزشی توسعة بین رشتهم  
ای ترویج و آموزش کشاورزی است و از بازتاب مسائل آموزشی توسعه بین رشته

چندین طبقه موضوعی خُرد شامل توسعة برنامه درسی، محتوای برنامه درسی، تدریس 
و کیفیت دانشجویان و و اجرای برنامه درسی، زیرساخت و منابع آموزشی 

(. برخی از این مسائل از سوی محققان 4آموختگان  شکل گرفته است )جدول دانش
؛ سلیمی و ملکی،  57:1388؛ خورسندی طاسکوه،867: 2001دیگر )هال و ویور، 

 ( مورد تأکید قرار گرفته است. 37: 1388؛ جاودانی و توفیقی، 145:1389
 

 ن رشته ای ترویج و آموزش کشاورزی )حیطه اول(( مسائل آموزشی توسعه بی4جدول )

طبقه 
 مفهومی
 کالن

طبقات موضوعی 
 خرد

 کدهای محوری و انتخابی

زه 
حو

در 
ی  

زش
مو

ل آ
سائ

م
ی

رز
او

کش
ش 

وز
 آم

 و
یج

رو
د ت

 

توسعه برنامه 
درسی در ترویج و 

 آموزش کشاورزی

 هایبا شکستن آن به گرایش ای دورهرشتهبیناز بین رفتن ماهیت
کرد ای رقیب، ضعف رویرشتههای بینناتوانی در رقابت با دوره تخصصی،

ها، موانع اداری بازنگری ها، عدم بازنگری مستمر دورهالمللی دورهبین
های های آموزشی دانشگاهدرسی گروه ها، یکسان نبودن برنامهدوره

ای دروس، عدم توازن و انسجام محتوایی مختلف، چیدمان و گزینش سلیقه
شدن فرصت یادگیری ژرف و ضوعی برنامه درسی، عدم فراهمو مو

تخصصی در چهارچوب برنامه درسی، فقر مهارتی و قابلیتی برنامه درسی، 
اندازی بدون زیرساخت آموزشی و عنوان عمومی و غیرنمای دوره، راه

 شناخت نیاز بازار کار، محدودیت در ارایه واحدهای عملی
محتوای برنامه 

ترویج و درسی در 
 آموزش کشاورزی

ای در نابهنگامی محتوایی دوره، عدم شمول کارکردهای مختلف حرفه
برنامه درسی، همپوشانی محتوایی عرضی و طولی، گستره محتوایی محدود 

های چندگانه کشاورزی، ناهمگرایی محتوایی در دوره در بازتاب زنجیره
 های کشاورزیدروس مشابه با سایر رشته

اجرای   تدددریس و  
مه درسدددی در     نا بر
موزش       یج و آ ترو

 کشاورزی

ها در ارائه دروس، غلبه آموزش     ایرشدددته الزام رعایت ظرف زمانی تک    
رح  ها و طهای عملی و تجربی، عدم پایبندی به سرفصل  نظری بر آموزش

ترشدن برنامه درسی به دلیل گذراندن دروس جبرانی بیشتر     درس، حجیم
ای در محوری تخصصی و حرفهقابلیتمدر مقاطع تحصیالت تکمیلی، عد

های  گزینش مدرس برای ارایه دروس مختلف، برگزارشدن ناکارآمد دوره 
کارآموزی، عدم تدریس اثربخش، ضعف بازدیدهای میدانی )روستاگردی    

گردی(، ناکارآمدی برخی مدرسددان در معرفی دوره، ایجاد انگیزه  و مزرعه
یری از گکشداورزی، عدم بهره  و تلفیق مباحث تخصدصدی ترویج با زمینه  

 هابخش اجرا در ارایه دوره
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طبقه 
 مفهومی
 کالن

طبقات موضوعی 
 خرد

 کدهای محوری و انتخابی

ساخت و منابع    زیر
آموزشددی ترویج و 

 آموزش کشاورزی

ای و تخصددصددی برخی اعضددای هیأت علمی، ضددعف    قابلیتی حرفهکم
ساخت   انجمن شجویی، فقدان زیر صی      های علمی دان ص شی تخ های آموز
بخش اجرایی، ضعف  ها با های آموزشی، موانع اداری همکاری گروهگروه

 قالب محتوایی )جایگزینی اسالید به جای جزوه و کتاب(  
کیفیت دانشددجویان 
گان    و دانش آموخت
شی(    )برونداد آموز
موزش       یج و آ ترو

 کشاورزی

عدم آگاهی دانشدددجویان از دوره، بی انگیزگی دانشدددجویان، مازاد بودن        
رویجی و  ت التحصددیالن نسددبت به نیاز بازار کار، قابلیت و صددالحیتفارغ

آموختگان، مطالعه اندک و افت کیفیت تکالیف          کشددداورزی پایین دانش 
 دانشجویان

 

های تحقیقاتی در حوزه ترویج و آموزش کشاورزی: مسائل پژوهش و انتشار یافته
 های تحقیقاتی در حوزهسومین طبقه موضوعی کالن، مسائل پژوهش و انتشار یافته

های موضوعات و مسائل طبقه خود از زیرطبقهترویج و آموزش کشاورزی است. این 
تار، منابع های تحقیقاتی، ساختحقیقاتی، فرآیند تحقیق، مشکالت عرضه و انتشار یافته

 در تحقیقات آمار نامناسب ازگیری بهرهو فرهنگ پژوهش در حوزه ترویج کشاورزی و 
تر نیز برخی محققان )کلین و همکاران، (. پیش5ترویجی شکل گرفته است )جدول 

