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چکیده
نظـام آمـوزش کشـاورزی باید همگام با رشـد جمعیت جهـان، تغییر اقلیم و همچنین پیشـرفت روزافزون دانـش و فناوری  

در علـوم کشـاورزی، نسـل کنونـی و آینـده کشـاورزان را برای حل مسـائل و چالش های سـده پیش رو، رقابـت در عرصه داخلی 

و جهانـی، رویارویـی بـا نوسـان ها و به کارگیـری بهینـه از فناوری هـای نویـن آماده سـازد. دسـتیابی بـه این هدف هـا نیازمند 

بازبینی و به روزرسـانی پیوسـته نظام  آموزش کشـاورزی و پیش بینی و تدوین  رهیافت پسـندیده ی آموزش کشـاورزان آینده 

اسـت. هـدف اصلـی ایـن بررسـی، تعییـن رکن هـای رهیافـت نوین آمـوزش کشـاورزی به منظـور تربیـت کشـاورزان آینده در 

ایـران از دیـدگاه صاحب نظـران و متخصصـان نظام آموزش کشـاورزی می باشـد. جامعه آماری این بررسـی شـامل هیئت علمی 

گروه های ترویج و آموزش کشـاورزي در دانشـکده هاي کشـاورزي، مرکزهای تحقیقات و آموزش کشـاورزی و موسسـه آموزش 

و ترویـج کشـاورزی بودنـد کـه 26 نفر آنـان با اسـتفاده از روش نمونه گیری گلوله برفـی خطی انتخاب و نظرخواهی تا رسـیدن 

بـه مرحلـه آسـتانه سـودمندی ادامـه یافـت. داده هـای مـورد نیـاز در ایـن پژوهـش با اسـتفاده از فـن دلفـی و ابزار گـردآوری 

پرسشـنامه حاوی سـواالت باز پاسـخ و بسـته پاسـخ با طیف سـنجش لیکرت پنج گزینه ای و طی سـه مرحله گردآوری شـد. 

پـس از رتبه بنـدی متغیرهـا بـا اسـتفاده از میانگیـن و انحـراف معیار و نیـز ضریب هم نوایی یا تطبیق کندال مشـخص شـد که 

پـس از پایـان مرحلـه سـوم توافـق و اتفـاق نظر قـوی بین پاسـخگویان حاصل شـده و اجـرای روش فنی دلفی متوقف شـد. در 

نهایـت پـس از جمع بنـدی پاسـخ ها، ارکان رهیافت آموزش کشـاورزان آینده ایران شـامل آرمان و فلسـفه، هدف هـا، راهبردها 

و راهکارهـا و برنامه هـای اجرایی شناسـایی،  تبیین و تحلیل شـدند. 
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مقدمه
منابـع انسـاني، فیزیکـي، سـرمایه اي و نهاده هـا از جمله 
عامل هـای موثـر بـر ارتقـاء کّمي و کیفـي بخش کشـاورزی 
بـه شـمار می رونـد کـه در ایـن میـان، منابـع انسـاني ضمن 
ایفـاي نقـش اصلـي، دیگـر عامل هـا را نیـز تحـت کنتـرل و 
تاثیـر خـود دارد )بهزادنسـب، 1397(. نسـل جـوان در عصر 
متغیـر، متحـول و غیرقابـل پیش بینـی کنونـی و آینـده در 
زمـره ی کشـاورزان آینـده ای خواهنـد بود که در شـغل های 
موجـود، شـغل های آینـده و شـغل های نوظهـور کشـاورزی 
مشـغول بـه کار خواهنـد شـد. منظـور از کشـاورزان آینـده، 
نوجوانـان و جوانـان روسـتایی در طیـف سـنی 17 تـا 35 
سـال می باشـند کـه در منطقه هـای روسـتایی سـاکن بوده 
و شـاغل یـا عالقه منـد بـه اشـتغال در مشـاغل کشـاورزی 
هسـتند )حیدرنـژاد و همـکاران، 1399(. توجـه بـه تربیت و 
آماده سـازی ایـن نوجوانان و جوانان کـه در آینده ای نزدیک 
وارد ایـن شـغل ها خواهنـد شـد از وظایـف برنامه  ریـزان و 

سیاسـت گزاران خواهـد بـود. 
و  مهارتـی  غیررسـمی  و  رسـمی  آموزش هـای  ارائـه 
شـغلی بـه جوانـان و نوجوانـان افـزون بـر آشـنا کـردن آنان 
بـا شـغل ها و حرفه هـای مختلـف، آنـان را بـرای ورود بـه 
شـغل های مـورد عالقـه و مرتبط با اسـتعداد و توانایی  شـان 
ترغیـب و تشـویق خواهـد کـرد. ایـن آموزش هـا افـزون بـر 
دنبـال کـردن هدف هـای مهارت آمـوزی بـه دنبـال هدایـت 
شـغلی نوجوانـان و جوانان جهـت انتخاب و احراز شـغل های 
مـورد عالقه شـان نیـز می باشـد. ترمیـم و تقویـت دانـش و 
مهارت هـای جوانـان شـاغل در بخش هـای مختلـف بـا ارائه 
آموزش هـای غیررسـمی و کوتاه مـدت فنـی و حرفـه ای و 
ترویجـی نیـز از دیگـر دسـتاوردهای این نظام های آموزشـی 

خواهـد بـود )شـعبانعلی فمـی، 1386(. 
بررسـی تجربه هـای توجـه به آمـوزش کشـاورزان آینده 
در جهـان نشـان می دهد کـه ایـاالت متحده آمریـکا در این 
زمینـه پیـش قدم بـوده اسـت. در آغـاز باشـگاه های جوانان 

قانـون  تصویـب  بـا   4-H باشـگاه های  قالـب  در  روسـتایی 
اسـمیت-لیور در سـال 1914 در آمریـکا رسـمیت یافتنـد. 
تشـکل های کشـاورزان آینـده در آمریـکا )1FFA( در سـال 
1928میـالدی ایجـاد شـدند و پـس از مدتـی، متخصصـان 
آموزش کشـاورزی از دیگر کشـورها از جمله کانادا و انگلیس 
طـی دهه هـای1920 و1930 ایجاد و تاسـیس سـازمان های 
کشـاورزان آینـده را با الگوگیری از باشـگاه کشـاورزان آینده 

آغاز کردنـد )نـوروزی، 1388(. 
بـا همـکاری  الگـوی H-4 و  ایـران نیـز بـر مبنـای  در 
کارشناسـان سـتادی از سـوی مروجان و کارشناسان میدانی 
ترویـج در سـال 1335 باشـگاه "4د" بـا هدف ارتقـای دانش 
کشـاورزی جوانـان روسـتایی، ترغیـب آنـان بـه مشـارکت 
در فعالیت هـای گروهـی و کسـب مهـارت در بـه کارگیـری 
فناوری هـا در برخـی منطقه های روسـتایی کشـور تاسـیس 
شـد )کاظم زاده و همکاران، 1375(. پس از انقالب اسـالمی، 
در شـهریور 1373دسـتور کار اجرایی "برنامه فعالیت آموزش 
جوانـان روسـتایی" توسـط سـازمان تحقیقـات، آمـوزش و 
ترویـج کشـاورزی صـادر و بـه دنبـال آن نخسـتین باشـگاه 
جوانان روسـتایی در یکی از دهسـتان های شهرسـتان ساری 
افتتـاح شـد. البتـه در ادامـه کار باشـگاه ها، چـون ایـن طرح 
نتوانسـت همپـای هدف هـای پیشـرفته خـود حرکـت کند، 
موفقیتـی بـه دسـت نیامـد و بـه  تدریـج فعالیـت باشـگاه ها 
در سـال 1375 کاهـش یافـت و بـه تعطیلی گراییـد )فتحی 

مقـدم، 1387(. 
مسـلم اسـت تحقق یک نظـام آموزش اثربخش مسـتلزم 
شـکل گیری یـک جریـان یاددهـی یادگیـری کارآمد اسـت. 
فرآینـد یاددهـی یادگیری متشـکل از ابعاد پرشـماری اسـت 
کـه در آغـاز بایـد کلیـات آن را در چارچـوب یـک رهیافـت 
 .)1388 )تـرك زاده،  گـردد  بررسـی  آموزشـی  اثربخـش 
رهیافـت عبارت اسـت از شـیوه عمـل در یک نظام و تجسـم 
فلسـفه آن، کـه به منزله سرمشـقی بـرای کلیـه فعالیت های 

1- Future Farmers of America
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نظـام می باشـد. رهیافـت بیشـتر بـه اصـول حاکـم بـر نظـام 

شـبیه اسـت کـه بـه جنبه هایـی همچـون سـاختار، رهبـری 

طـرح و منابـع تحـرك بخشـیده و آنهـا را هدایـت می کنـد 

)مقـدس  فریمانـی و همـکاران، 1398(. 

مقـدس فریمانـی و زمانـی )1386( ارکان مهـم و اصلـی 

در طراحـی و تدویـن رهیافت های آموزشـی را شـامل 4 جزء 

فلسـفه، هدف، راهبردهـا و راهکارهای اجرایـی آن می دانند. 

نخسـتین جزء رهیافت آموزشـی، فلسـفه و ضـرورت وجودی 

آن می باشـد. فلسـفه آمـوزش و پـرورش بـه بررسـی ماهیت 

فراهـم  در  سـعی  کـه  می پـردازد  آن  ابزارهـای  و  آمـوزش 

آوردن رهنمـود و روشـن کـردن همه ی جنبه هـای گوناگون 

تعلیمـی، اخالقـی و سیاسـی  از جنبه هـای  )اعـم  آمـوزش 

مربوطـه( و همچنیـن سـاختار اجتماعی وابسـته بـا آن دارد 

آمـوزش  فلسـفه   .)1395 همـکاران،  و  )فدایی ده چشـمه 

متضمـن تفکـری بـه شـیوه منظـم دربـاره آمـوزش اسـت. 

فلسـفه مسـلط اجتماعـی در واقع تعییـن کننده و یا منشـاء 

فلسـفه آمـوزش آن جامعه اسـت کـه بر مبنـای آن هدف ها، 

برنامه هـا، روش هـا و حتـی ارزشـیابی فعالیت های آموزشـی 

مـورد واکاوی قـرار می گیـرد )پـور ظهیـر، 1369(. 

