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 هایریزیبرنامه ،روشیپ یهاسال در کار بازار هایدگرگونی و آموختگاندانش یتقاضا و عرضه اساس بر
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 و یکشاورز مختلف یهاگرایش تعامل ،یکشاورز یهاگرایش یهمه در وکار کسب تیریمد واحدهای ارایه
 .ودندب پژوهش کلیدی هایشاخص ،یفناور انتقال و دیتول مراکز با ارتباط و تعامل وها آن مهارت و دانش قیتلف
 وضعیت فرضپیش دو ،مطلوب وضعیت فرضپیش دو Senario Wizard افزارنرم از مستخرج فرضپیش هشت از
 رب نهایت در .شوندمی متصور کشاورزی عالی آموزش آینده در را یبحران وضعیت فرضپیش چهار و نینابیب
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 مقدمه
 رد نیادیبن و گسترده هایدگرگونی به توجه با
 توانمندهای بازآفزینی و آفرینش عامل آنچه ،جهان
 از .است آموزش در دگرگونی ،آیدمی شماربه انسانی

 منظور به یعال آموزش در ایپایه دگرگونی رو این
 اب آموختگان دانش پرورش ،یانسان هایمنبع یتوسعه
 ،کار یایدن به موفق ورود منظور به نینو یهامهارت

 یفنآور یتوسعه با تعامل در دانش یمرزها گسترش
 نظام ،(2111) بادت باور به .است ریناپذگریز یامر

 رابرب در ندهیآ متفکر هزاران تیترب یوظیفه یآموزش
 .دارد را جامعه ساختارمند ژرف و عیسر یهایدگرگون

 تیترب ،یکشاورز یعال آموزش ،هدف واقع در
 ،خدمت آغازگر بتوانند که است یکارشناسان

 .اشندب داریپا و جانبه همه یتوسعه و دیتول ،ینیکارآفر
 ظامن زانیربرنامه و دولت یاصل هایفهیوظ از ،نیبنابرا

 آن یفیک و یکم سویگان یتوسعه کشور یعال آموزش
 یازهاینشیپ از (.1317 ،همکاران و یاریورمز) است
 یهاآموزش به نسبت نو ینگرش ،امر این به یابیدست

 نینو یهایفناور و مهارت کاربرد منظور به نانهیکارآفر
 و یزیربرنامه بر دیتأک با یکشاورز یعال آموزش در

 یتجل ینگارندهیآ که چرا .است مدارندهیآ یگذارهدف
 از پیروی با ندهیآ یمعمار در یآدم اریاخت و اراده
 یزیربرنامه ،آن در که ایگونه به است یهنجار یالگو
 حضور با و رودیم مطلوب یندهیآ افق به کار آغاز در
 مشخص ییرهایمس ،گذشته و حال یباندهید و آن در
 ندکیم نییتع را حال به ندهیآ از توسعه یمعمار یبرا
  (.13 91 ،یبالل)

 بر یاژهیو شکل به جهان سراسر در هادانشگاه
 یمدون یزهایربرنامه و تمرکز نانهیکارآفر یهاآموزش

 ،پانددش) اندکرده اجرا و یطراح آن یتوسعه یبرا را
 تیفیک با رابطه در شده انجام یهاپژوهش ،اما (.2112

 تیوضع یایگو ،ایران در یکشاورز یعال آموزش
 و یمانیفر یمقدس نهیزم نیا در .است آن نامناسب

 :یآموزش افتیره عنوان با یپژوهش در( 1315) یزمان
 باورند این بر ،یکشاورز آموزش دوره یبرا یداریگز
 سرعت با گامهم کشور در یکشاورز یعال آموزش که
 رانیفراگ و نداشته را الزم ییکارا هادگرگونی و رییتغ
 ناب .کندینم آماده ریمتغ طیشرا با یسازگار یبرا را

 عنوان با خود پژوهش در ،(1316) نسبیرجب و یعل
 ،(یکشاورز بخش) یدانشگاه ینیکارآفر توسعه موانع

 زا را یکشاورز یعال آموزش نظام الزم ییکارا نداشتن
 یکشاورز بخش آموختگاندانش ینیکارآفر هایمانع

 در نیز ،(1319) ییرضا و پورنیحس .انددانسته
 به یکشاورز انیدانشجو نگرش یبررس پژوهش
 انیدانشجو نانهیکارآفر یهامهارت ینیکارآفر

 انجام در ابتکار ،هافرصت شناختچون هم یکشاورز
 ،دیجد یهامحصول دیتول ،یرهبر ،مسألهحل ،کارها

 یتخصص و یاحرفه هایارتباط یبرقرار و شبکه جادیا
 یپژوهش در .اندکرده ارزیابی نییپا و متوسط سطح را

 تیتقو یبرا ارایه زمیمکان و موانع عنوان با دیگر
 یعقوبی ،یعال آموزش در یکشاورز ینیکارآفر

 و هارپذیریییتغ متأسفانه ؛داشته اذعان ،(1319)
 انیدانشجو شده باعث ،اخیر هایده یدرس یهابرنامه

 دیبا که طور آن یکشاورز یهارشته آموختگاندانش و
 ینیرآفرکا یهاتیقابل ای نشده تیترب نیکارآفر دیشا و
 و اربادس .باشند داشته ینییپا اریبس یاشتغالخود و

 یهاعامل ریتأث پژوهش در نیز ،(1392) همکاران
 یکشاورز انیدانشجو شیگرا بر یانهیزم و یفرد

 نای به ،روستا در اشتغال به نسبت زنجان دانشگاه
 یکشاورز یهارشته انیدانشجو ،اندرسیده نتیجه

 بتنس به ینانهیکارآفر یشخص یهامهارت و هاتیقابل
 زهیانگ و تیخالق ،یریخطرپذ سطح نظر از ینییپا
 راننظصاحب از یاریبس این بر افزون .دارند شرفتیپ

 نداشتن را یکشاورز آموختگاندانش یکاریب علت
 کاهش حل راه و کرده عنوان کار بازار ازین مورد مهارت

 ،یصبوح) دانندیم تربیش و بهتر آموزش به توجه راآن
-دانشگاه ،(1311) همکاران و ینیحس باور به (.1311

 دانش یارایه که گیرند پیش یکردیرو یستیبا ها
 یرفتارها و هاتین ،هامهارت ،هانگرش ،دیجد

 به هک چرا سازند نهینهاد انیدانشجو نیب را نانهیکارآفر
 آموزش نظام با هاییجامعه ،(1371) یمیتسل باور
 ارتباط دارای و ایپو یپژوهش -یآموزش مراکز و یعال