؛ فراستخواه، 85:1390راد و همکاران،  ؛ فاتح37:1388؛ جاودانی و توفیقی، 259: 1998
 اند.ای اشاره داشتهرشته( به مسائل پژوهش در حوزه بین1: 1390

 
های تحقیقاتی در حوزه ترویج و آموزش ته( مسائل پژوهش و انتشار یاف5جدول)

 کشاورزی )حیطه اول(
 طبقه مفهومی

 کالن
طبقات موضوعی 

 خرد
 کدهای محوری و انتخابی

مسائل پژوهش و 
 هایانتشار یافته

تحقیقاتی در 
حوزه ترویج و 

آموزش 
 کشاورزی

موضوعات و مسائل  
قاتی   در حوزه تحقی

عاتی ترویج و     طال م
 آموزش کشاورزی

عدم نیازسنجی تحقیقاتی و نبود یک برنامه کار تحقیقاتی منسجم، کمبود  
گستر و جامع نسبت به تحقیقات خرد، ضعف افت کیفیت  تحقیقات نظام

شده به لحاظ نظری، روش  سی و کاربردی، تکراری     تحقیقات انجام  شنا
گرایی و نیازمحوری در انجام  بودن موضددوعات تحقیق، ضددعف مسددئله 

 گرایی در انتخاب موضوع تحقیق  یی و موجتحقیقات، مدگرا
فرآینددد تحقیق در        
تی         لعددا مطددا حوزه 

و   های کیفیگیری اندک از روششددناختی، بهرهگرایی روشعدم تکثرت
شه     ستفاده کلی شارکتی، ا ای و غالب از روش پیمایش، تمرکز افراطی بر  م
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 طبقه مفهومی
 کالن

طبقات موضوعی 
 خرد

 کدهای محوری و انتخابی

موزش        یج و آ ترو
 کشاورزی

، فقدان چهارچوب نظری در هاپرسددشددنامه به عنوان ابزار گردآوری داده
شتر پژوهش  سیر نتایج، کیفیت پایین راهکارهای   بی ها، عدم پردازش و تف

ضعف تحقیقات نظری و مفهوم   شده،  ستقیم     ارائه  سنجش غیرم پردازی، 
یک چهارچوب         عه انبوهی از متغیرها در نبود  طال مبتنی برنظرخواهی، م

سنده کردن به گ نظری، کاربرد مقیاس ایی  خاصی از رو  ونههای نامعتبر، ب
یایی، دانش نظری و روش   شدددناسدددی پایین برخی محققان، تاخیر       و پا

 های مطالعاتی مرتبطشناسانه نسبت به حوزهروش

  

ضه و      شکالت عر م
ته    یاف های   انتشدددار 

قاتی در حوزه   تحقی
موزش        یج و آ ترو

 کشاورزی

ته     چالش  یاف جاری کردن  مان      ت ند ز قاتی ترویجی، رو بر و  های تحقی
هارچوب کلیشدددده  عدم     چ چاپ در مجالت مرتبط،  ای و غیرمنعطف 

استقبال مجالت تخصصی کشاورزی و علوم انسانی از مقاالت ترویجی،   
ترویجی معتبر برای انتشددار مقاالت نظری و مفهومی،   -نبود مجله علمی

ه تخصصی داخلی و خارجی معتبر در حوزه   انتشار تعداد محدودی مجل 
ترویج و آموزش کشددداورزی، ناکارآمدی مجله علوم ترویج و آموزش       

اتی،  های تحقیقکشدداورزی ایران، غلبه مقاله، به عنوان قالب انتشددار یافته
ای همانند ترویج به دلیل  رشدددتهبین دشدددواری انتشدددار مجله در حوزه

زارت علوم، رواج گردآوری  همکاری نکردن محققان دیگر و ضددوابط و
ی در های الکترونیکبه جای تألیف در انتشدددار کتاب، رواج نیافتن کتاب    

ار  های منتشر شده، انتش   حوزه ترویج، محتوای تکراری و غیربومی کتاب
های درسددی و مرجع، عدم تدوین دانشددنامه تخصددصددی    محدود کتاب

ج تحقیقات،   های علمی در انجام و انتشدددار نتای    ترویج، بروز ناهنجاری  
ستفاده        کمیت و کیفیت پایین همایش شده، عدم ا صی برگزار  ص های تخ

 مؤثر از نتایج تحقیقات ترویجی در اجرا  
نابع و      تار، م سددداخ

فرهنگ پژوهش در  
حددوزه تددرویددج و 

 آموزش کشاورزی

های دیگر کشدداورزی و مدیران از ماهیت و  عدم آگاهی محققان رشددته
سی مطالعات ترویجی،    روش سته   کمبود قطبشنا شکده و ه   های، پژوه

شگاه   شگاه     پژوهشی ترویجی در دان شترک بین دان ضعف تحقیقات م ها، 
های محدود و غیررقابتی کسددب اعتبارات  های اجرایی، فرصددتو بخش

سی محدود به اطالعات و آمار، عدم       سپاری تحقیقات برون ستر شده، د
و توزیع  بکه انتشار افزا بودن بسیاری از تحقیقات ترویجی، نبود ش  دانش

های ترویجی، رایج نبودن نقد علمی، عدم برگزاری منظم  گسددترده کتاب
 جشنواره کتاب ترویجی

ی در آمار مسائل 
 تحقیقات ترویجی

آمارزدگی بیشتر تحقیقات ترویجی، استفاده نامناسب از آمار، استفاده 
 هارتافزار آماری خاص، دانش و مای و انحصاری از تکنیک و نرمکلیشه