دومیـن رکـن بنیادین کـه در تدویـن رهیافت آموزشـی 

بایـد در نظـر گرفته شـود، هـدف آن رهیافت اسـت. هدف ها 

را  کار  محـدوده  و  آموزشـی جهـت حرکـت  نظام هـای  در 

مشـخص کـرده و مقصـد و منظـور از فعالیـت آموزشـی را 

تعییـن می کننـد. هـدف در واقـع مقصـد نهایـی تعلیـم و 

تربیـت را تعیین می کند و نتایجی را مشـخص می سـازد که 

انتظـار می رود پـس از اجرای یک برنامه آموزشـی، بتوان آن 

نتایـج را در رفتـار فراگیـران آن نظام مشـاهده کـرد )ابراهیم 

 .)1383 زاده، 
تعییـن راهبردهـای آموزشـی بـه عنـوان سـومین رکـن 
مطـرح در طراحـی رهیافت هـای آموزشـی در نظـر گرفتـه 

می شـوند. راهبردهاي آموزشـی را می تـوان تعیین کننده ی 

نـوع وظایـف نظـام آموزشـی کـه زمینـه  سـاز فعالیت هـای 

 .)Merrill, 2000( فراگیـران آن نظـام اسـت، تعریـف کـرد

مریـل2 )2000( راهبـرد آموزشـی را شـامل سـاختار دانـش، 

ارائـه، کشـف و راهنمایـی یادگیرنـده می دانـد و بر ایـن باور 

اسـت راهبردهـای آموزشـی برنامه هـا و فعالیت هـای الزم 

بـرای تعامـل بـا فراگیـران در فراینـد یادگیـری هسـتند که 

معـرف مجموعـه ای از نتایـج مربـوط بـه تصمیم گیری ها در 

مـورد برنامه هـا، روش هـا یـا مجموعـه ای از فعالیت هـا در 

راسـتای رسـیدن بـه یک هـدف آموزشـی خاص می باشـند 

)عظیم پـور و همـکاران، 1394(.  

راهکارهـای  آموزشـی،  رهیافـت  هـر  جـزء  چهارمیـن 

اجرایـی آن نظـام آموزشـی هسـتند. منظـور از راهکارهـای 

پیش بینـی  و  طراحـی  آموزشـی  برنامه هـای  یـا  اجرایـی 

جهـت  در  کـه  اسـت  آموزشـی  فعالیت هـای  و  عملیـات 

راهبردهـا و بـرای رسـیدن بـه هدف هـای آموزشـی از پیش 

تعییـن شـده با توجه به امـکان و محدودیت های آموزشـی و 

همچنیـن نظام ارزشـی جامعه می باشـد. تدویـن راهکارهای 

آموزشـی متضمن داشـتن هـدف، بسـیج نیروهـا، هماهنگی 

فعالیت هـا و افزایـش بازدهـی و سـرمایه نظام آموزش اسـت 

و نداشـتن آن موجـب نابسـامانی و از هـم گسـیختگی امور و 

هدررفـت نیـروی کار، بودجـه و زمـان خواهـد شـد )ثمـری، 

1394(. ارکان مهم یک رهیافت آموزشـی در شـکل 1 نشـان 

داده شـده اسـت. 

2- Merrill
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شکل 1. چارچوب مفهومی تحقیق )ارکان یک رهیافت آموزشی( )منبع: مرور ادبیات تحقیق(

ملک جعفریان و همکاران )1394( در نتایج بررسـی های 

خـود بـر نقـش کلـی آمـوزش   و پـرورش در ابعـاد مختلـف 
توانمندسـازی تأییـد کـرده و نشـان دادنـد کـه دانش  آموزان 
روسـتایی آموزش  هـای فراگرفتـه از طریق محتـوای کتاب  ها 
و برنامه  هـای آموزشـی را ضعیـف تلقـی می  کننـد. آنـان این 
بـرای شـغل  یابی هماهنـگ  آنـان  نیـاز  نـوع  بـا  آموزش  هـا 
نیسـت و فـرد برای پذیـرش مسـئولیت  های مهـم در جامعه 
آمادگـی نـدارد. از نظـر آنـان شـکل  گیری هـر گونـه زمینـة 
باورهایشـان  ایجـاد شـخصیت و هویـت و    توانمندسـازی و 

اغلـب تحـت تأثیـر نهـاد خانواده اسـت.

عباس پـور و همـکاران )1395( پژوهشـی بـا هـدف ارائه 
بهره بـرداران کشـاورزی در  آمـوزش  برنامـه  بـرای  الگویـی 
وزارت جهادکشـاورزی بـا روش ترکیبـی اکتشـافی از دیدگاه 
کارگـزاران نظـام آمـوزش کشـاورزی وزارت جهادکشـاورزی 
کـه  داد  نشـان  پژوهـش  کیفـی  یافته هـای  دادنـد.  انجـام 
آمـوزش  برنامـه  الگـوی  تشـکیل دهنده  اولیـه  مولفه هـای 
بهره بـرداران شـامل 8 مولفـه؛ نیازهای آموزشـی کشـاورزان، 
تعییـن هدف هـای آموزشـی، محتـوای آمـوزش کشـاورزان، 
روش های آموزشـی، مدیریت آموزشـی، ارزشـیابی آموزشی، 
فضا و محیط آموزشـی، آموزشـگران و مربیان بوده اسـت. در 
بخـش کّمـی نتایـج مقایسـه میانگیـن مولفه هـای به دسـت 

طـی سـال های اخیـر اگرچـه در داخـل کشـور بررسـی 
جامعـی در زمینـه طراحـی و تدویـن رهیافت نویـن آموزش 
کشـاورزی بـا توجه بـه تغییر پذیری هـای گسـترده اقلیمی، 
اجتماعـی، اقتصـادی، سیاسـی و فرهنگی ایجاد شـده، انجام 
نشـده اسـت، امـا بررسـی های چنـدی بـه تبییـن برخـی 
چالش هـای نظـام آمـوزش کشـاورزی پرداخته انـد. در ادامه 
بـه نتایـج برخـی از پژوهش هـای داخلـی و خارجـی در ایـن 

زمینه اشـاره شـده اسـت. 
مقـدس فریمانـی و زمانـی )1386( بـرای ارائـه رهیافتی 
آموزشـی در قالـب الگویـی مفهومی برای نظـام آموزش عالی 
کشـاورزی در مقطـع کارشناسـی کـه بـا روش دلفـی انجـام 
شـد بـه تبیین چهـار رکن؛ فلسـفه وجـودی نظام آموزشـی، 
هدف هـا بـه عنـوان مقصـد حرکت، راهبـرد به عنـوان جهت 
و راه انجـام کار و راهـکار بـه عنـوان برنامـه اجرایـی نظـام 
آموزشـی پرداختنـد. یافته هـای ایـن پژوهش منجر بـه ارائه 
یـک رهیافت آموزشـی بـرای نظام آمـوزش عالی کشـاورزی 
در مقطـع کارشناسـی شـد. ایـن رهیافـت بر پایـه این فرض 
اسـت کـه آمـوزش عالـی کشـور در جهـان کـه بـا سـرعت 
در حـال تغییـر و دگرگونـی اسـت، کارایـی الزم را نداشـته 
و فراگیـران را بـرای سـازگاری بـا شـرایط متغیـر و متحـول 

آمـاده نمی سـازد. 
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آمـده حاصـل از آزمـون آزمـون من ویت نـی نشـان داد بیـن 
میانگیـن موجـود و میانگیـن مطلـوب در همـه ی مولفه هـا 
تفـاوت معناداری در سـطح %1 وجـود دارد و وضعیت موجود 

آمـوزش کشـاورزی دارای شـرایط مطلوبی نیسـت. 
عبـداهلل زاده و همـکاران )1395( در بررسـی مهمتریـن 
از  ایـران  در  طبیعـی  منابـع  و  کشـاورزی  آمـوزش  مسـائل 
دیدگاه شـرکت کنندگان در "نشسـت سراسـری آموزش عالی 
کشـاورزی و منابـع طبیعـی: چشـم انداز 1404" مهم تریـن 
مسـئله های برون دانشـگاهی را وجود شـمار زیاد دانشـگاه ها، 
موسسـه ها، مرکزهـا و واحدهای بدون صالحیـت الزم؛ کاهش 
کیفـی ورودی رشـته های کشـاورزی و منابع طبیعـی؛ و نبـود 
آمایـش آمـوزش کشـاورزی شناسـایی کردنـد و مهم تریـن 
مسـئله های درون دانشـگاهی را نیز کم بودن سـهم واحدهای 
عملی/مهارت آمـوزی؛ کـم توجهـی بـه نحـوه ارائـه واحدهای 
عملـی؛ و سفارشـی نبـودن و کاربـردی نبـودن پایـان نامه هـا 

کردند.  شناسـایی 
کـروم3 )2008( در بررسـی مدل های آموزش کشـاورزی 
در ایـاالت متحـده بـر مدل آموزش یکپارچه کشـاورزی سـه 
جزئـی4 تمرکـز کـرده اسـت. مـدل سـه حلقـه ای آمـوزش 
کشـاورزی یکـی از مدل هـای آمـوزش یکپارچـه در حـوزه 
کشـاورزی اسـت کـه در مقطـع متوسـطه در ایـاالت متحده 
اجـرا می شـود. ایـن مدل شـامل سـه نـوع آموزش کالسـی، 
مدرسـه در مزرعـه کشـاورز)5FFS(  و آمـوزش عملـی تحت 
نظـارت آموزشـگر اسـت. در ایـن مـدل بـاور بـر ایـن اسـت 
کـه یـک برنامـه کامـل آموزش کشـاورزی بـه هر سـه حلقه 
نیـاز دارد و در هـر سـه مـورد، اسـتفاده از یادگیـری تجربـی 
یـک ابـزار آموزشـی غالـب اسـت. ارائه دهنـدگان ایـن مدل 
باوردارنـد کـه ایـن مـدل بـا ترکیـب ایـن سـه نـوع آموزش 
زمینـه بهتـری بـرای یادگیری در آمـوزش کشـاورزی فراهم 

می کننـد )رابرتـز و بـال ، 2009(. 