 ابداع و ینوآور ،حرکت ،توسعه ،رشد دهیپد ؛هیدوسو
 در که گونههمان رو این از .است یجدها آن در

 در «ینیکارآفر و یفناور ،یعال آموزش» همایش
 منظور به ؛است شده تأکید یجهان تجارت یمؤسسه
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 اهدانشگاه یگذارهیسرما ،آینده نانیکارآفر یسازآماده
 ،یفن یهادوره ،مداوم یآموزش یهابرنامه در

 عهجام ،قاتیتحق یمل مراکز با ارتباط ،یفن یکارآموز
 ،ینیکارآفر کنندهآسان یدولت عامالن و کار و کسب

 یفرهنگ ،راستا این در (.2115 ،کاندی) است ضروری
 اب بایستی هادانشگاه ،باورند این بر ،(1371) ینیحس و

 یروهاین تیترب متناسب یهابرنامه ،تربیش تالش
 ،نوآوران که ینظام .کنند اجرا و میتنظ نیکارآفر
 با که عرضه جامعه به مخترعانی و شناسانحرفه

  .باشند هماهنگ یفناور و دانش یهاشرفتیپ
 دگرگونی به نسبت نو نگرشی زمینه این در

 تضرور نیکارآفر دانشگاه به یسنت نوع از دانشگاه
 باور ،(2115) همکاران و یاوگال که گونههمان .دارد

 ،هابرنامه در یبازنگر مستلزم ،فرآیند این دارند
 از .است یآموزش یهادوره یبرگزار و یدرس یمحتوا

 یهاآموزش ،(2111) پراگون و کیآسترب دگاهید
 ینیکارآفر یهاتیفعال آسانگر و هموارساز نانهیکارآفر

 این ،دارند باور زین( 2111) همکاران و لنس .هستند
 و برده باال را فرصت ییشناسا توان هاآموزش

 از شیپ که کندیم آشنا ییهامفهوم با را دانشجویان
 یمانتسور .نداشته یگاهیجا آنان یشناخت نظام در آن

 برای فرصت نوعی را هاآموزش نوع نیا ،(2116)
-اندیشه و هادگاهید ورود از شیپ که داندمی رانیفراگ

 ،شیآزما طریق از کار یواقع یعرصه به خود یها
 و ترکر باور به .کنند ییشناسا راها آن قوت و ضعف

 بر افزون ینیکارآفر یهاتیفعال ،(2119) سلکوک
 اشتغال یهافرصت ،فناورانه یهاینوآور رشد
 رد .شوندیم رقابت شیافزا باعث و فراهم را یتربیش

 یساختارها از یدرک نانهیکارآفر هایآموزش مجموع
 نذه در را مثبت ینیکارآفر یهادگاهید و فراهم یشغل

  .کندمی ایجاد فراگیران
 تربیش در که است نیا تأمل شایان نکته ،اما

 و پرداخته دانش موضوع به تنها یرسم یهاآموزش
 هدیناد هانگرش و هامهارت به توجه یعنی یاصل چالش
 ،(1379) صابر رضازاده ،نهیزم نیا در .شوندیم گرفته

 رد یشغل مهارت ،دانش بر افزون که است باور این بر
 و رابرتسون باور به و دارد ژهیو تیاهم ینیکارآفر

 و کسب ،الزم یهامهارت نداشتن ،(2113) همکاران

 اردمن .کندمی مواجه یجد چالش با را دیجد یکارها
 یهامهارت و هاآموزش افتیدر هم ،(2115) کوتز و

 انیب یاحرفه شرفتیپ ملزومات از را کار ازین مورد
 شایستگی ،(2119) وتنین باور به یعبارت به .اندکرده

 ،الزم دانش و هاییتوانا ،هامهارت از یبیترک عنوان به
 با که است ازین مورد ژهیو فیوظا یاجرا منظور به
 .ودشیم کسب یعمل یهاتجربه و ینظر دانش قیتلف

 و کنونی جانبهکی روند ادامه که است یحال در نیا
 یکشاورز یعال آموزش در نظری دانش کسب به اکتفا
 وارد آن آموختگاندانش ندهیآ به یجد بیآس ایران

  .ساخت خواهد
 یهایستگیشا و هامهارت نظرانصاحب گفته به
 از است پرشماری موارد یرندهیدربرگ ینیکارآفر
 و صیتشخ در فرد ییتوانا ،(2112) اوالنگجو :جمله
 ای بزرگ کار و کسب جادیا فرصت کی از یبرداربهره

-مهارت ،(1391) همکاران و یاسیال یمحمد ؛کوچک

 حرفه کی یاجتماع و یکار تجربه ،یخبرگ یها
 ،یفن یهامهارت ،(2113) هومایآ و سیگر ؛خاص

-رابطه و یارتباط یهامهارت ،یفناور کاربرد مهارت

 نانهیکارآفر یهایستگیشا از را یفرد انیم های
 ،(2111) یراول و مورچلیم طورهمین .انددانسته

 :دسته پنج شامل را ینانیکارآفر یهایستگیشا
-حل هافتینظام توسعه) هافرصت ییشناسا یستگیشا

 هایرابطه توسعه) یاجتماع یهایستگیشا ،(مسأله
 وکارکسب تیصالح ،(هاشبکه طریق از یاجتماع

 ،(تیریمد هنر طریق از هافرصت از یبرداربهره)
 و( بازار و یفن دانش) یتخصص یحوزه تیصالح

 بر زشییانگ و محرکه یروین) نانهیکارآفر یخودکارآمد
 نگیل .اندکرده عنوان( خود از یفرد یهاادراک اساس

 شامل را ینیکارآفر یهامهارت ،(2113) همکاران و
 و تفکر ،ارتباطات) کیآکادم ای یعلم یهامهارت

 رفتار و نگرش) یفرد تیریمد یهامهارت ،(یریادگی
 یاهمهارت و( یریسازگارپذ و یریپذتیمسئول ،مثبت

 :گروه پنج ،(2111) رادمن .انددانسته یکارگروه
 ،ینوآور و تیخالق ،یریخطرپذ) یشخص یهامهارت
 یهامهارت ،(یدرون نظم و کنترل ،یشناسفرصت
 یهامهارت ،اثربخش ارتباط یبرقرار) هیپا ای یعموم

 یفناور با کار و یگروه کار ،یداریشن و ینوشتار
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 کسب اثربخش اداره) یتیریمد یهامهارت ،(اطالعات
 تیریمد ،یمال تیریمد ،یانسان منابع تیریمد ،کار و

 مهارت) یراهبرد یهامهارت ،(یفن تیریمد و بازار
 یزیربرنامه مهارت ،کار و کسب بر نظارت و یابیارزش
 یشناسفرصت یهامهارت و( یریگمیتصم و مدتبلند

