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از دیدگاه  یو آموزش کشاورز جیترو یکارشناس یرسدبرنامه ایرشتهماهیت میانبازاندیشی 

 اعضای هیأت علمی و کارشناسان خبره آن

 4احمد رضوانفر و 2یوسف حجازی، 3یموحدمحمد دیحم، 1موذن نبیز

 . دانشگاه تهران، یدانشکده اقتصاد و توسعه کشاورز، یآموزش کشاورز یدکترا یدانشجو -1
 . دانشگاه تهران، یدانشکده اقتصاد و توسعه کشاورز، استاد -2
 . دانشگاه تهران، یدانشکده اقتصاد و توسعه کشاورز، استاد -3
 . دانشگاه تهران، یدانشکده اقتصاد و توسعه کشاورز، استاد -4

 چکیده

و  یآموزش یزیرگوناگون برنامه یهاو مدل کردهایاز رو ییردپاها، یآموزش عال یهایدگرگون ریدر س
بنا به  کیکه هر  سازدیم انینکته را نما نیا هانهیو زم کردهایبه رو یلیو نگاه تحل شودیمشاهده م یدرس
 یدرسبرنامه یارهدرب بازنگری پیوسته، لیدل نیبه ا، اندبرخاسته ی موقعیتیهاتیو محدود ازهاین، طیشرا

 یزیخود آن چ ین معنایترمربوط جدا نبوده و در گسترده یعلم یاز رشته یدرسهر برنامه. است یضرور
، هااطالع، هااصطالح، و اندوخته شده افتهیدانش سازمان  که شامل شودر آموخته یبه فراگباید است که 

در نظام . است یماده درسهر مربوط به  یهاچالشو  هادهیپد، هامفهوم، هاروش، مبناها، هاقتیحق، هاتیواقع
 نیهدف ا. وجود دارد یارشتهانیآموزش م کردیرو، یو آموزش کشاورز جیتروگرایش و  یآموزش کشاورز

 کردیرو یهیبر پا یو آموزش کشاورز جیترو یکارشناس یدرسبرنامه یآموزش یمحتوا یشیبازاند، رنوشتا
و فن مصاحبه  یو کم یفیک یمحتوا لیتحل یشناساز روش یابی به آنبرای دستاست که  یارشتهانیم
. استفاده شد یو آموزش کشاورز جیو خبرگان رشته ترو یعلم أتیه یاعضانفر از  21 با افتهیساختارمهین

از  هاداده پردازشجهت . و به صورت حضوری و تلفنی صورت گرفت 1331ها در تابستان و پاییز مصاحبه
گیری شکلها بیانگر آن بود که یافته. های اصلی بهره گرفته شدشناسایی مقوله به منظور باز روش کدگذاری

مرکزی و  زمینه ترینمهم ای بوده است ورشته ترویج و آموزش کشاورزی بر اساس رویکرد میان رشته
، ضوعی آنمحور مو ترین. مهمباشدمی، کشاورزی و روستاییانسان برای توسعه ، دهنده در این رشتهسازمان

های کسب صالحیت، هاصالحیت ترینمهمو شناسی روستایی و توسعه کشاورزی محور مدیریت و جامعه
های در تعامل با ها و سازمانرشته ترین، مهمدر این رابطه. بود مدیریت نظام مزرعه از قبل از تولید تا مصرف

های آن های علوم انسانی و اجتماعی و وزارت جهاد کشاورزی و سازمانرشته، کشاورزی ترویج و آموزش
 . باشدمی
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 قدمهم
در  نیادیگسترده و بن یهایبا توجه به دگرگون

 یهایتوانمند ینیو بازآفر نشیآنچه عامل آفر، جهان
 در آموزش است یدگرگون، دیآیبه شمار م یانسان

 یهانظام گریهمانند د یآموزش عال(. 1331، یکرم)
 یکی. خاص خود است یهایدگیچیپ یدارا یاجتماع

 یریگمیتصم یهاطهیح نیترو حساس ترینمهماز 
 است یو درس یآموزش یبرنامه طهیح، نظام نیدر ا

 یهایدگرگون ریدر س(. 1334، یو شمس یریشب)
 یهاو مدل کردهایاز رو ییردپاها یآموزش عال

 یلیوجود دارد و نگاه تحل یدرس یزیرگوناگون برنامه
بنا به  کیکه هر  سازدیم انینکته را نما نیاها آن به

 ینصرآباد) اندبرخاسته هاتیو محدود ازهاین، طیشرا
 یاز رشته علم یدرسهر برنامه(. 1311، و همکاران

در  یدرسچرا که برنامه، ستیمربوط جدا ن
است که به  یزیخود آن چ ین معنایترگسترده

دانش ، یدرسبرنامه یمحتوا. شودیر آموخته میفراگ
، اطالعات، هااصطالح، و اندوخته شده افتهیسازمان

، هامفهوم، هاروش، اصول، هاقتیحق، هاتیعواق
 یمربوط به ماده درس یهاو مسئله هادهیپد، هامیتعم

 یعلم یهارشته(. 1334، و همکاران یاحمد) است
، هاهینظر، اصول، هامفهوم، آشکار یهاهدف لهیبه وس
مشخص  یکاربرد یهاابزارها و برنامه، هامهارت

 همفکر هستند راداف یبندو شامل گروه شوندیم
 یهابا وجود استدالل. 2( 2214، گراهام و گارث)

 یعلم یهارشته یبرتر یکه درباره یامتقاعد کننده
مجموعه واحد از  کیتمرکز مصرانه بر ، وجود دارد

تعامل با  ینهیمنجر به نبود زم یارشته یدهیپد
ها آن انیشکاف م جادیو ا گرید یعلم یهارشته

نظر به درون دارند و در  یعلم یهارشته. شودیم
ناکام هستند  یواقع یایدن یهااشاره کردن به مسئله

 جادیحالت ممکن است ا نیدر ا زین رندگانیادگیو 
 را دشوار بدانند یعلم یهارشته نیو ارتباط ب وندیپ
 یآن است که آموزش عال یایگو جینتا(. همان)

و  رییتغ رعتدر کشور همگام با س یکشاورز
 یرا برا رانیالزم را نداشته و فراگ ییکارا، هایدگرگون
، یکرم) کندیآماده نم ریمتغ طیبا شرا یسازگار
کردند که  انیب( 1331) و برادران یگیبیتق(. 1331

و  تیتوجه الزم را به ترب یکشاورز یآموزش عال
کشور و  یازهاین هیبر پا انیدانشجو یآموزش اصول

 یو نوآور تیو به پرورش خالق ندارد یبخش کشاورز
قادر به حل  دانش آموختگان. پردازدینم انیدانشجو
و  ستندین یاورزنظام کش یهاها و چالشمسئله

را  یکه بتوانند مشکل ستین یتخصص آنان در سطح
رفع کرده و به توسعه آن کمک  یاز بخش کشاورز

تر بیش است که در نیا تأمل انینکته شا. کنند
به موضوع دانش پرداخته شده و  یرسم یاهآموزش
ها ها و نگرشتوجه به مهارت یعنی یاصل یهاچالش

، یضرور یهاو نداشتن مهارت شوندیگرفته م دهیناد
رو به رو  یرا با چالش جد دیجد یکسب و کارها

 افتیاست که در یدر حال نیا(. همان) کندیم
 یاهکار از ملزوم ازیموردن یهاها و مهارتآموزش

و ( 1331، یکرم) باشدیم یاحرفه شرفتیپ
 به سرعت در قالب یمهندس یدانشگاه یهارشته

 ندهیدر حال گسترش هستند و آ یارشته انیم
 انیدر گسترش م یمهندس یهااز رشته یاریبس

 (. 1333، یابطح) است یارشته
هر دو  لهیمند است و به وسنظام یعلم یکشاورز

 نیا. شودیم فیتوص یشناختو بوم ینظام اجتماع
و  افتهیسده گذشته توسعه  میعلم به سرعت در ن

، ستیزطیمح، عتیمرتبط با طب یهاامروز با چالش
 کیبه عنوان  هاوانیح شیرفاه و آسا، سالمت انسان

رو  شرفتهیپ یکشاورز یداریپا یبرا یعموم ینگران
 یز سوا. 3( 2222، نیفجستد و است) به رو است