3- Croom
4- Integrated three-component agricultural education 
model
5- Farmer Field School

زامـورا6 )2014( در بررسـی چالش های آموزش رسـمی 
کشـاورزی در فیلیپیـن مهم تریـن مسـئله  ها و چالش هـای 
محدودیـت  می کنـد:  بیـان  زیـر  شـرح  بـه  را  نظـام  ایـن 
بودجه هـای تخصیـص داده شـده، و نیـاز بـه بـه روز رسـانی 
دانـش و مهـارت اسـتادان بـا توجـه بـه تغییرپذیری هـای 

اقلیمـی و فنـاوری ایجـاد شـده. 
مک کیـم و سورنسـن7 )2018( به ارزیابـی برنامه آموزش 
کشـاورزی در گینـه پرداختنـد. نتایـج این بررسـی گویای این 
بـود کـه محدودیت بودجه تخصیص داده شـده بـه برنامه های 
آموزش کشـاورزی، عدم تسـلط و به روز نبودن دانش و مهارت 
مدیـر و معلمان آموزش کشـاورزی و نقطه هـای ضعف مربوط 
بـه برنامـه درسـی و به روز نبـودن آنها با توجه به پیشـرفت ها 
و تغییرپذیری هـای ایجـاد شـده از مهم تریـن چالش های این 
برنامـه شـناخته شـد. افـزون بـر این، سـه نقطه قـوت مهم در 
ایـن برنامه نیز مشـخص شـد که عبـارت بودند از: اسـتفاده از 
یـک مـدل آموزشـی کارآمد و مبتنـی بر عمل و دسترسـی به 

زمیـن های حاصلخیز کشـاورزی. 
و  چالش هـا  بررسـی  در   )2019( همـکاران8  و  هارونـا 
راهکارهـای افزایـش مشـارکت جوانان در آموزش کشـاورزی 
بـه  کشـاورزی  رشـته  دانشـجویان  دیـدگاه  از  نیجریـه  در 
مـوارد زیـر اشـاره کردنـد: نگـرش منفـی و ضعیـف عمومـی 
زیرسـاخت های  و  امکان هـا  بـه حرفـه کشـاورزی،  نسـبت 
ضعیـف آموزشـی، دسترسـی ضعیـف دانشـجویان بـه کمک 
هزینـه تحصیلـی، بودجـه ناکافـی اختصـاص داده شـده بـه 
برنامه هـای عملـی و مهارتـی کشـاورزی، حمایـت ضعیـف 
از دانش آموختـگان بـرای راه انـدازی حرفـه توسـط دولـت، 

ناپایـدار دولـت. سیاسـت های ناسـازگار و 
بـه  کشـاورزی  عرصـه  ورود  بـا  همـگام  اینکـه  نتیجـه 
دوران جدیـد فنـاوری ، نظـام آمـوزش کشـاورزی نیـز متاثـر 
از ایـن تغییرپذیری هـا و فناوری هـا بایـد شـاهد اصـالح و 

6- Zamora
7- McKim and Sorensen
8- Haruna et al.
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دگرگونی های شـگرفی باشـد و این نیازمند تدوین برنامه های 
جامـع بـرای یکپارچگـی و هم افزایی بیـن بخش های  مختلف 
شـغلی در کل زنجیـره، کارفرمایـان، جوانـان جویـای کار و 
نهادهـای آموزشـی می باشـد. در ایـن راسـتا بایسـتی برنامـه 
جامـع آمـوزش و تربیـت کشـاورزان آینـده از طریـق اصـالح 
و بازبینـی برنامه هـای آموزشـی موجـود و تدویـن برنامه هـا 
و رهیافت هـای آموزشـی نویـن بـرای ایـن گروه هـای هـدف 
آموزش هـای  یکپارچه سـازی  بـه  دسـتیابی  گـردد.  تدویـن 
نظـری و عملـی مهارتـی بـرای توانمندسـازی شـغلی، پرورش 
صالحیت هـای حرفـه ای و نوگرایی و کارآفرینـی در این نظام 

آموزشـی بایـد از هدف هـای ایـن نظـام آموزشـی باشـد. 
قالـب  در  کشـاورزی  آموزش هـای  عمـده  ایـران،  در 
و  دانشـگاه ها  توسـط  غیررسـمی  و  رسـمی  آموزش هـای 
مرکزهـای آمـوزش عالـی، هنرسـتان ها، مرکزهـای آمـوزش 
عالـی علمـی کاربـردی و سـازمان های جهـاد کشـاورزی در 
حـال ارائـه می باشـد. امـا بـا وجـود همـه ی ایـن تالش هـا 
و بـا وجـود نقـش حساسـی کـه نظام آمـوزش کشـاورزی در 
توسـعه ایـن بخش بـر عهـده دارد، این نظـام در کشـور ما با 
بازدارنده هـا و چالش هـای پرشـماری روبـه رو اسـت. ضعـف 
در عامل هـای انگیزشـی بـرای جـذب جوانان در رشـته های 
کشـاورزی، نبـود آمادگی به سـرمایه گذاری بخش غیردولتی 
در ایـن حـوزه و نبـود پژوهـش و ارزیابـی جامـع از کارایـی 
عالـی  و  متوسـطه  آمـوزش  دانش آموختـگان  اثربخشـی  و 
کشـاورزی از جملـه این موانع و چالش هـای آموزش مهارتی 
بخـش کشـاورزی اسـت )حجـازی، 1385(. بنابرایـن تقویت 
نظـام آموزش کشـاورزی به منظـور پرورش افـرادی توانمند، 
بـا انگیزه و مسـتقل بـرای ورود به حرفه های کشـاورزی باید 
مـورد توجـه ویـژه برنامه ریـزان و سیاسـتگذاران قـرار گیرد. 
بنابرایـن در ایـن پژوهـش در نظر اسـت با توجه بـه ضرورت 
بازبینـی و تدویـن رهیافـت آموزش کشـاورزان آینـده، ارکان 
اصلـی رهیافـت نویـن آمـوزش کشـاورزان آینـده از دیـدگاه 
صاحبنظران بررسـی و تبیین شـود تا در نهایـت بتوان برنامه 

آموزشـی مناسـب برای آموزش و پرورش کشـاورزان آیندهر 
را تدویـن کرد. 

هدف های پژوهش
هـدف کلي این پژوهـش تبیین ارکان رهیافت  آموزشـي 
مناسـب بـرای نظـام تربیت کشـاورزان آینـده کشـور از نظر 
متخصصـان مجـرب و محققـان آموزش کشـاورزی اسـت. در 
راسـتای دسـتیابی به این هـدف کلی هدف هـای اختصاصی 

زیـر مـد نظر می باشـد: 
1. تعییـن گروه هـای هـدف یـا مخاطبـان نظـام آموزش 

کشـاورزی در نظـام تربیـت کشـاورزان آینده، 
2. تعیین فلسـفه وجـودی و ضرورتی آموزش کشـاورزی 

و حمایـت از کشـاورزان آینده از دیـدگاه متخصصان،
3. تعییـن هدف های آموزشـي آموزش کشـاورزان آینده 

از دیـدگاه متخصصان،
4. تعیین راهبردهاي آموزشـي مناسـب برای دستیابی به 

هدف های آموزش کشـاورزان آینـده از دیدگاه متخصصان، 
5. تعییـن راهکارهـاي اجرایـي در راسـتاي راهبردهـاي 

تعییـن شـده از دیـدگاه متخصصـان.

روش شناسي
بررسـی های  نـوع  از  هـدف  لحـاظ  بـه  پژوهـش  ایـن 
کاربـردی اسـت و از لحـاظ شـیوه اجـرا توصیفی-تحلیلـی 
می باشـد. بـه منظـور گـرد آوری داده هـا در ایـن پژوهش از 
مـرور منبع هـای علمـی مرتبـط و فنی دلفی اسـتفاده شـده 
اسـت. از ایـن روش بـه منظور اسـتخراج نظرهـا از یک گروه 
متخصـص در مورد یک موضوع مشـخص اسـتفاده می شـود. 
هـدف در ایـن روش رسـیدن بـه توافق یـا اجمـاع گروهی از 
طریـق چنـد مرحلـه تکمیـل پرسشـنامه و ارائـه بازخـورد از 
نظرهـای دریافـت شـده، بـه اعضـای گـروه متخصص اسـت 

)عالـی زاده، 1385(. 
جامعـه آمـاری ایـن بررسـی را اعضـای هیئـت علمـی 
دانشـکده هاي  در  کشـاورزي  آمـوزش  و  ترویـج  گروه هـای 
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کشـاورزي، مراکـز تحقیقات و آموزش کشـاورزی و موسسـه 
آمـوزش و ترویـج کشـاورزی و سـازمان تحقیقـات، آموزش و 
ترویـج کشـاورزی تشـکیل می دادنـد کـه بـا معیـار تجربه و 
تخصـص در حـوزه آموزش هـای کشـاورزی انتخـاب شـدند. 
بـه منظـور انتخـاب پاسـخگویان از روش نمونه گیـری گلوله 
نمونه گیـری  روش هـای  انـواع  از  یکـی  کـه  برفـی خطـی 
هدفمنـد اسـت، اسـتفاده شـد کـه در نهایـت 26 متخصـص 
آمـوزش کشـاورزي و واجدین تحقیق و تجربـه در این زمینه 
بـه عنـوان گـروه کارشناسـان براي همـکاري با ایـن پژوهش 

شـدند.  تعیین 
در آغـاز ایـن پژوهـش، پرسشـنامه مرحلـه اول مطابـق 
بـا هدف هـای تحقیـق طراحي شـد. پرسشـنامه ایـن مرحله 
شـامل5 پرسـش مبتنی بر اهـداف تحقیق بود کـه به صورت 
بـاز طراحي شـده بـود. از آنجا کـه هدف اصلی ایـن پژوهش، 
بررسـی ارکان رهیافـت مناسـب آموزشـي به منظـور آموزش 
کشـاورزان آینـده کشـور بـود، پرسـش های این پرسشـنامه 
افـزون بـر شناسـایی مخاطبـان نظـام آمـوزش نسـل آینـده 
کشـاورزان، حـول چهـار عنصـر کلیـدی و اصلـی تشـکیل 
دهنـده ارکان رهیافـت آموزشـي بـه شـرح زیر متمرکز شـد: 
و  فعالیت هـا  هدایـت  منظـور  بـه  آمـوزش  فلسـفه   )1
دیدگاههـای افـراد و واحدهاي آموزشـي به عنـوان چارچوبي 

بـراي تعییـن هـدف هـا، آرمان هـا و ابـزار، 
2( هدف ها به عنوان مقصد یا جهت حرکت،

3( راهبرد به عنوان راه انجام کار و
4( راهکار به عنوان برنامه هاي اجرایي متمرکز شد.  