گیری از متخصصان آمار محدود آماری برخی محققان ترویجی، عدم بهره
 در مطالعات ترویجی 
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چهارمین طبقه کالن بازتاب ای در ترویج و آموزش کشاورزی: مسائل توسعه حرفه
ای در ترویج و آموزش کشاورزی است و از چهار طبقه خرد مسائل توسعه حرفه

 های چندگانهای و دامهای علمی، مناسبات حرفهفعالیتای گرایی، ارزیابی حرفهحرفه
ای اعضای هیأت علمی در حوزه ترویج و آموزش کشاورزی شکل گرفته توسعه حرفه

آبادی و (. برخی از این مسائل توسط محققان دیگر )محبوب عشرت6است )جدول 
 کید قرار گرفته است.  أ( مورد ت1:1390؛ فراستخواه، 1: 1391همکاران، 

 
 ای در ترویج و آموزش کشاورزی )حیطه اول( مسائل توسعه حرفه (6جدول )

طبقه 
 مفهومی
 کالن

طبقات موضوعی 
 خرد

 کدهای محوری و انتخابی

مسائل 
توسعه 

 ای حرفه

حرفه گرایی در حوزه 
ترویج و آموزش 

 کشاورزی

عدم تعریف استانداردهای شغلی و بازار کار ترویج، شناخته نبودن 
گذاری و در محافل سیاستای محدود عمومی حرفه، حضور حرفه

مشخص نبودن بازار کار، ، در داخل و بیرون دانشگاه مدیریتی
ای نخبگان حوزه ترویج، کمبود محقق مولف و مهاجرت بین رشته

 پرداز بومیاستاد نظریه
ای ارزیابی حرفه

های علمی در فعالیت
حوزه ترویج و آموزش 

 کشاورزی

های علمی در حوزه گذاری واقعی فعالیتعدم شناخت و ارزش
های ترویجی در برنامه گذاری محوری فعالیتترویج، عدم ارزش

بر بودن بیشتر و دشواری زمانای اعضای هیأت علمی رشته، حرفه
 علمی  نسبی ارتقای شغلی اعضای هیأت

ای در مناسبات حرفه
حوزه ترویج و آموزش 

 کشاورزی

گونه، ضعف فرهنگ گیری اجتماع علمی، مناسبات قبیلهعدم شکل
ای محدود، قابلیت ترویجی ای، مشارکت و انسجام حرفهنقد حرفه

محدود برخی اعضای هیأت علمی، بروز گسست نسلی درون 
 ای حرفه

های چندگانه دام
ی اتوسعه حرفه

اعضای هیأت علمی 
 ترویجی

طلبی دانشجومحوری، تنوعای ناموزون های رویکردهای حرفهدام
، اصالت گراییگرایی، کمیتعلمی، اشباع انگیزشی و دانشی، کیفیت

سازی، کارکردگرایی تک بعدی فکری و برج عاج نشینی، ساده
، بای نامناسافراطی، کار اقتصادی و انتفاعی، بازتولید اخالق حرفه

 روزمرگی آکادمیک و شهرت 
 

ای درون دانشگاهی ترویج و آموزش کشاورزی مسائل مدیریتی و همکاری بین رشته
حیطه دوم شامل یک طبقه کالن موضوعی است که   های کشاورزی: با دیگر رشته

های ای درون دانشگاهی با دیگر رشتهنشانگر مسائل مدیریتی و همکاری بین رشته
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های های مدیریتی و نهادی در دانشکدهکشاورزی است و شامل سه طبقه خُرد حمایت
های دیگر کشاورزی و مسائل فرهنگی و گیری غیرهمکارانه رشتهکشاورزی، جهت

تر نیز برخی پژوهشگران پیش(. 7ای در حوزه کشاورزی است )جدول رشتهشناختی بین
راد و همکاران، ؛ فاتح37: 1388قی، ؛ جاودانی و توفی57:1388)خورسندی طاسکوه،

 اند.ای اشاره کردهرشته( به مسائل پژوهش در حوزه بین85: 1390

 
ای درون دانشگاهی ترویج و آموزش ( مسائل مدیریتی و همکاری بین رشته7جدول )

 های کشاورزی )حیطه دوم(کشاورزی با دیگر رشته
 طبقه مفهومی

 کالن
طبقات موضوعی 

 خرد
 ی و انتخابیکدهای محور

مسائل مدیریتی و 
همکاری بین 

ای درون رشته
دانشگاهی با دیگر 

 های کشاورزیرشته

های حمایت
مدیریتی و نهادی 

های در دانشکده
 کشاورزی

 

عدم درک ملزومات و حمایت مؤثر مدیران دانشگاه، عدم 
گیری از تخصص ترویج در مجامع مدیریتی دانشگاه، بهره

نفی ها، اریب مرقابت نابرابر برای کسب منابع با دیگر رشته
صصی های تخها، فقر زیرساختایرشتهعلیه ترویج به نفع تک

ر نی کمتتوان نهادی و مشروعیت سابقه زماهای ترویج، گروه
  ها های ترویجی در مقایسه با سایر گروهبسیاری از گروه

گیری جهت
غیرهمکارانه 

های دیگر رشته
 کشاورزی 

ای، شتهرها به کار بینفقدان روحیه و رویکرد مساعد دیگر رشته
تبادل و همکاری آموزشی و پژوهشی محدود بین ترویج و 

