آیندهنگاری کاربرد مهارت و ...

آیندهنگاری کاربرد مهارت و فناوری مورد نیاز بازار از دیدگاه دانشجویان دکتری کشاورزی
دانشگاه رازی
شهره کرمی
دکتری توسعه کشاورزی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده
بر اساس عرضه و تقاضای دانشآموختگان و دگرگونیهای بازار کار در سالهای پیشرو ،برنامهریزیهای
هدفمند و آیندهمدار ،به منظور پرورش شایستگیهای حرفهای و افزایش بهرهوری در آموزش عالی کشاورزی،
امری گریزناپذیر است .از این رو این پژوهش ،با هدف آیندهنگاری کاربرد مهارت و فناوری مورد نیاز بازار کار
در آموزش عالی کشاورزی انجام شد که به لحاظ ماهیت جزو پژوهشهای ترکیبی و از نظر هدف کاربردی است.
جامعهی آماری دانشجویان دکتری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی به شمار  56تن بود که از
آن  21تن با نمونهگیری غیرتصادفی در دسترس مورد مطالعه قرار گرفتند .شاخصهای کلیدی پژوهش از طریق
پرسشنامهای با آلفای ترتیبی  1/19تعیین شد و پیشفرضهای پژوهش نیز با پرسشنامه محقق ساخته
استخراج شد که روایی آن با نظرخواهی از متخصصان آیندهپژوهی انجام شد .پنج شاخص اصالح نظام آموزشی-
پژوهشی مناسب کسب مهارت و کاربرد فناوریهای نوین ،تمرکز بر پرورش نیروی انسانی مهارتمحور و نوآور،
ارایه واحدهای مدیریت کسب وکار در همهی گرایشهای کشاورزی ،تعامل گرایشهای مختلف کشاورزی و
تلفیق دانش و مهارت آنها و تعامل و ارتباط با مراکز تولید و انتقال فناوری ،شاخصهای کلیدی پژوهش بودند.
از هشت پیشفرض مستخرج از نرمافزار  Senario Wizardدو پیشفرض وضعیت مطلوب ،دو پیشفرض وضعیت
بینابین و چهار پیشفرض وضعیت بحرانی را در آینده آموزش عالی کشاورزی متصور میشوند .در نهایت بر
اساس پیشفرضهای پژوهش ،راهبردهایی به منظور دستیابی به شرایط مطلوب و پایداری نظام آموزش عالی
کشاورزی ارایه شده است.
نمایه واژگان :آیندهنگاری ،مهارت و فناوری ،بازار کار کشاورزی ،آموزش عالی کشاورزی.

نویسنده مسئول :شهره کرمی
رایانامهshohrehkarami20@gmail.com :
پذیرش96/12/11 :
دریافت96/11/12 :
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مقدمه
با توجه به دگرگونیهای گسترده و بنیادین در
جهان ،آنچه عامل آفرینش و بازآفزینی توانمندهای
انسانی بهشمار میآید ،دگرگونی در آموزش است .از
این رو دگرگونی پایهای در آموزش عالی به منظور
توسعهی منبعهای انسانی ،پرورش دانش آموختگان با
مهارتهای نوین به منظور ورود موفق به دنیای کار،
گسترش مرزهای دانش در تعامل با توسعهی فنآوری
امری گریزناپذیر است .به باور بادت ( ،)2111نظام
آموزشی وظیفهی تربیت هزاران متفکر آینده در برابر
دگرگونیهای سریع و ژرف ساختارمند جامعه را دارد.
در واقع هدف ،آموزش عالی کشاورزی ،تربیت
کارشناسانی است که بتوانند آغازگر خدمت،
کارآفرینی ،تولید و توسعهی همه جانبه و پایدار باشند.