پـس از ارسـال پرسشـنامه در پایـان سـال 1399 بـراي 
متخصصـان، نظرهـای پاسـخگویان گـرد آوري شـد و با روش 
تحلیـل محتـوا نسـبت بـه اسـتخراج، کدگـذاری،  تلفیـق، 
جمع بنـدي و طبقه بنـدي نظـرات متخصصـان اقدام شـد. در 
ایـن مرحلـه، نتایـج جمع بنـدی شـده از نظرهـای 26 نفر از 
خبـرگان، بـه طـور کلـی 76 گویـه در قالب 5 پرسـش اصلی 
شناسـایی شـد. در ایـن مرحلـه گویه های اسـتخراج شـده از 

مرحلـه قبل، در قالب پرسشـنامه مرحلـه دوم طراحی و پس 
از تعییـن روایـی محتوایی در اختیار پاسـخگویان منتخب در 
مرحلـه پیش قـرار گرفـت. این پرسشـنامه دارای 5 پرسـش 
اصلـی و 76 گویـه بـود. در ایـن مرحلـه پاسـخگو بایـد نظـر 
خـود را دربـاره اهمیـت گویه هـای مطـرح شـده در قالـب 
طیـف لیکـرت پنـج گزینـه ای بـا ارزش خیلـی کم تـا خیلی 

اعـالم می کرد.  زیـاد 
بنـا بـر نظـر کینـی و همـکاران9 )2001( بـه منظـور 
حفـظ اعتبـار بررسـی در ایـن مرحلـه بایـد دسـت کـم 70 
درصـد خبـرگان شـرکت کننـده در فراینـد دلفـی در زمینه 
گویه هـای مطـرح شـده دارای اتفـاق نظـر باشـند )بـه بیـان 
دیگـر بـه لحـاظ میـزان اهمیـت، گزینه هـای زیـاد و خیلـی 
زیـاد را بـرای گویه هـای مطرح شـده، انتخاب کرده باشـند( 
)Goodarzi, 2019(. بـرای بررسـی این امـر، پس از گردآوری 
و تحلیـل داده های حاصل از اجرای مرحله دوم دلفی، شـمار 
11 گویـه  کـه میـزان توافق خبـرگان بر روی آن هـا کمتر از 
70 درصـد بـود حـذف و پرسشـنامه مرحلـه سـوم طراحـی 
شـد. این پرسشـنامه حاوی 5 پرسـش اصلی و 65 گویه بود. 
ایـن پرسشـنامه مجددا در اختیار پاسـخگویان قـرار گرفت و 
از آنهـا خواسـته شـد تـا میزان اهمیـت هر یـک از گویه ها را 

در بررسـی مولفه هـای مطـرح شـده ارزیابـی کنند. 
در ایـن پژوهـش بـه منظـور تعییـن شـمار مرحله هـای 
دلفـی و مشـخص کردن نقطـه توقف نظرخواهـی از خبرگان 
از ضریـب هم نوایـی یـا تطبیقـی کندال10 اسـتفاده شـد. در 
حقیقـت مرحله هـای اجـرای روش دلفـی هنگامـی پایـان 
می یابـد کـه میـزان اتفاق نظـر و هماهنگی نظرهـای اعضای 
گـروه متخصصـان در حـد مطلوبـی )ضریب هم نوایـی 0/5 و 
باالتـر( باشـد. ضریـب هم نوایـی کنـدال، میـزان اتفـاق نظر 
بیـن پاسـخگویان را نشـان می دهـد. ایـن ضریـب مقیاسـی 
بـرای تعییـن درجـه هماهنگـی و میـزان موافقیـت میـان 

9- Keeney et al.
10- Kendall’s Coefficient of Concordance (W)
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چندیـن دسـته رتبـه مربوط به N شـی یا فرد اسـت. ضریب 
هم نوایـی کنـدال نشـان می دهد کـه افرادی که چنـد مقوله 
را بـر مبنـای اهمیـت آنهـا مرتب کرده انـد، به طـور بنیادین 
معیارهـای هماننـدی را برای داوری دربـاره اهمیت هر یک از 
ایـن مقوله هـا بـه کار برده انـد و از ایـن نظر بـا یکدیگر اتفاق 
نظـر دارنـد. چنین مقیاسـي بـه روایـي میـان داوران معروف 

اسـت. ایـن آزمـون، عـددی بیـن صفـر تـا یـک را بـه عنوان 
آمـاره ارائـه می دهـد کـه مقـدار صفـر نشـانگر نبـود توافـق 
)اسـتقالل و نبـود هماهنگـی( و عـدد یک توافـق و هم نوایی 
 .)Schmidt, 1997( می دهـد  نشـان  را  کامـل  تطبیـق  یـا 
جـدول شـماره 1چگونگـی تفسـیر مقدارهـای گوناگـون این 

ضریـب را نشـان می دهـد. 

 )Schmidt, 1997( جدول 1- تفسیر مقدارهای ضریب هماهنگی کندال

W 0/10/30/50/70/9مقدار ضریب کندال

بسیار قوی قوی متوسطضعیف بسیار ضعیف تفسیر میزان اتفاق نظر 

تصمیم گیـري  بـراي   )1997( اسـمیت11  حقیقـت  در 
دربـاره توقـف یـا ادامـه مرحله هـای دلفـي دو معیـار آماري 
ارائـه مي کنـد: نخسـتین معیـار اتفـاق نظـري قـوي میـان 
اعضـاي گـروه متخصصان اسـت که بـر مبنای مقـدار ضریب 
هماهنگـي کنـدال تعییـن مي شـود. در صـورت نبـود چنین 
اتفـاق نظـري از معیـار دوم اسـتفاده مي شـود کـه بـا ثابـت 
مانـدن ضریـب کنـدال یـا رشـد ناچیـز آن در دو دور متوالي 
دلفـي، مي تـوان فهمیـد که افزایشـي در توافـق اعضا صورت 

نگرفتـه اسـت و فرآینـد نظرخواهـي بایـد متوقف شـود. 
فرضیـه صفـر در اجـرای آزمـون کنـدال، فـرض را بـر 
 نبـود توافـق و فرضیـه یـک فـرض را بـر توافق بیـن نظرهای 

11- Schmidt

خبـرگان در زمینـه موضـوع مـورد بررسـی می گـذارد. 
در ایـن پژوهـش ضریب پژوهـش ضریب همبسـتگی کندال 
پس از اجرای مرحله سـوم با نرم افزار SPSS محاسـبه شـد. 
نتیجـه ایـن آزمـون در جـدول شـماره 2 ارائـه شـده اسـت. 
اطالعـات ارائـه شـده جـدول2 نشـان دهنده توافـق و اتفـاق 
نظـر قـوی بیـن پاسـخگویان بـر روی گویه هـای اسـتخراج 
شـده در حـوزه ارکان رهیافـت آمـوزش کشـاورزان آینـده 
ایـران و توقـف مرحله هـای دلفـی می باشـد. از ایـن رو، پس 
از پایـان دور سـوم و دسـتیابی بـه اتفـاق نظـر، انجـام روش 

دلفـی بـا تکمیـل و نهایی سـازی گویه هـای تبیین شـده در 
زمینـه ارکان رهیافـت آموزش کشـاورزان آینـده پایان یافت. 

جدول 2- نتیجه آزمون کندال برای تعیین شمار مرحله های دلفی 

Kendall’s Coefficient of Concordance (W)Sig.Chi-Square

0/790/000167/55

در نهایت پس از گرد آوري اطالعات، استخراج و تحلیل آنها 
و در نهایت جمع بندي داده ها در آغاز سال 1400 صورت گرفت. 
و  میانگین  توصیفی  های  شاخص  از  استفاده  با  ها  داده  تحلیل 

انحراف معیار با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد.

یافته ها 
جـدول شـماره 3 پراکنـش فراوانـی پاسـخگویان را بـر 
مبنـای ویژگی هـای فـردی و حرفـه ای آنان نشـان می دهد. 
همان طـور کـه مشـاهده می شـود، محـل خدمـت بیشـتر 
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پاسـخگویان، موسسـه آمـوزش و ترویـج کشـاورزی و رشـته تحصیلـی اغـب آنـان ترویـج و آمـوزش کشـاورزی بـوده اسـت. 

جدول 3- پراکنش فراوانی پاسخگویان بر مبنای ویژگی های فردی

درصدتعداد

محل خدمت

415/4سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

1142/3موسسه آموزش و ترویج کشاورزی

623مرکزهای تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی

519/3دانشکده های کشاورزی 

26100جمع

رشته تحصیلی

1246/1ترویج و آموزش کشاورزی

1453/2دیگر رشته های کشاورزی

26100جمع

جنسیت

2180/8مرد

519/2زن

26100جمع

اسـتخراج نظرهـای پاسـخگویان منجر بـه ارائه مولفه هـای نظام آموزش و تربیت کشـاورزان آینده شـد. تعریف کشـاورزان 

آینـده یـا گروه هـای هـدف، فلسـفه و ضـرورت وجـود نظـام 
نویـن آموزش کشـاورزی، آرمـان و هدف های نظام آموزشـی، 
از مولفه هـای  آموزشـی  راهکارهـای  راهبردهـا و همچنیـن 
اصلـی ایـن نظـام بودنـد کـه در ادامـه بـه بررسـی نتایـج بـه 

دسـت آمـده در ایـن زمینـه پرداخته می شـود. 