 ای محدودرشتهبینهای همکاری ها، فرصتدیگر رشته

مسائل فرهنگی و 
شناختی 

ای در رشتهبین
 حوزه کشاورزی

ای در حوزه کشاورزی، رشتهگرایی تکغلبه فرهنگ تخصص
شناختی ترویج و شناختی و روشهای زبانی، معرفتفاوت

های کشاورزی، وارد آمدن تبعیض مضاعف )بر علیه دیگر رشته
م سی و تجربی و بر علیه علوعلوم انسانی در قیاس با علوم مهند

کشاورزی در قیاس با دیگر علوم تجربی و مهندسی( بر ترویج 
 و آموزش کشاورزی

 

مسائل اجرایی و نهادی برون دانشگاهی در ترویج و آموزش کشاورزی )حیطه 
هنده دآخرین طبقه موضوعی کالن که به حیطه سوم تحلیل تعلق دارد و نشانسوم(: 

ها، نهادی برون دانشگاهی در ترویج و آموزش کشاورزی شامل رهیافتمسائل اجرایی و 
هدف  هایرسانی به گروه ها و بستر عملیاتی، پیوندهای نهادی، منابع و خدماتسیاست

گذاری راهبردی توسعه و ترویج است. این طبقه از هفت طبقه خرد شامل سیاست
آموزش کشاورزی، بستر و کشاورزی، هماهنگی و انسجام نهادی در حوزه ترویج و 
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های ترویج در توسعه کشاورزی، شرایط مخاطبان ترویج، کیفیت خدمات زیرساخت
ترویجی، مدیریت، منابع و امکانات عملیاتی ترویج کشاورزی و عملکرد انجمن ترویج 

 (. 8و آموزش کشاورزی تشکیل شده است )جدول 
 

رویج و آموزش کشاورزی ( مسائل اجرایی و نهادی برون دانشگاهی در ت8جدول )
 )حیطه سوم(

 طبقه مفهومی
 کالن

طبقات موضوعی 
 خرد

 کدهای محوری و انتخابی

سائل اجرایی    م
هادی برون    و ن

 دانشگاهی  

گذاری   سدددیاسدددت  
راهبردی توسددعه و   

 ترویج کشاورزی

نبود قانون جامع خدمات ترویجی، نبود برنامه کار تحقیقات کشددداورزی،           
ترویج در اسناد باالدستی توسعه، نبود سند جامع      انگاشته شدن   و کمنادیده

توسددعه آموزش عالی کشدداورزی، عدم درک ضددرورت ترویج از سددوی    
گذاران امر، عدم تدوین و پیگیری سددند راهبرد ترویج  مدیران و سددیاسددت

ج  های اجرایی مرتبط با تروینگاری، تعارض سیاستکشور با رویکرد آینده 
 ن بخشو توسعه کشاورزی با واقعیات ای

سجام    هماهنگی و ان
در حددوزه نددهددادی 

موزش        یج و آ ترو
 کشاورزی

هادی بین ترویج و         ند ن عدم پیو هادی ترویج،  یه ن وارداتی بودن الگوی اول
اندکاران نهادی مرتبط با  اندکاران توسعه کشاورزی، تعدد دست   دیگر دست 

المللی ترویج، عدم  ترویج و توسدددعه کشددداورزی، ضدددعف ارتباطات بین
شور، ناهم  شکل  شبکه ترویج ک سعه بخش علمی و اجرایی   گیری  زمانی تو
نگ      ترویج ماه تادی ه گان محوری سددد نده در حوزه ترویج،    ، نبود ار کن

انتظارات غیرمعقول اجرایی از ترویج،  عملکرد ضددعیف شدداخه ترویج و   
آموزش کشاورزی فرهنگستان علوم، جدایی نهادی دو بخش آموزش عالی 

ضور نمایندگان بهره  شگاهی   و اجرایی ترویج، عدم ح برداران در محافل دان
در نبود  اتاق فکر، کیفیت پایین تحقیقات کشدداورزی و    و مدیریتی ترویج

نبود سددازوکار مشددخص برای نشددر آن از سددوی بخش تحقیقات، عدم     
رسدددانی، عدم ارائه خدمات      پرداختن دانشدددگاه به وظایف ترویج و برون   

های خصوصی، عدم ارتباط مسنجم ترویج     ترویجی ضمنی توسط شرکت   
 با نهادهای محلی 

بسدددددددتددددر و  
خت   های   زیرسددددا

عه     ترویج در توسددد
 کشاورزی

مات ترویجی در بخش           خد جذب  یت  قاضدددای منسدددجم و ظرف نبود ت
نیافتگی بخش کشاورزی و جامعه روستایی، ضعف چتر     کشاورزی، توسعه  

های توسدددعه و ترویج  حمایتی دولت در بخش کشددداورزی، سدددیاسدددت 
 گرا، عدم تداوم ابتکارات موفق ترویجی  غیرواقع

ان شرایط مخاطب
 ترویج

های هدف ترویج، فرسایش نیروی های تولید و تنوع گروهگوناگونی نظام
انسانی در بخش کشاورزی، محسوس نبودن نیاز به خدمات ترویجی برای 
بسیاری از کشاورزان، ضعف بنیه و تمایل کشاورزان برای تامین هزینه 

برای  هانیافتگی مخاطبان ترویج در قالب اتحادیهخدمات ترویجی، تشکل
 تقاضای منسجم خدمات ترویجی
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 طبقه مفهومی
 کالن

طبقات موضوعی 
 خرد

 کدهای محوری و انتخابی

کیفیددت خدددمددات      
 ترویجی

شرکت    ضعیف  های خدمات  غیرکاربردی بودن خدمات ترویجی، عملکرد 
شاوره  شش گروه م های هدف مختلف از جمله زنان و جوانان،  ای، عدم پو

