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با توجه به نتایج ،مشخص شد دانشجویان ترویج و
آموزش کشاورزی ،دیدگاهی مثبت به برنامة دروس
گرایشی دارند؛ بنابراین ،حذف این برنامه از برنامة
آموزشی ترویج و آموزش کشاورزی در مقطع
کارشناسی ،ممکن است نشاندهندة بیتوجهی به
خواست مشتریان اصلی نظام آموزشی باشد.
برای ارتقای کیفیت دروس گرایشی ،باید گروههای
ترویج و آموزش کشاورزی با همکاری سایر گروههای
کشاورزی و نیز مشارکت مشتریان و ذینفعان بیرونی،
درمورد سرفصلهای این دروس ،منطبق با نیاز بازار
کار تجدید نظر کنند.
در کنار دروس گرایشی کشاورزی ،دروس مربوط به
کسبوکار و کارآفرینی به دانشجویان ترویج ارائه شود.
از طریق تعامل نظاممند بین گروه ترویج و گروههای
آموزشی ارائهدهندة دروس گرایشی ،همافزایی الزم
بین دروس تخصصی ترویج و دروس گرایشی ایجاد
شود.
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 کارگاههایی در زمینة شیوة تدریس و ارزشیابی نوین
برای مدرسان کشاورزی برگزار شود.
 برگزاری جلسههای مشترک بین اعضای هیئت علمی
گروههای ترویج کشاورزی و اعضای هیئت علمی سایر
گروههای ارائهکنندة دروس گرایشی و نیز دعوت از
صاحبنظران بیرونی (که به نقش ترویج در فرایند
توسعة پایدار کشاورزی وقوف و اشراف کامل دارند یا
تجاربی در این زمینه دارند) در این جلسهها ،به تغییر
دیدگاه مدرسان دروس گرایشی کشاورزی به
دانشجویان ترویج و آموزش کشاورزی و مثبتترشدن
آن کمک میکند.
سپاسگزاری
از جناب آقای دکتر مسعود برادران سپاسگزاریم که تجربیات
خود را در اختیار تیم مطالعاتی قرار دادند.
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