تعریف كشاورزان آینده )گروه های هدف(
در طراحـی ایـن جزء از رهیافت نظام آموزشـی، بایسـتی 
نظـام آموزشـی  اصلـی  آغـاز گـروه هـدف و مخاطبـان  در 
کشـاورزان آینـده تعییـن می شـدند. پاسـخگویان تعبیرهای 
هـدف  گروه هـای  یـا  آینـده  کشـاورزان  واژه  از  مختلفـی 
داشـتند. جمع بنـدی نظرهـای آنان نشـان داد کـه از دیدگاه 
آنـان همـه ی روسـتازادگان، دانش آمـوزان مقطـع متوسـطه 
کشـاورزی و کلیـه جوانـان و نوجوانان با انگیـزه و عالقمند به 
حرفـه کشـاورزی در شـهر و روسـتا باید به عنـوان گروه های 
هـدف مهـم در نظام آموزش کشـاورزان آینـده در نظر گرفته 
شـوند. در ایـن میـان نوجوانـان و جوانان سـاکن روسـتایی و 

عشـایری و فرزندان شـاغالن کنونی در بخش های کشاورزی 
و عشـایری بـه عنـوان مهم تریـن گـروه  هـدف در ایـن نظام 
مـورد تاکیـد قـرار گرفته انـد. در ایـن پژوهـش بـه منظـور 
رتبه بنـدی گزاره هـای احصاء شـده برای هر یـک از مولفه ها 
 .)Ameyaw et al., 2016( نیز از آزمون فریدمن اسـتفاده شد 
مقـدار آماره خی دو 48/992 در سـطح معنـی داری 0/000 
بـه دسـت آمـد. نتایج در جدول شـماره 4 ارائه شـده اسـت. 
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جدول 4- گروه های هدف آموزش و حمایت از کشاورزان آینده از نظر متخصصان

گروه های هدف
دور سومدور دوم 

میانگین 
رتبه ای

رتبه 
گزاره

آماره 
خی دو میانگین

انحراف 
معیار

میانگین
انحراف 

معیار
نوجوانان و جوانان ساکن منطقه های 
روستایی و عشایری و فرزندان شاغالن 

کنونی در بخش های کشاورزی و 
عشایری

4/840/374/670/686/151

48/99

دانش آموختگان مقطع متوسطه 
کشاورزی )فنی و حرفه ای و 

کاردانش(
4/680/634/110/974/814

دانش آموزان مقطع متوسطه 
کشاورزی )فنی و حرفه ای و 

کاردانش(
4/580/644/440/705/572

همه ی نوجوانان و جوانان با انگیزه 
و عالقمند به فعالیت در عرصه 

کشاورزی
4/120/674/260/855/073

نوجوانان و جوانان شهری عالقمند به 
حرفه کشاورزی

4/160/693/480/933/008

نوجوانان و جوانان ساکن در شهر های 
برخوردار از اقتصاد کشاورزی محور

4/120/713/890/894/065

دانشجویان دوره های آموزش عالی 
کشاورزی 

4/120/913/780/973/986

دانش  آموختگان دوره های آموزش 
عالی کشاورزی

4/081/043/481/153/357

مقیاس: خیلي کم: 1؛ کم: 2؛ متوسط: 3؛ زیاد: 4؛ خیلي زیاد: 5

فلسفه وجودی و ضرورت آموزش كشاورزان 
آینده

نمایانگـر  حقیقـت  در  نظـام  یـک  وجـودی  فلسـفه 
هدف  هـای کالن آن نظـام آموزشـی اسـت کـه بـر مبنـای 
آن هـدف  هـای نظـام تدویـن می شـود. در حقیقـت در این 
مرحلـه در پـی پاسـخ بـه ایـن پرسـش بودیـم کـه چـرا بـه 
آمـوزش و تربیـت کشـاورزان آینـده نیـاز داریـم؟ چنانچه در 
جـدول شـماره 5 مشـاهده می شـود، جمع بنـدی نظرهـای 
پاسـخگویان و توجـه بـه میانگین هـای به دسـت آمـده برای 

هـر یـک از گویه هـای نشـان دهنـده اهمیـت بـاالی همه ی 
گزاره هـای مطـرح شـده در زمینـه فلسـفه وجـودی تربیـت 
کشـاورزان آینده می باشـد. امـا نتایج آزمـون فریدمن گویای 
ایـن اسـت کـه از بیـن گویه هـای مطـرح شـده، سـه گـزاره 
"تامیـن نیـروی انسـانی شایسـته و کارآمـد مورد نیـاز بخش 
کشـاورزی"،"افزایش بهـره وری منبع هـای تولید بـا توجه به 
گذار از کشـاورزی سـنتی به کشـاورزی پیشـرفته و امروزی" 
و "تامیـن امنیـت غذایـی بـا توجـه بـه افزایـش جمعیـت 
 کشـور و در نهایـت تضمیـن اسـتقالل و امنیت ملی کشـور" 
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بـه عنوان سـه گـزاره ای مطرح شـدند کـه در اولویـت اول تا 
سـوم قـرار گرفته انـد. بنابراین آرمـان نظام آمـوزش و تربیت 

کشـاورزان آینـده به شـرح زیر تدوین شـد:
"آرمـان ایـن نظـام آموزشـی واحـد و یکپارچـه؛ آمـاده 
سـازی، توانمندسـازی و جوان گرایـی سـرمایه های انسـانی 
بخـش کشـاورزی بـه منظـور افزایـش بهـره وری منبع هـا و 

اشـتغال پایـدار منابـع انسـانی از طریـق توسـعه آموزش هـا 
و مهارت هـای شـغلی و حرفـه ای بـرای نوجوانـان و جوانـان 
روسـتایی و عالقه منـدان بـه فعالیـت در شـغل های زنجیـره 
و  اصـول  رعایـت  بـا  کشـاورزی  آینـده ی  و  نوپـا  ارزش، 

هدف هـای توسـعه روسـتایی و کشـاورزی پایـدار اسـت."

جدول 5- فلسفه و ضرورت آموزش و حمایت از کشاورزان آینده از نظر متخصصان

فلسفه و ضرورت آموزش و حمایت از کشاورزان 
آینده

دور سومدور دوم
میانگین 
رتبه ای

رتبه 
گزاره

آماره 
خی دو انحراف میانگین

انحراف میانگینمعیار
معیار

تامین نیروی انسانی شایسته و کارآمد مورد نیاز بخش 
کشاورزی 

4/730/534/560/577/931

47/37

تامین و تربیت نیروی انسانی کاهش یافته بخش 
کشاورزی 

4/580/584/540/986/005

افزایش بهره وری منبع های تولید با توجه به گذار از 
کشاورزی سنتی به کشاورزی پیشرفته

4/460/654/370/677/282

تامین امنیت غذایی با توجه به افزایش جمعیت کشور و 
در نهایت تضمین استقالل و امنیت ملی کشور

4/580/704/260/716/983

جوانگرایی و جوان سازی فعاالن مستقیم در بخش بدلیل 
کاهش میانگین سنی شاغالن بخش کشاورزی 

4/350/694/220/756/744

افزایش ضریب انتقال و نفوذ دانش، یافته ها و فناوری 
های نوین در بخش کشاورزی

4/000/693/890/755/118

آشناسازی نسل جدید کشاورزان با روش ها، یافته-های 
نوین پژوهشی، فناوری های نوین و اصول کشاورزی 

پایدار
4/150/734/000/835/857

4/230/763/810/885/079ارتقای کّمی و کیفی محصول های کشاورزی

بهره مندی از ظرفیت های اشتغال در بخش کشاورزی و 
ایجاد اشتغال برای عالقه مندان این بخش 

4/190/804/000/885/916

ارتقای سطح تحصیالت، دانش و مهارت کشاورزی 
شاغالن مستقیم )بهره برداران( در بخش کشاورزی

3/960/823/811/005/0210

ارتقای مزیت رقابتی بخش کشاورزی در مقایسه با 
بخش های صنعت و خدمات

4/040/963/590/844/1111

مقیاس: خیلي کم: 1؛ کم: 2؛ متوسط: 3؛ زیاد: 4؛ خیلي زیاد: 5
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هدف  های آموزش كشاورزان آینده
تربیـت  و  آمـوزش  وجـودی  ضـرورت  تدویـن  از  پـس 
کشـاورزان آینـده، بـه تبییـن و بارزیابـی هدف هـای آموزش 
کشـاورزان آینـده پرداختـه شـد. بـا توجـه بـه میانگیـن بـه 
دسـت آمـده بـرای هـر یـک از گویه هـا مشـخص می شـود 
کـه همـه ی گزاره هـای تبییـن شـده در زمینـه هدف هـای 
نظـام  صاحبنظـران  دیـدگاه  از  آینـده  کشـاورزان  آمـوزش 
زیـادی  خیلـی  و  زیـاد  اهمیـت  دارای  کشـاورزی  آمـوزش 
بوده انـد. چنانچـه در جـدول شـماره 5 نیـز قابـل مشـاهده 
اسـت، جمع بنـدی نظرهـای پاسـخگویان گویـای این اسـت 
کـه در بیـن گزاره هـای مربـوط بـه مولفـه توانمندسـازی و 
"آمـوزش  آینـده،  کشـاورزان  حرفـه ای  صالحیـت  توسـعه 

مهارت هـای توسـعه کسـب و کار و فعالیتهـای کارآفرینانـه 
در حـوزه کشـاورزی بـه نسـل آینـده" ،"ارتقـای مهارت های 
روزآمـد فنـی و تخصصـی فراگیـران در کنـار افزایـش دانش 
آنـان" ،"تمرکـز بـر توانمندسـازی همه جانبـه نسـل آینده و 
ارتقـای صالحیـت حرفـه ای آنـان" و " آشـنا کـردن نسـل 
آینـده از طریـق ارائه آموزش رسـمی و غیررسـمی با تغییر و 
دگرگونـی  فناورانه و روش های افزایش بهـره وری نهاده های 
تولیـد" در 3 اولویت اول هدف های آموزش کشـاورزان آینده 
قـرار گرفته انـد. رتبه بنـدی گزاره هـا در دیگـر مولفه هـای 
مربـوط بـه هـدف هـا نظام آمـوزش کشـاورزان آینده کشـور 

در جـدول شـماره 6 قابـل مشـاهده اسـت. 

جدول 6- میزان اهمیت هدف های آموزش کشاورزان آینده کشور از نظر متخصصان

هدف های آموزش کشاورزان آینده
دور سومدور دوم

میانگین 
رتبه ای

رتبه 
گزاره

آماره 
خی دو انحراف میانگین

انحراف میانگینمعیار
معیار

ای
فه 

حر
ت 

حی
صال

عه 
وس

 و ت
زی

سا
ند

انم
تو

ارتقای مهارت های روزآمد فنی و 
تخصصی فراگیران در کنار افزایش 

دانش آنان 
4/310/624/330/683/632

11/24

آموزش مهارت های توسعه کسب و 
کار و فعالیتهای کارآفرینانه در حوزه 

کشاورزی به نسل آینده
4/150/674/520/644/111

تمرکز بر توانمندسازی همه جانبه نسل 
4/150/674/330/733/632آینده و ارتقای صالحیت حرفه ای آنان

آشنا کردن نسل آینده با روش های 
مدیریت مزرعه شامل؛ مدیریت 

خطرپذیری، شناخت بازار، بازاریابی 
محصول، شبکه سازی و...