آفرینی ترویج در شدددرایط بحرانی، تعامل نامنسدددجم مروجان با  عدم نقش
ز ا گیری مقتضددیمتعارف ترویجی و عدم بهره تداوم رهیافتکشدداورزان، 

تضاد بین وظیفه آموزشی و وظیفه    های متنوع فردی و گروهی، بروز روش
گیری نامؤثر از فناوری اطالعات و ارتباطات در ارایه  مروجان، بهره اجرایی

  ،ای مروجان و کارشدناسدان ترویجی  خدمات ترویجی، برنامه کار غیرحرفه
کارگیری متخصصان آموزش و ترویج کشاورزی   گرایی در بهعدم تخصص

 های مرتبطدر سازمان
نابع و        یت، م مدیر
یاتی        نات عمل کا ام

 ترویج کشاورزی

سانی،  نظام اطالعضعف   سان       ر شنا سان ناظر و کار عدم برخورداری مهند
یت    قابل به بهره       ترویج از  باالی مروج  بت  بردار، کمبود  های الزم، نسددد

صان و مروجان زن آموزش    ص ستمر،   دیده، رویکرد پروژه متخ ای و غیر م
ریزی متمرکز، نبود اسدددتاندارد خدمات ترویجی، ضدددعف امکانات         برنامه  

ر داجرایی در مراکز ترویجی، گماردن مدیران و کارشناسان غیر متخصص    
ستقرار مروجان در روستاها، جایگاه و امتیازات       مسند امور ترویجی، عدم ا

عدم  لی نامطلوب برخی مروجان،ای و رضددایت شددغ شددغلی، تعهد حرفه
شرو در برنامه      شارکت دادن کشاورزان و کشاورزان پی ود  نب، های ترویجیم

گیری از دم بهرهعای مروجان،  یک سدددازوکار منسدددجم برای ارتقاء حرفه     
سوت ترویجی       شک سان و مدیران پی شنا شتوانه علمی و   کار ، ورود بدون پ

غیره، کمبود صدداحب نظر  هایی همانند ترویج تعاون و ای به عرصددهحرفه
شور،          ستگذاری ک سیا شده ترویجی در مجامع علمی و  شناخته  طراز اول 

 نوسان و کمبود بودجه دولتی تخصیص یافته  
عملکرد انجمن 
ترویج و آموزش 

 کشاورزی

المللی، های بینعملکرد ارتباطی نامطلوب انجمن در تعامل با سازمان
 دیگر های علمیتولیدکنندگان، انجمنهای تشکیالت دولتی ترویج، تشکل

، های بازآموزیای همانند برگزاری منظم دورهناکارآمدی در پشتیبانی حرفه
گذاری و محافل جذب اعتبارات و منابع، حضور در مجامع سیاست

گذاری، ارائه طرح و رهنمود در حوزه آموزش عالی کشاورزی، انتشار قانون
ای همجالت تخصصی و برگزاری همایشهای تحقیقاتی در قالب یافته

 های کلیدی اعضای هیأتعلمی منظم و با کیفیت، برگزاری منظم سخنرانی
رسانی از طریق سایت و خبرنامه چاپی و علمی و خبرگان ترویج، اطالع

های کالن ملی، حضور فعال در الکترونیک، مشارکت در اجرای طرح
 سانه و خودارزیابیشناهای عمومی، انجام تحقیقات آسیبرسانه

عملکرد نامؤثر در توسعه اجتماع علمی با عضوگیری فراگیر، دفاع از حقوق 
ای و جلب حمایت مؤثر و التحصیالن، ایجاد وحدت حرفهای فارغحرفه
 دهی گفتمان نظری بین اعضا شکل
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 گیری  نتیجه
های این تحقیق کیفی که روش تئوری بنیانی و با هدف آسیب شناسی توسعه دوره    

ای در آموزش عالی کشاورزی بر پایه موردکاوی ترویج و آموزش کشاورزی    بین رشته 
 (. 2ای از مسائل و مشکالت انجامید )شکل صورت گرفت، به استخراج مجموعه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

های چندگانه و هم پیوند توسعه ترویج و آموزش کشاورزی ها و مولفهحیطه -(2شکل )
ایبه عنوان یک مورد بین رشته  

مسائل آموزشی توسعه  -2، سازی نظریات(پردازی، نوآوری و همزمانی نظری و بومیمسائل نظری و مفهومی )نظریه  -1

بین رشته ای )توسعه برنامه درسی، محتوای برنامه درسی، تدریس و اجرای برنامه درسی، زیرساخت و منابع آموزشی 

های تحقیقاتی )موضوعات و مسائل تحقیقاتی،  مسائل پژوهش و انتشار یافته -3و کیفیت دانشجویان و دانش آموختگان(، 

 نامناسب ازی گیربهرههای تحقیقاتی، ساختار، منابع و فرهنگ پژوهش و نتشار یافتهفرآیند تحقیق، مشکالت عرضه و ا

گانه  های چندای و دامهای علمی، مناسبات حرفهای فعالیتای )حرفه گرایی، ارزیابی حرفهمسائل توسعه حرفه -4(، آمار

 ت علمی(أای اعضای هیتوسعه حرفه
 

 

 

 

 ای ترویج ورشته بیندرون حوزه علمی حیطه نخست:  