 یرو، یکشاورز یدرس یهابرنامه یمحتوا گرید
ان را یو دانشجو شده یجدا از هم سازمانده یهارشته

آماده  یده کشاورزیچیپ یهارفتار با نظام یبرا
است که  یدر حال نیا(، 2222، کروما) کنندینم

کار در رشته  یبراآماده شدن  یبرا انیدانشجو
از  یابه کسب مجموعه ازیخود ن یتخصص

و  یعقوبی) گوناگون دارند یهاو مهارت هایستگیشا
 تیرو با توجه به ماه نیاز ا(. 1314، همکاران

 یناش یامدهایپ اسیو دامنه و مق یند کشاورزمنظام
، هاافتیره یشیبه بازاند ازین، یاز توسعه کشاورز

، نیفجستد و است) یسازمان یو ساختارها ندهایفرآ
 یدرسبرنامه یریگر در جهتییو تغ( 2222
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، کروما) است یارشتهانیکرد میبا رو یکشاورز
 یکشاورز یهادر رشته یدرس یهابرنامه. 4( 2222

و اجرا شوند که با  نیتدو یابه گونه دیبا
جهت برطرف در آنان را ، انیدانشجو یتوانمندساز

و بازارکار در حال و  عهجام یواقع یازهایکردن ن
با (. 1314، و همکاران یعقوبی) سوق دهند ندهیآ

به  ازین شیاز پ شیب، گوناگون یهاتوجه به چالش
 یهااطالعات و مهارت یدارا دانش آموختگان

 یبرقرار، به اطالعات یو توانمند در دسترس یعموم
ها و ارائه چالش لیو تحل هیتجز، ارتباطات مؤثر

و  یمل طیمح ییخالق و شناسا کرتف، هاحلراه
 پارا و هورن(. همان) شودیاحساس م یالمللنیب
 یآموزش یهافرصت ییشناسا یدر پ، 0( 2221)

، یکشاورز یارشتهان یل میتحله و یتجز ید برایجد
 یهاو آموزش مهارت یارشته انیم یهاه درسیبر ارا

ن یو ب یاحرفه یهاحل مسئله و مهارت، یارتباط
. داشتند دیتأک یرشته کشاورز یدرسبرنامه در یفرد

 انیم تیرغم ماهبه زین یکشاورز جیرشته ترو
 یفرساو طاقت نییباال به پا یهاآن بر روش یارشته

 یهادر موضوع یسخنران یبر مبنا یبرنامه آموزش
دانش ، داشت و برداشت، روش کاشت) جدا یارشته
، یزیربرنامه، شناسی، رواناقتصاد، یشناسحشره

 نیداشته و ا دیتأک( رهیو غ یشناسجامعه، یابیارز
برخورد  یهامشخص کردن محل یبه جا یریگجهت
 تیماهبه طور معمول ، مهم یهایپوشانو هم

را  یکشاورز دیتول یهانگر نظامساختارمند و کل
 است که یدر حال نیو ا( 2222، کروما) کندیانکار م

که  تاس یلیرشته تحص یآموزش کشاورزترویج و 
 یو کاربرد یعیرا با علوم طب یو رفتار یعلوم اجتماع

 ستیزطیو مح ریدپذیتجد یعیطبو منابع یکشاورز
 قیتحق جینتا. 1( 2223، نیش) ادغام کرده است

نشان داد که ضعف  (،1334) و همکاران یعقوبی
و مناسب  یکشاورز یهاطیدانشگاه در ارتباط با مح

ضعف دانش  لیها دو مورد از دالنبودن سرفصل
 . است انیدانشجو هیپا یکشاورز

رشته  یدرسبرنامه یبا توجه به الگوبردار، نیبنابرا
 یغرب یکشورمان از الگوها یو آموزش کشاورز جیترو
عنوان شده بر آن و با  یهاز حاکم بودن چالشیو ن

 کردیبه رو افتهیتوسعه  یکشورها شیتوجه به گرا
درباره  یامتفکرانه یهابازتاب، یارشتهانیم

که  باشدیم ازینمورد  یدرسبرنامه یریگجهت
در آموزش علم  نیادیبن ینظر دیضرورت دارد تجد

 یامروزه در دوران. ردیصورت گ جیو ترو یکشاورز
 یادهیچیمتنوع و پ یهاکه با مسئله میکنیم یزندگ

داشتن اطالع و  ازمندینها آن و حل میرو به رو هست
به  توانینم گرید. پردامنه و گسترده است یهایآگاه

بلکه الزمه ، ستیها نگربه مسئله یبعدصورت تک 
است و نقش  یچند بعد دیداشتن دها آن حل

توجه  انیشا انیم نیدر ا یارشتهانیم یدرسبرنامه
، در جهان امروز(. 1334، و همکاران یاحمد) است

 وهیش یریادگیدارند  ازیبه آن ن رندگانیادگیآنچه 
 یهاست و براها و حل آنتفکر و برخورد با مسئله

جذب بازار کار  زیآمتیبتوانند به طور موفقاین که 
 یهاچون مهارت یمختلف یهاارتمه دیشوند با

همان ) داشته باشند یحل مسئله و کارگروه، یعلم
 تریادیبن یهاو مهارت هادگاهیهر چه د(. منبع

 تیو قابل یریکاربردپذ یدامنه، فراگرفته شوند
 یعلم یهاتهو رش یریادگی یهاانتقالشان به حوزه

شامل  یریادگیاگر ، برعکس شود؛یمتر بیش گرید
و  رمرتبطیغ یهامهارت ایاطالعات و ، دانش

گراهام ) شودیباشد به سرعت فراموش م رمنسجمیغ
 زین، 1( 2212) یپر یبررس جینتا(. 2214، و گارث

در  تیموفق یضرور یهاآن است که مهارت انگریب
مانند  یاساس یهاکار امروز شامل مهارت یایدن

گوش ، اتیاضیر، نوشتن، خواندن هیپا یهامهارت
تفکر مانند تفکر  یهامهارت، کردن و صحبت کردن

دانش ، یسازتجسم، حل مسئله، یریگمیتصم، خالق
 تیگرفتن و استدالل کردن و در نها ادیچگونه 

، یریپذتیمانند مسئول یشخص یهایژگیو
و  یدرست، یتیریخودمد، یریپذجامعه، یابیخودارز

 یدرس یهاکه در برنامه باشدیم یصداقت و راست
در  نیا. رندیگیمورد مالحظه قرار م کایکشور آمر

جداگانه و  یدرس یزیراست که نظام برنامه یحال
 ندیاست بر فرآ یمتماد انیرشته محور سال

و  ازهایکشور تسلط دارد و به ن یدرس یزیربرنامه
 یتوجه کاف اجتماع یهاو مسئله یاساس یهامهارت
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 یاقتباس از احمدبا ) الزم را ندارد ییو کارا کندینم
آن با  یبه بازنگر ازین، ن رویاز ا(. 1334، و همکاران

وجود  یآموزش دیجد یکردهایتوجه به الگوها و رو
 (. 1334، یو شمس یریبااقتباس از شب) دارد

؛ هربارت با موضوع 1130بار در سال  نینخست
به ، یدرسبرنامه یتمرکز در سازمانده جادیا

و  ینصرآباد) توجه داشت یارشته انیم یدرسبرنامه
بار  نینخست یارشته انیو واژه م( 1311، همکاران

 یپژوهش علوم اجتماع یدر شورا 1322در دهه 
آموزش  کردیرو. به کار برده شد کایمتحده امر االتیا
و مهم  زیروش و فن چالش برانگ کی یارشته انیم

به شمار آمده که منجر به  شرفتهیپ یدر نظام آموزش
 نیا. شودیآن م یعلم نهیرشته و زم شرفتیرشد و پ

به  کینزد یهاموضوع یبندگروه یبه معنا کردیرو
در . است یدرسدر برنامهها آن کامل قیتلف ای گریکدی

است تا  یآموزش یسازمانده، یارشته انیواقع م
با  ییبه منظور آشنا رانیفراگ یرا برا ییهافرصت

. فراهم سازدها آن قلمرو و تنوع، علوم یاصول کل
کمک به انتقال  یارشته انیم کردیرو یاصل ازیامت

ها را مسئله لیکه امکان تحل یطور، هاستممفهو
به  یاگسترده دید کردیرو نیدر واقع ا. فراهم سازد