4/080/744/180/783/204

آشنا کردن نسل آینده با ارائه آموزش 
رسمی و غیررسمی با تحوالت 

فناورانه و روش های افزایش بهره وری 
نهاده های تولید

3/880/774/220/643/303

آشنا کردن نسل آینده با بازارهای 
جدید و بین المللی و آموزش 

مهارت های مورد نیاز برای صادرات 
)ازجمله برندسازی، بازاریابی( 

3/880/774/150/863/135
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هدف های آموزش کشاورزان آینده
دور سومدور دوم

میانگین 
رتبه ای

رتبه 
گزاره

آماره 
خی دو انحراف میانگین

انحراف میانگینمعیار
معیار

زی
اور

کش
ش 

موز
م آ

ظا
ی ن

ده
مان

یکپارچگی و انسجام بخشی به نظام ساز
آموزش کشاورزی از طریق ایجاد 

هماهنگی و یکپارچگی بین همه ی 
وزارتخانه ها و متولیان آموزش 

کشاورزی 

4/230/593/701/103/392

9/571

هماهنگی دوره های آموزش رسمی 
کشاورزی با نیازها و سیاست های 

اشتغال در کشور
3/730/964/040/903/611

زی
اور

کش
عه 

وس
ر ت

ی د
دار

 پای
ول

 اص
قاء

آموزش اصول حفاظت از منبع ها و ارت
نهاده های تولید و توجه به نظام تولید 
و توسعه کشاورزی پایدار و دوستدار 

محیط زیست

3/920/634/000/925/963

8/30 تمرکز بر آموزش نسل جدید کشاورزان 
با جهت گیری تولید محصول های سالم 

کشاورزی
4/120/714/040/857/061

آشنا کردن نسل آینده  با دانش بومی و 
ترویج و به کارگیری دانش بومی و خرد 

تجربی در تلفیق با دانش نوین
3/580/814/000/925/982

یزه
 انگ

جاد
و ای

ی 
ورز

شا
ت ک

نزل
ش م

زای
اف

شناسایي، جذب، و نگهداري افراد با 
استعداد و عالقمند برای فعالیت در 

بخش کشاورزی
4/190/754/180/926/523

8/87

فراهم کردن زمینه اشتغال پایدار برای 
4/150/734/040/856/434همه ی عالقمندان به حرفه کشاورزی

ایجاد نگرش مثبت در جامعه به حرفه 
کشاورزی و فرهنگ سازی در راستای 
ارزشمندکردن فعالیت در این بخش

4/150/974/040/856/692

سرمایه گذاری آموزشی در روستاها به 
منظور ایجاد انگیره کافی برای ماندن 

جوانان در روستا و آموزش آنان
4/040/964/410/697/371

مقیاس: خیلي کم: 1؛ کم: 2؛ متوسط: 3؛ زیاد: 4؛ خیلي زیاد: 5

ادامه جدول 6- میزان اهمیت هدف های آموزش کشاورزان آینده کشور از نظر متخصصان

راهبردهـای  رهیافت آموزش كشـاورزان 
ه یند آ

راهبردهـای آموزشـی یکـی دیگـر از ارکان رهیافـت یک 
نظـام آمـوزش کشـاورزی بـه شـمار می آیـد کـه بـه منظور 
دسـتیابی بـه هدف هـای تعیین شـده جهت دهـی می کنند. 

بررسـی میانگیـن به دسـت آمده بـرای هر یـک از متغیرهای 
سـازه راهبردهـای آمـوزش کشـاورزان آینـده گویـای ایـن 
کشـاورزی  آمـوزش  صاحب نظـران  دیـدگاه  از  کـه  اسـت 
همـه ی ایـن گزاره هـا دارای اهمیـت زیـاد و خیلـی زیـادی 
بوده اند. چنانچه در جدول شـماره 7 نیز مشـاهده می شـود، 
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رتبه بنـدی گزاره هـا درون هـر یـک از مولفه هـا بـا اسـتفاده از آزمـون فریدمـن ارائـه شـده اسـت.  

جدول 7- میزان اهمیت راهبردهای آموزشی و حمایتی نظام کشاورزان آینده از نظر متخصصان

راهبردهای آموزشی و حمایتی در نظام کشاورزان آینده
دور سومدور دوم

میانگین 
رتبه ای

رتبه 
گزاره

آماره 
خی دو میانگین

انحراف 
معیار

میانگین
انحراف 

معیار

نی
انو

و ق
ی 

 مال
ای

ت ه
مای

ح

هنرستان های  در  رایگان  تحصیل  امکان 
و  رفاهی  آموزشی،  امکان های  از  برخوردار 
ورزشی مناسب برای دانش آموزان رشته های 

کشاورزی و منابع طبیعی

4/230/654/040/812/853

23/41

کشاورزان  از  حمایت  قانونی  الیحه  ارائه 
آینده و در نظرگرفتن خدمات حمایتی مانند 
مهارت آموزی رایگان، کار حین مهارت آموزی، 
و...  بیمه ای  خدمات  کار،  و  کسب  راه اندازی 

برای عالقمندان ورود به بخش کشاورزی 

4/420/764/560/643/801

و  تحصیلی  هزینه  کمک  پرداخت 
تولیدی،  پروژه های  ویژه  اعتباری  تسهیالت 
مهارت آموزی، ابتکارها، خالقیت و اختراع ها 
های  رشته  دانشجویان  و  دانش آموزان  به 

کشاورزی 

4/040/874/330/783/332

بهره مندی از معافیت های مالیاتی برای کسب 
رشته های  دانش آموختگان  ویژه  کارهای  و 

کشاورزی و منابع طبیعی
4/040/963/960/982/784

تقاضای  و  عرضه  ملی  "سامانه  راه اندازی 
کاریابی  و  معرفی  برای  کشاورزی"  خدمات 
و  حرفه ای  صالحیت  گواهینامه  دارای  افراد 

ثبت تقاضای خدمات کشاورزی

3/800/913/810/772/245

 ها
ت

اخ
رس

 زی
عه

وس
ت

زیرساخت های  توسعه  در  سرمایه گذاری 
آموزش،  مرکزهای  تجهیز  و  آموزشی 
هنرستان ها، و دانشکده های کشاورزی جهت 

مهارت افزایی فراگیران 

4/120/823/930/732/4326/33

هنرستان های  و  تحصیلی  رشته های  توسعه 
کشاورزی در منطقه های روستایی و عشایری 

مبتنی بر آمایش سرزمین
40/754/071/142/571
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راهبردهای آموزشی و حمایتی در نظام کشاورزان آینده
دور سومدور دوم

میانگین 
رتبه ای

رتبه 
گزاره

آماره 
خی دو میانگین

انحراف 
معیار

میانگین
انحراف 

معیار

ش
موز

ت آ
یفی

ی ک
تفا

ار

درس های  محتوای  و  سرفصل ها  بازنگری 
رسمی  غیر  و  رسمی  آموزش  دوره های 

متناسب با نیاز واقعی بخش کشاورزی 
4/460/714/300/722/592

7/76

آموزش  برای  کارآزموده  استادان  از  استفاده 
فراگیران در همه سطح ها و دوره ها و سرمایه 
آموزشگران  آموزش  و  تربیت  برای  گذاری 

باتجربه و مسلط بر دانش روز 

4/040/724/330/782/691

در  استفاده  قابل  ظرفیت های  از  استفاده 
و  کشاورزی  تحقیقات  و  آموزش  مرکزهای 
و  دانش  ارائه  برای  بخش خصوصی  ویژه  به 
و  تفاهم نامه ها  قالب  فراگیران در  به  مهارت 
قراردادهای برد-برد بین وزارتخانه ای و بین 

سازمانی

4/120/714/150/602/314

بهره گیری از کشاورزان پیشرو و کارآفرینان 
موفق در آموزش و تربیت کشاورزان آینده

3/770/954/110/802/413

زی
اور

کش
ی 

نگ
ره

و  ف
ی 

انون
ه ق

یگا
جا

ی 
تال

اع

تهیه سند چشم انداز برای کشاورزان آینده و 
کشاورزی آینده

4/080/844/070/993/433

7/98

کشور  کشاورزی  آموزش  نظام  قانون  تهیه 
نظام  در  یکپارچگی  و  هماهنگی  منظور  به 

مدیریت آموزش کشاورزی کشور
4/190/984/180/923/482

به  منزلت دهی  و  جامعه  در  فرهنگ سازی 
حرفه های کشاورزی با بهره گیری از ظرفیت 

صدا و سیما و دیگر رسانه های جمعی
4/310/974/030/853/244

نظام صالحیت حرفه ای  استقرار  و   تصویب 
احراز  منظور  به  منابع طبیعی  و  کشاورزی 

صالحیت حرفه ای کشاورزان آینده 
4/200/914/410/693/851

مقیاس: خیلي کم: 1؛ کم: 2؛ متوسط: 3؛ زیاد: 4؛ خیلي زیاد: 5

ادامه جدول 7- میزان اهمیت راهبردهای آموزشی و حمایتی نظام کشاورزان آینده از نظر متخصصان

آمـوزش  رهیافـت  اجرایـی  راهکارهـای 
آینـده كشـاورزان 

از تدویـن راهبردهـای کالن آمـوزش کشـاورزان  پـس 
آینـده، راهکارهـای اجرایـی از دیدگاه صاحب نظـران آموزش 

کشـاورزی بررسـی و ارزیابی شـد. هدف از طرح این پرسـش 
مشـخص شـدن ایـن موضـوع بـود کـه ایـن نظـام چگونـه 
می توانـد در راسـتای راهبردهـای تعییـن شـده بـه هـدف 
هـا خـود نائل شـود. در ایـن مرحلـه در حقیقـت ملزوم های 
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جدول 8- میزان اهمیت راهکارهای آموزشی و حمایتی از کشاورزان آینده از نظر متخصصان

راهکارهای آموزش و حمایت از کشاورزان آینده
دور سومدور دوم

میانگین 
رتبه ای

رتبه 
گزاره

آماره 
خی دو میانگین

انحراف 
معیار

میانگین
انحراف 

معیار

 ها
ش

موز
ی آ

عمل
 و 

دی
ربر

 کا
عد

ت ب
قوی

ن

برقراری ارتباط بیشتر فراگیران با 
محیط های واقعی تولیدی و صنایع وابسته 

به کشاورزی
4/270/604/330/735/482

18/54

برنامه ریزی برای دوره های کارآموزی و 
کارورزی اثربخش و بلندمدت و با اجرا و 
نظارت در کشتزارها و باغ های پیشرو و 