 تیریمد ،نوآوری ،کار و کسب یهافرصت ییشناسا)
 و کسب طیمح یدهایتهد و هاچالش صیتشخ ،خطر

 به .اندکرده عنوان ینیکارآفر یهامهارت جزء را( کار
 که دارند باور( 2112) همکاران و لنس کلی طور
 رحط یبرا ییکارهاراه عنوان به توانندیم هایستگیشا

 ،کنندهبازتاب ،خالق ،نوآور ،رگذاریتأث دهیپد کی
 و هاچالش ،مسئلهحل راهنمای و دهندهپرورش
  .باشند هافرصت
 ینهیزم در هاییمطالعه تاکنون این که جودو با
 جامان یکشاورز یعال آموزش تیفیک و تیکم یبررس
 و یگذاراستیس هدف با یپژوهش نبود ،اما ،است شده

-شیپ ییهاچالش به ییپاسخگو در راهبردی تیریمد
 این .دارد وجود همچنان یکشاورز یعال آموزش روی

 چرا ؛شد انجام موضوع این پوشش منظور به پژوهش
 نیا هب و یتعامل یندهایفرآ یواسطه به ینگارندهیآ که
 کی فعال گرانیباز یهمه دکنیم تالش که لیدل

 اهچالش از یاریبس ،سازد خود ندیفرآ ریدرگ را جامعه
 ظامن شکست بحران و داده پاسخ اثربخش یاگونه به را
 ینگارندهیآ ندیفرآ یاجرا رو این از .سازدیم برطرف را
 ،دلیهم موجب یکشاورز یعال آموزش نظام سطح در

 گرانیباز نیب ،یندهآ یهااقدام یجهت هم و یهماهنگ
 به گوناگون هایمنبع اختصاص ،جهینت در و نظام
  .شد خواهد تیاولو یدارا یهاحوزه به کارا یصورت

-هدف ،پژوهش کلی هدف به یابیدست یراستا در

   :شد دنبال ریز یاختصاص های
 مهارت کاربرد بر مؤثر یدیکل یهاشاخص نییتع 

  ؛یکشاورز یعال آموزش در یفناور و

 و مهارت کاربرد محتمل یهافرضپیش استخراج 
 و یکشاورز یعال آموزش در یفناور

 آموزش در یفناور و مهارت کاربرد ینگارندهیآ 
  .یکشاورز یعال

 شناسیروش
 یهاپژوهش جزو تیماه لحاظ به پژوهش این
 رهایمتغ کنترل امکان نظر از ،(متوالی) ترکیبی

 یجامعه .بود یکاربرد هدف جهت به و یشیرآزمایغ
 یکشاورز سیپرد دکتری انیدانشجو ،پژوهش یآمار

 -1396یلیتحص سال در یراز دانشگاه یعیطب منابع و
 رد یریگنمونه طریق از که بود تن 56 شمار به 1395

  .گرفتند قرار مطالعه مورد آنان از تن 21 دسترس
 یمرحله ،شد انجام مرحله دو در ،هاداده یآورگرد
 اینامهپرسش گردآوری و تکمیل ،توزیع با ،نخست
-حرفه و یفرد هایویژگی بخش شامل ساخته محقق

 هرتب نییتع منظور به هاییگویه و انیپاسخگو ای
 یفناور و مهارت کاربرد بر مؤثر کلیدی یهاشاخص

 ییروا .شد انجام ،یکشاورز یعال آموزش در
 امانج کشاورزی نامتخصص از نظرخواهی با نامهپرسش

 α =19/1 ترتیبی یآلفا یمحاسبه با آن پایایی و شد
 افزارمنر از استفاده با هاداده لیتحل و هیتجز .شد تأیید

SPSS شد انجام.  
 کلیدی شاخص پنج ییشناسا با ،دوم یمرحله در

 در یاصل یهیپا عنوان بهها آن از ،شاخص 21 نیب از
 محتمل تیوضع 15 و شد استفاده یسینوفرضپیش

 کیتفک مطلوب تا نامطلوب یهاتیوضع از یابازه با
 زا کی هر اگر» یمحور پرسش یپایه بر سپس .شدند
 رخداد بر یریتأث چه دهد رخ گانهپانزده یهاتیوضع

 سه با «داشت؟ خواهد هاتیوضع ریسا ندادن رخ ای و
 سازتیمحدود و ریتأثیب ،توانمندساز یژگیو

 منظور به .شد تدوین ،متقابل تأثیر نامهپرسش
 نظر از ،نامهپرسش صوری ییروا از نانیاطم

-آینده و کشاورزی یدکتر انیدانشجو و متخصصان

 ییروا از نانیاطم منظور به .شد استفاده ،پژوهی
 رتیبت بدین .شد گرفته بهره الوشه فن از ،نیز ییمحتوا

 اننآ از و گرفت قرار ابانیارز اریاخت در هانامهپرسش که
 ازهس سنجش یبرا نظر مورد هیگو ایآ که شد دهیپرس

 روش یاجرا با نه؟ ای است «سودمند ای یاساس» مدنظر
 و متخصصان) شامل ابیارز 25 مشارکت با شده یاد

 ینترکم ،(پژوهیآینده و کشاورزی یدکتر انیدانشجو
 در که آمد دست به 91/1 هاهیگو یبرا محتوا اعتبار

 وشر یریگمیتصم اسیمق و جدول با سهیمقا با تینها
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 یهاداده ،ادامه در .شدند رفتهیپذ هاپرسش ،شده یاد
 مورد Senario Wizard افزارنرم با شده یاد نامهپرسش
-رمن این با هافرضپیش استخراج .گرفت قرار تحلیل

-شاخص از کی هر یهاتیوضع نیب یهمکُنش از ،افزار

 .شودمی انجام هاشاخص گرید تیوضع با ارتباط در ها
 ،دادن رخ احتمال بر تیوضع کی دادن رخ کهنیا

 یریتأث چه هاتیوضع گرید محدودساختن و تیتقو
-یشپ یریگشکل یاصل یهیپا ،باشد داشته تواندیم

 یهاتیوضع زمانهم لیتحل نیازمند که هاستفرض
 یتوانمند و ذهن از آن لیتحل توان که است دهیچیپ

 .است آن به قادر هوشمند یاپردازنده تنها و خارج بشر
 ،ماتریس سویگان به توجه با افزارنرم این ،نهایت در

 و باال یسازگار با ،یقو هایفرضپیش از ترکیبی
  .کرد گزارش فیضع

  هاافتهی
 اساس بر انیپاسخگو یفراوان پراکنش 1جدول در

 فراونی .است شده ارایه ایحرفه و یفرد یهایژگیو
 اشتغال یپیشینه وجود درصد 22/15 معادل