بنابراین ،از وظیفههای اصلی دولت و برنامهریزان نظام
آموزش عالی کشور توسعهی سویگان کمی و کیفی آن
است (ورمزیاری و همکاران .)1317 ،از پیشنیازهای
دستیابی به این امر ،نگرشی نو نسبت به آموزشهای
کارآفرینانه به منظور کاربرد مهارت و فناوریهای نوین
در آموزش عالی کشاورزی با تأکید بر برنامهریزی و
هدفگذاری آیندهمدار است .چرا که آیندهنگاری تجلی
اراده و اختیار آدمی در معماری آینده با پیروی از
الگوی هنجاری است به گونهای که در آن ،برنامهریزی
در آغاز کار به افق آیندهی مطلوب میرود و با حضور
در آن و دیدهبانی حال و گذشته ،مسیرهایی مشخص
برای معماری توسعه از آینده به حال را تعیین میکند
(باللی.)13 91 ،
دانشگاهها در سراسر جهان به شکل ویژهای بر
آموزشهای کارآفرینانه تمرکز و برنامهریزهای مدونی
را برای توسعهی آن طراحی و اجرا کردهاند (دشپاند،
 .)2112اما ،پژوهشهای انجام شده در رابطه با کیفیت
آموزش عالی کشاورزی در ایران ،گویای وضعیت
نامناسب آن است .در این زمینه مقدسی فریمانی و
زمانی ( )1315در پژوهشی با عنوان رهیافت آموزشی:
گزیداری برای دوره آموزش کشاورزی ،بر این باورند
که آموزش عالی کشاورزی در کشور همگام با سرعت
تغییر و دگرگونیها کارایی الزم را نداشته و فراگیران
را برای سازگاری با شرایط متغیر آماده نمیکند .ابن

علی و رجبینسب ( ،)1316در پژوهش خود با عنوان
موانع توسعه کارآفرینی دانشگاهی (بخش کشاورزی)،
نداشتن کارایی الزم نظام آموزش عالی کشاورزی را از
مانعهای کارآفرینی دانشآموختگان بخش کشاورزی
دانستهاند .حسینپور و رضایی ( ،)1319نیز در
پژوهش بررسی نگرش دانشجویان کشاورزی به
کارآفرینی مهارتهای کارآفرینانه دانشجویان
کشاورزی همچون شناخت فرصتها ،ابتکار در انجام
کارها ،حلمسأله ،رهبری ،تولید محصولهای جدید،
ایجاد شبکه و برقراری ارتباطهای حرفهای و تخصصی
را سطح متوسط و پایین ارزیابی کردهاند .در پژوهشی
دیگر با عنوان موانع و مکانیزم ارایه برای تقویت
کارآفرینی کشاورزی در آموزش عالی ،یعقوبی
( ،)1319اذعان داشته؛ متأسفانه تغییرپذیریها و
برنامههای درسی دههای اخیر ،باعث شده دانشجویان
و دانشآموختگان رشتههای کشاورزی آن طور که باید
و شاید کارآفرین تربیت نشده یا قابلیتهای کارآفرینی
و خوداشتغالی بسیار پایینی داشته باشند .بادسار و
همکاران ( ،)1392نیز در پژوهش تأثیر عاملهای
فردی و زمینهای بر گرایش دانشجویان کشاورزی
دانشگاه زنجان نسبت به اشتغال در روستا ،به این
نتیجه رسیدهاند ،دانشجویان رشتههای کشاورزی
قابلیتها و مهارتهای شخصی کارآفرینانهی به نسبت
پایینی از نظر سطح خطرپذیری ،خالقیت و انگیزه
پیشرفت دارند .افزون بر این بسیاری از صاحبنظران
علت بیکاری دانشآموختگان کشاورزی را نداشتن
مهارت مورد نیاز بازار کار عنوان کرده و راه حل کاهش
آنرا توجه به آموزش بهتر و بیشتر میدانند (صبوحی،
 .)1311به باور حسینی و همکاران ( ،)1311دانشگاه-
ها بایستی رویکردی پیش گیرند که ارایهی دانش
جدید ،نگرشها ،مهارتها ،نیتها و رفتارهای
کارآفرینانه را بین دانشجویان نهادینه سازند چرا که به
باور تسلیمی ( ،)1371جامعههایی با نظام آموزش
عالی و مراکز آموزشی -پژوهشی پویا و دارای ارتباط
دوسویه؛ پدیده رشد ،توسعه ،حرکت ،نوآوری و ابداع
در آنها جدی است .از این رو همانگونه که در
همایش «آموزش عالی ،فناوری و کارآفرینی» در
مؤسسهی تجارت جهانی تأکید شده است؛ به منظور
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آمادهسازی کارآفرینان آینده ،سرمایهگذاری دانشگاهها
در برنامههای آموزشی مداوم ،دورههای فنی،
کارآموزی فنی ،ارتباط با مراکز ملی تحقیقات ،جامعه
کسب و کار و عامالن دولتی آسانکننده کارآفرینی،
ضروری است (کاندی .)2115 ،در این راستا ،فرهنگی
و حسینی ( ،)1371بر این باورند ،دانشگاهها بایستی با
تالش بیشتر ،برنامههای متناسب تربیت نیروهای
کارآفرین تنظیم و اجرا کنند .نظامی که نوآوران،
حرفهشناسان و مخترعانی به جامعه عرضه که با
پیشرفتهای دانش و فناوری هماهنگ باشند.
