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چکیده
نظـام آمـوزش کشـاورزی بایـد همگام با رشـد جمعیـت جهـان، تغییر اقلیـم و همچنین پیشـرفت روزافـزون دانش و 
فنـاوری  در علـوم کشـاورزی، نسـل کنونـی و آینـده کشـاورزان را بـرای حل مسـاله ها و چالش های سـده پیـش رو، رقابت 
در عرصـه داخلـی و جهانـی، رویارویـی بـا نوسـان ها و به کارگیـری بهینـه از فناوری هـای نویـن آمـاده سـازد. دسـت یابی 
بـه ایـن هدف هـا نیازمنـد بازبینـی و به روزرسـانی پیوسـته نظـام آمـوزش کشـاورزی و پیش بینـی و تدویـن رهیافـت 
پسـندیده ی آموزش کشـاورزان آینده اسـت. با وجود رسـالت عظیمی که نظام آموزش کشـاورزی در آماده سـازی جوانان 
و توانمندسـازی بهره بـرداران حـال و آینـده کشـور دارد، ایـن نظام با آسـیب ها و چالش هـای متعددی از جملـه؛ ضعف در 
عوامـل انگیزشـی بـرای جذب جوانان در رشـته های کشـاورزی، پایین بودن سـهم بخش کشـاورزی از پذیـرش دانش آموز 
در آمـوزش متوسـطه کشـور، ضعـف بنیـه علمـی و عملی دانشـجویان بخش کشـاورزی و عـدم تمایل بخش هـای تولیدی 
و تجـاری کشـاورزی در جـذب آنـان مواجه اسـت. از ایـن رو، هدف اصلی ایـن پژوهش، تعیین سـویگان رهیافت آموزشـی 
بـه منظـور تربیـت کشـاورزان آینـده در ایـران از دیـدگاه صاحب نظـران و متخصصـان نظـام آموزش کشـاورزی می باشـد. 
ایـن پژوهـش بـه لحـاظ هـدف، از نـوع مطالعـات کاربـردی و به لحاظ شـیوه اجـرا مطالعـه ای توصیفـی بوده، و بـه لحاظ 
دیدمـان، از رویکـرد کیفـی بهـره گرفته اسـت. جامعه آماری این بررسـی صاحب نظران حوزه آموزش کشـاورزی شـاغل در 
دانشـگاه ها، موسسـه های تحقیقاتـی و سـازمان های اجرایـی مرتبط بـا ترویج و آموزش کشـاورزی بودند کـه در نهایت 10 
نفـر از آنهـا بـا اسـتفاده از روش نمونه گیـری هـدف دار انتخـاب شـدند. داده های مـورد نیاز در ایـن پژوهش با اسـتفاده از 
از مصاحبـه و مـرور گزارش هـای منتشـر شـده جمع آوری شـد. پس از کدگـذاری داده ها و اسـتخراج مفهوم هـا و مقوله ها، 
سـویگان رهیافـت آمـوزش کشـاورزان آینـده ایـران شـامل آرمـان و فلسـفه، هدف هـا، راهبردهـا و راهکارهـا و برنامه های 
اجرایـی شناسـایی و تبییـن شـدند. در نهایـت بـر اسـاس یافته هـای حاصل مواردی کـه بایـد در تدوین نقشـه راه آموزش 

کشـاورزی کشـور در نظر گرفته شـود، پیشـنهاد شد.
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مقدمه 
نقـش عامـل انسـانی در فرآینـد توسـعه، بویـژه توسـعه 
کشـاورزی موثرتـر و پررنگ تـر از گذشـته مشـهود اسـت و 
همـواره مـورد تاکیـد متخصصـان توسـعه کشـاورزی قـرار 
گرفتـه اسـت. در واقـع ارتبـاط مثبـت بین آموزش و توسـعه 
زمانـی،  و  )زارعـی  نـدارد  اسـتدالل  بـه  نیـازی  کشـاورزی 
1395(. ایـن ارتبـاط چنـان اسـت که تقویت و گسـترش هر 
یـک موجـب پیشـرفت دیگـری می شـود. بـی شـک توسـعه 
کشـاورزی هر کشـوری نیز وابسـته بـه سیاسـتها، برنامه ها و 
نظـام آموزش کشـاورزی آن کشـور اسـت )بهرامـی و زمانی، 
1380(. آمـوزش کشـاورزی بـه مجموعـه ای از فعالیت هـای 
تدریـس و یادگیـری اطـالق می گـردد کـه به منظـور تربیت 
نیـروی انسـانی ماهـر بـرای مشـاغل زنجیـره کشـاورزی در 
هنرسـتان ها، مراکز آموزش و دانشـکده های کشـاورزی انجام 

می گیـرد )موحـد محمـدی، 1382(. 
آمـوزش کشـاورزی بـا تربیـت نیـروی انسـانی متخصص 
و کارآمـد موجـب افزایـش سـطح کّمـي و کیفـي تولیـد در 
از طریـق کاهـش هزینه هـاي  سـطح ملـی خواهـد شـد و 
تولیـد، محصـوالت را رقابت پذیـر نموده و ضمن دسـتیابی به 
امنیـت غذایـی، بـا افزایـش امـکان دسـتیابی تولیدکنندگان 
بـه بازارهـای متنوع ملـی و بین المللـی، پایداری شـغل، رفاه 
خانوارهـاي شـاغل و ارتقـای منزلـت اجتماعی کشـاورزان را 
موجب خواهد شد )برادران و همکاران، 1399(. این در حالی 
اسـت کـه نظـام آمـوزش کشـاورزی بـا موانـع و چالش هـای 
متعـددی مواجـه اسـت. ضعـف در عوامـل انگیزشـی بـرای 
جـذب جوانـان در رشـته های کشـاورزی )اعـم از متوسـطه، 
علمـی کاربـردی و آمـوزش عالـی(، پایین بودن سـهم بخش 
کشـاورزی از پذیرش دانش آموز در آموزش متوسـطه کشـور 
و عـدم تمایـل بـه سـرمایه گذاری بخـش غیردولتـی در ایـن 
حـوزه بدلیـل هزینه بـر بـودن این گونـه آموزش ها نسـبت به 
سـایر آموزش هـا، ضعـف بنیـه علمـی و عملـی دانشـجویان 
بخش کشـاورزی و عـدم تمایل بخش های تولیـدی و تجاری 

کشـاورزی در جـذب آنان، و پایین بودن سـهم کشـاورزی از 
آموزش هـای علمی-کاربـردی کشـور از جملـه ایـن موانـع و 
چالش ها اسـت )فالح حقیقـی و همـکاران، 2018(. عالوه بر 
مشـکالت و چالش هـای نظـام آموزش کشـاورزی در کشـور، 
بخـش کشـاورزی نیـز خود بـا مسـائل و مشـکالتی از جمله؛ 
باال بودن سـن کشـاورزان و بهره برداران در بخش کشـاورزي، 
عـدم تـوازن دانـش، تخصـص و صالحیـت حرفه اي شـاغلین 
بخـش، کمبود نیروي انسـاني متخصـص و عالقه مند به ورود 
بـه مشـاغل زنجیره کشـاورزي و هرم نامتـوازن تربیت نیروي 
انسـاني مواجه اسـت کـه بایسـتي از طریـق برنامه ریزي هاي 
آینده نگـر و مسـاله محور نسـبت بـه رفـع آنهـا اقـدام نمـود 

)عبـداهلل زاده و همـکاران، 1395(. 
ورود  بـا  کشـاورزی  بخـش  مـوارد،  ایـن  بـر  افـزون 
فناوری هـای نویـن، عصر جدیدی را در مشـاغل خـود تجربه 
می کنـد و نظـام آموزش کشـاورزی که متاثـر از این تغییرات 
و فناوری هـا اسـت، اصالحـات و تحـوالت بسـیار شـگرفی را 
در خود شـاهد خواهـد بود. بنابرایـن رویارویـی موفقیت آمیز 
بـا کلیـه ایـن تغییـرات نیازمنـد تدویـن برنامه هـای جامـع 
بخش هـای  مختلـف  بیـن  هم افزایـی  و  یکپارچگـی  بـرای 
شـغلی در کل زنجیـره، کارفرمایـان، جوانـان جویـای کار، 
همـکاران،  و  )سـبحانی  می باشـد  و...  آموزشـی  نهادهـای 
1397(. برنامه ریـزان تربیـت کشـاورزان آینـده ضمـن توجه 
بـه اصـالح و بهبـود کلیـه سـویگان )ارکان( نظـام آمـوزش 
بایـد  آن،  غیررسـمي  و  رسـمي  زیرنظام هـاي  و  کشـاورزي 
تمرکـز بـر روسـتازادگان و جوانـان و نوجوانـان سـاکن در 
مناطق عشـایري و روسـتایي، تنوع مشـاغل کشـاورزي حال 
و آینـده، نیازسـنجي آموزشـي مبتني بر مالحظـات اقلیمي، 
نیازهـاي جغرافیایـي و منطقـه اي، شناسـایي و بهره منـدي 
از ظرفیـت آموزش هـاي متوسـطه، عالـي، فني-حرفـه اي و 
بهره بـرداران، ارتبـاط با نیازهـاي بازار کار و کسـب و کارهاي 
نوپا و پرورش کارآفرینان کشـاورزي را سـرلوحه برنامه کاري 
خـود قـرار دهنـد. از ایـن رو، برنامه تربیـت کشـاورزان آینده 
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جوان گرایـی  و  توانمندسـازی  مهیاسـازی،  هـدف  بـا  بایـد 
سـرمایه های بخش کشـاورزی بـه منظور افزایـش بهره وری و 
اشـتغال پایدار از طریق توسـعه آموزش و مهارت های شـغلی 
و حرفـه ای فعـاالن و عالقه منـدان به فعالیـت در این بخش با 
رعایـت اصـول و اهداف توسـعه روسـتایی و کشـاورزی پایدار 

تدویـن گـردد )مقـدس فریمانـی و همـکاران، 1399(.
مسـلم اسـت تحقق یک نظـام آموزش اثربخش مسـتلزم 
شـکل گیری یـک جریـان یاددهی-یادگیـری کارآمـد اسـت. 
فرآینـد یاددهی-یادگیـری متشـکل از چنـد بعـد اسـت کـه 
در آغـاز بایـد کلیـات آن در چارچوب یک رهیافـت اثربخش 
آموزشـی بررسـی گـردد )تـرک زاده، 1388(. رهیافت عبارت 
اسـت از شـیوه عمـل در یـک نظام و تجسـم فلسـفه آن، که 
بـه منزله سرمشـقی بـرای کلیـه فعالیت های نظام می باشـد. 
رهیافـت بیشـتر بـه اصـول حاکـم بـر نظام شـبیه اسـت که 
بـه جنبه هایـی همچـون سـاختار، رهبـری طـرح و منابـع 
تحـرک بخشـیده و آنهـا را هدایت می کند )مقـدس  فریمانی 
بـا عنایـت بـه چالش هـای  بنابرایـن،  و همـکاران، 1398(. 
موجـود و عـدم اثربحشـی مطلـوب نظـام آموزش کشـاورزی 
در دهه های گذشـته سـوال اساسـي این تحقیق اکتشـافي به 

شـرح زیر می باشـد: 
- رهیافـت مطلـوب آمـوزش و تربیـت کشـاورزان آینـده 
جهـت پیونـد بـا مشـاغل کشـاورزي و انطبـاق بـا آمـوزش 
مهارتـي کشـاورزي چه ماموریت هـا، اهداف، اصـول و ارکاني 

باید داشـته باشـد؟ 
طبـق تحقیقـات صـورت گرفته، عـدم توفیـق برنامه هاي 
آمـوزش کشـاورزي ناشـي از بي توجهي به نیازسـنجي و نبود 
الگـوي مـدون در ایـن زمینـه، بي توجهـي بـه سـازوکارهاي 
دوره هـاي  نامناسـب  اجـراي  آموزشـي،  برنامـه  طراحـي 
دوره هـاي  نظام منـد  ارزشـیابي  و  نظـارت  عـدم  آموزشـي، 
آموزشـي و کـم توجهي بـه مکانیزم هاي انگیزشـي در فرآیند 
آمـوزش مي باشـد. بـر ایـن اسـاس بـه نظـر مي رسـد کـه 
قبـل از ارائـه راهـکار، ابتـدا بایـد حوزه هـاي نیازمنـد تحـول 

را شناسـایی کـرد و سـپس بـه تدویـن اسـتراتژي پرداخـت 
)زارعـی و همـکاران، 1397(. 