 به توجه با یژگیو این که دهدمی نشان را انیپاسخگو
  .است تأمل قابل پژوهش این هدف

-شاخص ترتیب به که است آن گویای ،2 جدول

 کسب مناسب یپژوهش-یآموزش نظام اصالح های
 پرورش بر تمرکز ،نینو یهایفناور کاربرد و مهارت

 واحدهای ارایه ،نوآور و محورمهارت یانسان یروین
 ،یکشاورز یهاگرایش یهمه به وکار کسب مدیریت

 و دانش قیتلف و یکشاورز مختلف یهاگرایش تعامل
 انتقال و دیتول مراکز با ارتباط و تعامل وها آن مهارت

 در ادیز رایبس تا ادیز تأثیر با یهاینیانگیم با یفناور
 بَعدی شاخص 16 و ندگرفت قرار پنجم تا اول هایرتبه

 اخصش پنج رو این از .نداشده یابیارز ترکم نیانگیم با
 انتخاب 3 جدول در پردازیفرضپیش منظور به اول

  .شدند
 تحلیل حاصل پژوهش هاییافته از دیگری بخش

 .شودمی دیده 2 جدول در Senario Wizard افزارنرم
 و -3 الی 3 نیب ازیامت اساس بر هاتیوضع یکمّ  درک
-نوانع از یابازه با هاتیوضع ینیگزیجا با ،یفیک درک

 و تیوضع که است بحران و ایستا ،تیمطلوب های

 یعال آموزش در یفناور و مهارت کاربرد گاهیجا
 هایشاخص و هافرضپیش جداسازی با را یکشاورز

 ویایگ هایافته .دهدمی نشان روشن ایگونه به ،یدیکل
 رخداد احتمال با فرضپیش هشت که هستند آن

 در یفناور و مهارت کاربرد یروشیپ در تربیش
 انیم از که باشدیم متصور یکشاورز یعال آموزش

 فرضپیش دو ،مطلوب وضعیت فرضپیش دو ،هاآن
 را یبحران وضعیت فرضپیش چهار و نینابیب وضعیت

 این ،شده یاد هایفرضپیش بر افزون .دهندیم نشان
 اننش را فیضع احتمال با دیگر فرضپیش 51 افزارنرم
 و فیضع فرضپیش 51 به پرداختن که جاآن از .داد

 یرمنطقیغ و یرعملیغ یکارها آن یبرا یزیربرنامه
 باال ازیامت با فرضپیش هشت نهایت در بنابراین ،است

 ابانتخ نگاریآینده منظور به تربیش رخداد احتمال و
  (.2 جدول) شدند
 یبحران حالت تیوضع 15 ،موجود تیوضع 21 از

( درصد 5/32) ستایا حالت تیوضع 13 ،(درصد 5/37)
 خود به را ،(درصد 31) مطلوب حالت تیوضع 12 و

 ،ستایا و یبحران یهاتیوضع مجموع .اندداده اختصاص
 .دهندیم گزارش را نامطلوب طیشرا کل از درصد 71
 هاتیوضع از درصد 31 تنها مطلوب طیشرا ،مقابل در
 یهااحتمال یبرتر ،یکل طور به .اندشده شامل را

  .باشدیم مشهود مطلوبیت بر یبحران
 درصد 11 هریک دوم و اول هایفرضپیش

 ستا یحال در نیا .دارند را شده فیتعر کامل تیمطلوب
 فاصله هنوز ،هافرضپیش نیا تحقق صورت در که
 گفت توانیم یزمان .دارد وجود آرمانی نقطه با یادیز

 فیتعر یهاتیوضع یهمه که میادهیرس هاهدف به
 حالت زین فرضپیش دو .برسند کامل تیمطلوب به شده

 ندرو با فرضپیش چهار ،اما .دهندیم نشان را نینابیب
 یروشیپ یاندهیفزآ یهاینگران تواندیم ،یبحران

  .دهند قرار یکشاورز یعال آموزش زانیربرنامه
ها آن طیشرا و هایژگیو ،هافرضپیش ادامه در
  .است گرفته قرار گیرینتیجه و بحث مورد

 یریگجهینت و بحث
 صشاخ پنج شناسایی با نخست بخش در ،پژوهش این

 شروع یسینوفرضپیش یاصل یهیپا عنوان به کلیدی
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 نظام اصالح هایشاخص ،پاسخگویان دگاهید از .شد
 کاربرد و مهارت کسب مناسب یپژوهش-یآموزش
 یانسان یروین پرورش بر تمرکز ،نینو یهایفناور

 و کسب تیریمد واحدهای ارایه ،نوآور و محورمهارت

-شیگرا تعامل ،یکشاورز یهاشیگرا یهمه در کار
ها آن مهارت و دانش قیتلف و یکشاورز مختلف یها
-تبهر یفناور انتقال و دیتول مراکز با ارتباط و تعامل و

  .دادند اختصاص خود به را پنجم الی اول های
 
 

 ایحرفه و یفرد یهایژگیو یپایه بر انیپاسخگو یفراوان پراکنش -6 جدول
 نما درصد یفراوان  ایحرفه و یفرد یهایژگیو

 سن
 31 ازتر بیش 51/12 7 ترکم و سال 31

  22/15 21 31 ازتر بیش

 جنس
 22/61 29 زن
  51/39 19 مرد

 یلیتحص شیگرا

  67/16 1 یکشاورز توسعه و آموزش ،جیترو
  13/21 11 یپزشکاهیگ

 نباتات اصالح و زراعت 51/12 7 آب یمهندس
  11/25 12 نباتات اصالح و زراعت

  92/22 11 یدام علوم

 اشتغال ینهیشیپ
 بله 25/11 39 بله
  75/11 9 ریخ

 
 

 دگاهید از یکشاورز یعال آموزش در یفناور و مهارت کاربرد بر مؤثر یهاشاخص یبندرتبه -2 جدول
 ( = n 21) انیپاسخگو

 نیانگیم شاخص بندیرتبه
 انحراف

 اریمع
 راتییتغ بیضر

 117/1 223/1 12/2 نینو یهایفناور کاربرد و مهارت کسب مناسب یپژوهش-یآموزش نظام اصالح 1
 112/1 251/1 79/2 نوآور و محورمهارت یانسان یروین پرورش بر تمرکز 2
 121/1 255/1 71/2 یکشاورز یهاشیگرا یهمه به وکار کسب تیریمد واحدهای هیارا 3
 123/1 261/1 72/2 هاآن مهارت و دانش قیتلف و یکشاورز مختلف یهاشیگرا تعامل 2
 131/1 267/1 71/2 یفناور انتقال و دیتول مراکز با ارتباط تعامل 5
 169/1 511/1 95/3 کار بازار و جامعه هایضرورت اساس بر هاآموزش تناسب 6
 172/1 511/1 92/3 یعمل و نوآورانه یهامهارت کاربرد 7
 173/1 517/1 12/3 هادانشکده یفضا در یمشارکت یهاتجربه هیارا 1
 177/1 519/1 77/3 موفق یهادانشگاه یآموزش یهاوهیش از یالگوبردار 9