که  یشیاندبه جزم شیو از گرا دهدمی رندگانیادگی
 کاهدیم، است یافراط ییگراحاصل تخصص

به  افتیره نیا(. 1311، و همکاران ینصرآباد)
شان انداز رشتهدر وسعت دادن چشم انیدانشجو
با ها تر آنبیش یو منجر به سازگار کندیکمک م
، کیپرامان) شودیم ندهیدر آ یشغل یهافرصت
در ابعاد  یارشته میان یهاارتباط و تعامل. 1( 2214
و  هاتیمنجر به بروز خالق یو زبان یروش، ییمحتوا

. و مؤثر خواهد بود دیجد یهادگاهیو د هاهیارائه نظر
به بروز  یارشته انیم کردیدر رو ییعنصر همگرا

تفکر  ندیچرا که فرآ، گرددیمنجر متر بیش تیخالق
 یهادگاهیها و دموضوع یآورهمگرا متشکل از جمع

. است یدیجد زیچ جادیو اها آن قیو تلف رمرتبطیغ
در تحقق تفکر  یارشته انیم کردیرو، گرید یاز سو
و  تریهر چه نگاه جزئ. دارد ندهیفزا یمند نقشنظام

و  هاطهیح گریارتباط با د یبرقرار، باشد تریتخصص
 اهدمحدودتر خو نگریمند و کلنگاه نظام جهیدر نت

 دنظریتجد ندیدر فرا، نیبنابرا(. 1313، یعارف) شد
به عنوان  یارشته انیمسئله ارتباط م، یدرسبرنامه

 . مطرح است یمحور یهااز موضوع یکی
 یبه معنا یارشته انیتوجه داشت که م دیبا

، دانش یلیو تحم یمصنوع قیو تلف ییگردهما
چند  ایدو  یهاها و روشتخصص، هامفهوم، هاهینظر

مختلف با  یهاداده عیو تجم یآورگرد ای یرشته علم
مختلف  یهارشته یاندازهاچشم زشیآم ای گریکدی

، ستین یااستعاره قیتلف کیبه  یابیبه منظور دست
هدفمند و  قیارتباط و تلف جادیا یبلکه به معنا

 یهاها و روشمهارت، هامفهوم، روشمند دانش
 دهیچیموضوع پ ایمسئله  کیمرتبط درباره  یهارشته

 لیدرک و تحل، است که مستلزم شناخت یو واقع
 یارشتهانیم(. 1333، یابطح) همه جانبه آن است

، خیتار، اتیادب یعموم یهافراتر از ارائه درس یامر
ن یه است و به ایعلوم پا یهادر رشته یسیزبان انگل

گر به ید یهااز رشته ییست که واحدهاین یمعن
 ینگاه یارشتهانیبلکه م، اضافه شوند یرشته اصل

ختن یو در هم آم یریادگیند یمحور به فرآمسئله
جداگانه ، یکه در نظام سنت ییمحتوا یهاحوزه

 (. 1311، یاحمدآباد یلین) است شوندیس میتدر
، مفهوم یارشتهانیم یدرسبرنامه کردیرو در

قرار  یمحور سازمانده، محتوا و مهارت، مضمون
 یمختلف برا یها و مواد درسو از رشته ردیگیم

 یثانیجعفر) شودیگرفته م آن بهره نییو تب حیتوض
به نقل از  (،1311) یاحمد(. 1332، و همکاران

را به دو  یارشته انیم یدرسبرنامه (،1313) کوبزجا
 یندیو فرا یدانش یهابر مضمون یدسته مبتن

که  یارشته انیم یدرسبرنامه. کندیم یبندمیتقس
مرکز  کیمختلف حول محور  یهادر آن رشته

، موضوع، مفهوم کیمشترک اعم از  یسازمانده
 یدرسبرنامه، شودیم میمضمون تنظ ایمسئله و 

خوانده ، رمحومحتوا ایمحتوامدار  یارشته انیم
 کندیکمک م رندگانیادگیبه  کردیرو نیا. شودیم

را کسب  یکل یهاشهیو اند تریسطح عال یکه محتوا
و مواد  یعلم یهااز رشته یدرسبرنامه نیدر ا. کنند
 یهاتا جنبه شودیمختلف بهره گرفته م یدرس

کردیرو 1نگاره . شود یمختلف مضمون مدنظر بررس
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 ( 1313) به نقل از جاکوبز( 1311) احمدی -محتوا محور یدرسبرنامه -1نگاره 

 
 ( 1313) به نقل از جاکوبز( 1311) احمدی -محور ندیفرآ یدرسبرنامه -3نگاره 

 دهدمیرا نشان  توابر مح یمبتن یدرسبرنامه
 (. 1311، احمدی)

در  زیها نو مهارت ندهایفرآ، محتوا قیافزون بر تلف
مرکز ، حالت نیدر ا. شوندیم قیتلف یدرسبرنامه

و  ندیفرآ کی یارشته انیم یدرسبرنامه یسازمانده
تا  سازدیرا توانا م رانیفراگ کردیرو نیا. مهارت است

را که به آنان در درک  یعموم یها و راهبردهامهارت
. به دست آورند، کمک کند سئلهو حل م هاتیموقع

ها را بر مهارت یمبتن یدرسبرنامه کردیرو، 2نگاره 
محتوا  تیاهم کردیرو نیدر ا(. همان) دهدمینشان 

چگونه  یریادگیو بر فراشناخت و  ابدییکاهش م
هر دو  دیبا یدرسدر برنامه. شودیم دیتأک ادگرفتنی

مورد توجه قرار  ندمداریمحتوامدار و فرا قینوع تلف
( 1311) که تابا طورهمانو ( 1311، یاحمد) ردیگ
از ، دارد یچند یهاهدف یریادگی، داردیاظهار م، 3

 دهیچیپ یرفتارها یریادگیمحتوا و  یریادگیجمله 
 کسونیباور اربه  ها وها و مهارتنگرش، در تفکر

متعادل به هر دو جنبه  یدرسبرنامه کی، 12( 1330)
 (. 1311، یاحمد) کندیتوجه م ندیمحتوا و فرا

که به ، 11( 1331) تازیومنیبرنامه ه یبررس جینتا
در  یارشته انیم کردیرو یدارا یهامدرسه سهیمقا

 یسنت کردیرو یمدرسه دارا 11آنجلس با لس
از لحاظ  تازیومنیبرنامه هنشان داد که ، پرداخت

دارد و  ییبر دانش محتوا یمعنادار تأثیر یآمار
درک  شیبرنامه افزا نیا یسود و برتر نیتربزرگ
شاهد  یهابود که در گروه رندگانیادگی یمفهوم

، 13( 2212) هلن و آدت. 12( 2222، الک) نشد دهید
 زهیبر انگ یارشته انیآموزش م، کردند انیب زین

است و منجر به توسعه  رگذاریتأث انیدانشجو
 یآسانگر، یاحرفه یبا زندگ انیدانشجو یسازگار
هم  هب یعنصرها هیبر پا یبه دانش نظر یدسترس

و استقالل دانشجو  یو ارتقاء کار فرد وستهیپ
 یقیدر تحق (،1333) و همکاران ینورآباد. شودیم

 انیم یدرس یهابرنامه تیفیک یابیبا عنوان ارز
نشان  رانیا یدر نظام دانشگاه یعلوم انسان یارشته
، هاشامل هدف یدرسبرنامه یهامؤلفه یهمه، دادند

 و یابیو ارزش سیتدر یاهروش، هامحتوا و سرفصل
 یو دگرگون یبه بازنگر ازین یبازآموز یهادوره زین

به کار  یسازمانده یهااز نظر آنان روش. دارد یادیبن
در  یارشته انیم یدرس یهابرنامه نیرفته در تدو

ها و درس ستیها نبرنامه نیا تیتناسب با ماه
 یهادگاهیها و دو موضوع یاصل یهاسرفصل رامونیپ
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در  یو تعادل موثر نشده یحاکم بر برنامه سازمانده
دانش ) عمق(، چندگانه یهاظهور رشته) وسعت

 ییهافرصت) بیو ترک( مختلف یهامربوط به رشته
برقرار  یارشته انیم یدرسدر برنامه( قیتلف یبرا

 زیسه گانه ن یهامقطع یهادرس نینشده است و ب
 یپاسخگو شدهارائه  یهانبوده و موضوع یارتباط