بررسـی تجربه هـای توجـه بـه آمـوزش کشـاورزان آینده 
در جهـان نشـان می دهـد کـه ایاالت متحـده آمریـکا در این 
زمینـه پیش قـدم بوده اسـت. در آمریکا، پیشـینه برنامه های 
ترویـج ویـژه جوانان روسـتایی به سـال 1902 و تـالش برای 
چهـار  باشـگاه های  قالـب  در  جوانـان  سـازمان های  ایجـاد 
اچ1 بـاز می گـردد. ایـن باشـگاه ها در بسـیاری از کشـورهای 
باشـگاه ها،  ایـن  توسـعه  بـا  شـده اند.  تشـکیل  نیـز  دیگـر 
تشـکل های کشـاورزان آینده در آمریکا2 نیز در سـال 1928 
میـالدی ایجـاد شـدند و پس از مدتـی، متخصصـان آموزش 
کشـاورزی در دیگـر کشـورها از جملـه کانـادا و انگلیس طی 
کشـاورزان  سـازمان های  تاسـیس  و1930  دهه هـای1920 
آینـده آغـاز  باشـگاه کشـاورزان  از  الگوگیـری  بـا  را  آینـده 
کردنـد. در طـی چند دهه کشـورهای بسـیاری سـازمان های 
کشـاورزان آینده را برای جوانان کشورشـان تاسـیس نمودند. 
سـازمان کشـاورزان آینـده یـک تشـکل، کلـوپ یـا سـازمان 
بـرای جوانان روسـتایی اسـت که هـدف از آن ترغیب جوانان 
بـرای تحصیـل در آموزشـهای کشـاورزی و ورود بـه مشـاغل 
کشـاورزی بـه صـورت حرفـه ای اسـت کـه الگـوی آن در 
آمریـکا ایجـاد و بـه تدریـج در دیگر کشـورها گسـترش پیدا 

کـرد )نـوروزی، 1388(. 
بررسـی تاریـخ ترویج کشـاورزی در ایران گویای توسـعه 
فعالیت هـای جوانـان روسـتایی از اوایل دهه  1330 اسـت. در 
ایـران نیـز بر مبنای الگوی چهار اچ و با همکاری کارشناسـان 
سـتادی از سـوی مروجـان و کارشناسـان میدانـی ترویـج در 
سـال 1335 باشـگاه "4د" بـا هدف ارتقای دانش کشـاورزی 
جوانـان روسـتایی، ترغیب آنـان به مشـارکت در فعالیت های 
فناوری هـا در  بـه کارگیـری  گروهـی و کسـب مهـارت در 
برخی منطقه های روسـتایی کشـور تاسـیس شـد )کاظم زاده 
و همـکاران، 1375(. در ادامـه چنیـن رویکـردی در سـال 
1340 »اداره کل فعالیت هـای جوانـان روسـتایی« در کنـار 
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چهـار اداره کل دیگـر )اداره کل هـای خدمـات اداری، ترویـج 
در  اطالعـات(  و  آمـوزش  و  خانـه داری  ترویـج  کشـاورزی، 
سـازمان ترویـج کشـاورزی، فعالیـت خـود را به طـور رسـمی 
آغاز کرد. پس از انقالب اسـالمی، در شـهریور 1373 دسـتور 
کار اجرایـی "برنامـه فعالیـت آمـوزش جوانـان روسـتایی" 
توسـط سـازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشـاورزی صادر 
و به دنبال آن نخسـتین باشـگاه جوانان روسـتایی در یکی از 
دهسـتان های شهرسـتان سـاری افتتاح شـد. البتـه در ادامه 
کار باشـگاه ها، چـون ایـن طرح نتوانسـت همپـای هدف های 
پیشـرفته خـود حرکت کنـد، موفقیتی به دسـت نیامـد و به  
تدریـج فعالیت باشـگاه ها در سـال 1375 کاهـش یافت و به 

تعطیلـی گراییـد )فتحی مقـدم، 1387(. 
طـی سـال های اخیـر اگرچـه در داخـل کشـور بررسـی 
جامعـی در زمینـه طراحـی و تدویـن رهیافت نویـن آموزش 
کشـاورزی بـا توجـه به تغییـر پذیری هـای گسـترده اقلیمی، 
اجتماعـی، اقتصـادی، سیاسـی و فرهنگی ایجاد شـده، انجام 
برخـی  تبییـن  بـه  بررسـی های چنـدی  امـا  اسـت،  نشـده 
چالش هـای نظـام آمـوزش کشـاورزی پرداخته انـد. در ادامـه 
بـه نتایـج برخـی از پژوهش هـای داخلـی و خارجـی در ایـن 

زمینه اشـاره شـده اسـت. 
 )1386( زمانـی  و  فریمانـی  مقـدس  تحقیقـی  طبـق 
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 
آن  بـا  وابسـته  اجتماعـی  سـاختار  همچنیـن  و  مربوطـه( 
دارد )فدایی ده چشـمه و همـکاران، 1395(. فلسـفه آمـوزش 
متضمـن تفکـری بـه شـیوه منظـم دربـاره آمـوزش اسـت. 
فلسـفه مسـلط اجتماعـی در واقع تعییـن کننده و یا منشـاء 
فلسـفه آمـوزش آن جامعه اسـت که بـر مبنـای آن هدف ها، 
برنامه هـا، روش هـا و حتـی ارزشـیابی فعالیت هـای آموزشـی 

دومیـن   .)1386 )پورظهیـر،  می گیـرد  قـرار  واکاوی  مـورد 
رکـن بنیادیـن کـه در تدوین رهیافت آموزشـی بایـد در نظر 
گرفته شـود، هـدف آن رهیافت اسـت. هدف هـا در نظام های 
آموزشـی جهـت حرکـت و محـدوده کار را مشـخص کرده و 
مقصـد و منظور از فعالیت آموزشـی را تعیین می کنند. هدف 
در واقـع مقصـد نهایـی تعلیـم و تربیـت را تعییـن می کنـد و 
نتایجـی را مشـخص می سـازد کـه انتظـار مـی رود پـس از 
اجـرای یـک برنامـه آموزشـی، بتـوان آن نتایـج را در رفتـار 
فراگیـران آن نظـام مشـاهده کـرد )ابراهیـم زاده، 1383(. 
تعییـن راهبردهـای آموزشـی به عنـوان سـومین رکن مطرح 
در طراحـی رهیافت هـای آموزشـی در نظـر گرفته می شـوند. 
راهبردهـاي آموزشـی را می توان تعیین کننـده ی نوع وظایف 
نظام آموزشـی که زمینه  سـاز فعالیت هـای فراگیران آن نظام 
اسـت، تعریـف کـرد )مریـل، 2000(. مریـل )2000( راهبرد 
آموزشـی را شـامل سـاختار دانـش، ارائه، کشـف و راهنمایی 
یادگیرنـده می دانـد و بر این باور اسـت راهبردهای آموزشـی 
برنامه هـا و فعالیت هـای الزم بـرای تعامـل بـا فراگیـران در 
فرآینـد یادگیـری هسـتند کـه معـرف مجموعـه ای از نتایـج 
مربـوط بـه تصمیم گیری هـا در مـورد برنامه هـا، روش هـا یـا 
مجموعـه ای از فعالیت هـا در راسـتای رسـیدن بـه یک هدف 
آموزشـی خـاص می باشـند )عظیم پـور و همـکاران، 1394(. 
چهارمیـن جـزء هـر رهیافـت آموزشـی، راهکارهـای اجرایی 
آن نظـام آموزشـی هسـتند. منظـور از راهکارهـای اجرایـی 
عملیـات  پیش بینـی  و  طراحـی  آموزشـی  برنامه هـای  یـا 
و فعالیت هـای آموزشـی اسـت کـه در جهـت راهبردهـا و 
بـرای رسـیدن بـه هدف هـای آموزشـی از پیش تعیین شـده 
بـا توجـه بـه امـکان و محدودیت هـای آموزشـی و همچنیـن 
نظـام ارزشـی جامعه می باشـد. تدویـن راهکارهای آموزشـی 
متضمن داشـتن هدف، بسـیج نیروهـا، هماهنگـی فعالیت ها 
و افزایـش بازدهـی و سـرمایه نظام آموزش اسـت و نداشـتن 
آن موجـب نابسـامانی و از هـم گسـیختگی امـور و هدررفت 

نیـروی کار، بودجـه و زمـان خواهـد شـد )ثمـری، 1394(. 
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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 مقصد حرکـت، راهبـرد به عنـوان جهت 
و راه انجـام کار و راهـکار بـه عنـوان برنامـه اجرایـی نظـام 
آموزشـی پرداختنـد. یافته هـای ایـن پژوهـش 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. 
مهمتریـن  بررسـی  بـه   )1393( گرزیـن  و  خـاوری 
ایـن  در  پرداخته انـد.  مهارتـی  آمـوزش  نظـام  آسـیب های 
بررسـی  )مؤلفـه(  قالـب 8 محـور  در  آسـیب  پژوهـش 41 
شـد. از لحـاظ مؤلفه هـا، مهمتریـن آسـیب ها بـه ترتیـب در 
سـاختار آموزشی، خط مشـی گذاری، نیروی انسـانی، فرهنگ 
سـازمانی، قوانیـن و مقـررات، فّنـاوری، بودجه ریـزی و تأمین 
منابـع مالـی و نیاز بازاریان و مشـتریان بود. در بحث سـاختار 
آموزشـی مهمترین آسـیب مربوط به شـاخص فرد محوری و 
نه سیسـتم محـوری در نظام آمـوزش مهارتی بـود. در مؤلفۀ 
خط مشـی گذاری، مهمترین شـاخص عدم ترسـیم پیوستاری 
مناسـب بـرای ارتقـاء و بـروز کـردن مخاطبان بـه علت عدم 
ارتبـاط بیـن دسـتگاه های مجـری آموزش های مهارتـی بود. 
مهمتریـن شـاخص در بحـث نیـروی انسـانی، تمایـل انـدک 
جوانـان تحصیـل کـرده بـرای گرفتـن آموزش هـای مهارتی، 
عـدم توجـه به شایسـتگی های مهارت آموختگان بوده اسـت. 
در بحث مؤلفۀ فرهنگ سـازمانی، مهمترین شـاخص آسـیب 
توجـه عامـه بـه آموزش هـای مهارتی بـه عنـوان فعالیت های 
و  قوانیـن  بـر  مترتـب  آسـیب های  در  اسـت.  برنامـه  فـوق 
مقـررات، ناپایـداری و تغییـرات ناگهانی قوانیـن و مقررات در 