 171/1 521/1 75/3 انیدانشجو توسط وکار کسب یهاطرح نیتدو 11

 111/1 522/1 71/3 یشگاهیآزما زاتیتجه و امکانات بودن فراهم 11

 111/1 529/1 61/3 دیجد یهادگاهید و یذهن یهاچالش هیارا فرصت جادیا 12

 113/1 533/1 62/3 یعمل یهامهارت کسب یبرا انیدانشجو زهیانگ و عالقه 13

 115/1 537/1 62/3 افزارنرم از استفاده با یتجار یهاتیفعال یسازهیشب 12

 119/1 521/1 61/3 نینو یهایفناور کاربرد الزم یبسترها جادیا 15

 191/1 522/1 51/3 هادانشکده در یکشاورز بخش موفق نانیکارآفر یمعرف 16

 191/1 525/1 56/3 یدانیم یدهایبازد 17

 197/1 526/1 55/3 گوناگون یریادگی یهاسبک از استفاده 11

 199/1 521/1 53/3 هادانشکده در مناسب یآموزش یفضا 19

 213/1 551/1 52/3 گوناگون سیتدر یهاروش از استفاده 21

 211/1 555/1 51/3 یکارآموز واحد هیارا 21

 ( ادیز اریبس =5 ؛ادیز =2 ؛متوسط =3 ؛کم =2 ؛ارکمیبس =1) کرتیل فیط :اسیمق
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 یعال آموزش در کار بازار نیاز مورد یفناور و مهارت کاربرد یدیکل یهاشاخص یاحتمال تیوضع -4 جدول
 یکشاورز

 شرح تیوضع هاشاخص نشان

A 
 و مهارت کسب مناسب یپژوهش-یآموزش نظام اصالح
 نینو یهایفناور کاربرد

A1 
 و مهارت کسب مناسب یپژوهش-یآموزش نظام اصالح به توجه نبود

 نینو یهایفناور کاربرد

A2 
 مهارت کسب مناسب یپژوهش-یآموزش نظام اصالح یجیتدر و کند روند

 نینو یهایفناور کاربرد و

A3 
 کسب مناسب یپژوهش-یآموزش نظام نگرندهیآ و محوربرنامه نیتدو

 نینو یهایفناور کاربرد و مهارت

B نوآور و محورمهارت یانسان یروین پرورش بر تمرکز 
B1 رنوآو و محورمهارت یانسان یروین پرورش بر تمرکز نگرش رییتغ نبود 
B2 نوآور و محورمهارت یانسان یروین پرورش کند روند 
B3 نوآور و محورمهارت یانسان یروین پرورش بر تمرکز و هدفمند رشد 

C 
 یهاشیگرا یهمه به وکار کسب تیریمد واحدهای هیارا

 یکشاورز

C1 
 یهاشیگرا یهمه به وکار کسب تیریمد واحدهای نشدن هیارا

 یکشاورز

C2 
 یهاشیگرا یهمه به وکار کسب تیریمد واحدهای هیارا یجیتدر روند

 یکشاورز

C3 
 یهاشیگرا یهمه به وکار کسب تیریمد واحدهای هیارا هدفمند رشد

 یکشاورز

D 
 و دانش قیتلف و یکشاورز مختلف یهاشیگرا تعامل
 هاآن مهارت

D1 هاآن مهارت و دانش قیتلف منظور به مختلف یهارشته تعامل نبود 

D2 
 مهارت و دانش قیتلف و یکشاورز مختلف یهاشیگرا تعامل کند روند

 هاآن

D3 
 مهارت و دانش قیتلف و یکشاورز مختلف یهاشیگرا هدفمند تعامل

 هاآن

E یفناور انتقال و دیتول مراکز با ارتباط و تعامل 
E1 یفناور انتقال و دیتول مراکز با ارتباط و تعامل نبود 
E2 یفناور انتقال و دیتول مراکز با ارتباط و تعامل کند روند 
E3 فناوری انتقال و دیتول مراکز با ارتباط و تعامل هدفمند گسترش 

 
 یکشاورز یعال آموزش در کار بازار نیاز مورد یفناور و مهارت کاربرد یدیکل یهاشاخص تیوضع -3 جدول

 بحران تا تیمطلوب گانهسه بازه یپایه بر و فرضپیش هر کیتفک به

-پیش

 فرض

 یپژوهش-یآموزش نظام اصالح
 کاربرد و مهارت کسب مناسب

 نینو یهایفناور

 پرورش بر تمرکز
-مهارت یانسان یروین

 نوآور و محور

 تیریمد واحدهای ارایه
 یهمه در وکار کسب

 یکشاورز یهاشیگرا

 مختلف یهاشیگرا تعامل
 و دانش قیتلف و یکشاورز
 هاآن مهارت

 با ارتباط و تعامل
 لانتقا و دیتول مراکز
 یفناور

 ستایا تیمطلوب تیمطلوب تیمطلوب تیمطلوب اول

 تیمطلوب ستایا تیمطلوب تیمطلوب تیمطلوب دوم

 ستایا ستایا ستایا مطلوبیت مطلوبیت سوم

 تیمطلوب ستایا ایستا ایستا تیمطلوب چهارم

 ایستا بحران بحران بحران ستایا پنجم

 بحران ایستا بحران بحران ستایا ششم

 بحران بحران بحران بحران ستایا هفتم

 بحران بحران بحران بحران بحران هشتم

 
 یروشیپ محتمل تیوضع 15 تحلیل با سپس

 و یکشاورز یعال آموزش در یفناور و مهارت کاربرد
 احتمال با فرضپیش هشت ،پژوهش یمحور پرسش
 Senario Wizard افزارنرم از استفاده با باال رخداد

 دو ،مطلوب طیشرا فرضپیش دو که شد استخراج
 طیاشر فرضپیش چهار و نینابیب طیشرا فرضپیش

  .انددهش تشریح ترتیب به ادامه در که داشتند بحرانی

-پیش نیترمحتمل و نیتریقو در :لاو فرضپیش

 یک و مطلوب تیوضع دارای شاخص چهار ،فرض
 یهاشاخص .باشدمی ستایا تیوضع یدارا شاخص
 و مهارت کسب مناسب یپژوهش-یآموزش نظام اصالح
 یروین پرورش بر تمرکز ،نینو یهایفناور کاربرد