 نیا یدر سازمانده. ستین یو اجتماع یفرد یازهاین
 کیها در درس نیبه ارتباط ب یدرس یهابرنامه

پرداخته نشده است و لذا دانشجو  یلیمقطع تحص
ها درس یریادگیارتباط و درک لزوم  یقادر به برقرار

 . باشدینم
با ( 1334) و همکاران یپژوهش احمد یهاافتهی

 دیبا تأک یدرسبرنامه یارشته انیم یعنوان سازمانده
نشان داد که  یدرس یمحتوا یسازبر اثربخش

 یاندهاز سازم یخاص فیتعر کیصاحبنظران هر 
 انیم یباورند سازمانده نیدارند و بر ا یارشته انیم

و  ندهایفرآ، محتوا ختنیشامل در هم آم یارشته
 یهابه منظور انسجام تجربه یدرسبرنامه یهامهارت

 یاثربخش نیمب جینتا. است رندگانیادگی یریادگی
 ییهانهیدر زم یدرسبرنامه یارشته انیم یسازمانده

 زیپره، رندگانیادگیمشارکت ، معنادار یریادگیچون 
 تیرعا، یانطباق محتوا با زندگ، واریاز حفظ طوط
تناسب محتوا با مختصات ، بودن ماصل قابل فه

. است یآت یهایریادگی یبرا یسازنهیو زم رندهیادگی
 یهایبرتر نهیگفته در زم شیپ یهابا توجه به بحث

و با توجه به  یارشتهانیم یدرسبرنامه کردیرو
 یو آموزش کشاورز جیرشته ترو یارشتهانیم تیماه

و  ختلفاز علوم م یاگسترده یطهیو در برداشتن ح
 ییو روستا یکشاورز یهدف توسعه همه جانبه

شدن  تردهیچیو با توجه به پ( 1313، یمجرد)
در  ییو روستا یبخش کشاورز یهاها و چالشمسئله

بود تا افکار خود را  میما ناچار خواه، طول زمان
 یو آموزش کشاورز جیدرباره نقش و مفهوم رشته ترو

و آموزش  جیدوباره ترو فیو به بازتعر میده رییتغ
. میبپرداز یاعمل حرفه کیبه عنوان  یکشاورز
که  ییهاسازمان، کنندیم رییها تغکه چالش یهنگام

 تیحماها آن قرار است از کشاورزان در برخورد با
و  جیترو، رو نیاز ا. کنند رییتغ یستیبا زیکنند ن

کنش  کیناچار است به عنوان  یآموزش کشاورز
 شود یبازساز یمفهوم یرهاییتغ جادیو با ا یاحرفه

 به باور ولچ(. 1334، و همکاران ییبا اقتباس از رضا)
 یبرا یعلم یهااز رشته یاریبس 14( 2220)

رو به رو هستند و  ییهاخودشان با چالش فیبازتعر
در ، باشندیم لیمیب رییکه نسبت به تغ ییهارشته

و  دهندیرا کاهش م یدانشگاه یداریاصل احتمال پا
در  ینقش مهم یلیاست که رشته تحص ین در حالیا

 دارد ندهیو آ یکنون یایو رونق دن تیامن، توسعه
 (. 2223، نیش)

 یمحتوا یشیبازاند، نوشتار نیهدف ا، رو نیا از
و آموزش  جیرشته ترو یمقطع کارشناس یدرسبرنامه

 یدرسبرنامه یاصول سازمانده هیبر پا یکشاورز
محتوا محور و مهارت  یدرسبرنامه) یارشتهانیم

 یهاهسته ییبه شناسا، رابطه نیدر ا. است( محور
که ( هاها و مهارتموضوع، هامفهوم) یمرکز

 جیرشته ترو یارشتهانیم یدرسدر برنامه ستیبایم
 یعنصرها گریتوجه و دها آن به یو آموزش کشاورز

، شوند یسازماندهها آن یدر راستا یدرسبرنامه
همجوار و پوشش ، مکمل یهاپرداخته و سپس رشته

که  ییهاو سازمان نییتع، یمرکز یهاهسته یدهنده
و آموزش  جیترو رشتهدر تعامل با  ستیبایم

 نیا جینتا، نیبنابرا. دنمشخص شو، باشند یکشاورز
 یآت یهایبازنگر گشایراه تواندیم قیتحق

و  یو آموزش کشاورز جیتروکارشناسی  یدرسبرنامه
 . باشدتر جامع قاتیتحق سازنهیزم

 شناسیروش
 یمحتوا لیتحل یشناساز روش قیتحق نیدر ا

و  افتهیساختارمهیو از فن مصاحبه ن یو کم یفیک
ور پایه هینظر یاز روش کدگذار هاداده پردازش یبرا
 استفادهمصاحبه  یهاداده لیو تحل یکدگذار یبرا

تن از  12، قیتحق نیا یآمار یجامعه. شده است
 ییخبرگان بخش اجراتن از  3و  یعلم أتیه یاعضا
بودند که با روش  یو آموزش کشاورز جیترو

 یهیهدفمند و بر پا یراحتمالیغ یریگنمونه
مناسب و  یاز دانش و تجربه علم یبرخوردار

  یفیک یمحتوا لیدر روش تحل. انتخاب شد تیمقبول
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 ها ای و نمادسازیرشتههای میانی مفهومگویان بر پایهپراکنش پاسخ -1جدول 
 طبقهمقوله /  کدثانویه فراوانی کداولیه

 ای بودن میان رشته 11 یکشاورزج و آموزش یای بودن رشته ترورشتهمیان

ضرورت ارتباط با دیگر 

 هارشته

های کسب تخصص

 مختلف

ای رشته ترویج و ماهیت میان رشته

 آموزش کشاورزی

ها و ها برای شناسایی موضوعضرورت ارتباط رشته ترویج با دیگر رشته

 هازمینه
0 

ع یو کشاورزی و تجم ییمختلف در حوزه توسعه روستا یهااز به تخصصین

 ج و آموزش کشاورزییها در رشته ترون تخصصیا
3 

تعریف جدید از  3 روستا و کشاورز، ید از کشاورزیف جدیاز به تعرین

 کشاورزی و روستا

ای رشتهطبیعت میان

 کشاورزی

 ای بودن کشاورزیرشتهمیان
 0 یتر بودن حوزه کشاورزیارشتهانیم

 
 

 لیبه تحل امیپ یژگیضمن شمارش و یو کم
و  شودیپرداخته م یو فرامتن یمتن نیب یهارابطه

نشان دادن  یبرا ییو درصدها ینافزون بر فراوا
از  یلیتحل، متن کی ییو محتوا یساختار یعنصرها

 (. 1334، محمدپور) ردیگیصورت م هاافتهی نیا
 یاو مصاحبه نامهوهیاطالعات ش یگردآور ابزار

 راهمصاحبه از  یهابود که پرسش افتهیساختارمهین
و  میتنظ قیتحق ینهیشیو پ ینظر یمبان یبررس

 یدو تن از اعضا، قیتحقگروه توسط ها آن یابیاعتبار
دانشگاه  یو آموزش کشاورز جیگروه ترو یعلم أتیه

 شیگرا اب یآموخته دکترتن دانش کی، تهران
 یدانشگاه تهران و دو تن از اعضا یآموزش کشاورز

 یشیو انجام مصاحبه آزما یارشته انیم یعلم أتیه
و اعتبار شد الزم انجام  یهاو اصالح یبررس

مصاحبه با  ندیفرآ. گردید دییمصاحبه تأ یهاپرسش
و آموزش  جیرشته ترو یعلم أتیه یتن از اعضا 21

و تابستان  یط رو خبرگان بخش اجرا د یکشاورز
جدول ) دیو به اشباع رس رفتیانجام پذ 1331پاییز 

، یها به سه شکل مصاحبه حضورمصاحبه(. 1
درخواست مصاحبه شونده به صورت  یا بهو  10یتلفن
به منظور . است رفتهیصورت پذای رایانامهو  یکتب

از تر بیش یریگنظرها و بهره ترقیدق یمستندساز
ضبط  یو تلفن یحضور یهامصاحبه یدر همه، زمان
به طور  یصوت یهامتن مصاحبه. صورت گرفت 11صدا

 افزارنرمدر ، و با حفظ امانت رییو بدون تغ قیدق
Word یهارا یهاپاسخ لیبه منظور تحل. شد ادهیپ 