رابطـه بـا آموزش های مهارتی بـوده و مهمترین آسـیب ها در 
بحـث فّنـاوری، مسـتهلک بـودن تکنولوژی هـا و دسـتگاه ها 
اسـت و در بحـث تأمیـن منابـع مالـی، ناکافـی بـودن بودجه 
بـرای تجهیـز کارگاه هـا، ناکافی بـودن بودجـه و در بحث نیاز 
بـازار و مشـتریان، طوالنی بـودن برخـی از آموزش های مورد 

نیـاز بـازار کار بدسـت آمد. 
ادهم و شـفیع زاده )1395( به بررسی مهمترین چالش ها 
پرداختنـد.  ایـران  در  مهارتـی  آموزش هـای  راهبردهـای  و 
نتایـج گـروه کانونی نشـان داد مهمتریـن چالش هاي آموزش 
مهارتـي در کشـور عبـارت اسـت از: فقـدان مـدل توسـعه 
آمـوزش عالـي و مشـخص نبـودن میـزان سـهم آموزش هاي 
مهارتـي در نظـام آمـوزش عالـي کشـور؛ عـدم اجـراي نظـام 
صالحیـت حرفـه اي در کشـور؛ فقـدان مهارت هـاي الزم در 
مراکـز مهارت آمـوزي. حاجی هاشـمی و  آموختـگان  دانـش 
موحـدی )1395( بـه آسیب شناسـی آمـوزش کشـاورزی در 
دانشـگاه پیام نور شهرسـتان شـهرضا پرداختند. نتایج نشـان 
داد کـه مهمتریـن مشـکالت و موانـع آمـوزش کشـاورزي 
دانشـگاه پیـام نور شهرسـتان شـهرضا عبـارت اسـت از: عدم 
تناسـب محتوا با رشـته کشـاورزي و نیاز دانشـجویان، حجیم 
بـودن محتـواي دروس نسـبت بـه سـایر دانشـگاه ها، عـدم 
توجـه به تدریـس عملی و اجـراي روش هاي متناسـب با کار 
کشـاورزي، یادگیـري پاییـن دروس، محـدود بـودن امکانات 
یادگیري دروس کشـاورزي و آزمایشـگاه مجهز، عدم تناسـب 
آزمـون بـا نـوع محتـواي درس، عـدم توجـه بـه آزمون هـاي 

مسـتمر و جامـع نبـودن بعضـی آزمون هـا. 
عبـداهلل زاده و همـکاران )1395( در بررسـی مهمتریـن 
از  ایـران  آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی در  مسـائل 
آمـوزش  سراسـری  "نشسـت  در  شـرکت کنندگان  دیـدگاه 
 "1404 چشـم انداز  طبیعـی:  منابـع  و  کشـاورزی  عالـی 
شـمار  وجـود  را  دانشـگاهی  بـرون  مسـئله های  مهم تریـن 
بـدون  واحدهـای  و  مرکزهـا  موسسـه ها،  دانشـگاه ها،  زیـاد 
صالحیـت الزم؛ کاهـش کیفی ورودی رشـته های کشـاورزی 
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و منابع طبیعـی؛ و نبـود آمایش آموزش کشـاورزی شناسـایی 
کردنـد و مهم تریـن مسـئله های درون دانشـگاهی را نیـز کم 
بـودن سـهم واحدهـای عملی/مهارت آمـوزی؛ کـم توجهی به 
نحـوه ارائـه واحدهـای عملی؛ و سفارشـی نبـودن و کاربردی 
نبـودن پایـان نامه ها شناسـایی کردند. عباس پـور و همکاران 
برنامـه  بـرای  الگویـی  ارائـه  هـدف  بـا  پژوهشـی   )1395(
آمـوزش بهره بـرداران کشـاورزی در وزارت جهادکشـاورزی با 
روش ترکیبـی اکتشـافی از دیـدگاه کارگزاران نظـام آموزش 
کشـاورزی وزارت جهادکشـاورزی انجـام دادنـد. یافته هـای 
کیفـی پژوهش نشـان داد که مولفه های اولیه تشـکیل دهنده 
الگـوی برنامـه آموزش بهره برداران شـامل 8 مولفـه؛ نیازهای 
آموزشـی کشـاورزان، تعییـن هدف هـای آموزشـی، محتـوای 
آمـوزش کشـاورزان، روش های آموزشـی، مدیریت آموزشـی، 
ارزشـیابی آموزشـی، فضـا و محیط آموزشـی، آموزشـگران و 

مربیـان بوده اسـت. 
کـروم )2008( در بررسـی مدل هـای آموزش کشـاورزی 
در ایـاالت متحـده بـر مدل آموزش یکپارچه کشـاورزی سـه 
جزئـی3 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 )FFS4( 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(. والتـرا )2013( به بررسـی 
کشـاورزی  یادگیـری  و  آمـوزش  روی  پیـش  چالش هـای 
در بخـش کاکویانـی5 پرداختنـد. نتایـج نشـان داد در کلیـه 
موسسـات مـورد مطالعـه، کشـاورزی یـک رشـته اسـت امـا 

ایـن رشـته در مقایسـه بـا مطالعـات بازرگانـی کـه از لحـاظ 
فراگیـران  دارنـد  بسـیاری  مشـابهت های  درسـی  برنامـه 
کمتـری را جـذب می کنـد. نتایـج نشـان داد دالیـل عمـده 
انتخاب رشـته کشـاورزی عالقه شخصی دانشـجویان )٪64( 
و عملکـرد رشـته )24٪( بوده اسـت. 87٪ از فراگیران اظهار 
داشـتند کـه می خواهنـد بـه مشـاغل مرتبـط بـا کشـاورزی 
بپردازنـد. در مـورد چالش هـای مبتنـی بـر موسسـه، ایـن 
مطالعـه نشـان داد که منابعـی مانند مزرعه مختص مدرسـه، 
ابـزار کشـاورزی و کالس هـای کشـاورزی ناکافـی هسـتند. 
چالش هـای دیگـر شـامل حجـم کار آموزشـگران و ماهیـت 
مجازات هـای فراگیـران بـود کـه بـر نگـرش آنهـا نسـبت بـه 
یادگیـری کشـاورزی تأثیـر داشـت. محقـق توصیـه می کنـد 
زمیـن  و  درس  کالس هـای  داشـتن  از  بایـد  مـدارس  کـه 
مناسـب بـرای کارهـای عملـی کشـاورزی اطمینـان حاصـل 
کننـد. کومـار و کومار )2014( نظام آموزش عالی کشـاورزی 
کشـور هنـد را بررسـی کردنـد. نتایـج نشـان داد چالش های 
اصلـی نظـام آموزش عالی کشـاورزی هند شـامل نبود زمینه 
مبتنـی  کشـاورزی،  رشـته های  درسـی  برنامه هـای  تغییـر 
نبـودن آنهـا بـر نیازهـای بـازار کار و تاکیـد بـر کشـاورزی 
سـنتی در روسـتاهای ایـن کشـور اسـت. محققـان بـر ایـن 
باورنـد کـه دانشـگاه های کشـاورزی بایـد بـه سـمت توسـعه 
روسـتایی واهـداف  پایـداری، بهبـود شـیوه های تدریـس بـه 
سـمت کسـب مهارت هـای تصمیم گیری، روش هـای آموزش 
مشـارکتی، انجـام بررسـی های مـوردی، رهیافت هـای حـل 
مسـأله، رهیافت هـای کار گروهـی و بیـن رشـته ای حرکـت 
کنند. ندوگا )2017( به بررسـی مشـکل آمـوزش و یادگیری 
علـوم کشـاورزی در موسسـات عالی مانند دانشـگاه آزاد ملی 
نیجریـه پرداختـه اسـت. نتایـج ایـن مطالعـه نشـان داد کـه 
کمبـود زمیـن، عـدم دسترسـی بـه ابـزار سـاده کشـاورزی، 
ناکافـی بـودن مـواد آموزشـی مناسـب و کمبـود تجهیـزات 
آزمایشـگاهی کشـاورزی از جملـه عوامـل موثر بـر آموزش و 
یادگیـری علـوم کشـاورزی در منطقـه مـورد مطالعه بـود. از 
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نظـر محققـان الزم اسـت دولـت مـوارد مـورد نیـاز آمـوزش 
و یادگیـری موسسـات عالـی را تأمیـن کنـد و آموزشـگران 
و  مک کیـم  باشـند.  کشـاورزی  علمـی  مـدرک  دارای  نیـز 
سورنسـن )2018( بـه ارزیابـی برنامـه آمـوزش کشـاورزی 
در گینـه پرداختنـد. نتایـج ایـن بررسـی گویای ایـن بود که 
محدودیت بودجه تخصیص داده شـده بـه برنامه های آموزش 
کشـاورزی، عدم تسـلط و بـه روز نبودن دانـش و مهارت مدیر 
و معلمـان آمـوزش کشـاورزی و نقطـه ضعف هـای مربوط به 
برنامـه درسـی و بـه روز نبـودن آنها با توجه به پیشـرفت ها و 
تغییرپذیری هـای ایجـاد شـده از مهم تریـن چالش هـای این 
برنامـه شـناخته شـد. هارونا و همـکاران )2016( به بررسـی 
چالش هـا و راهکارهای افزایش مشـارکت جوانـان در آموزش 
کشـاورزی در نیجریه از دیدگاه دانشـجویان رشـته کشاورزی 
بـه مـوارد زیر اشـاره کردند: نگـرش منفی و ضعیـف عمومی 
زیرسـاخت های  و  امکان هـا  کشـاورزی،  حرفـه  بـه  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، 

سیاسـت های ناسـازگار و ناپایـدار دولـت.
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 اصالح هـا و 
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 اصالح 
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 مهارتی برای توانمندسـازی شـغلی، پرورش 

صالحیت هـای حرفـه ای و نوگرایی و کارآفرینـی در این نظام 
آموزشـی از هدف هـای ایـن نظـام آموزشـی باید باشـد. 