 تیریمد واحدهای ارایه ،نوآور و محورمهارت یانسان
 تعامل ،یکشاورز یهارشته یهمه در کار و کسب
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 مهارت و دانش قیتلف و یکشاورز مختلف یهارشته
 ینهیزم در اما ،است کامل تیمطلوب حالت درها آن

 ینا در یفناور انتقال و دیتول مراکز با ارتباط شاخص
  .باشدیم برقرار ستایا تیوضع فرضپیش

-پیش نیا بر حاکم مثبت و تأمل قابل یروندها

 بهبود و توسعه ،رشد به رو نظام وجود گویای ،فرض
 وجودم یهاتیظرف از ینسب استفاده با که است طیشرا
 یروین پرورش چرخ عبارتی به .است آمده عمل به

 ،اما .است حرکت حال در ،کارآمد و نوآور ،ماهر یانسان
 دیولت مراکز با تعامل و ارتباط شاخص کهنیا به توجه با
 یفضا ایجاد به توجهی شایان کمک ،یفناور انتقال و

 وذنف قابلیت با نوآور کارهای و کسب به ورود مناسب
 ودنب صورت در .کندمی المللیبین و ملی بازارهای در

 کاربرد ندیفرآ ،شده یاد شاخص در مطلوب طیشرا
 یچالش با یکشاورز یعال آموزش در یفناور و مهارت

 بازار و دانش بین عمیق گسل ایجاد جمله از یجد
 آموزش رسالت با که شد خواهد رو به رو کار واقعی

 یساختارها ایجاد بنابراین .است تناقض در یعال
 و کشاورزی عالی آموزش بخش بین یقو یاشبکه
  .است ضروری موارد از یفناور انتقال و دیتول مراکز
 وضعیت به توجه با کالن یهاراهبرد پایه نیا بر

  :شودیم شنهادیپ زیر شرح به ایستا شاخص
 هایهماهنگی و ریزیبرنامه ،گذاریسیاست

 عالی آموزش مراکز ارتباط و تعامل برقراری در مناسب
 و علم هایپارک باها آن دانشجویان و کشاورزی

 مرحله تا هاپژوهش پایش و هدایت منظور به فناوری
 و هاایده هدایت و حمایت ؛سازیتجاری و عملیاتی

 تسهیالت دریافت ؛بنیاندانش کار و کسب هایطرح
-هحرف ایجاد برای موجود هایفرصت با آشنایی ؛قانونی

 نهیزم در ژهیو هایمشاوره از برخورداری ؛جدید های
 سازیتوانمند مجموع در ،طرح سازیتجاری و دهایتول
  .هاییتوانا سطح ارتقاء و

 هب نسبت منسجم هایریزیبرنامه و گذاریسیاست
 رد بنیاندانش هایشرکت با ارتباط و تعامل برقراری
 اساس بر هاپژوهش دهیجهت و ساماندهی راستای

 ربردکا و آفرینیارزش ،نوآوری تولید منظور به روز نیاز
 به هاایده و دانش سازیتجاری و جذب ؛هافناوری

 رکا و کسب فضای به ورود در توانمندسازی ؛محصول
  .پایداری و

 به الزم هایاقدام و ریزیبرنامه ،گذاریسیاست
 عالی آموزش مراکز ارتباط و تعامل برقراری منظور

 در تحقیقات مراکز باها آن دانشجویان و کشاورزی
 و تولیدات توسعه بهبود ؛فنی دانش تبادل راستای
 با هم تحقیقاتی نتایج .کشاورزی صنایع خدمات

 .دارد همخوانی فرضپیش این پیشنهادی راهبردهای
 هیسو دو ارتباط بر( 1311) نصیری و توتونچی جمله از

 موحدی ؛یاقتصاد و ییاجرا مراکز با هادانشگاه
 دانشگاه نیب یرسم و یعمل هارابطه جادیا بر( 2119)
 و تعامل تیتقو بر( 2117) سونسوان ؛انیکارفرما و

 بگی و یخصوص یهاشرکت و هادانشگاه نیب ارتباط
 عالی آموزش نظام بر حاکم اجتماعی تعامل بر( 2113)

 یاپو تعامل و مستمر افزاییهم موجب که کارآفرینانه
  .اندداشته تأکید ،شودمی

 هاتن ،حتملم فرضپیش نیبهتر :دوم فرضپیش
 تعامل شاخص با رابطه در ایستا وضعیت یک دارای
 مهارت و دانش قیتلف و یکشاورز مختلف یهارشته

 مورد در اول فرضپیش با سهیمقا در ،اما .هاستآن
 یاورفن انتقال و دیتول مراکز با ارتباط و تعامل شاخص

 و تعامل ینهیزم که است محسوسی یبرتر واجد
 این و فراهم دانشجویان برای خارجی محیط با ارتباط

 زا لذا ،است دهیرس کامل تیمطلوب مرحله به شاخص
 ،محتمل و یباورکردن یهافرضپیش یهمه نیب

 لیعا آموزش رسالت اساس بر ،فرضپیش نیترمطلوب
 نظام گویای آن بر حاکم یروندها که است کشاورزی

 تعامل شاخص کهنیا به توجه با اما .است رشد به رو
 مهارت و دانش قیتلف و یکشاورز مختلف یهارشته

-قابلیت و هاظرفیت با برابر اهمیتی با شاخص ،هاآن

 برای مناسب طیشرا نبود ،است دانشگاهیدرون های
 یعال آموزش در یفناور و مهارت کاربرد ندیفرآ ،آن

 رو به رو ورریبهره کاهش با جدی طور به را یکشاورز
 نوعی ،کنونی روند ادامه واقع در .ساخت خواهد

 هایظرفیت از استفاده و افزاییهم ایجاد در محرومیت
 تحمیل کشاورزی یعال آموزش به را دانشگاهیدرون

  .کندمی
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 وجهت با ،فرضپیش این کالن یریگجهت بنابراین
  :شامل آن ایستای شاخص وضعیت به

-رشته تعامل بر کشاورزی عالی آموزش نظام الزام

-اقدام و هاریزیبرنامه طریق از یکشاورز مختلف یها

 هانامهپایان ،هاپژوهش طرح با رابطه در مناسب های
 و دانش افزاییهم منظور به یارشته نیب هایرساله و

 نیب یهاپژوهش بر تأکید .مختلف هایرشته مهارت
 نیز( 1395) همکاران و یموحد مطالعه در یارشته
( 2115) همکاران و گیب .است گرفته قرار دییتأ مورد