محیط های کاری

4/350/754/370/695/501

برقراری ارتباط بین آموزش های عالی 
کشاورزی و محیط واقعی شغلی از طریق 
بازدیدهای علمی منظم از محیط های 
تولیدی، روستاها و کشتزارها و باغ های 

کشاورزان نمونه

4/350/754/300/875/284

فراهم کردن شرایط برای هنرجویان و 
دانشجویان برای ارتباط با شرکت های 

تولیدی، فرآوری، خدماتی و تجاری بخش 
کشاورزی

4/190/754/300/825/313

تربیت و رتبه بندی مربیان حرفه ای و 
کارآزموده در مرکزهای ویژه مهارت آموزی 

مربیان کشاورزی
4/270/604/220/895/066

بازآموزی و مهارت افزایی مستمر فراگیران و 
فعاالن بخش کشاورزی 

4/120/593/890/974/249

بهره گیری از توان بخش خصوصی و 
تولیدکنندگان پیشرو و نمونه برای 

آموزش -های مهارتی کشاورزی
4/120/774/260/815/175

سـخت افزای، نرم افـزاری و حمایتـی مورد نیاز بـرای اجرایی 
پاسـخگویان  دیـدگاه  از  آمـوزش  نویـن  نظـام  ایـن  کـردن 
بـرای  ارائـه شـده  میانگین هـای  از  بررسـی شـد. چنانچـه 
همـه ی گزاره هـای شناسـایی شـده در زمینـه راهکارهـای 
اجرایـی کـردن نظـام آمـوزش کشـاورزان آینـده در جـدول 
شـماره 7 نیز مشـخص اسـت، همـه ی گزاره های شناسـایی 

شـده دارای اهمیـت باالیـی در اجرایـی کـردن نظـام مـورد 
نظـر آمـوزش کشـاورزی هسـتند. رتبه بندی گزاره هـا درون 
هـر یـک از مولفه هـای مرتبط با سـازه راهکارهای آموزشـی 
و حمایتـی از کشـاورزان آینـده در جـدول شـماره 8 ارائـه 

است.  شـده 
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راهکارهای آموزش و حمایت از کشاورزان آینده
دور سومدور دوم

میانگین 
رتبه ای

رتبه 
گزاره

آماره 
خی دو میانگین

انحراف 
معیار

میانگین
انحراف 

معیار

ی 
رد

کارب
د 

 بع
ت

قوی
ن

 ها
ش

موز
ی آ

عمل
گنجاندن آموزش های کارآفرینی کشاورزی و 

در همه ی دوره های آموزشی
3/880/823/961/154/338

تاکید بر ارائه آموزش های عملی و کاربردی 
به روز و سازگار با شرایط اقلیمی کشور

4/500/714/071/034/637

روز
از 

ا نی
ها ب

ش 
موز

ق آ
طبا

ت ان
جه

ی 
ره ا

 دو
ری

زنگ
با

توسعه و تعدیل دوره ها و رشته های 
کشاورزی متناسب با نیازها و الزام های بازار 

کار حال و آینده کشاورزی
4/270/674/260/864/071

6/48

تدوین محتوای آموزشی کاربردی و 
متناسب با نیازهای روز بخش کشاورزی 
کشور بر مبنای استاندارد های صالحیت 

حرفه ای

4/690/474/220/854/042

رصد مستمر وضعیت اشتغال دانش-
آموختگان آموزش های متوسطه و عالی 

کشاورزی برای اصالح و بهبود پیوسته نظام 
کشاورزان آینده

4/000/754/150/823/963

انجام نیازسنجی های دوره ای به منظور 
تعیین دانش و مهارت فنی مورد نیاز به 

ویژه در آموزش های غیررسمی
4/230/864/070/923/694

شی
موز

ی آ
 ها

ت
اخ

رس
 زی

عه
وس

 و ت
یزه

 انگ
جاد

در نظر گرفتن نظام انگیزشی الزم برای ای
فراگیران برای ورود و ادامه تحصیل در 

رشته های کشاورزی
4/270/724/300/723/131

5/14
در اختیار گذاشتن منبع ها و امکان های 

مرکزهای آموزشی به هنرجویان برای تولید 
و اشتغال در حین تحصیل

4/120/714/110/932/942

توسعه هنرستان های کشاورزی و تقویت 
زیرساخت های آموزش های عملی و 

مهارتی به ویژه در روستاها
4/190/804/070/872/933

مقیاس: خیلي کم: 1؛ کم: 2؛ متوسط: 3؛ زیاد: 4؛ خیلي زیاد: 5

ادامه جدول 8- میزان اهمیت راهکارهای آموزشی و حمایتی از کشاورزان آینده از نظر متخصصان
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بحث و نتیجه گیری
ارکان  تدویـن  و  تبییـن  پژوهـش  ایـن  اصلـی  هـدف 
رهیافـت نویـن آمـوزش کشـاورزان آینـده شـامل؛ فلسـفه 
و  راهکارهـا  و  راهبردهـا  هـا،  هـدف  وجـودی،  ضـرورت  و 
برنامه هـای اجرایـی این نظـام از دیـدگاه متخصصان آموزش 
کشـاورزی در ایـران بـود. بنـا بـر یافته هـای این بررسـی، از 
دیـدگاه متخصصـان آمـوزش کشـاورزی، گروه هـای هـدف 
ایـن رهیافـت بـه طورکلـی روسـتازادگان و کشـاورززادگان، 
آمـوزش  دوره هـای  در  هم اکنـون  کـه  افـرادی  همـه ی 
رسـمی و غیررسـمی کشـاورزی تحصیـل کرده و یا مشـغول 
بـه تحصیـل هسـتند و همچنیـن همـه ی افـراد بـا انگیزه و 
عالقمنـد بـه حرفـه کشـاورزی خواهند بـود که نسـل آینده 
کشـاورزان ایـن کشـور را تشـکیل می دهنـد. البتـه بایـد در 
نظـر داشـت کـه آمـوزش ایـن دسـته از فراگیـران افـزون بر 
ارائـه دانـش و مهـارت نوین و متناسـب با نیاز جامعـه، باید با 
جهت گیـری و تمرکـز بـر کارآفرینـی صـورت گیـرد. چرا که 
در جهـان متحـول و رقابـت پذیر کنونی، موفقیـت در اقتصاد 
در گـرو تربیـت نیروی انسـانی خالق و دارای اندیشـه های نو 
در زمینـه بهره گیـری از فرصت هـا و امکان هـای موجـود به 

شـیوه ای متفـاوت و نوآورانـه می باشـد. 
جمع بنـدی دیـدگاه متخصصان نظام آموزش کشـاورزی 
در کشـور گویـای ایـن اسـت کـه از دیـدگاه آنـان، فلسـفه و 
آینـده،  کشـاورزان  آمـوزش  رهیافـت  وجـودی  ضـرورت 
سـرمایه های  جوان گرایـی  و  توانمندسـازی  آماده سـازی، 
بهـره وری  افزایـش  منظـور  بـه  کشـاورزی  بخـش  انسـانی 
منبع هـا و اشـتغال پایـدار منابـع انسـانی از طریـق توسـعه 
آموزش هـا و مهارت هـای شـغلی و حرفـه ای بـرای نوجوانان 
و جوانـان روسـتایی و عالقه منـدان به فعالیـت در حرفه های 
زنجیـره ارزش، نوپـا و آینـده ی کشـاورزی با رعایـت اصول و 
هدف های توسـعه روسـتایی و کشـاورزی پایـدار خواهد بود. 
آمـوزش  نویـن  رهیافـت  هدف هـای  تدویـن  در 
و  توسـعه کسـب  مهارت هـای  آمـوزش  آینـده،  کشـاورزان 

کار و فعالیت هـای کارآفرینانـه در حـوزه کشـاورزی به نسـل 
آینـده بـه عنـوان یکـی از مهم تریـن هدف های ایـن نظام از 
دیـدگاه متخصصـان مطـرح شـد. بـه یقیـن ارتقـای دانش و 
مهارت هـاي مـورد نیـاز فراگیـران بـه منظور توسـعه کسـب 
بـه تغییـر و دگرگونی هـای  بـا توجـه  نوآورانـه  و کارهـای 
پیچیـده دوران کنونـی کـه سـطح نیازمندي هـا و مهارت ها 
را تغییـر داده، آنـان را بـراي ورود بـه جهـان کسـب و کار 
و  رسـمی  آمـوزش  کنونـی  نظام هـای  مي سـازد.   آمـاده 
غیررسـمی کشـاورزی کـه بطـور عمـده نظام هـای سـنتی 
هسـتند، نمي تواننـد پاسـخگوي نیازهـاي در حـال تغییـر 
فراگیران و همچنین بازار کسـب و کار باشـند. چنانچه نتایج 
پژوهش هـای انجـام شـده توسـط مقـدس فریمانـی و زمانی 
)1386(، ملـک جعفریـان و همـکاران )1394( و عباس پور و 
همـکاران )1395( نیـز گویـای ضعف نظام آموزشـی موجود 
در دسـتیابی بـه هدف هـای تدویـن شـده و پاسـخگویی بـه 
نیازهـای بازار بوده اسـت. بنابراین اصـالح  و بازنگری در نظام 
کنونـی آموزشـی بایـد به گونـه ای باشـد کـه انعطاف پذیري 
الزم را داشـته باشـد تـا بتوانـد بـا بـه کارگیـری امکان هـای 
بـه  یادگیـری،  و  یاددهـی  مناسـب  و روش هـای  آموزشـی 
جدیـد،  محیط هـاي  بـا  درسـت  برخـورد  نحـوه  فراگیـران 
توانایـی حـل مسـئله و توسـعه کسـب و کارهـای نوآورانـه را 