در دو  یفیو توص یفیک یهاداده، شده به هر پرسش

و  هیاول یکدگذار) باز یکدگذار ندیفرآ یمرحله ط
 یهاطبقه) هاو مقوله یکدگذار( هیثانو یکدگذار

ها داده ییبهبود روا یهااز روش. شد نییتع( یفرع
انتخاب ، بهره گرفته شده است قیتحق نیکه در ا

، هارساناطالع تیبرابر روا دهیگزارش پد، افراد نمونه
از  یریجلوگ، هامختلف داده یهااز منبع یریگبهره

 یدهبه و جهتمصاح انیمحقق در جر تیذهن شیپ
 . باشدیبه آن م رمعمولیغ

 هایافته

از  کیشوندگان به هر مصاحبه یهاپاسخ
 یکدگذار یادو مرحله ندیدر فرآ قیتحق یهاپرسش

، شدند ها استخراجمقولهپردازش و ( هیو ثانو هیاول) باز
نشان  1جدول  جینتا. دنگردیم یهارا 1در جدول که 
 ترینبیششوندگان با نفر از مصاحبه 13که  دهدمی

 جیرشته ترو یارشته انیم تیماه فیبه توص یفراوان
 هیرشته بر پا نیا یریگو شکل یزو آموزش کشاور

نفر از هشت . داشتند دیتأک گاهیدید نیچن
را  ییو روستا یبخش کشاورز زیشوندگان نمصاحبه

 یمعرف یارشته انیم عتیبا طب یبه عنوان بخش
 . کردند
 یارشتهانیم یدرسبرنامه کردیدو رو هیپا بر

 جینتا این که محور و با توجه بهمحتوامحور و مهارت
 12 ییبه شناسا هیاول یبه دست آمده از کدگذار

به دست آمده از  جینتاو  شد یمنته هیمفهوم اول
 باشدیماستخراج سه مقوله / طبقه ، هیثانو یکدگذار
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 گویانپاسخ دگاهیاز د یو آموزش کشاورز جیرشته ترو یمرکز یهامحورها و موضوع، هانهیزم -3جدول 
 طبقه مقوله /  کد ثانویه فراوانی کداولیه

 3 یدر کشاورز یاد کننده حرفهیانسان به عنوان تول

 انسان برای توسعه کشاورزی  انسان مطلوب برای توسعه کشاورزی 

 4 کشاورزی مبتنی بر انسان است و انسان باید توسعه پیدا کندتوسعه 

 1 ( هرم نیازهای مزلو) انسان و نیازهایش

 4 خواهیم او را متحول کنیمدر ترویج با انسان سروکار داریم و می

 0 انسان در کشاورزی

 1 های انسان مطلوب در توسعه کشاورزیتعیین صالحیت

 2 کشاورزی چندکارکردیپرورش مهندس 

 روستا 2 روستا

 اجتماع و گروه
 اجتماع روستایی و کشاورزی

 1 اجتماع و گروه

 4 کشاورزی پایدار
 کشاورزی پایدار

 مزرعه
 1 تولید غذای سالم نظام مزرعه

 3 نظام مزرعه

 
 

انسان " گویانپاسخ یهمه، یفراوان ترینبیشکه با 
و موضوع و  نهیرا زم "یتوسعه کشاورز یبرا

و  جیرشته ترو یدرسبرنامه یاصل یدهندهسازمان
کردند و سپس نظام مزرعه با  انیب یآموزش کشاورز

اجتماع  تیدر رتبه دوم و در نها یهشت فراوان
در رتبه آخر قرار  یبا سه فراوان یو کشاورز ییروستا
 . گرفت

ها موضوع، محتوا ییناساش یدر راستا یپرسش بعد
در  ستیبایبود که م ییهاو مهارت هاتیو صالح

ها آن شده به ییشناسا یهاو موضوع نهیزم یراستا
 یهارا یهاباز پاسخ یکدگذار جینتا. پرداخته شود

 یهاها و سرفصلمفهوم، هاشده در مورد موضوع
 3طبقه در جدول  13و  هیاولکد 31در ، هارسد

با ، تیریمد، یمحور موضوع. لحاظ شده است
و  نیبه عنوان نخست (،تن 21) یفراوان ترینبیش
 یاعضا یاز سو یسرفصل و محور آموزش ترینمهم

. و خبرگان رشته مورد توجه قرار گرفت یعلم أتیه
به  دیتأک وردم یآموزش یها و محورهاسرفصل گرید

و توسعه  ییروستا یشناسدر محور جامعه بیترت
 رییتغ یبحران آب و مهندس ؛یفراوان 22با  یکشاورز
و  یمشارکت مردم یمبان ؛یفراوان 10با  یاریرفتار آب

محور  تیو در نها یفراوان 11با  یگروه ییایپو
 یمبان ؛یفراوان 12با  یطیمحستیز یهاآموزش

و محور  یفراوان 3با  یشناسو انسان یتوسعه انسان

قرار  یفراوان 3و سالم با  داریپا یتوسعه کشاورز
 . گرفته است

 دگاهید ییبخش دوم از پرسش سوم شناسا
و خبرگان رشته در مورد  یعلم أتیه یاعضا

دانش آموختگان  ازیموردن یهاو مهارت هاتیصالح
صورت گرفته در  یهاباز مصاحبه یکدگذار جینتا. بود

و هشت طبقه در جدول  هیاولکد 23خصوص در  نیا
و  ترینبیشمورد  نیدر ا. ده شده استنشان دا 4

 تیریمد یهاتیبر کسب صالح دیتأک نینخست
 یهاتیو کسب صالح باشدیم یفراوان 12مزرعه با 

توسعه  یهاتیکسب صالح(، یفراوان 3) یعموم
 1) هاتوسعه انسان یهاتیو کسب صالح ییروستا
قرار  تیاهم یبعد یهادر رتبه بیبه ترت( یفراوان

 . گرفتند
 نییو تع یمرکز یهانهیها و زمهدف نییپس از تع

در  ستیبایم ازیمورد ن یهاتیها و صالحسرفصل
 رونیب) یبخشدرون و برون یهارشته ییشناسا نهیزم

همجوار و مرتبط ( یعیطبو منابع یاز حوزه کشاورز
ها آن یو مبان یشناسروش، از محتوا یریگکه بهره
و ( ها) نهیشناخت زم، هابه هدف یابیدست یدر راستا

رشته  یهاها و مهارتمفهوم، هاوعتسلط بر موض
. اقدام شود، باشد رسانیاریکننده و کمک تواندیم

 یهامصاحبه یمحتوا لیبه دست آمده از تحل جینتا
آن است که  یایگو 0در جدول صورت گرفته 

از  یریگتعامل و بهره، بر ارتباط دیتأک ترینبیش
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 22با  یو اجتماع یحوزه علوم انسان یهارشته
 گریبر تعامل با د یو در موارد بعد باشدیم یفراوان

و  یفن یهاو رشته یفراوان 1با  یکشاورز یهارشته
 . شده است دیتأک یفراوان 1با  یمهندس

 
 گویانپاسخ دگاهیاز د یو آموزش کشاورز جیترو گرایش یهانهیها و زممفهوم، هاموضوع -2جدول 