 ،کشف و یارشته یهامحدودیت و مرزها از عبور بر نیز
  .اندداشته تأکید جدید دانش اشتراک و یبرداربهره

 یهافرضپیش) چهارم و سوم یهافرضپیش
 تیوضع سه یدارا سوم فرضپیش :(نینابیب حتملم
 ارایه هایشاخص .باشدیم مطلوب تیوضع دو و ستایا

 یهاگرایش یهمه در وکار کسب تیریمد واحدهای
 و یکشاورز مختلف یهاگرایش تعامل ،یکشاورز

 و دیتول مراکز با ارتباط وها آن مهارت و دانش قیتلف
  .هستند ستایا طیشرا دارای ،یفناور انتقال
 این کالن یهاراهبرد ایستا وضعیت سه اساس بر
  :شودیم شنهادیپ ریز صورت به فرضپیش

 زامال و کار و کسب تیریمد واحدهای ارایه بر تأکید
 طریق از کشاورزی عالی آموزش یهارشته یهمه

 مدیریت ،پروژه مدیریت :همچون واحدهای آموزش
 مدیریت ،تأمین زنجیره مدیریت ،نوآوری و فناوری

 بکس تیریمد دانش از برخورداری که چرا...و بازاریابی
 یهااقدام بر ،توجهی شایان تأثیر تخصص هر در کار و

 .گذاشت خواهد دانشجویان آینده تخصصی و ایحرفه
 یارشتهنیب تیماه( 2111) باودن و والس بیان به

 یاسیس و یاجتماع ،یفرهنگ خاص نهیزم و یکشاورز
 یدارا ،یکشاورز آموختگان دانش که طلبدیم آن
 و مقتدرانه بتوانند تا باشند ییایپو هایتیقابل

 شهیندا ،انتقاد گوناگون هایموضوع به نسبت داوطلبانه
 ینف یهایستگیشا انتقال بر افزون لذا .کنند عمل و
 و هانگرش ،هاارزش کسب در انیدانشجو به دیبا

 ککم خود تخصص و رشته با مرتبط مثبت یرفتارها
( 1319) بیگیعلی و شهبازی زمینه این در .نمود

 هایآموختهدانش برای کار بازار ازین مورد یهامهارت
 .اندداده قرار تأیید مورد را کشاورزی عالی آموزش

 و همخوانی بر( 1311) نصیری و توتونچی چنینهم
 یریادگی و یعال آموزش نظام یدادهابرون یسازگار
 یآموزش یهابرنامه در کار بازار ازین مورد یهامهارت

 قیتلف نیز( 2119) موحدی .اندداشته تأکید هادانشگاه
 کرده تأیید را یدرس یهابرنامه در کار بازار یازهاین

  .است

 در شده مطرح راهبردهای اساس بر آن بر افزون
 مراکز با ارتباط و تعامل رییگجهت اول فرضپیش

 یریگجهت دوم فرضپیش و یفناور انتقال و دیتول
 قیتلف و یکشاورز مختلف یهارشته تعامل بر تأکید
 تیمطلوب به یابیدست راستای در ،هاآن مهارت و دانش

  .است ازین زین فرضپیش نیا در

 از دیگر یکی عنوان به هم چهارم فرضپیش در
 و تاسیا تیوضع سه ،نینابیب حتملم یهافرضپیش

 که تفاوت این با .است حاکم مطلوب تیوضع دو
 و محورمهارت یانسان یروین پرورش بر تمرکز شاخص

  .باشدمی ستایا طیشرا دارای نیز نوآور
 وضعیت به توجه با آن کالن یهاراهبرد لذا

  :شودیم شنهادیپ ریز شرح به ،ایستا هایشاخص
 ورنوآ و محورمهارت یانسان یروین پرورش بر تمرکز

 ،تخصصی-فنی هایمهارت کاربرد و آموزش طریق از
 ،مشارکتی هایشیوه آموزش ،مسئلهحل ،دانشجومدار

 رب مبتنی هایایده خلق به ترغیب و خالقیت پرورش
 دانش از یبرداربهره و تجربه هایفرصت ایجاد ،فناوری
 زمینه این در ....و عملی هایتجربه حین در ضمنی
 گسترش بر( 2111) همکاران و یدریحمدح
 تأکید هادانشگاه در دانشجومدار و یمشارکت یهاروش

  .اندداشته

 الی اول فرضپیش در پیشنهادی یهارییگجهت
 امنظ در مطلوب شرایط به دستیابی منظور به ،سوم

 یزن فرضپیش این اساسی نیاز کشاورزی عالی آموزش
  .آیندمی شمار به

-حالت نیترمحتمل) ششم و پنجم یهافرضپیش

 بیترک کدام هر ،فرضپیش دو این :(نامطلوب یها
 را یبحران وضعیت سه و ستایا تیوضع دو از یمتفاوت
 ،ییایپو و تحرک ضعیف هاینشانه .دهندیم نشان
 یهابحران یجیتدر بروز و نامطلوب طیشرا گربیان
  .است کشاورزی عالی آموزش رویپیش
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 هس بحرانی وضعیت به توجه با پنجم فرضپیش در
 و محورمهارت یانسان یروین پرورش بر تمرکز شاخص

 یهمه در وکار کسب تیریمد واحدهای ارایه ،نوآور
 مختلف یهارشته تعامل و یکشاورز یهارشته

 وضعیت دو وها آن مهارت و دانش قیتلف و یکشاورز
 یپژوهش-یآموزش نظام اصالح هایشاخص ایستا

 دیتول مراکز با ارتباط و تعامل و مهارت کسب مناسب
 یفناور و مهارت کاربرد یزمینه در یفناور انتقال و

 ریز کالن یهاراهبرد ،یکشاورز یعال آموزش در
  :شودیم شنهادیپ

 کسب مناسب یپژوهش-یآموزش نظام اصالح
 اصالح ؛یساختار مشکالت ارتقای طریق از مهارت

-مهارت به مداریدانش از کشاورزی یعال آموزش نظام

 اهدرس سرفصل سازگاری ؛( تخصصی و علمی) یمدار
 یپژوهش یهاتیفعال ارتقای ؛کار بازار واقعی یازهاین با
 اب همسو .استادان یعمل و علمی یهاییتوانا یارتقا و

 بازاندیشی ،(2112) همکاران و اتزوویتز نتایج این
 را عالی آموزش در ینوآور ایجاد یبرا تالش و آموزش

 و یعمل یهامهارت بر ،(2116) لین .اندکرده تأیید
 تهداش دیتأک یکشاورز یعال آموزش نظام در یتخصص