در این زمینه نگرشی نو نسبت به دگرگونی
دانشگاه از نوع سنتی به دانشگاه کارآفرین ضرورت
دارد .همانگونه که گالاوی و همکاران ( ،)2115باور
دارند این فرآیند ،مستلزم بازنگری در برنامهها،
محتوای درسی و برگزاری دورههای آموزشی است .از
دیدگاه آستربیک و ونپراگ ( ،)2111آموزشهای
کارآفرینانه هموارساز و آسانگر فعالیتهای کارآفرینی
هستند .لنس و همکاران ( )2111نیز باور دارند ،این
آموزشها توان شناسایی فرصت را باال برده و
دانشجویان را با مفهومهایی آشنا میکند که پیش از
آن در نظام شناختی آنان جایگاهی نداشته .مانتسوری
( ،)2116این نوع آموزشها را نوعی فرصت برای
فراگیران میداند که پیش از ورود دیدگاهها و اندیشه-
های خود به عرصهی واقعی کار از طریق آزمایش،
ضعف و قوت آنها را شناسایی کنند .به باور ترکر و
سلکوک ( ،)2119فعالیتهای کارآفرینی افزون بر
رشد نوآوریهای فناورانه ،فرصتهای اشتغال
بیشتری را فراهم و باعث افزایش رقابت میشوند .در
مجموع آموزشهای کارآفرینانه درکی از ساختارهای
شغلی فراهم و دیدگاههای کارآفرینی مثبت را در ذهن
فراگیران ایجاد میکند.
اما ،نکته شایان تأمل این است که در بیشتر
آموزشهای رسمی تنها به موضوع دانش پرداخته و
چالش اصلی یعنی توجه به مهارتها و نگرشها نادیده
گرفته میشوند .در این زمینه ،رضازاده صابر (،)1379
بر این باور است که افزون بر دانش ،مهارت شغلی در
کارآفرینی اهمیت ویژه دارد و به باور رابرتسون و
همکاران ( ،)2113نداشتن مهارتهای الزم ،کسب و
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کارهای جدید را با چالش جدی مواجه میکند .اردمن
و کوتز ( ،)2115هم دریافت آموزشها و مهارتهای
مورد نیاز کار را از ملزومات پیشرفت حرفهای بیان
کردهاند .به عبارتی به باور نیوتن ( ،)2119شایستگی
به عنوان ترکیبی از مهارتها ،تواناییها و دانش الزم،
به منظور اجرای وظایف ویژه مورد نیاز است که با
تلفیق دانش نظری و تجربههای عملی کسب میشود.
این در حالی است که ادامه روند یکجانبه کنونی و
اکتفا به کسب دانش نظری در آموزش عالی کشاورزی
ایران آسیب جدی به آینده دانشآموختگان آن وارد
خواهد ساخت.