 آموزش کشاورزی

حیطه دوم: در سطح  

ای  رشتهدانشگاه )تعامل بین

 (هاو دیگر رشته
 

طه سدددوم  گاه )سدددطح اجرایی و     :حی بیرون دانشددد

 عملیاتی(
 

های مدیریتی و نهادی در حمایت -1

گیری جهت -2های کشاورزی، دانشکده

های دیگر کشاورزی و غیرهمکارانه رشته

ای هرشتمسائل فرهنگی و شناختی بین -3

 در حوزه کشاورزی

هماهنگی و   -2گذاری راهبردی توسعه و ترویج کشاورزی،سیاست -1

بستر و   -3انسجام نهادی در حوزه عملیاتی ترویج و آموزش کشاورزی، 

کیفیت   -5شرایط مخاطبان،  -4های ترویج در توسعه کشاورزی، زیرساخت

یت، منابع و امکانات عملیاتی ترویج کشاورزی،  مدیر -6خدمات ترویجی، 

 عملکرد انجمن ترویج و آموزش کشاورزی -7و 
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موضوعی شکل گرفته حاکی از مسائل و مشکالت شناسایی شده و طبقات 
های چندگانه مرتبط با هم از ها درحیطهایچندبعدی بودن موضوع توسعه بین رشته

ای، در حوزه دانشگاه و آموزش عالی و در سطح اجرایی جمله در حوزه علمی بین رشته
های نیانگیری بای در ابتدا نیازمند شکلو عملیاتی است. بنابراین، توسعه بین رشته

شناسی است. چنین بنیان شناسی و روشسجم و پویای نظری، مفهومی، معرفتمن
ای در نظام آموزش عالی و منسجمی به کسب هویت و مشروعیت علمی آن بین رشته

رساند و موجبات حمایت مدیران و ها و موسسات علمی ذیربط یاری میدانشگاه
بودن چنین محیط نهادی ها را فراهم آورد. در صورت مهیا همکاری سایر رشته

های علمی، تقویت فرآیندهای های آموزشی، زیرساختگر، توسعه برنامهحمایت
 ای اعضای هیأت علمی در آن حوزههای تحقیقاتی و توسعه حرفهپژوهش و انتشار یافته

ای رشتهشود. البته پایداری و مشروعیت بلندمدت هر رشته و بینای تسهیل میبین رشته
رگذاری عملی در سطح جامعه با ارائه خدمات علمی مورد نیاز و با کیفیت مستلزم اث

گذاری راهبردی، وجود تشکیالت نهادی منسجم و است که این خود مستلزم سیاست
هماهنگ با سایر تشکیالت در قالب نظام دانش و اطالعات کشاورزی یا نظام نوآوری، 

ای و صنفی حد واسط نهادهای حرفه ها و امکانات و منابع مورد نیاز ووجود زیرساخت
 -های علمیهمانند انجمن علوم ترویج و آموزش کشاورزی برای برقراری پیوند بخش

ای ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاهی و اجرایی است. بنابر این توسعه بین رشته
 2علمی، دانشگاهی و اجرایی 1زمانگانه همگیری هویت و مشروعیت سهمستلزم شکل

ه باید در سه بعد یا قلمرو علمی، دانشگاهی و اجرایی به صورت هماهنگ و است ک
 زمان رخ دهد. هم

 پیشنهادها
ای هویتی و حرفههای متعدد علمی، مسائل شناسایی شده بازتاب بحران  
ای در ترویج و گیری اجتماع علمی، فرهنگ و گفتمان حرفهای )شکلحوزهدرون

ن از شدهای علمی و پذیرفتهای )پیوند با دیگر اجتماعحوزهآموزش کشاورزی( و برون
سوی جامعه علمی(، نهادی )توسعه قوانین، ساختارهای تشکیالتی و تنظیم رابطه با 
دولت و نهادهای مسئول( و کاربردی )ثمربخشی در ارایه خدمات به جامعه( در حوزه 

                                                           
1. Synchronous triple legitimacy   
2. Scientific, academic and operational 
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ث، یطه اصلی مورد بحدر ادامه با تفکیک سه بُعد یا حترویج و آموزش کشاورزی است. 
 ها در آموزش عالی کشاورزی ارایه شده است.ایراهکارهایی برای توسعه بین رشته

پردازی در حوزه ترویج و پردازی و مفهومتشویق نظریهنظری:  -بُعد علمی -
های ها و رشتههای مطرح در حوزهها و پارادایمآموزش کشاورزی با آگاهی از نظریه

بومی کردن آن، متناسب با شرایط داخلی و مقتضیات بخش  مرتبط و کوشش برای
می سازی مفهوکشاورزی و تحوالت اجرایی در این بخش با رویکردی نقادانه و دگرگون

 ای به سویآن متناسب با بافتار ترویج و آموزش کشاورزی )حرکت از بین رشته
 آن در قالب کتاب ( توسط محققان و اعضای هیأت علمی با تجربه و انتشار1ایترارشته

ها و مجالت تخصصی. در این خصوص، نقد این و مقاالت علمی ارایه شده در همایش
های علمی تخصصی و یا ها، تسهیل انتشار مقاالت مربوط در فصلنامهپردازینظریه

تواند مؤثر واقع اندازی یک مجله علمی برای انتشار مقاالت نظری و مفهومی میراه
 شود.
ای در سطح وزارت علوم، اندازی کمیته یا شورای ویژهراه اهی:بُعد دانشگ -

ی زیر نظر اتحقیقات و فناوری یا تشکیل کمیته ساماندهی و توسعه آموزش بین رشته
شورای گسترش آموزش عالی این وزارتخانه با هدف بازنگری قوانین و مقررات و 

شناسی روند پژوهش و آسیب های مختلف،ها در حوزهایاندازی بین رشتهتسهیل راه
های مختلف آموزش عالی، در نظر گرفتن ها در حوزهایکنونی توسعه بین رشته