 طبقهمقوله /  کد ثانویه فراوانی کداولیه

 زیستمحیط 4 های زیست محیطی و اخالق محوری زیستیآموزش

 محیطیاخالق زیست
 محیطیهای زیستمحور آموزش

 1 محیط زیست و اخالق زیست محیطی

، آب، خاک) های تولید در کشاورزیمدیریت منبع

 ( آبخوانداری و آبخیزداری، مرتع، جنگل
1 

 مدیریت و رهبری -

 های تولیدمدیریت منبع -

 مدیریت پروژه -

مدیریت منابع انسانی و بهداشت محیط  -

 کار

 محور مدیریت

 2 مدیریت پروژه

 1 مدیریت و رهبری

 2 طیبهداشت و بهسازی مح

 1 استخدام و کاریابی

 1 اخالق کار

 3 منابع انسانیتوسعه 
 مبانی توسعه انسانی

 شناسیانسان

محور مبانی توسعه انسانی و 

 شناسیانسان
 4 شناسیانسانی و انسان مبانی توسعه

 2 شناسیانسان

 0 اصول و مبانی مشارکت
 مشارکت

 شوراها و رهبری محلی

 پویایی گروهی

 محور مبانی مشارکت مردمی

 و پویایی گروهی

 1 مشارکت مردمی

 3 شوراها و رهبری محلی

 2 پویایی گروهی

 4 شناسیروان
 شناسیروان

 روستایی شناسیروان
 2 روستایی شناسیروان اجتماعی شناسیروانمحور 

 1 برداراناعتمادسازی در بهره

 محور کارآفرینی کسب و کار و کارآفرینی 1 کسب و کار و کارآفرینی

 1 شناسیجامعه

 شناسی روستاییجامعه

 تاریخ توسعه کشاورزی

 دانش بومی

شناسی روستایی و توسعه محور جامعه

 کشاورزی

 1 رانیا یخ توسعه کشاورزیتار

 0 روستاشناسی

 2 اقتصاد روستایی

 4 نشینی در شهرهامهاجرت از روستا و حاشیه

 2 های بومیدانش و مهارت

 محور حقوق کشاورزی و منابع طبیعی حقوق کشاورزی و منابع طبیعی 1 حقوق کشاورزی و منابع طبیعی
 2 تغییر رفتار و نگرش مانند مهندسی تغییر رفتار آبیاری

 مهندسی تغییر رفتار آبیاری

 هابحران آب و تشکل

محور بحران آب و مهندسی تغییر رفتار 

 آبیاری
های آب و خاک استفاده غیراصولی و غیرعلمی از منبع

 کشور
3 

 4 های اقتصادی و اجتماعیبران و جنبهبحران آب و تشکل آب

رهای ییبر پایه تغ یبردارهای بهرهنظام یطراح

 فناورانه
2 

بر پایه  یبردارهای بهرهنظام یطراح

 رهای فناورانهییتغ

پیشرفته و  یبردارهای بهرهنظام یطراح

 متناسب

 1 های مرتبط با کشاورزیدرس
 های تخصصی کشاورزیدرس تخصصی کشاورزیهای درس

 1 .... ها در انبارها وهدررفت محصول

 ریزگردها 2 های جدید مانند ریزگردهابروز پدیده

 تغییر اقلیم

 خشکسالی

 نژادزیست فناوری و اصالح، افزونش بافت

های جدید و روز ها و مسئلهمحور پدیده

 در حوزه کشاورزی

 4 یو خشکسال یخشک، میر اقلییتغ

 1 زیست فناوری و اصالح نژاد، افزونش بافت

 محصول سالم 3 کیارگان یو کشاورزد محصول سالم یتول

 کشاورزی دقیق

 کشاورزی پایدار

 

 محور توسعه کشاورزی پایدار و سالم
 2 کشاورزی دقیق

 4 اصول کشاورزی پایدار
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  گویانپاسخ دگاهیاز د یو آموزش کشاورز جیرشته ترو آموختگان دانش یهاو مهارت هاتیصالح -4جدول 
 طبقه مقوله /  کد ثانویه فراوانی کداولیه

 های شناختی باالمهارت 2 باال یشناخت یهاپرورش مهارت

توانایی شناخت شرایط موجود و 

 گیریبینی و تصمیمپیش

نگری بینی و آیندهشناخت شرایط موجود و پیش ییتوانا های سطوح باالی شناختیمهارت

 شرایط مطلوب
2 

 های مدیریت مزرعهکسب صالحیت 3 یدیان تولیبنپرورش فرد دانش

سازی های مهندسیکسب صالحیت

 فرآیند تولید

های مزرعه تا توانمند در مهارت

 کنندهمصرف

 های مدیریت مزرعهکسب صالحیت

 ( کنندهاز قبل از تولید تا مصرف )

 1 آشنا به مسایل هوشمندسازی کشاورزی

 4 های مدیریت مزرعهصالحیت

 2 سازی فرآیند تولیدهای مهندسیصالحیت

 2 های از مزرعه تا مصرف کنندهکسب مهارت

 0 های مرتبط با توسعه روستاییکسب توانمندی
 روستاییهای توسعه کسب صالحیت های توسعه روستاییکسب صالحیت

 2 روستا  و کشاورز، کشاورزی به نسبت مطلوب نگرش

 3 یانسانتوانمند در توسعه منابع

های مرتبط با توسعه کسب مهارت

 انسان
 انسان توسعه هایمهارت کسب

 2 پژوهش در زمینه انسان ییکسب توانا

 1 یپرورش آموزشگر چندبعد

 1 ت محقق مروجیترب

 3 دانشتوانمند در انتقال 

 1 های تخصّصیتوانایی انتقال مهارت و فناوری مهارت و دانش انتقال توانایی توانایی انتقال دانش و مهارت

 1 اطالعات یسازیبوم ییتوانا

 3 مدیریتی صالحیت

 های مدیریتیکسب صالحیت

 کارگروهی صالحیت
 های عمومیکسب صالحیت

 4 کارآفرینیاندازی کسب و کار و صالحیت راه

 1 های رهبریمهارت

 1 صالحیت کارگروهی

 4 های نوینمهارت در راهکارها و فناوری
 نوین هایفناوری در مهارت کسب های نوینکسب مهارت در فناوری

 4 ( سایبرنتیک) نترنتیکار با ا یهاکسب مهارت
 مزلو نیازهای هرم هایتوانایی کسب های هرم نیازهای مزلوکسب توانایی 1 ازیمورد ن یهاها و دانشتوجه به هرم نیازهای مزلو به عنوان مهارت

 گویانپاسخ دگاهیاز د یو آموزش کشاورز جیترو گرایشمکمل  یبخشدرون و برون یهارشته -3جدول 
 طبقه مقوله /  کدثانویه فراوانی کداولیه

 یو پزشک یعیعلوم طب 2 یو پزشک یعیعلوم طب

 مرتبط با سالمت جامعه یهارشته
 پزشکی رشته

 1 مرتبط با سالمت جامعه یهارشته

 یعلوم انسان یهارشته 4 یعلوم انسان یهارشته

 جغرافیا

 یعلوم اجتماع

 یو روانکاو شناسیروان

 سازی و تعلیم و تربیتهای مرتبط با انسانرشته

 ارتباطات و فناوری اطالعات

های علوم انسانی و رشته

 اجتماعی 

 2 جغرافیا

 0 یعلوم اجتماع

 4 یو روانکاو شناسیروان

 0 سازی و تعلیم و تربیتهای مرتبط با انسانرشته

 2 ارتباطات و فناوری اطالعات

 فیزیک و شیمی فیزیک و شیمی  1 فیزیک و شیمی

 علوم کشاورزی 1 علوم کشاورزی

 نژاد و کشت بافتو اصالحزیست فناوری 
 علوم کشاورزی

 1 نژاد و کشت بافتزیست فناوری و اصالح

 انرژی 1 انرژی

 برق

مقاوت مصالح و ) های فنی و مهندسیارتباط با رشته

 ...( هااسکلت گلخانه

 معماری

 بردارینقشه

 های فنی و مهندسیرشته

 1 برق

مصالح و مقاوت ) های فنی و مهندسیارتباط با رشته

 ...( هااسکلت گلخانه
1 

 2 معماری

 1 بردارینقشه
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به  یارشتهانیم کردیدر رواین که  توجه به با
ها و بر تعامل و ارتباط با سازمان، دمانید کیعنوان 

دانشگاه  یو ارتقاء نقش خدمات اجتماع ییبخش اجرا
پرسش  نیدر آخر، از این روشده است  دیتأک

درون و برون  یهاسازمان ییبه شناسا، مصاحبه
( یعیطبو منابع یاز حوزه کشاورز رونیب) یبخش

باز در دو مرحله  یکدگذار جینتا. پرداخته شد مرتبط
. ه شده استیارا 1 در جدول هیو ثانو هیاول یکدگذار

بر ( تن 11) دیتأک ترینبیش ند کهنشان داد جینتا
تابعه  یهاو سازمان یجهاد کشاورز ارتباط با وزارت

وزارت  بیبه ترت یبعد یهاو در رتبه باشدیآن م
( تن 1) معدن و تجارت، صنعت زارتو (؛تن 12) روین

و وزارت کار  یبخشدرون و برون یهادانشکده گریو د
قرار گرفته  دیمورد تأک( تن 1) یو رفاه و امور اجتماع