 یعمل یهاییتوانا افزایش ،(2119) موحدی .است
 به یمداردانش از یعال آموزش نظام اصالح و استادان
 .است کرده تأیید را یمدارتیصالح و یمدارمهارت
 آموزش نظام که است کرده تأکید ،(2117) سونسوان

 یخصوص یهابخش با ارتباط برای ،یکشاورز یعال
 ،یساختار ینهیزم سه در اصالح و رییتغ انجام ازمندین

 رفع بر ،(1312) استواری .است یتیریمد و یسازمان
 داشته تأکید آموزش ندیفرا در یساختار مشکالت

 گسترش بر ،(2111) همکاران و حیدری دیحم .است
 با یدرس یهابرنامه تناسب و یقاتیتحق یهاتیفعال

 تأکید یعال آموزش نظام در جامعه یواقع یازهاین
 ،یعمل ییتوانا ،(1315) عزیزی و زمانی .اندداشته

 هایدرس سرفصل سازگاری ،آموزش تیفیک
  .داندانسته ضروری را منطقه هر یازهاین با یدانشگاه
 الی اول فرضپیش در شده ارایه راهبردهای پیرو
 هب دستیابی منظور به شده یاد یهایریگجهت ،چهارم
 این در کشاورزی عالی آموزش نظام در مطلوب شرایط
  .است ضروری موارد از نیز فرض پیش

 یرانبح تیوضع سه به توجه با مشش فرضپیش در
 یانسان یروین پرورش بر تمرکز هایشاخص برای

 و کسب تیریمد یواحدها ارایه ،نوآور و محورمهارت
 با ارتباط و تعامل و یکشاورز یهارشته یهمه در کار

 یستایا تیوضع دو و یفناور انتقال و دیتول مراکز
 مناسب یپژوهش-یآموزش نظام اصالح یهاشاخص

 و یکشاورز مختلف یهارشته تعامل و مهارت کسب
 راهبردهای اساس بر ؛هاآن مهارت و دانش قیتلف

-جهت ،پنجم الی اول یهافرضپیش در پیشنهادی

 فعال نسل یآمادگ راستای در شده یاد یهایریگ
 آموزش نظام در مطلوب شرایط به یابیدست و ندهیآ

-ارانک ضرورتی نیز فرضپیش این در کشاورزی عالی

  .است ناپذیر

 اب ،یبحران حالت نیترمحتمل :هفتم فرضپیش
 شرایط ،ایستا وضعیت یک و بحرانی تیوضع چهار
-می نشان را کشاورزی عالی آموزش در بحران و رکود

 آن رخداد اساسی دلیل ،شودمی استنباط چنین .دهد
 .دباش هادانشگاه بر حاکم یتیریمد تیوضع از متأثر
 هدانشگا به باور نبود با ،کارمحافظه تیریمد که چرا

 روند ادامه بر دیتأک و محورمهارت آموزش ،کارآفرین
 عالی آموزش در بحران و رکود طیشرا ،کنونی

 با هماهنگ لذا .شد خواهد موجب را یکشاورز
 به یبایدست نیز فرضپیش نیا در ،پیشین راهبردهای

 میسر ،کشاورزی عالی آموزش نظام متعالی هایهدف
 ایهریزیبرنامه و هاگذاریسیاست مسیر از مگر نیست

  .منسجم
 ،محتمل حالت نیتریبحران در :هشتم فرضپیش

 یهنشان چیه و است حاکم یبحران طیشرا کامل طور به
 نیچن رخداد اگرچه .ندارد ییایپو و تحرک از یمثبت

 ضعیف یمحاسبات ارزش و یمنطق نظر از ،یاحتمال
 احتمال ،هاداده لیتحل یخروج ،حالنیع در .است

 .است ندانسته ذهن از دور را یادهیپد نیچن رخداد
 یهمه نیشیپ یهافرضپیش راهبردهای اساس بر لذا

 با نیز فرضپیش این در ،شده یاد یهایریگجهت
 در مستمر هایاقدام و هاریزیبرنامه ،هاگذاریسیاست

 هب یابیدست ضرورت مدیریتی و ساختاری هایزمینه
  .تاس کشاورزی عالی آموزش نظام پایداری و تیمطلوب



 نگاری کاربرد مهارت ...آینده  

 نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزیفصل 628 

 یکشاورز عالی آموزش نظام این که به توجه با
 یهابرنامه ستییبا یگرید زمان هر از شیب نکیا

 بر .سازد هماهنگ و سازگار ازهاین با را خود آموزشی
 یبرا هیافتنظام یتالش عنوان به ینگارندهیآ اساس این

 عالی آموزش یحوزه در بلندمدت ندهیآ یبررس
 که چرا ؛بود خواهد گشاراه مسیر این در ،کشاورزی

 را یبستر ،مطلوب و محتمل ،ممکن یهاندهیآ میترس

 که دهدیم قرار زانیربرنامه و گذاراناستیس یفرارو
 اتامکان از ،گذاشته ندهیآ در گام تربیش نانیاطم با

 هافرصت خلق به و استفاده امکان حد تا موجود
 خود آموزشی یهابرنامه و( 1311 ،یمظفر) بپردازند

 ،یطراح کار بازار مناسب انعطاف قابل شکل به را
  .کنند یابیارزش و اجرا ،یسازمانده
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Abstract 

In line with the graduates' supply and demand and job market developments in the years ahead, 

targeted and future-oriented planners are inevitable in order to train professional capabilities and 

increase productivity in agricultural higher education. Therefore the present study, done with 

aimed to foresight of skill and technology application requirements of job market from the view 

of agricultural students at Razi University. This research was in terms of nature a mixed of 

research, in terms of purpose an applied. The statistical population consisted of the Ph. D. students 

of the Agriculture and Natural Resources Campus of Razi University, 48 of them were selected 

through a convenience sampling method. The key indicators of the research were determined by 

a questionnaire with ordinal versions of coefficient alpha 0.89. The research scenarios were also 

extracted through a questionnaire with the validity of future research specialists. Five indicator 

educational-research system reform appropriate to acquire the skills and application of modern 

technologies, focusing on the development of skilfully and innovative human resources, 

presentation of business management courses in all orientations of agriculture, interacting 

different orientations in agricultural and integrating their knowledge and skills, and interacting 

with centers technology production and transfer were key indicators of the research. Of the eight 

scenarios exchanger from the Senariowizard software, two scenarios favourable situation, two 

scenarios midway situation scenarios and four scenarios critical situations will be in the future of 

agricultural higher education. Finally, based on the research scenarios, strategies were presented 

to achieve the desired conditions and sustainability of the agricultural higher education system.  

 

Index terms: Foresight, Skill and Technology, Agricultural Job Market, Agricultural Higher 

Agricultural.  
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