ف و ها، تعریبندی دانشگاهها به عنوان معیار رتبهایهای آموزشی و بین رشتهفعالیت
ای، نیازسنجی و دقت در ها برای امور بین رشتهتخصیص اعتباری خاص به دانشگاه

نگر در نظر گرفتن کاربرد و موضوعیت ای با رویکرد آیندهرشتههای میانهتعریف دور
بلندمدت آنها و مناسبت آنها برای پیشرفت جامعه و نیز نقش آنها در پیشرفت علم، 

ریزی برای توسعه و تدوین برنامه درسی آنها و واگذاری ارایه آنها به موسسات برنامه
ای در محافل های بین رشتهمایندگان دورهن های الزم، مشارکتدارای زیرساخت

ای ههای بین رشتاندازی دورهآموزشی و پژوهشی دانشگاه و اولویت بخشی واقعی به راه
های الزم، برگزاری ها با تخصیص اعتبارات و توسعه زیرساختدر سطح دانشگاه

و ملزومات ای های بین رشتهها برای معرفی دورههای آموزشی در سطح دانشگاهکارگاه
ی در ارشتهای، تعریف موضوعات میانریزی درسی و شیوه پژوهش بین رشتهبرنامه

                                                           
1. From interdisciplinary to transdisciplinary 



84 

 

 

 گیری و ارزشیابی آموزشیفصلنامه مطالعات اندازه
 

 های دانشجویی به سویها و رسالهنامهدهی پایانها، جهتبرنامه کار تحقیقاتی دانشگاه
های مختلف، حمایت گیری از اعضای هیأت علمی گروهای با بهرهرشتهموضوعات بین

 ای گروهی، جذب اعضایرشتهای، تدریس بینهای علمی بین رشتهاز انتشار فصلنامه
های مختلف، انتشار کتاب با موضوعات ای در گروهرشتههیأت علمی در موضوعات بین

ای در قالب امتیاز ارتقا یا اعتبار پژوهشی، ای با اعطای امتیازهای ویژه حرفهبین رشته
ای در های پژوهشی بین رشتهها و قطبهای علمی، هستهاندازی انجمنحمایت از راه

های مختلف، تسهیل همکاری با مؤسسات خارج دانشگاه در آموزش و پژوهش حوزه
ز ای با اختصاص درصدی اای، تشویق مجالت به انتشار مقاالت بین رشتهرشتهمیان

رتقاء اها برای ایرشتهای، همراه با تالش بینمقاالت هر شماره به موضوعات بین رشته
جی آنها ای و اعتبارسنها و مقاالت منتشر شده، ارزیابی درونی بین رشتهکیفیت پژوهش

ن ها با در نظر گرفتایهای آموزشی و پژوهشی بین رشتهپذیری در مورد رویهو انعطاف
ر المللی با موسسات خارج از کشور دها، تسهیل تعامالت بینایرشتهتفاوت آنها با تک

ها و تبادل علمی در تحقیقات مشترک، فرصت مطالعاتی در مقاطع ایبین رشتهاندازی راه
ق های نوین و تشویها به ویژه در حوزه فناوریدکتری و حضور در کنگرهدکتری و پسا

ای برها جا به جایی اعضای هیأت علمی بین گروهاستفاده مشترک از منابع موجود و 
 ها. ایاندازی بین رشتهراه

 "زیترویج و آموزش کشاور"ه به مسائل شناسایی شده، برای توسعه آموزشی با توج
تواند مد نظر قرار گیرد: ها راهکارهای زیر میهای مربوط در سطح دانشگاهو گروه

تر، بررسی به منظور بازتعریف عنوان دوره و برگزیدن عنوان علمی، تخصصی و جذاب
آموزش کشاورزی در سطوح مختلف های رشته ترویج و ها و درسبازنگری سرفصل

های تخصصی و صالحیت محور جدید های همپوشان و افزودن درسو تلفیق درس
دیریت الملل، موکار، کشاورزی، کشاورزی بینبرای نمونه با موضوع کارآفرینی و کسب 

های توسعه برنامه درسی و آموزشی ترویج و آموزش فناوری و نظایر این، شناسایی زمینه
عه گذاری توسهای کاربردی همچون سیاستزی برای نمونه با دایر کردن گرایشکشاور

کشاورزی، مدیریت توسعه کشاورزی، مدیریت کشاورزی پایدار، مدیریت فناوری 
وکار کشاورزی در مقطع کارشناسی ارشد یا کشاورزی، مدیریت کارآفرینی و کسب 
ران انند اقتصاد کشاورزی یا عمهای مرتبط همتلفیق ترویج و آموزش کشاورزی با رشته

های و آبادی روستاها در قالب تعریف رشته مهندسی توسعه کشاورزی )با تخصص
های گذاری، ترویجی و تخصصموضوعی چندگانه فنی و عمرانی، مدیریتی، سیاست
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های ترویج و آموزش کشاورزی و اقتصاد مشابه(. در این خصوص همکاری شاخه
های علمی، وزارت جهاد رزی فرهنگستان علوم, انجمنکشاورزی گروه علوم کشاو

کشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و در نظر گرفتن 
معیارهایی همانند بازار کار و نیازهای نیروی انسانی بخش کشاورزی در کنار انسجام 

 های آموزشی.نظری، ژرفای تخصصی و اجرایی بودن دوره
شود پژوهشی با عنوان شناسایی و تحلیل توسعه آموزش در این باره پیشنهاد می