روش شناسی
پژوهـش حاضـر بـا دیدمـان کیفی انجـام شـده و از آنجا 
کـه یافته هـای ایـن پژوهـش را می تـوان بـه منظـور طراحی 
نظـام آموزش کشـاورزان آینده در کشـور مورد اسـتفاده قرار 
داد، مطالعـه حاضر به لحاظ هدف، از نـوع مطالعات کاربردی 
اسـت. ایـن پژوهش به لحاظ شـیوه اجرا مطالعـه ای توصیفی 
و شـیوه جمـع آوری داده هـا، شـامل مطالعـه اسـناد، مدارک 
و بررسـی متـن سـخنرانی ها و مصاحبه هـای گـروه کانونـی 
بـود. گـروه کانونـی ایـن مطالعـه شـامل کلیـه صاحب نظران 
و متخصصـان شـاغل در دانشـگاه ها، موسسـات تحقیقاتـی 
و سـازمان های اجرایـی مرتبـط بـا حـوزه ترویـج و آمـوزش 
کشـاورزی بـود کـه بـا معیـار تجربـه و تخصـص در حـوزه 
آموزش هـای کشـاورزی انتخـاب شـدند. ایـن گـروه کانونـی 
متشـکل از 10 متخصص آموزش کشـاورزي از دانشـگاه های 
تهـران و شـهید بهشـتی، وزارت جهـاد کشـاورزی، سـازمان 
تحقیقـات، آمـوزش و ترویـج کشـاورزی، موسسـه آمـوزش 
و ترویـج کشـاورزی، وزارت آمـوزش و پـرورش، و مؤسسـه 
توسـعه  و  کشـاورزی  اقتصـاد  ریـزی،  برنامـه  پژوهش هـای 
روسـتایی بودنـد. تخصص پاسـخگویان در حوزه هـای ترویج 
و آمـوزش کشـاورزی، اقتصـاد و توسـعه کشـاورزی و علـوم 
مطالعـه  ایـن  در  داده هـا  گـرد آوری  ابـزار  بـود.  کشـاورزی 
پرسشـنامه  محقـق سـاخته مشـتمل بـر 8 پرسـش بـاز بـود 
کـه بـا اسـتفاده از روش مصاحبـه سـاختاریافته بـه صـورت 
مراجعـه حضـوری نسـبت بـه تکمیل آنهـا اقدام شـد. در این 
پژوهـش افـزون بـر مصاحبـه، گزارش هـای منتشـر شـده و 
متـون سـخنرانی های وزیـر جهادکشـاورزی، رئیس سـازمان 
آمـوزش  معـاون  کشـاورزی،  ترویـج  و  آمـوزش  تحقیقـات، 
متوسـطه وزارت آمـوزش و پـرورش، و مدیـرکل کار و دانش 
و فنی-حرفـه ای وزارت آمـوزش و پـرورش نیز مورد اسـتفاده 
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قـرار گرفـت. بـه ایـن صـورت کـه ابتـدا گزارش های منتشـر 
بـا  پایگاه ه هـای معتبـر خبـری مرتبـط  شـده در جرایـد و 
تربیـت کشـاورزان آینده، مورد بررسـی و تحلیـل قرار گرفت 
و متـن گزارش هـا کدگـذاری شـد و در نهایت مفاهیـم اولیه 
اسـتخراج شـدند. متـن مصاحبه هـا نیز پـس از پیاده سـازی 
و مـرور دقیق، کدگذاری شـد و مفاهیم اولیه اسـتخراج شـد. 
پرسـش های مصاحبـه و راهنمـای اسـتخراج مصاحبه هـای 
آموزشـی  رهیافـت  یـک  سـویگان  محـور  حـول  مکتـوب، 
مطلـوب بـرای کشـاورزان آینـده شـامل فلسـفه و ضـرورت 
وجـودی، هدف هـا، راهبردهـا و راهکارهـای اجرایـی نظـام 

بود. آموزشـی 

یافته ها

ویژگی های حرفه ای پاسخگویان 
مبنـای  بـر  را  پاسـخگویان  فراوانـی  توزیـع   1 جـدول 
همان طـور  می دهـد.  نشـان  آنـان  حرفـه ای  ویژگی هـای 
کـه مشـاهده می شـود، محـل خدمـت بیشـتر پاسـخگویان، 
وزارت  و  جهادکشـاورزی  وزارت  مجموعـه  زیـر  واحدهـای 
علـوم، تحقیقـات و فنـاوری بـوده کـه تجربـه و سـابقه کاری 

اغلـب آنـان در حـوزه آمـوزش کشـاورزی بـوده اسـت. 

جدول 1-ویژگی های سازمانی مصاحبه شوندگان/سخنرانان

تعدادمحل خدمت
2دانشگاه/دانشکده )تهران و شهید بهشتی(

1وزارت جهادکشاورزی
2سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

1مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی
2وزارت آموزش و پرورش

1مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی
1مؤسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصادی کشاورزی و توسعه روستایی

10جمع

-کدگذاری داده ها
داده هـای گـردآوری شـده از مصاحبه هـا و گزارش هـای 
منتشـر شـده مورد تحلیـل قرار گرفـت و کدگذاری شـد. در 
ایـن مرحلـه متـن هـر مصاحبـه، سـطر بـه سـطر و بـا دقت 
مطالعـه شـد تـا هـر جزئـی کـه حـاوی نکتـه ای مرتبـط بـا 
سـوال اصلـی پژوهـش اسـت، شناسـایی شـود و بـه آن کـد 

یـا برچسـبی از کلمـه یـا کلماتی کـه گویای آن نکته اسـت، 
نسـبت داده شـود. حاصـل این مرحلـه شناسـایی "مفاهیم" 
در جـداول  بـود.  موضـوع  بـا  مرتبـط  اولیـه(  )یـا کدهـای 
زیـر، مفاهیـم یـا کدهـای اولیـه مسـتخرج از بررسـی متـن 

مصاحبه هـا و یـا گزارش هـا ارائـه شـده اسـت )جـدول 2(.
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جدول 2- مفاهیم )کدهای اولیه( استخراج شده از متن مصاحبه ها و گزارش های بررسی شده

مفهوم )کد اولیه(

پیشرفت و گسترش علم و فنآوری های. تربیت نیروی انسانی متخصص، جوانان فاقد آموزش در زمینه های فنی و تکنولوژیک ، 
همکاری چند وزارتخانه در تربیت کشاورزان آینده، گرایش نوجوانان و جوانان به اشتغال در مشاغل کشاورزی، نقش پشتیبانی و 
آموزشی وزارت جهاد کشاورزی، فاز اول اجرا در هنرستان های کشاورزی، تربیت نیروی انسانی متناسب با کل زنجیره تولید کشاورزی، 
جوان سازی، ارتقای مهارت، دانش و درآمد در بخش کشاورزی، آموزش زنان در هنرستان کشاورزی، تحصیل فرزندان عشایر در 
زمینه های مربوط به حوزه عشایر در هنرستان های کشاورزی، کاهش ساالنه نرخ ثبت نام در هنرستان های کشاورزی، در اولویت قرار 
گرفتن فعالیت کشاورزی در میان فرزندان روستاییان و جوان سازی حوزه کشاورزی، اولویت پرداخت تسهیالت با افراد تحصیل کرده 
و جوانان عالقه مند به کشاورزی، لزوم توجه به احیای هنرستان های کشاورزی، ترغیب جوانان به فعالیت های کشاورزی، پرداخت 
تسهیالت، وضعیت موجود و مطلوب نیروی انسانی در بخش کشاورزی، رده های سنی کشاورزان و مقایسه آن با وضعیت کشاورزان دنیا، 
توسعه و توانمندسازی دانشی و مهارتی سرمایه های انسانی بخش کشاورزی و توسعه و ارتقای مهارت های شغلی کشاورزان آینده، نیل 
به کشاورزی دانش بنیان، افزایش تدریجی میانگین سنی بهره برداران کشاورزی، تاکید بر مهارت آموزی، موفقیت دانش آموختگان 
دوره دیپلم مهارتی، شبانه روزی بودن آموزش مراکز، تربیت دانش آموزان در هنرستان های کشاورزی، آمایش آموزش متوسطه 
کشاورزی بر اساس اقلیم، پراکنش جغرافیایی آموزش با اولویت مناطق محرومبرای پیاده کردن یک کشاورزی مدرن در روستای 
خودشون و منطقه کشاورزی خودشون، اولویت جذب هنرستان ها با دانش آموزان مناطق روستایی و عشایری و افراد مستعد کشاورزی 
و مستعد روستایی و عشایری، عبور از کشاورزی سنتی به کشاورزی دانش بنیان و افزایش تولیدات و محصوالت کشاورزی، جوان 
سازی بخش کشاورزی، دانش و مهارت کاربردی دانش آموختگان هنرستان و افزایش کمی و کیفی محصوالت، توانمندسازی جوانان 
روستایی و زمینه سازی ورود آنان به بخش کشاورزی، کم سوادی یا بی سوادی تولیدکنندگان بخش، جوان کردن بخش کشاورزی با 
ورود افراد مهارت دیده به بخش و اعطای مشوق به آنها، منابع انسانی کارآمد در کشاورزی، اشتغال پایدار و زنجیره رشد و تولید در 
روستا، پایین آمدن منزلت اجتماعی کشاورز در جامعه و منابع مطلوب آب وخاک در دست افراد با دانش کافی، نقش بخش خصوصی 
در مهارت آموزی، استفاده از هیات علمی و استادکار و مراکز آموزش علمی برای آموزش متوسطه کشاورزی، تسلط بر کارهای عملیاتی 
توسط فارغ التحصیالن هنرستان های کشاورزی، نقش نهضت سوادآموزی در آموزش کشاورزی، اهمیت هنرستانهای کشاورزی در 
تامین نیروی انسانی بخش، آموزش کشاورزان آینده در هنرستان های کشاورزی، ورود دانش آموزان عالقمند به کشاورزی به بخش 
و تحصیالت عالی، ورود هنرجویان کشاورزی به بازار کار با سرعت بیشتر و بروکراسی اداری کمتر، تامین نیروی انسانی متخصص و 
کارآمد، نقش نیروی انسانی متخصص و متعهد در رشد اقتصادی بخش، احیای هنرستان های کشاورزی، تحصیالت پایین 97 درصد 
کشاورزان و بهره برداران، آماده کردن جوانان برای ورود به حرفه کشاورزی، جذب و حفظ کشاورزان و جوانان روستایی و عشایری در 
راستای سیاست های توسعه پایدار کشاورزی، روند نزولی سهم اشتغال مستقیم در بخش کشاورزی، افزایش سن بهره برداران بخش، 
مهیاسازی، جوان گرایی و توانمندسازی جوانان، مخاطبان طرح روستازادگان، جوانان و نوجوانان با انگیزه و عالقمند به حرفه کشاورزی، 
دانش آموزان و دانش آموختگان مقطع متوسطه کشاورزی، دانشجویان و دانش آموختگان آموزش های عالی نظری و مهارتی کشاورزی، 
مشاغل سنتی، نوین و نوپا، آمایش سرزمین در بخش کشاورزی، ایجاد جذابیت در مشاغل کشاورزی، توسعه کشاورزی مدرن، علمی 
افزایش کیفی  توسعه هنرستان های کشاورزی دخترانه،  راستای طرح،  توسعه هنرستان های کشاورزی در  بهره ور،  و  اقتصادی  و 
هنرستان ها، بروزرسانی رشته های کاردانش و متناسب کردن این رشته ها با بازار کار جدید، آماده و مهیا کردن دانش آموختگان برای 
ورود به فعالیت در بخش کشاورزی، ورود نیروی کار دانش بنیان و کارآمد به بخش، کسب استقالل کشور، تربیت نیروهای توانمند 
بخش کشاورزی کشور، تامین امنیت غذایی به عنوان پایه های اساسی امنیت کشور، نیروهای ماهر و سکاندار بحث امنیت غذایی
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مفهوم )کد اولیه(