 . است

 گیریبحث و نتیجه

 یهایبررس جیدر نتا 11( 2212) و همکاران تویآن
در  یج کشاورزیخدمات ترو، کنندیم انیخود ب

است و  ینظام کشاورز یهاجنبه یهمه یرندهیبرگ
د در هر یبا یج و آموزش کشاورزیمتخصصان ترو

ف یر و طیبه طور کامل درگ یپروژه و برنامه کشاورز
، دیولها را مانند بهبود تتیاز فعال یاگسترده

، جنگل – یکشاورز، یفرآور، یسازرهیذخ، یابیبازار
، یاریآب، اقتصاد خانوار، یتوانمندساز، ع و پخشیزتو
کنترل ، یون کشاورزیزاسیمکان، ت مزرعهیریمد

، یتوسعه منابع انسان، یت دامداریریمد، شیفرسا
توسعه  یهابرنامه یزیرو برنامه یابیارزش، تیریمد

ج یترو یبه عبارت. دهندرا پوشش .. .و انجوان
است و  ییتوسعه روستا یاز راهبردها یکی یکشاورز

، یعلوم کشاورز نیواکنش ب ییتوسعه روستا
و  یعیمط) است تیریو مد یمهندس، یاجتماع
به  یو آموزش کشاورز جینظام ترو(. 1311، ییشمسا
 یو کشاورز ییاز ارکان مهم توسعه روستا یکیعنوان 

الزم را در  یهاها و نگرشمهارت، دانش ستیبایم
 یکند و به آموزش همه جادیدانش آموختگان ا

در . بپردازد ییتوسعه روستا ازیمورد ن یهاتیصالح
 یکردیرو، یارشته انیآموزش م کردیرو انیم نیا

 یو اصول یمبان، هاتیمأمور، فلسفه لیاست که به دل
به  خردمندانهو  یاگر به درست، که بر آن حاکم است

متنوع و  یازهاین یجوابگو تواندیم، کار گرفته شود
و  هایبررس. بخش از توسعه کشور باشد نیا دهیچیپ

و  یآن است که در طراح انگریمحقق ب ستهیتجربه ز
و آموزش  جیرشته ترو یدرسبرنامه یهایبازنگر

بهره  یبه طور معمول از الگو و اصول خاص یکشاورز
 انیم تیاهمابطه با وجود ر نیو در ا شودیگرفته نم

در  یو آموزش کشاورز جیرشته ترو یارشته
 نیا یآن به اصول و مبان یدرسبرنامه یسازمانده

حال آنکه . ردیگیصورت نم یتوجه، یآموزش کردیرو
از  یریگبهره، رشته یارشته انیم تیبا توجه به ماه

محتوا  یارشتهانیم یدرسبرنامه یدو الگو یمبان
 . است دیمورد تأک اریمحور و مهارت محور بس

 نیا یبا توجه به مبان، شد یپژوهش سع نیدر ا
 یدرسبرنامه یو الگو یآموزش نینو کردیرو

، هانهیزم ییبه شناسا، محورمحتوامحور و مهارت
 نییو تع یاصل یهاتیها و صالحمهارت، هاموضوع

و  جیمرتبط با رشته ترو یهاها و سازمانرشته
به دست آمده  جینتا. پرداخته شود یکشاورز موزشآ

 مهیپنج پرسش مصاحبه ن یمحتوا لیاز تحل
رشته  گویانپاسخاز نظر ، نشان داد افتهیساختار

 انیم یتیماه یدارا یو آموزش کشاورز جیترو
که  یمرکز و موضوع نهیزم ترینمهماست و  یارشته

 یانسان برا" ردیرد توجه قرار گرشته مو نیدر ا دیبا
 یهامرحله ستیبایاست که م "یتوسعه کشاورز

رشته  یدرسبرنامه یارشته انیم یسازمانده یبعد
تحقق آن انجام  یدر راستا یو آموزش کشاورز جیترو

 یو بازنگر یطراح میو ضرورت دارد ت ردیگ
 یانسان ازیمورد ن یهایدر مورد توانمند یدرسبرنامه

است به  ازین وردم یتوسعه کشاورز یکه برا
کیفی و  لیتحل جینتا. نظر برسندو اتفاق یشیاندهم

 نیتریو اصل ترینمهمها نشان داد که مصاحبه کمی
 زیاست و ن تیریمحور مد، رشته یمحور موضوع

و آموزش  جیدر رشته ترو مهارت ترینمهمو  نینخست
نظام مزرعه  تیریمد یهاتیکسب صالح یکشاورز

 . باشدیتا مصرف م دیاز قبل از تول
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  گویانپاسخ دگاهیاز د یو آموزش کشاورز جیتروگرایش مرتبط با  یبخشدرون و برون یهاسازمان -3جدول 
 طبقه  کدثانویه فراوانی کداولیه

 0 سازمان جهاد کشاورزی
 سازمان جهاد کشاورزی

 یزداریمراتع و آبخ، هاجنگلسازمان 

 های تحقیقاتیسازمان

 سازمان تعاون روستایی

 وزارت جهاد کشاورزی و واحدهای تابعه

 3 وزارت جهاد کشاورزی

 3 یزداریمراتع و آبخ، هاسازمان جنگل

 2 های تحقیقاتیسازمان

 3 سازمان تعاون روستایی

 وزارت کشور وزارت کشور 1 وزارت کشور

 وزارت امور خارجه وزارت امور خارجه 1 وزارت امور خارجه

 ییوزارت دارا ییوزارت دارا 1 ییوزارت دارا

 3 وزارت نیرو
 وزارت نیرو و واحدهای تابعه وزارت نیرو و واحدهای تابعه

 3 ادارات آب و فاضالب

 وزارت آموزش و پرورش وزارت آموزش و پرورش 1 وزارت آموزش و پرورش

 وزارت کار و رفاه اجتماعی و واحدهای تابعه وزارت کار و رفاه اجتماعی 4 کار و رفاه اجتماعی، تعاون وزارت

 سازمان بهزیستی سازمان بهزیستی 2 سازمان بهزیستی

وزارت بهداشت و واحدهای تابعه مانند اداره 

 بهداشت
0 

وزارت بهداشت و واحدهای تابعه مانند اداره 

 بهداشت

واحدهای تابعه مانند اداره  وزارت بهداشت و

 بهداشت

 معدن و تجارت، وزارت صنعت 1 معدن و تجارت، وزارت صنعت

 اتاق بازرگانی

 های صنعتی شهرک

معدن و تجارت و واحدهای ، وزارت صنعت

 تابعه 
 1 اتاق بازرگانی

 1 های صنعتیشهرک

 تحقیقات و فناوری، وزارت علوم فناوریتحقیقات و ، وزارت علوم 1 تحقیقات و فناوری، وزارت علوم

 مرکز رشد 2 مرکزهای رشد

 شرکت دانش بنیان 

 کارآفرینی مرکز

 1 های دانش بنیانشرکت مرکز رشد و کارآفرینی

 1 مرکزهای کارآفرینی

 های کشاورزیدیگر دانشکده 3 های کشاورزیدیگر دانشکده

 ها های علمی سایر دانشگاهقطب

 علمی و دانشجوییهای انجمن

 1 هار دانشگاهیسا یعلم یهاقطب بخشیهای درون و بروندیگر دانشکده

 2 های علمی و دانشجوییانجمن

 هااستانداری و فرمانداری هااستانداری و فرمانداری 2 هااستانداری و فرمانداری

 بانک کشاورزی بانک کشاورزی 2 بانک کشاورزی

 بنیادهای مسکن و مستضعفان بنیادهای مسکن و مستضعفان 3 مستضعفانبنیادهای مسکن و 

 کمیته امداد کمیته امداد 1 کمیته امداد

 سازمان جوانان سازمان جوانان 1 سازمان جوانان

 المللیهای بینسازمان المللیهای بینسازمان 4 المللیهای بینسازمان

 زیستسازمان محیط زیستسازمان محیط 4 زیستسازمان محیط

 ها و فضای سبزسازمان پارک ها و فضای سبزسازمان پارک 1 ها و فضای سبزسازمان پارک

و  یکشاورز یسازمان نظام مهندس

 یعیطبمنابع
3 

و  یکشاورز یسازمان نظام مهندس

 یعیطبمنابع

و  یکشاورز یسازمان نظام مهندس

 یعیطبمنابع

 مرکز آمار ایران مرکز آمار ایران 1 مرکز آمار

 مؤسسه استاندارد مؤسسه استاندارد 1 مؤسسه استاندارد

 بیمه بیمه 1 بیمه

 کشاورزان یانجمن صنف کشاورزان یانجمن صنف 1 کشاورزان یانجمن صنف

 های مردم نهاد توسعهسازمان های مردم نهاد توسعهسازمان 2 های مردم نهاد توسعهسازمان

 یردولتیغ یهاتشکل یردولتیغ یهاتشکل 1 یردولتیغ یهاتشکل
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 یو علوم اجتماع یعلوم انسان یهاارتباط با رشته
 گویانپاسخاز نظر  یکشاورز یهارشته گرید زیو ن