ی انجام مراتببرای نمونه بر اساس فرآیند تحلیل سلسله "ترویج و آموزش کشاورزی"
ادامه وضع موجود، بازنگری واحدهای درسی رشته در مقاطع شود. در این صورت، 

های جدید در مقطع اندازی رشتهمختلف در چهارچوب برنامه درسی موجود، راه 
کارشناسی ارشد، تلفیق و بازنگری اساسی در ساختار، محتوا، چیدمان سرفصل و عنوان 

های دوره در مقطع کارشناسی )جایگزینی اساسی رشته با عنوان و واحدها و سرفصل
جدید( و تخصصی شدن در دوره کارشناسی یا کارشناسی ارشد )حذف مقطع 

ایه گیری پد کردن رشته به تحصیالت تکمیلی به قصد شکلکارشناسی( و محدو
های ترویجی در سطح باالتر( به عنوان سناریوهای توسعه تخصصی و کسب صالحیت

برنامه آموزشی  مد نظر قرار گیرد و بر اساس معیارهایی مانند: تقاضا و نیاز جامعه و 
 ی )شکل دهیهمراستایی در مسیر توسعه بخش کشاورزی، انسجام علمی و تخصص

ها و روند آموزش عالی مورد های مورد نیاز( و ظرفیت دانشگاهی و سیاستتخصص
 ارزیابی قرار گیرد. 

  تدوین سند راهبردی توسعه و قانون خدمات ترویجی،عملیاتی:  –بُعد اجرایی   -
و  ریزی و مدیریتی در وزارت جهاد کشددداورزی  ارتقاء جایگاه ترویج در نظام برنامه       

ستگاه  شغلی و حرفه دیگر د ستگاه ها، تعریف نظام نامه  یی  های اجراای ترویج و الزام د
های مربوط، ارتقا و تثبیت جایگاه  گیری از کارشدددناسدددان ترویجی در پسدددت  به بهره 

سجام بین بخش     شاورزی، همکاری و ان شکیالتی ترویج در بدنه وزارت جهاد ک ای  هت
های ترویجی در اعتبارات و توسددعه زیرسدداخت های مختلف، ارتقاءترویجی دسددتگاه

شگاه  های ذیربط،سازمان  شاورزی به همکاری با       الزام دان سات تحقیقات ک س ها و مو
ته     یاف قال  کار ترویجی برای          ترویج برای انت یه و سدددازو ئه توج قاتی و ارا های تحقی

شکیل انجمن تخصصی آموزش کشاورزی        طرح های تحقیقاتی در بخش کشاورزی، ت
ن  موریت اولیه تدویأها و با مهای سایر رشته  ای با همکاری انجمنیکرد بین رشته با رو
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بندی مراکز  سددند راهبردی آموزش عالی کشدداورزی و ارزیابی و اعتبارسددنجی و رتبه 
، تشکیل اتاق فکر کشاورزی با محوریت و مدیریت ترویج و   آموزش کشاورزی کشور  

مختلف، تشکیل اتحادیه یا انجمن یا جامعه  های ها و دستگاهبا حضور نمایندگان بخش
  یابی تشکیل ستاد یا سازمان ملیمروجان کشاورزی برای حمایت صنفی از اعضا، زمینه

ترویج و تشدددکیالتی از این دسدددت برای ترویج علم در جامعه و تحقق جامعه دانش  
 بنیان.
شاورزی می    سعه   های زیر تواند راهدر این حیطه، انجمن ترویج و آموزش ک به تو

های منظم ادواری  ای یاری رسدداند: برگزاری نشددسددتای این بین رشددتهعلمی و حرفه
گاه   با       انجمن در دانشددد نده ترویج و آموزش کشدددداورزی همراه  های مختلف دار

سیب   سخنرانی  ضا با تأکید بر آ شور،       های کلیدی اع سی همه جانبة نظام ترویج ک شنا
و  در وبگاه انجمن درباره مسائل  منظم برگزاری جلسات بحث و گفتگوی الکترونیکی 

عات واقعی ترویج، تالش برای عضدددوگیری فراگیر و برگزاری رای   گیری  موضدددو
وزشی   های آمالکترونیکی در زمان انتخابات انجمن برای مشارکت بیشتر اعضا از گروه   

اندازی شددداخه جوانان انجمن با عنوان مروجان جوان یا      های مختلف، راه و دانشدددگاه 
ن آینده، تشدددکیل تیمی از اسددداتید، محققان، مدیران و کارشدددناسدددان فعلی و  مروجا

عیت کنونی  پیشینه، وض  "پیشکسوت ترویج به منظور مطالعه و تدوین کتابی با مضمون    
شم  شاورزی در ایران و چ صی ترویج و      "انداز آینده ترویج ک ص شنامه تخ ، تدوین دان

صیص اعتبار      سب و تخ شاورزی، رایزنی برای ک صاص   آموزش ک ات تحقیقاتی و اخت
ب و برگزاری جشنواره کتارقابتی آن در قالب برنامة تحقیقاتی نیازمحور در این حوزه، 

های  المللی و کسب حمایترایزنی و ارتباط با نهادهای بین های برتر ترویجی،پژوهش
علمی و اعتباری آنها برای توسعه ترویج و آموزش کشاورزی در داخل کشور، تسهیل      

و چاپ و توزیع کتاب تخصددصددی در قالب قرارداد همکاری با ناشددران معتبر،   انتشددار
سنجی گروه  سانی       ارزیابی و اعتبار شاورزی و خبرر شی ترویج و آموزش ک های آموز

 منظم با ارسال پیامک یا رایانامه )ایمیل( به اعضا.
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