در کشور، نقش بخش در امنیت غذایی و توسعه اقتصادی، اجتماعی، اشتغال و ثروت آفرینی، ترغیب جوانان به حضور در مشاغل 
کشاورزی، آموزش مهارتی کشاورزان آینده برای ورود نگاه دانش بنیان به حوزه کشاورزی، جوانان صاحب اندیشه، تحصیل کرده و در 
واقع صاحب انگیزه و تعصب کشاورزان آینده هستند. آموزش جامع و بلند مدت و مستمر و پیوند آنها با اشتغال، شهرهای برخوردار از 
اقتصاد کشاورزی و مشاغل نوظهور و مشاغل جدید، خوداشتغالی و در آمدزایی با کسب مهارت، اعطای حمایت ها و مشوقها، اعتبارات 
و کمک های مالی، صندوق های حمایتی زنان روستایی، تشکل سازی، آموزش همراه با تولید، مهیا سازی، جوان سازی و اشتغال پایدار 
با توسعه مهارتهای شغلی، توسعه هنرستانها بر پایه آمایش آموزش متوسطه کشاورزی، ماده های قانونی21 و 23، ورود نوجوانان 
به عرصه کشاورزی، هدف طرح تولید همراه با آموزش و اتصال نوجوانان به اشتغال در زنجیره تولید، عدم توازن هرم نیروی انسانی، 
سیاست گذاری و تربیت نیروهای انسانی کارآمد توسط وزارت جهادکشاورزی با همکاری سایر نهادهای حاکمیتی، گام اول اجرای 
طرح تربیت کشاورزان ورود نوجوانان وجوانان به هنرستانها، آموزش همراه با تولید در هنرستان های کشاورزی، اهمیت آموزش های 
کشاورزی در امنیت غذایی کشور خروج از اقتصاد تک محصولی و وابستگی به اقتصاد نفتی، 104 هنرستان کشاورزی فعال، تولید 
سرمایه و کاهش فقر از طریق توانمندسازی نیروی کار و کمک به افزایش اشتغال و خود اشتغالی و کاهش بیکاری، آموزش، مهارت، 
خالقیت، کارآفرینی و تجربه در سهم بری عادالنه در زنجیره تولید تا مصرف، آموزش های متناسب با نیاز بازار کار، آموزش در بهترین 
سن دانش پذیری، متناسب سازی آموزش ها با نیاز بازار کار، توجه به نیاز بازار کار در حوزه کشاورزی، فرهنگ کار، تولید و کارآفرینی، 
تدوین استانداردهای آموزش مهارت، توسعه حرفه ای مربیان و هنرآموزان و توسعه فضاها و تجهیزات در هنرستان های کشاورزی، 
مشوق ها. دوران مقدس سربازی، تسهیالت فنی و اعتباری، تسهیالت خوداشتغالی، همچنین اولویت ورود برای دوره های تخصصی 
کاردانی و دانشگاه جامع علمی کاربردی، نگاه مثبت به آموزش های فنی و حرفه ای و آموزش های حوزه اشتغال، صرف هزینه های 
سنگین، کهنسالی نیروی انسانی و خزانه ی نیروی انسانی در بخش کشاورزی. نیروی کار مناسب و آموزش دیده، راهبری کیفی 
آموزش های حوزه کشاورزی، حمایت های طرح های اشتغال زایی، ترغیب انگیزه ها و تشویق. اقدامات حمایتی بیرونی، افزایش انگیزه 
جذب در حوزه هنرستان های کشاورزی، تولید در کنار تامین نیروی انسانی مورد نیاز در حوزه اشتغال عرصه ی کشاورزی، استاندارد 
باالتر تولید در هنرستانها از بخش سنتی، توسعه آموزش همراه با تولید، انطباق زمان آموزش و تولید، مشارکت دو وزارتخانه، افزایش 
سن و پایین آمدن کارایی و کاهش بهره وری در تولید، افزایش سن و چالش نبود کشاورز، سازمان کشاورزان آینده، افزایش کارایی 
دانش آموختگان کشاورزی و تامین آینده شغلی، سرمایه گذاری و آموزش در بخش سرمایه نیروی انسانی، کم توجهی به آموزش، آینده 
نگری در آموزش، جذب کشاورززادگان در دانشگاه ها، جهت گیری جدید آموزش متوسطه و عالی کشاورزی با رویکرد اشتغال، تعامل 
دو وزارتخانه جهادکشاورزی و آموزش و پرورش در طرح تربیت کشاورزان آینده، توسعه آموزش در بخش کشاورزی در جهش تولید، 
امنیت غذایی و شکوفایی اقتصاد، توسعه کمی و کیفی هنرستان، ایجاد بسته های حمایتی و تشویقی، روستازادگان، فرزندان عشایر 
و جوانان ساکن مناطق شهری با اقتصاد کشاورزی، جوانگرایی و توانمندسازی نیروی انسانی در بخش کشاورزی، کار حین آموزش، 
سوابق تاریخی پرورش کشاورزان آینده در ایران، مشارکت دادن جوانان روستایی در نظام های بهره برداری، آماده سازی مسئولیت 
پذیر کردن و مشارکت جوانان روستایی، در فرآیند کشاورزی، باشگاه های جوانان روستایی، تشکیل کانون های روستایی و عشایری، 
تمرکز بر دانش آموزان، تمرین در مزرعه، زیرساخت های تولید و زمین زراعی، تشکیل صندوق ذخیره برای کشاورزان آینده، ایجاد 
و توسعه دبیرستان های کشاورزی، تولید در کنار آموزش، برگزاری دوره های آموزش های حرفه ای تخصصی، گردش علمی جوانان 
روستایی، واگذاری غرفه عرضه محصوالت به جوانان روستایی، بیمه و وام، نمونه جوانان روستایی، تجارب باشگاه جوانان روستایی و 4 

د، بی سوادی و سن باال، کم سوادی و بی سوادی، ضرورت تربیت کشاورزان آینده.

ادامه جدول 2- مفاهیم )کدهای اولیه( استخراج شده از متن مصاحبه ها و گزارش های بررسی شده
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در مرحلـه بعـد و در ادامه جریان ُکدگـذاری باز، مفاهیم 
بدسـت آمـده بـا دقت مورد بررسـی قـرار گرفتنـد و از جهت 
شـباهت ها و تفاوت هـا بـا یکدیگر مقایسـه شـدند، در نهایت 
مفاهیمـی کـه ماهیـت یکسـان داشـته، و یـا از لحـاظ معنـا 
جامع تـری  مفهوم هـای  قالـب  در  بودنـد،  مربـوط  هـم  بـه 
کـه »مقولـه« نامیـده می شـوند، قـرار گرفتنـد. در حقیقـت، 
دوم(،  مرحلـه  کدگـذاری  )یـا  محـوري  کدگـذاري  نتیجـه 
نظـر  مـورد  اساسـي بحث هـای  محورهـاي  مشـخص کننده 
در تبییـن سـویگان نظـام آمـوزش کشـاورزان آینـده بـود. 
از آنجـا کـه هـدف از مصاحبه هـای صـورت گرفتـه تبییـن 

سـویگان رهیافـت آمـوزش کشـاورزان آینـده بـود از کدهای 
اولیـه، کدهـای مرتبـط با اجـزای سـویگان در قالـب کدهای 
ثانویـه اسـتخراج شـد و سـپس بـا مقایسـه کدهـا مـواردی 
کـه اشـاره بـه یـک جنبـه مشـترک از پدیـده مورد بررسـی 
)سـویگان رهیافت آموزش کشـاورزان آینده( داشـتند، طبقه 
بنـدی شـدند. همـان طـور که در جدول 3 نشـان داده شـده 
اسـت مقوله هـای اسـتخراج شـده در نتیجـه اجـرای فراینـد 
کدگـذاری محـوری یـا ثانویـه و طبقه بنـدی آنهـا در قالـب 
سـویگان رهیافت آموزش کشـاورزان آینده ارائه شـده اسـت. 

جدول 3- مقوله های مستخرج از کدگذاری محوری )ثانویه(

سویگان رهیافت آموزش مقوله ها )کدهای ثانویه(
کشاورزان آینده

در  آموزش  فاقد  جوانان  متخصص،  انسانی  نیروی  تربیت  فناوری،  و  علم  گسترش  و  پیشرفت 
زمینه های فنی و تکنولوژیک، گرایش نوجوانان و جوانان به اشتغال در مشاغل کشاورزی، کاهش 
ساالنه نرخ ثبت نام در هنرستان های کشاورزی، وضعیت موجود و مطلوب نامطلوب نیروی انسانی 
در بخش کشاورزی، رده های سنی کشاورزان و مقایسه آن با وضعیت کشاورزان دنیا، افزایش 
تدریجی میانگین سنی بهره برداران کشاورزی، موفقیت دانش آموختگان دوره دیپلم مهارتی، کم 
سوادی یا بی سوادی تولیدکنندگان بخش، پایین آمدن منزلت اجتماعی کشاورز در جامعه، روند 
نزولی سهم اشتغال مستقیم در بخش کشاورزی، نقش بخش در امنیت غذایی و توسعه اقتصادی، 
مهارتی  آموزش  پایدار،  کشاورزی  توسعه  در  بخش  نقش  آفرینی،  ثروت  و  اشتغال  اجتماعی، 
کشاورزان آینده برای ورود نگاه دانش بنیان به حوزه کشاورزی، اهمیت آموزش های کشاورزی 
در امنیت غذایی کشور وخروج از اقتصاد تک محصولی و وابستگی به اقتصاد نفتی، افزایش سن و 
پایین آمدن کارایی و کاهش بهره وری در تولید، کاهش جذب دانش آموز کشاورزی، کم توجهی 

به آموزش، آینده نگری در آموزش

فلسفه و ضرورت وجودی طرح

دانش آموختگان کشاورزی، عالقمندان به حرفه کشاورزی، تربیت دانش آموزان در هنرستان های 
کشاورزی، دانش آموزان مناطق روستایی و عشایری و افراد مستعد کشاورزی و مستعد روستایی 
و عشایری، روستازادگان، جوانان و نوجوانان با انگیزه و عالقمند به حرفه کشاورزی، دانش آموزان و 
دانش آموختگان مقطع متوسطه کشاورزی، دانشجویان و دانش آموختگان آموزش های عالی نظری 
و مهارتی کشاورزی، فرزندان عشایر، کشاورز زادگان، دانش آموزان هنرستان ها، جوانان صاحب 

اندیشه، تحصیل کرده و در واقع صاحب انگیزه و تعصب کشاورزی

گروه هدف )کشاورزان آینده(
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سویگان رهیافت آموزش مقوله ها )کدهای ثانویه(
کشاورزان آینده

جوان سازی، ارتقای مهارت، دانش و درآمد در بخش کشاورزی، در اولویت قرار گرفتن فعالیت 
کشاورزی در میان فرزندان روستاییان و جوان سازی حوزه کشاورزی، توسعه و توانمندسازی دانشی 
و مهارتی سرمایه های انسانی بخش کشاورزی و توسعه و ارتقای مهارت های شغلی کشاورزان آینده