تر بیش و قرار گرفته است دیمورد تأک
نظر داشتند که ارتباط با شوندگان اتفاقمصاحبه

آن جهت  یهارمجموعهیو ز یوزارت جهاد کشاورز
و  جیترو یارشته انیم یدرسبرنامه یسازمانده

. باشدیم تریبیش تیاهم یدارا یآموزش کشاورز
در این که  با توجه به، است نیمحقق بر ا دگاهید

شوندگان از خبرگان موضوع مصاحبه، یفیک قیتحق
 شوندیمورد نظر بوده و به صورت هدفمند انتخاب م

و با  یفراوان یدارا یهاجه صرف به مقولهتواز این رو 
ها و مقوله یو همه ودهنب حیتوافق نظر باال صح

 ریداشته و قابل تفس تیشده اهم ییشناسا یهاطبقه
، پژوهش نیاست ا دیام. باشندیم یبردارو بهره

 انیم کردیتر در روجامع یهاپژوهش سازنهیزم
و رشته  یو کاربرد آن در حوزه کشاورز یارشته

 . باشد یو آموزش کشاورز جیترو

 هانوشتپی
 یرساله دکتر جیاز نتا یمقاله برگرفته از بخش نیا .1

 تیدر بهبود وضع یارشته انیم لیتحل"با عنوان 

و  جیبر رشته ترو دیبا تأک یکشاورز یآموزش عال
 . دباشیم "یآموزش کشاورز

2. Graham & Gareth 
3. Fjeslted & Steen 
4. Kroma 
5. Para & Horn 
6. Shinn 
7. Perry 
8. Pramanik 
9. Taba 
10. Erickson 
11. Humanitas 
12. Lake 
13. Helene & Oudot 
14. Welch 

شوندگان در از مصاحبه یبعض یپراکندگ لیبه دل .10
 . بهره گرفته شد یاز مصاحبه تلفن، سطح کشور

به منظور  یو تلفن یحضور یهادر مصاحبه .11
مصاحبه شونده مورد پرسش قرار  تیرضا، ضبط صدا

کار را به  نیشوندگان اجازه احبهگرفت و تمام مصا
 ییآشنا انگریامر ب نیمحقق دادند و ا

و در  یفیک قیشوندگان با انجام روش تحقمصاحبه
 . پژوهشگر بود یمسأله برا نیا تینظر گرفتن اهم

17. Anaeto, etal 

 

 

 هابعمن

، سال اول، یدر علوم انسان یارشتهانیمطالعات م نامهفصل. یارشتهانیم یزیربرنامه(. 1311. )پ، یاحمد
 . یو اجتماع یپژوهشکده مطالعات فرهنگ. 31 -121صص، 11تابستان ، 3شماره 

 ارشدکارشناسی یهادوره یارشته انیم یدرس یهاو بهبود برنامه دیتول یبرا یروشگان(. 1333. )ا، یابطح
. صص، 1333بهار ، 11شماره ، سال شانزدهم، رانیا یآموزش مهندس نامه. فصلرانیدر ا یآموزش مهندس

11-40 . 
بر  دیبا تأک یدرسبرنامه یارشته انیم یسازمانده(. 1334. )م، یریو ام، م، نژادیسبحان، پ، یاحمد

دانشگاه  یو پژوهش یعلم نامهفصلدو ، یریادگیآموزش و  یهاپژوهش. هادرس یمحتوا یسازاثربخش
 . 1334بهار و تابستان . 1شماره . دیدوره جد. شاهد

استان  یکشاورز انیدانشجو نیفراشناخت در ب یهامؤلفه تیوضع(. 1331. )م، برادران، م، یگیبیتق
 . 1331بهار . 44شماره . یآموزش کشاورز تیریپژوهش مد نامه. فصلخوزستان

در  ستیزطیآموزش مح یارشته انیم یدرسبر برنامه یلیتحل(. 1334. )ز دهیس یو شمس، م دیس، یریشب
. ص، 1334تابستان . 3شماره ، دوره هفتم، یدر علوم انسان یارشته انیمطالعات م نامه. فصلیآموزش عال

 . 140-121ص 
 یکشاورز یدکتر انیدانشجو دگاهیبازار از د ازیموردن یکاربرد مهارت و فناور ینگارندهیآ(. 1331. )ش، یکرم

 . 1331زمستان ، 43شماره . یآموزش کشاورز تیریپژوهش مد نامه. فصلکرمانشاه یدانشگاه راز
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(. ییاقتصاد روستا دگاهیاز د) داریپا یتوسعه و کشاورز(. 1311. )ا ییشمسا، ح دیس، یلنگرود یعیمط
 . انتشارات دانشگاه تهران

 . نگاردانش(. قیتحق یعمل یراهنما) محتوا لیروش تحل(. 1334. )غ، مهریمحمد
، یدر علوم انسان یارشتهانیمطالعات م نامه(. فصل1311. )ذ یخنجرخان، آ، ینالید یمیابراه، ع، ح، ینصرآباد

 . یو اجتماع یپژوهشکده مطالعات فرهنگ. 111 -211ص ص، 11زمستان ، 0شماره 
مطالعات  نامه. فصلیتیباز نظر مباحث علوم تر یارشتهانیگاه علوم میجا(. 1311. )م، یاحمدآبادیلین

پژوهشکده مطالعات . 13 -30ص ص ، 11زمستان ، 1شماره ، سال اول، یدر علوم انسان یارشتهانیم
 12. یو اجتماع یفرهنگ

در نظام  یعلوم انسان یارشته انیم یدرس یهابرنامه تیفیک یابیارز(. 1333) و همکاران. س، ینورآباد
، 1333و زمستان  زییپا، 4شماره ، سال دوم. یو عمل در برنامه درس هینظر نامهفصلدو . رانیا یدانشگاه

14-00 . 
 یدانشکده کشاورز انیدانشجو هیپا یعلل ضعف دانش کشاورز(. 1334. )م، یو صفر، پ، نجفلو، ج، یعقوبی

 . 1334زمستان . 30شماره . یآموزش کشاورز تیریپژوهش مد نامه. فصلزنجان
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Abstract 

In the pathway of the evolution of higher education, there are footprint of different 

approaches and models of educational planning and curriculum that analytic perspective on 

approaches and fields reveals that each one is based on conditions, needs and constraints, and 

this is why continuous thinking about Curriculum is essential. The curriculum is not separate 

from the discipline, and in its broadest meanings it is what is learned to the learner. Content of 

curriculum contains of organized and stored knowledge, terminology, information, reality, facts, 

foundations, methods, concepts, phenomena and issues related to the subject. In the agricultural 

education system and the trend of agricultural extension and education, there is a 

interdisciplinary approach. The purpose of this paper is to rethink the content of the curriculum 

for agricultural extension and education based on an interdisciplinary approach. To achieve this, 

the methodology of qualitative and quantitative content analysis and the semi-structured 

interview technique were used with 21 faculty members and experts in agricultural extension 

and education.. Interviews were conducted in summer and autumn of 1396 in person and on the 

phone. For data processing, open source coding was used to identify the main categories. The 

findings indicate that the formation of agricultural extension and education was based on the 

interdisciplinary approach and the main focus of this field is human development for agriculture 

and rural areas. Its most important axis, the center of management and rural sociology, and 

agricultural development, and the most important competencies, was to acquire the 

competencies of farm management from pre-production to consumption. In this regard, the most 

important disciplines and organizations interacting with the agricultural extension and 

education, the humanities and social sciences and the Ministry of Agriculture Jihad and its 

organizations.  

 

Index Terms: reprogramming, interdisciplinary curriculum, curriculum content, agricultural 

extension and education.  
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