دهد.  ارائـه 
یکپارچگـی و انسجام بخشـی به نظام آموزش کشـاورزی 
مـوارد  از  کشـاورزی  آمـوزش  نظـام  یکپارچـه  مدیریـت  و 
دیگـری بـود که در زمینـه هدف های این رهیافـت از دیدگاه 
پاسـخگویان در اولویـت باالیی قرار گرفت. پیشـنهادهای این 
طـرح بـرای مدیریـت ایـن نظـام آموزشـی اسـت. آمـوزش 
بـه  دسـتیابی  و  موفقیـت  در  بنیادیـن  عامـل  کشـاورزی 
هدف هـای توسـعه پایـدار کشـاورزی در هر کشـوری اسـت. 
هـم اکنـون متولیان آمـوزش کشـاورزی کشـور وزارت علوم، 
تحقیقـات و فنـاوری در زمینـه آموزش هـای رسـمی عالـی 
کشـاورزی، وزارت آمـوزش و پـرورش در زمینـه آموزش های 
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رسـمی متوسـطه کشـاورزی، سـازمان آموزش فنی حرفه ای 
در زمینـه آموزش هـای مهارتـی فنـی و حرفه ای کشـاورزی 
و وزارت جهادکشـاورزی در زمینـه آموزش هـای غیررسـمی 
کشـاورزی هسـتند. بنابر شـرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد 
مهارتـی  آموزش هـاي  اجـراي  و  برنامه ریـزي  کشـاورزی، 
شـاغالن بخش کشـاورزي درچارچوب سیاسـت هاي مصوب 
و همچنیـن آمـوزش روش هـا و فنـون نویـن کشـاورزي بـه 
تولیدکننـدگان بخـش کشـاورزی از وظایـف اصلـی وزارت 
بـا  اسـت.  کشـاورزی  آمـوزش  زمینـه  در  جهادکشـاورزی 
توجـه بـه گسـتردگی و تنوع شـغلی و سـنی شـاغالن بخش 
ایـن  سیاسـتگذاری  و  نظارتـی  وظایـف  نیـز  و  کشـاورزی 
وزارتخانـه در حـوزه آموزش هـای رسـمی و متوسـطه بنابـر 
قانون هـا و آیین نامه هـای مصـوب )ماننـد قانـون افزایـش 
برنامه هـای  سیاسـت های  کشـاورزی،  بخـش  بهـره وری 
هدفمنـد  آموزش هـای  بـه  دسـتیابی  و...(  کشـور  توسـعه 
و  کشـاورزی  توسـعه  هدف هـای  راسـتای  در  اثربخـش  و 
روسـتایی نیازمنـد مدیریتـی کارآمـد و یکپارچـه در آموزش 

کشـاورزی وزارت جهادکشـاورزی اسـت. 
در اصـل سـاختار سـازمانی آمـوزش کشـاورزی در ایـن 
فرآیندهـای  یـا  آن  مخاطبـان  تنـوع  بـا  متناسـب  وزارت 
آموزشـی مـورد نیـاز بـوده اسـت. سـاختار سـازمانی آموزش 
مخاطبـان  تقسـیم بندی  مبنـای  بـر  می توانـد  کشـاورزی 
)نوجوانـان،  سـنی  شـرایط  اسـاس  بـر  کشـاورزی  آمـوزش 
جوانـان و بزرگسـاالن(، جنسـیت )مـردان و زنـان(، حرفه ها 
یـا نظـام بهره بـرداری آنـان )کشـاورزان/زراعت، دامـداران/

و...(،  مرتعداران/مرتعـداری  باغـداری،  باغـداران/  دامـداری، 
نـوع فعالیـت در زنجیـره تولیـد کشـاورزی )سیاسـتگذاران، 
محققـان، مروجان، مدرسـان، تولیدکننـدگان، بازاریابان و ...( 
صـورت پذیـرد. در گزینـه دوم، سـاختار سـازمانی آموزشـی 
تعریـف  آمـوزش  فرآینـد  مبنـای  بـر  می توانـد  کشـاورزی 
شـود. نیازسـنجی، برنامه ریـزی آموزشـی، تدویـن محتـوا و 
منبع هـای آموزشـی، فعالیت هـای فـوق برنامـه، کارآمـوزی 

و کارورزی، اجـرای برنامـه آمـوزش، نظـارت و ارزشـیابی از 
جملـه فرآیندهـای کلیـدی آمـوزش اسـت که بـرای هر یک 
واحـد سـازمانی مجـزا در نظـر گرفتـه می شـود. بنابراین در 
نظـام آمـوزش کشـاورزان آینده، بـر مدیریـت یکپارچه نظام 
آمـوزش کشـاورزان آینـده تاکیـد شـود. در چارچـوب ایـن 
مدیریـت یکپارچه، همه ی آموزش های رسـمی و غیررسـمی 
مرتبـط بـا آمـوزش کشـاورزان آینـده ماننـد آموزش هـای 
رسـمی عالـی و متوسـطه و آموزش هـای غیررسـمی بهـره 
بـرداران، آموزش هـای کوتاه مدت ترویجـی و فنی و حرفه ای 
جوانـان روسـتایی و نیـز آموزش هـای بـدو و ضمـن خدمت 
مربیـان کشـاورزی در قالب اداره های مسـتقل قـرار خواهند 
گرفـت تـا ضمـن ارتقـای هم افزایـی در کارکردهـا، پوشـش 
را  آینـده کشـور  آمـوزش کشـاورزان  و هدفمنـد  گسـترده 
محقـق سـازند. همچنیـن دبیرخانه آموزش کشـاورزان آینده 
بـرای برنامه ریـزی و هماهنگـی بـا واحدهـای فـرا سـازمانی 
و بـه عنـوان دبیرخانـه شـورای مشـورتی و سیاسـتگذاری 
آموزش هـای کشـاورزان آینـده در چارچـوب ایـن مدیریـت 

اسـت. ضروری 
بـه طـور کلـی توجـه بـه جامـع نگـری و کل نگـری در 
مقابـل جـزء نگـری و جزیره نگـری در هـر نظـام آموزشـی 
باعـث دسـتیابی بـه هم افزایـی و اثربخشـی آمـوزش خواهد 
و  برنامه ریـزی  ضمـن  آمـوزش  یکپارچـه  مدیریـت  شـد. 
سـازماندهی واحـد و یکپارچه همه ی فعالیت های آموزشـی، 
باعـث رسـیدن بـه آموزشـی هماهنـگ، هدفمنـد و اثربخش 
خواهـد شـد. تسـریع و آسـانگری هماهنگـی بـا واحدهـای 
فـرا سـازمانی و  بیـن زیـر نظام هـا و واحدهـای سـازمانی، 
نظـارت و ارزشـیابی واحـد و یکپارچه، برنامه ریزی آموزشـی 
مبتنـی بـر پروژه هـای اجرایـی و توسـعه ای، دسـتیابی بـه 
عدالت آموزشـی و پوشـش همه مخاطبان آموزش کشـاورزی 
یکپارچه سـازی  برتری هـای  از  مناسـب وظایـف  تقسـیم  و 

مدیریتـی در نظـام آمـوزش کشـاورزی اسـت. 
در تبییـن راهبردهـای نظـام آمـوزش کشـاورزان آینـده 
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محتـوای  و  سـرفصل ها  بازنگـری  پاسـخگویان،  دیـدگاه  از 
درس هـای دوره های آموزش رسـمی و غیررسـمی متناسـب 
بـا نیـاز واقعـی بخـش کشـاورزی از جملـه گزاره هایـی بـود 
کـه در اولویت هـای بـاال در بحـث راهبردهـای ایـن رهیافت 
نویـن قـرار گرفـت. اگرچـه در برخـی دانشـگاه ها بازنگری و 
اصـالح در برنامـه درسـی و سـرفصل ها در حـال اجراسـت، 
امـا دانشـجویان رشـته کشـاورزی به دلیـل نداشـتن تجربه، 
و  کارآفرینـی  در حـوزه  ویـژه  بـه  الزم  آمـوزش  و  مهـارت 
راه انـدازی کسـب و کارهـای نوپـا در حـوزه کشـاورزی هنوز 
بـه موفقیـت الزم و کافـی در راه انـدازی کسـب و کارهـای 
جدیـد دسـت نیافته انـد. بنابرایـن بازبینـی و به روزرسـانی 
غیررسـمی  و  رسـمی  آمـوزش  دوره هـای  سـرفصل های 
کشـاورزی بـا در نظر گرفتـن جهت گیری هـای نوین جهانی 
از جملـه کارآفرینـی، تغییـر اقلیـم، کشـاورزی کم نهـاده، و 
از  محیط زیسـت  و  محصـول  سـالمت  و  پایـداری  اصـول 

جملـه راهبردهـای الزامـی در تدویـن رهیافـت نویـن تربیت 
کشـاورزان آینـده خواهـد بـود. 

در بخـش راهکارهـای اجرایـی نظـام آموزش کشـاورزان 
آینده، اجرای دوره های آموزشـی مهارتـی و یادگیری تجربی 
و عملـی از جملـه مواردی بود که توسـط پاسـخگویان تاکید 
شـده اسـت. بـه یقیـن مهارت آمـوزی در تامیـن نیـروی کار 
ماهـر و متخصـص در بخش کشـاورزی نقش کلیـدی را بازی 
می کنـد و تعلیـم و تربیـت نیـروی کار ماهـر و متخصـص 
رسـالتی اسـت کـه بـر عهده نظـام آمـوزش کشـاورزی نهاده 
ارائـه آموزش هـای  بـه  بنابرایـن توجـه ویـژه  شـده اسـت. 
مهارتـی و یادگیری عملی و تجربی در کشـتزارها و روسـتاها 
از جملـه ضرورت هایی اسـت کـه باید در تدویـن راهکارهای 
آمـوزش کشـاورزی  نویـن  رهیافـت  اجرایـی  برنامه هـای  و 

مـورد توجه بیشـتری قـرار گیرد. 
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Abs tract 

Considering the world's rapid population grouth, climate change, and the advancement of agricultural 

science and technology, agricultural education sys tems have to address the current and future generations of 

farmers to solve the problems and challenges of the coming century, Competition domes tically and globally  

and  with fluctuations and uncertainties caused by climate change as well as the optimal use of agricultural 

technologies. Achieving these goals requires continuous review and updating of agricultural education sys tems, 

and development of components of a desirable sys tem for training future farmers. The main purpose of this 

s tudy is to inves tigate the pillars of a new approach to agricultural education in order to train future farmers 

in Iran from the perspective of experts and specialis ts in the agricultural education sys tem. The s tatis tical 

population of this s tudy included all faculty members of agricultural extension and education departments in 

agricultural colleges, educational assis tants of agricultural research and training centers, and faculty members 

and experts of the Agricultural Education and Extension Ins titute and 26 of them were selected using snowball 

sampling method. Sampling continued until the theoretical saturation s tage was reached.The data required in 

this s tudy were collected using Delphi technique in two s tages. Using Kendall’s Coefficient of Concordance, 

it was found that after the end of the third s tage, a s trong agreement was reached between the respondents and 

the implementation of Delphi technique was s topped. Finally, after summarizing the answers, the pillars of the 

future farmers' education approach, including ideals and philosophy, goals, s trategies and executive plans were 

identified, explained, and analyzed. 
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