نیل به کشاورزی دانش بنیان، پیاده کردن یک کشاورزی مدرن در روستاهاو مناطق کشاورزی، 
عبور از کشاورزی سنتی به کشاورزی دانش بنیان و افزایش تولیدات و محصوالت کشاورزی، 
افزایش کمی و کیفی محصوالت با ارتقای دانش و مهارت کاربردی دانش آموختگانکشاورزی، 
توانمندسازی جوانان روستایی و زمینه سازی ورود آنان به بخش کشاورزی، تامین امنیت غذایی 
کشور توسطه بخش کشاورزی، جوان کردن بخش کشاورزی با ورود افراد مهارت دیده به بخش و 
اعطای مشوق به آنها، تامین منابع انسانی کارآمد در کشاورزی، آماده کردن جوانان برای ورود به 
حرفه کشاورزی، مهیاسازی، جوان گرایی و توانمندسازی جوانان، توسعه کشاورزی مدرن، علمی و 
اقتصادی و بهره ور، آماده و مهیا کردن دانش آموختگان برای ورود به فعالیت در بخش کشاورزی، 
ورود نیروی کار دانش بنیان و کارآمد به بخش، کسب استقالل کشور، تربیت نیروهای توانمند 
بخش کشاورزی کشور، تامین امنیت غذایی به عنوان پایه های اساسی امنیت کشور، تربیت و 
آموزش نیروی انسانی کارآمد و ماهر، ترغیب جوانان به حضور در مشاغل کشاورزی، تربیت نیروی 
انسانی ماهر و استاد کار، خوداشتغالی و در آمدزایی با کسب مهارت، تولید سرمایه و کاهش فقر از 
طریق توانمندسازی نیروی کار و کمک به افزایش اشتغال و خود اشتغالی و کاهش بیکاری، هدف 
طرح تولید همراه با آموزش و اتصال نوجوانان به اشتغال در زنجیره تولید، تأمین امنیت غذایی 
کشور و خروج از اقتصاد تک محصولی، افزایش کارایی دانش آموختگان کشاورزی و تامین آینده 
شغلی، سرمایه گذاری و آموزش در بخش سرمایه نیروی انسانی، تامین نیروی انسانی متخصص 

و کارآمد

اهداف طرح

همکاری چند وزارتخانه در تربیت کشاورزان آینده، نقش پشتیبانی و آموزشی وزارت جهاد کشاورزی، 
تربیت نیروی انسانی »متناسب با کل زنجیره تولید کشاورزی«، ترغیب جوانان به فعالیت های کشاورزی، 
پراکنش جغرافیایی آموزش با اولویت مناطق محروم، نقش بخش خصوصی در مهارت آموزی، تسلط بر 
کارهای عملیاتی توسط فارغ التحصیالن هنرستان های کشاورزی، نقش نهضت سوادآموزی در آموزش 
کشاورزی، جذب و حفظ کشاورزان و جوانان روستایی و عشایری در راستای سیاست های توسعه 
پایدار کشاورزی، ایجاد جذابیت در مشاغل کشاورزی آموزش جامع و بلند مدت و مستمر و پیوند آنها 
با اشتغال، بهره مندی از ماده های قانونی21 و 23آموزش، مهارت آموزی، ارتقای خالقیت، کارآفرینی 
و تجربه در سهم بری عادالنه در زنجیره تولید تا مصرف، آموزش های متناسب با نیاز بازار کار، آموزش 
در بهترین سن دانش پذیری، متناسب سازی آموزش ها با نیاز بازار کار، توجه به نیاز بازار کار در 
حوزه کشاورزی، توجه به فرهنگ کار، تولید و کارآفرینی، راهبری کیفی آموزش های حوزه کشاورزی، 
تولید در کنار تامین نیروی انسانی مورد نیاز در حوزه اشتغال عرصه ی کشاورزی، جهت گیری جدید 
آموزش متوسطه و عالی کشاورزی با رویکرد اشتغال، سیاست گذاری و تربیت نیروهای انسانی کارآمد 
توسط وزارت جهادکشاورزی با همکاری سایر نهادهای حاکمیتی، ورود هنرجویان کشاورزی به بازار 

کار با سرعت بیشتر و بروکراسی اداری کمتر، توسعه کمی و کیفی هنرستانها

راهبردهای طرح

ادامه جدول 3- مقوله های مستخرج از کدگذاری محوری )ثانویه(
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سویگان رهیافت آموزش مقوله ها )کدهای ثانویه(
کشاورزان آینده

آموزش زنان در هنرستان کشاورزی، تحصیل فرزندان عشایر در زمینه های مربوط به حوزه عشایر در 
هنرستان های کشاورزی، ایجاد هنرستان کشاورزی در مناطق عشایری، اولویت پرداخت تسهیالت 
با افراد تحصیل کرده و جوانان عالقه مند به کشاورزی، احیای هنرستان های کشاورزی، پرداخت 
متوسطه  آموزش  آمایش  آموزش،  مراکز  در  کشاورزی  آموزش  نمودن  روزی  شبانه  تسهیالت، 
کشاورزی بر اساس اقلیم، استفاده از هیات علمی و استادکار و مراکز آموزش علمی برای آموزش 
متوسطه کشاورزی، جذب کشاورزان آینده در مشاغل سنتی، نوین و نوپا، آمایش سرزمین در 
بخش کشاورزی، توسعه هنرستانهای کشاورزی، توسعه هنرستان های کشاورزی دخترانه، افزایش 
کیفی هنرستان ها، بروزرسانی رشته های کاردانش و متناسب کردن این رشته ها با بازار کار جدید، 
اعطای حمایت ها و مشوقها، اعتبارات و کمک های مالی، صندوق های حمایتی زنان روستایی، 
تشکل سازی کشاورزان آینده، آموزش همراه با تولید، تدوین استانداردهای آموزش مهارت، توسعه 
حرفه ای مربیان و هنرآموزان و توسعه فضاها و تجهیزات در هنرستان های کشاورزی، اعطای 
مشوق ها: دوران مقدس سربازی، تسهیالت فنی و اعتباری، تسهیالت خوداشتغالی، اولویت ورود 
فارغالتحصیالن هنرستانها به دوره های تخصصی کاردانی و دانشگاه جامع علمی کاربردی، بهره 
مندی از حمایت های طرح های اشتغال زایی، تشکیل سازمان کشاورزان آینده، احیای هنرستان 
های کشاورزی، تعامل دو وزارتخانه جهادکشاورزی و آموزش و پرورش در طرح تربیت کشاورزان 
آینده، ایجاد بسته های حمایتی و تشویقی، روستازادگان، فرزندان عشایر و جوانان ساکن مناطق 
شهری با اقتصاد کشاورزی، جوانگرایی و توانمندسازی نیروی انسانی در بخش کشاورزی، کار 

حین آموزش

راهکارهای اجرایی طرح

کشاورزان آینده )گروه های هدف(
در طراحـی و تبییـن نظـام آموزشـی کشـاورزان آینـده، 
بایسـتی ابتـدا گروه هـدف و مخاطبـان اصلی نظام آموزشـی 
تعابیـر  پاسـخگویان  می شـدند.  تعییـن  آینـده  کشـاورزان 
هـدف  گروه هـای  یـا  آینـده  کشـاورزان  واژه  از  مختلفـی 
داشـتند. جمع بنـدی نظـرات آنهـا نشـان داد کـه از دیـدگاه 
متوسـطه  مقطـع  دانش آمـوزان  روسـتازادگان،  کلیـه  آنهـا 

کشـاورزی و کلیـه جوانـان و نوجوانان با انگیـزه و عالقمند به 
حرفـه کشـاورزی در شـهر و روسـتا باید به عنـوان گروه های 
آینـده در نظـر  هـدف مهـم در نظـام آمـوزش کشـاورزان 
گرفتـه شـوند. جـدول 4 گروه هـای هـدف در نظـام آمـوزش 
مهارتـی کشـاورزان آینـده ایـران را از دیـدگاه پاسـخگویان 

نشـان می دهد. 

ادامه جدول 3- مقوله های مستخرج از کدگذاری محوری )ثانویه(
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جدول 4- گروه های هدف آموزش و حمایت از کشاورزان آینده از نظر متخصصان

گروه های هدف کشاورزان آینده

نوجوانان و جوانان ساکن مناطق روستایی و عشایری و فرزندان شاغالن کنونی در بخش های کشاورزی و عشایری

دانش آموختگان مقطع متوسطه کشاورزی )فنی و حرفه ای و کاردانش(

دانش آموزان مقطع متوسطه کشاورزی )فنی و حرفه ای و کاردانش(

کلیه نوجوانان و جوانان با انگیزه و عالقمند به فعالیت در عرصه کشاورزی

نوجوانان و جوانان شهری عالقمند به حرفه کشاورزی

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

دانشجویان دوره های آموزش عالی کشاورزی 

دانش  آموختگان دوره های آموزش عالی کشاورزی

آمـوزش  و ضـرورت  فلسـفه وجـودی   •
آینـده کشـاورزان 

فلسـفه وجـودی یک نظـام در حقیقـت نمایانگـر اهداف 
کالن آن نظـام آموزشـی اسـت که بر مبنـای آن اهداف نظام 
تدویـن می شـود. در حقیقـت در ایـن مرحله در پی پاسـخ به 

ایـن سـوال بودیـم که چـرا بـه آمـوزش و تربیت کشـاورزان 
آینـده نیـاز داریـم؟ چنانچـه در جدول 5 مشـاهده می شـود، 
جمع بنـدی نظـرات پاسـخگویان در زمینـه فلسـفه وجـودی 

تربیـت کشـاورزان آینده ارائه شـده اسـت. 

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

فلسفه و ضرورت آموزش و حمایت از کشاورزان آینده

تامین نیروی انسانی شایسته و کارآمد مورد نیاز بخش کشاورزی 

تامین و تربیت نیروی انسانی کاهش یافته بخش کشاورزی 

افزایش بهره وری منابع تولید با توجه به گذار از کشاورزی سنتی به کشاورزی مدرن

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

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

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

آشناسازی نسل جدید کشاورزان با روش ها، فنون و فناوری های نوین و اصول کشاورزی پایدار

ارتقای کّمی و کیفی محصوالت کشاورزی

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

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

ارتقای مزیت رقابتی بخش کشاورزی در مقایسه با بخش های صنعت و خدمات
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• اهداف نظام آموزش کشاورزان آینده
تربیـت  و  آمـوزش  وجـودی  ضـرورت  تدویـن  از  پـس 
آمـوزش  اهـداف  بررسـی  و  تبییـن  بـه  آینـده،  کشـاورزان 

نظـام  اهـداف  پرداختـه شـد. جـدول 6  آینـده  کشـاورزان 
آموزش کشـاورزان آینـده ایران را از دیدگاه پاسـخگویان این 

پژوهـش نشـان می دهـد.

جدول 6- اهداف نظام آموزش کشاورزان آینده کشور از نظر متخصصان

اهداف نظام آموزش کشاورزان آینده

ارتقای مهارت های روزآمد فنی و تخصصی فراگیران در کنار افزایش دانش آنها 

آموزش مهارت های توسعه کسب و کار و فعالیتهای کارآفرینانه در حوزه کشاورزی به نسل آینده

تمرکز بر توانمندسازی همه جانبه نسل آینده و ارتقای صالحیت حرفه ای آنها 

آشنا نمودننسل آینده با روش های مدیریت مزرعه شامل؛ مدیریت ریسک، شناخت بازار، بازاریابی محصول، شبکه سازی و...

آشنا نمودننسل آینده از طریق ارائه آموزش رسمی و غیررسمی با تحوالت فناورانه و روش های افزایش بهره وری نهاده های تولید

آشنا نمودن نسل آینده با بازارهای جدید و بین المللی و آموزش مهارت های مورد نیاز جهت صادرات )ازجمله برندسازی، بازاریابی( 

یکپارچگی و انسجام بخشی به نظام آموزش کشاورزی از طریق ایجاد هماهنگی و یکپارچگی بین کلیه وزارتخانه ها و متولیان آموزش 
کشاورزی 

هماهنگی دوره های آموزش رسمی کشاورزی با نیازها و سیاست های اشتغال در کشور

آموزش اصول حفاظت از منابع تولید و توجه به نظام تولید و توسعه کشاورزی پایدار و دوستدار محیط زیست

تمرکز بر آموزش نسل جدید کشاورزان با جهت گیری تولید محصوالت سالم کشاورزی

آشنا نمودن نسل آینده با دانش بومی و ترویج و به کارگیری دانش بومی و خرد تجربی در تلفیق با دانش نوین

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

فراهم کردن زمینه اشتغال پایدار برای کلیه عالقمندان به حرفه کشاورزی

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

سرمایه گذاری آموزشی در روستاها به منظور ایجاد انگیره کافی برای ماندن جوانان در روستا و آموزش آنها

• راهبردهای رهیافت آموزش کشـاورزان 
آینده

راهبردهای آموزشـی یکی دیگر از سـویگان رهیافت یک 
نظـام آمـوزش کشـاورزی محسـوب می شـود کـه بـه منظور 

تعییـن شـده جهت دهـی می کننـد.  اهـداف  بـه  دسـتیابی 
گویه های اسـتحراج شـده از دیدگاه پاسـحگویان این مطالعه 

در جـدول 7 ارائه شـده اسـت. 
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جدول 7- راهبردهای آموزشی و حمایتی نظام کشاورزان آینده از نظر متخصصان

راهبردهای آموزشی و حمایتی در نظام کشاورزان آینده

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

ارائه الیحه قانونی حمایت از کشاورزان آینده و در نظرگرفتن خدمات حمایتی از قبیل مهارت آموزی رایگان، کار حین مهارت آموزی، 
راه اندازی کسب و کار، خدمات بیمه ای و... برای عالقمندان ورود به بخش کشاورزی 

پرداخت کمک هزینه تحصیلی و تسهیالت اعتباری ویژه پروژه های تولیدی، مهارت آموزی، ابتکارات، خالقیت و اختراعات به دانش 
آموزان و دانشجویان رشته های کشاورزی 

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

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

سرمایه گذاری در توسعه زیرساخت های آموزشی و تجهیز مراکز آموزش، هنرستان ها، و دانشکده های کشاورزی جهت مهارت افزایی 
فراگیران 

توسعه رشته های تحصیلی و هنرستان های کشاورزی در مناطق روستایی و عشایری مبتنی بر آمایش سرزمین

بازنگری سرفصل ها و محتوای دروس دوره های آموزش رسمی و غیر رسمی متناسب با نیاز واقعی بخش کشاورزی 

استفاده از اساتید مجرب برای آموزش فراگیران در کلیه سطوح و دوره هاو سرمایه گذاری برای تربیت و آموزش آموزشگران باتجربه 
و مسلط بر دانش روز 

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

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

تهیه سند چشم انداز برای کشاورزان آینده و کشاورزی آینده

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

فرهنگ سازی در جامعه و شان دهی به مشاغل کشاورزی با بهره گیری از ظرفیت صدا و سیما

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

• راهکارهـای اجرایـی رهیافـت آمـوزش 
آینده کشـاورزان 

هـدف از بررسـی راهبردهـای کالن آمـوزش کشـاورزان 
آینـده، مشـخص شـدن ایـن موضـوع بـود کـه ایـن نظـام 
چگونـه می توانـد در راسـتای راهبردهـای تعییـن شـده بـه 

اهـداف خود نائل گـردد. در این مرحلـه در حقیقت ملزومات 
سـخت افزای، نرم افـزاری و حمایتـی مـورد نیاز بـرای اجرایی 
کـردن ایـن نظام نویـن آمـوزش از دیدگاه پاسـخگویان مورد 
بررسـی قـرار گرفـت. گویه هـای اسـتخراج شـده بـرای ایـن 

مولفـه در جـدول 8 ارائه شـده اسـت.
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جدول 8- راهکارهای آموزشی و حمایتی از کشاورزان آینده از نظر متخصصان

راهکارهای آموزش و حمایت از کشاورزان آینده

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

برنامه ریزی برای دوره های کارآموزی و کارورزی اثربخش و بلندمدت و با اجرا و نظارتدر مزارع پیشرو و محیط های کاری

برقراری ارتباط بین آموزش های عالی کشاورزی و محیط واقعی شغلی از طریق بازدیدهای علمی منظم از محیط های تولیدی، 
روستاها و مزارع کشاورزان نمونه

فراهم نمودن شرایط برای هنرجویان و دانشجویان جهت ارتباط با شرکتهای تولیدی، فرآوری، خدماتی و تجاری بخش کشاورزی

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

بازآموزی ومهارت افزایی مستمر فراگیران و فعاالن بخش کشاورزی 

بهره گیری از توان بخش خصوصی و تولیدکنندگان پیشرو و نمونه برای آموزش  های مهارتی کشاورزی

گنجاندن آموزش های کارآفرینی کشاورزی در کلیه دوره های آموزشی

تاکید بر ارائه آموزشهای عملی و کاربردی به روز و منطبق با شرایط اقلیمی کشور

توسعه و تعدیل دوره ها و رشته های کشاورزی متناسب با نیازها و الزامات بازار کار حال و آینده کشاورزی

تدوین محتوای آموزشی کاربردی و متناسب با نیازهای روز بخش کشاورزی کشور براساس استاندارد های صالحیت حرفه ای

رصد مستمر وضعیت اشتغال دانش آموختگان آموزش های متوسطه و عالی کشاورزی جهت اصالح و بهبود مداوم نظام کشاورزان 
آینده

انجام نیازسنجی های دوره ای به منظور تعیین دانش ومهارت فنیموردنیاز به ویژه در آموزش های غیررسمی

در نظر گرفتن نظام انگیزشی الزم برای فراگیران جهت ورود و ادامه تحصیل در رشته های کشاورزی

در اختیار گذاشتن منابع و امکانات مراکز آموزشی به هنرجویان برای تولید و اشتغال در حین تحصیل

توسعه هنرستان های کشاورزی و تقویت زیرساخت های آموزش های عملی و مهارتی به ویژه در روستاها

بحث و نتیجه گیری
هـدف اصلـی ایـن پژوهـش تبییـن و تدویـن سـویگان 
رهیافـت نویـن آمـوزش کشـاورزان آینـده شـامل؛ فلسـفه 
و  راهکارهـا  و  راهبردهـا  هـا،  هـدف  وجـودی،  ضـرورت  و 
برنامه هـای اجرایـی این نظـام از دیدگاه متخصصـان آموزش 
کشـاورزی در ایـران بـود. بنـا بـر یافته هـای ایـن بررسـی، از 
دیـدگاه متخصصـان آمـوزش کشـاورزی، گروه هـای هـدف 
ایـن رهیافـت بـه طورکلـی روسـتازادگان و کشـاورززادگان، 
همـه ی افـرادی کـه هم اکنـون در دوره هـای آموزش رسـمی 
و غیررسـمی کشـاورزی تحصیـل کـرده و یـا مشـغول بـه 

و  انگیـزه  بـا  افـراد  و همچنیـن همـه ی  تحصیـل هسـتند 
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 نویـن و متناسـب بـا نیاز جامعـه، باید 
بـا جهت گیـری و تمرکز بـر کارآفرینی صورت 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 بـه 

شـیوه ای متفـاوت و نوآورانـه می باشـد. 
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جمع بنـدی دیدگاه متخصصـان نظام آموزش کشـاورزی 
در کشـور گویـای ایـن اسـت کـه از دیـدگاه آنـان، فلسـفه 
آینـده،  کشـاورزان  آمـوزش  رهیافـت  وجـودی  ضـرورت  و 
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 نوجوانـان 
و جوانـان روسـتایی و عالقه منـدان بـه فعالیـت در حرفه های 
زنجیـره ارزش، نوپـا و آینـده ی کشـاورزی با رعایـت اصول و 
هدف هـای توسـعه روسـتایی و کشـاورزی پایـدار خواهد بود. 
در تدویـن هدف هـای رهیافت آموزش کشـاورزان آینده، 
فعالیت هـای  و  کار  و  کسـب  توسـعه  مهارت هـای  آمـوزش 
کارآفرینانـه در حـوزه کشـاورزی بـه نسـل آینـده بـه عنوان 
یکـی از مهم تریـن هدف های این نظام از دیـدگاه متخصصان 
مطـرح شـد. به یقیـن ارتقای دانـش و مهارت هاي مـورد نیاز 
فراگیران به منظور توسـعه کسـب و کارهای نوآورانه با توجه 
بـه تغییـر و دگرگونی هـای پیچیـده دوران کنونی که سـطح 
نیازمندي هـا و مهارت هـا را تغییـر داده، آنـان را بـراي ورود 
بـه جهـان کسـب و کار آمـاده مي سـازد. نظام هـای کنونـی 
آمـوزش رسـمی و غیررسـمی کشـاورزی کـه بطـور عمـده 
نظام های سـنتی هسـتند، نمي توانند پاسـخگوي نیازهاي در 
حـال تغییـر فراگیـران و همچنین بازار کسـب و کار باشـند. 
چنانچـه نتایـج پژوهش هـای انجـام شـده توسـط مقـدس 
فریمانـی و زمانـی )1386( و عباس پور و همـکاران )1395( 
نیـز گویـای ضعـف نظـام آموزشـی موجـود در دسـتیابی به 
هدف هـای تدویـن شـده و پاسـخگویی بـه نیازهـای بـازار 
بـوده اسـت. بنابرایـن اصـالح  و بازنگـری در نظـام کنونـی 
آموزشـی بایـد بـه گونـه ای باشـد کـه انعطاف پذیـري الزم را 
داشـته باشـد تـا بتواند با بـه کارگیـری امکان های آموزشـی 
و روش هـای مناسـب یاددهـی و یادگیری، بـه فراگیران نحوه 
برخورد درسـت بـا محیط هاي جدیـد، توانایی حل مسـئله و 

توسـعه کسـب و کارهـای نوآورانـه را ارائـه دهد. 

یکپارچگـی و انسجام بخشـی بـه نظام آموزش کشـاورزی 
مـوارد  از  کشـاورزی  آمـوزش  نظـام  یکپارچـه  مدیریـت  و 
دیگـری بود کـه در زمینه هدف هـای این رهیافـت از دیدگاه 
پاسـخگویان در اولویـت باالیـی قـرار گرفـت. پیشـنهادهای 
ایـن طرح بـرای مدیریـت این نظام آموزشـی اسـت. آموزش 
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 
رسـمی متوسـطه کشـاورزی، سـازمان آموزش فنی حرفه ای 
در زمینـه آموزش هـای مهارتـی فنـی و حرفـه 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 بخـش 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 
افزایـش  قانـون  )ماننـد  مصـوب  آیین نامه هـای  و  قانون هـا 
بهـره وری بخش کشـاورزی، سیاسـت های برنامه های توسـعه 
کشـور و...( دسـتیابی بـه آموزش های هدفمنـد و اثربخش در 
راسـتای هدف هـای توسـعه کشـاورزی و روسـتایی نیازمنـد 
مدیریتـی کارآمـد و یکپارچـه در آمـوزش کشـاورزی وزارت 

جهادکشـاورزی اسـت. 
در اصـل سـاختار سـازمانی آمـوزش کشـاورزی در ایـن 
وزارت متناسـب با تنـوع مخاطبان آن یا فرآیندهای آموزشـی 
مـورد نیـاز بـوده اسـت. سـاختار سـازمانی آموزش کشـاورزی 
آمـوزش  مخاطبـان  تقسـیم بندی  مبنـای  بـر  می توانـد 
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و  )نوجوانـان، جوانـان  اسـاس شـرایط سـنی  بـر  کشـاورزی 
بزرگسـاالن(، جنسـیت )مـردان و زنـان(، حرفه هـا یـا نظـام 
دامداران/دامـداری،  )کشـاورزان/زراعت،  آنـان  بهره بـرداری 
باغـداران/ باغـداری، مرتعداران/مرتعـداری و...(، نوع فعالیت در 
زنجیـره تولید کشـاورزی )سیاسـتگذاران، محققـان، مروجان، 
پذیـرد.  صـورت   )... و  بازاریابـان  تولیدکننـدگان،  مدرسـان، 
همچنیـن سـاختار سـازمانی آموزشـی کشـاورزی می توانـد بر 
مبنـای فرآیند آمـوزش تعریف شـود. نیازسـنجی، برنامه ریزی 
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 کـه بـرای هر یـک واحد سـازمانی مجـزا در نظـر گرفته 
می شـود. بنابرایـن در نظـام آمـوزش کشـاورزان آینـده، بـر 
مدیریـت یکپارچه نظام آموزش کشـاورزان آینده تاکید شـود. 
در چارچـوب ایـن مدیریـت یکپارچـه، همـه ی آموزش هـای 
رسـمی و غیررسـمی مرتبـط بـا آمـوزش کشـاورزان آینـده 
ماننـد آموزش هـای رسـمی عالـی و متوسـطه و آموزش هـای 
غیررسـمی بهـره بـرداران، آموزش هـای کوتاه مـدت ترویجی و 
فنـی و حرفـه ای جوانـان روسـتایی و نیـز آموزش هـای بـدو و 
ضمـن خدمـت مربیـان کشـاورزی در قالب اداره های مسـتقل 
قـرار خواهنـد گرفت تا ضمن ارتقـای هم افزایـی در کارکردها، 
پوشـش گسـترده و هدفمنـد آموزش کشـاورزان آینده کشـور 

را محقـق سـازند. 
بـه طـور کلـی توجـه بـه جامـع نگـری و کل نگـری در 
مقابـل جـزء نگری و جزیره نگـری در هر نظام آموزشـی باعث 
دسـتیابی بـه هم افزایـی و اثربخشـی آمـوزش خواهـد شـد. 
مدیریـت یکپارچـه آموزش ضمـن برنامه ریزی و سـازماندهی 
باعـث  آموزشـی،  فعالیت هـای  همـه ی  یکپارچـه  و  واحـد 
رسـیدن بـه آموزشـی هماهنگ، هدفمنـد و اثربخـش خواهد 
شـد. تسـریع و آسـانگری هماهنگی با واحدهای فرا سـازمانی 
و بیـن زیـر نظام ها و واحدهای سـازمانی، نظارت و ارزشـیابی 
واحـد و یکپارچـه، برنامه ریزی آموزشـی مبتنی بـر پروژه های 

اجرایی و توسـعه ای، دسـتیابی به عدالت آموزشـی و پوشـش 
همـه مخاطبان آموزش کشـاورزی و تقسـیم مناسـب وظایف 
آمـوزش  نظـام  در  مدیریتـی  یکپارچه سـازی  برتری هـای  از 

است.  کشـاورزی 
در تبییـن راهبردهـای نظـام آمـوزش کشـاورزان آینـده 
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 مـورد تاکیـد متخصصان قـرار گرفـت. اگرچـه در برخی 
دانشـگاه ها بازنگـری و اصالح در برنامه درسـی و سـرفصل ها 
در حال اجراسـت، اما دانشـجویان رشـته کشـاورزی به دلیل 
نداشـتن تجربـه، مهـارت و آمـوزش الزم بـه ویـژه در حـوزه 
نوپـا در حـوزه  و کارهـای  راه انـدازی کسـب  و  کارآفرینـی 
کشـاورزی هنـوز بـه موفقیـت الزم و کافـی در راه انـدازی 
کسـب و کارهـای جدیـد دسـت نیافته انـد. بنابرایـن بازبینی 
و  آمـوزش رسـمی  دوره هـای  به روزرسـانی سـرفصل های  و 
غیررسـمی کشـاورزی بـا در نظـر گرفتـن جهت گیری هـای 
نویـن جهانـی از جملـه کارآفرینـی، تغییـر اقلیم، کشـاورزی 
کم نهاده، و اصول پایداری و سـالمت محصول و محیط زیست 
از جملـه راهبردهـای الزامـی در تدوین رهیافـت نوین تربیت 

کشـاورزان آینـده خواهـد بود. 
در بخـش راهکارهـای اجرایـی نظـام آمـوزش کشـاورزان 
آینـده، اجـرای دوره های آموزشـی مهارتـی و یادگیری تجربی 
و عملـی از جملـه مـواردی بود که توسـط پاسـخگویان تاکید 
شـده اسـت. بـه یقیـن مهارت آمـوزی در تامیـن نیـروی کار 
ماهـر و متخصـص در بخـش کشـاورزی نقش کلیـدی را بازی 
و متخصـص  ماهـر  کار  نیـروی  تربیـت  و  تعلیـم  و  می کنـد 
رسـالتی اسـت کـه بـر عهـده نظـام آمـوزش کشـاورزی نهاده 
آموزش هـای  ارائـه  بـه  ویـژه  توجـه  بنابرایـن  اسـت.  شـده 
مهارتـی و یادگیـری عملـی و تجربی در کشـتزارها و روسـتاها 
از جملـه ضرورت هایـی اسـت کـه بایـد در تدویـن راهکارهای 
و برنامه هـای اجرایـی رهیافـت نویـن آموزش کشـاورزی مورد 

توجـه بیشـتری قـرار گیرد. 
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عمـران  و  کشـاورزی  توسـعه  بـه  رسـیدن  کـه  آنجـا  از 
روسـتایی مسـتلزم بهره منـدی از سـرمایه های انسـانی ماهـر 
و  وزارت هـا  رویکـرد  اسـت  الزم  باشـد،  مـی  متخصـص  و 
سـازمان های دخیـل در افزایـش بهـره وری منابـع تولیـد بـا 
اولویـت توانمندسـازی منابـع انسـانی بخـش صـورت گیـرد 
و در کنـار رویکـرد کشـاورزی محـوری )توجـه بـه عوامـل و 
منابـع و متغیرهـای تولیـد( باید رویکرد کشـاورز محـوری نیز 
در دسـتور کار قـرار گیـرد. نظام آمـوزش کشـاورزی نیز بیش 
از آنکـه منفعالنـه فقـط به شـرایط واکنش نشـان دهنـد، باید 
بیشـتر فعاالنـه عمـل کننـد. لـذا نـکات مهمـی کـه بایـد در 
تدویـن نقشـه راه آمـوزش بدیـل کشـاورزی کشـور مـد نظـر 

قـرار گیرنـد عبارتنـد از:
- تغییـر نـگاه ودیـدگاه مسـئولین تصمیم سـاز و مدیران 
تصمیم گیـر در خصـوص ارائـه آموزشـهای کاربـردی، مهارت 
محـور و منطبـق بـر واقعیـت هـای فعلـی و آینده مشـاغل و 

حرف کشـور .
- نقد و آسـیب شناسی شـرایط و ویژگی های آموزش های 
رسـمی و غیـر رسـمی فعلی با هدف دسـتیابی بـه راه حل های 

منطقـی و منطبق با شـرایط واقعی.

- برنامه ریـزی آموزشـی بـه گونـه ای کـه تمـام سـطوح 
و مقاطـع تحصیلـی دارای ارتبـاط منطقـی و هـم افـزا بـا 

یکدیگـر باشـند. 
- جذب و هدایت جوانان و نوجوانان عالقه مند به مشـاغل 
انگیزش گرهـای  و  ارائـه مشـوق ها  بـا  بخـش  بـه  کشـاورزی 

نهـادی، مـادی و معنوی. 
- ردیابـی و حمایـت نهـادی، مـادی و معنـوی از دانـش 
آموختـگان رشـته های کشـاورزی در کلیـه مقاطـع تحصیلی. 
انـواع  کیفیـت  مسـتمر  ارتقـای  بـرای  برنامه ریـزی   -

آن. اثرگـذاری  ضریـب  افزایـش  و  آموزش هـا 

پی نوشت ها 
1- 4-H: (Head, Heart, Hands, Health)

قلبـم،  )فکـرم،  روسـتایی  جوانـان  باشـگاه های   شـعار 

دسـتم و سـالمتی ام بـرای خدمت به باشـگاه، جامعه، کشـور 
و جهـان(

2- Future Farmers of America (FFA)

3- Integrated three-component agricultural educa-

tion model

4- Farmer Field School

5- Kakuyuni 
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Abs tract 

Agricultural education sys tem mus t prepare the current and future generation of farmers to solve the problems 

and challenges of the next century, domes tic and global competition, fluctuating preparation and make optimal 

use of new technologies, keeping up with the growth of the world's population, climate change, the increasing 

advancement of knowledge and technology in agricultural science. Achieving these goals requires continuous 

review and updating of agricultural education sys tem and the forecas ting and development of a satisfactory 

approach to educating future farmers. Despite the main mission of the agricultural education sys tem in preparing 

the youth and empowering the current and future farmers of the country, this sys tem faces many challenges, 

including; Weakness in motivating young people to agricultural fields, the low share of the agricultural sector 

in accepting s tudents in the country's secondary education, the weak scientific and practical foundation of 

agricultural graduates and the unwillingness of the agricultural production and commercial sectors to attract 

them. So, the main purpose of this s tudy was to determine the main pillars of an approach to agricultural 

education in order to train future farmers in Iran from the perspective of experts of agricultural education 

sys tem. In terms of the purpose, this s tudy is an applied research, and in terms of the method of implementation, 

it is a descriptive s tudy, and in terms of the paradigm approach, it has used a qualitative approach. The s tatis tical 

population of this survey included all agricultural education experts employed in universities, research ins titutes 

and executive organizations who finally 10 people were selected using the purposeful sampling method. The 

requiered data in this research was collected using interviews and reviewing published reports. After coding the 

data and extracting the codes, concepts and categories, the elements of future farmers education approach of 

Iran, including ideals and philosophy, goals, s trategies and solutions, and methodologies of executive plans were 

explained. Finally, based on the findings, the comments that should be considered in developing the country's 

agricultural education roadmap were sugges ted.

Index Terms: Education approach, Future farmers, Agricultural education, Agricultural education sys tem.
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