به گفته صاحبنظران مهارتها و شایستگیهای
کارآفرینی دربرگیرندهی موارد پرشماری است از
جمله :اوالنگجو ( ،)2112توانایی فرد در تشخیص و
بهرهبرداری از یک فرصت ایجاد کسب و کار بزرگ یا
کوچک؛ محمدی الیاسی و همکاران ( ،)1391مهارت-
های خبرگی ،تجربه کاری و اجتماعی یک حرفه
خاص؛ گریس و آیهوما ( ،)2113مهارتهای فنی،
مهارت کاربرد فناوری ،مهارتهای ارتباطی و رابطه-
های میان فردی را از شایستگیهای کارآفرینانه
دانستهاند .همینطور میچلمور و راولی (،)2111
شایستگیهای کارآفرینانی را شامل پنج دسته:
شایستگی شناسایی فرصتها (توسعه نظامیافته حل-
مسأله) ،شایستگیهای اجتماعی (توسعه رابطههای
اجتماعی از طریق شبکهها) ،صالحیت کسبوکار
(بهرهبرداری از فرصتها از طریق هنر مدیریت)،
صالحیت حوزهی تخصصی (دانش فنی و بازار) و
خودکارآمدی کارآفرینانه (نیروی محرکه و انگیزشی بر
اساس ادراکهای فردی از خود) عنوان کردهاند .لینگ
و همکاران ( ،)2113مهارتهای کارآفرینی را شامل
مهارتهای علمی یا آکادمیک (ارتباطات ،تفکر و
یادگیری) ،مهارتهای مدیریت فردی (نگرش و رفتار
مثبت ،مسئولیتپذیری و سازگارپذیری) و مهارتهای
کارگروهی دانستهاند .رادمن ( ،)2111پنج گروه:
مهارتهای شخصی (خطرپذیری ،خالقیت و نوآوری،
فرصتشناسی ،کنترل و نظم درونی) ،مهارتهای
عمومی یا پایه (برقراری ارتباط اثربخش ،مهارتهای
نوشتاری و شنیداری ،کار گروهی و کار با فناوری
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اطالعات) ،مهارتهای مدیریتی (اداره اثربخش کسب
و کار ،مدیریت منابع انسانی ،مدیریت مالی ،مدیریت
بازار و مدیریت فنی) ،مهارتهای راهبردی (مهارت
ارزشیابی و نظارت بر کسب و کار ،مهارت برنامهریزی
بلندمدت و تصمیمگیری) و مهارتهای فرصتشناسی
(شناسایی فرصتهای کسب و کار ،نوآوری ،مدیریت
خطر ،تشخیص چالشها و تهدیدهای محیط کسب و
کار) را جزء مهارتهای کارآفرینی عنوان کردهاند .به
طور کلی لنس و همکاران ( )2112باور دارند که
شایستگیها میتوانند به عنوان راهکارهایی برای طرح
یک پدیده تأثیرگذار ،نوآور ،خالق ،بازتابکننده،
پرورشدهنده و راهنمای حلمسئله ،چالشها و
فرصتها باشند.
با وجود این که تاکنون مطالعههایی در زمینهی
بررسی کمیت و کیفیت آموزش عالی کشاورزی انجام
شده است ،اما ،نبود پژوهشی با هدف سیاستگذاری و
مدیریت راهبردی در پاسخگویی به چالشهایی پیش-
روی آموزش عالی کشاورزی همچنان وجود دارد .این
پژوهش به منظور پوشش این موضوع انجام شد؛ چرا
که آیندهنگاری به واسطهی فرآیندهای تعاملی و به این
دلیل که تالش میکند همهی بازیگران فعال یک
جامعه را درگیر فرآیند خود سازد ،بسیاری از چالشها
را به گونهای اثربخش پاسخ داده و بحران شکست نظام
را برطرف میسازد .از این رو اجرای فرآیند آیندهنگاری
در سطح نظام آموزش عالی کشاورزی موجب همدلی،
هماهنگی و هم جهتی اقدامهای آینده ،بین بازیگران
نظام و در نتیجه ،اختصاص منبعهای گوناگون به
صورتی کارا به حوزههای دارای اولویت خواهد شد.
در راستای دستیابی به هدف کلی پژوهش ،هدف-
های اختصاصی زیر دنبال شد:
 تعیین شاخصهای کلیدی مؤثر بر کاربرد مهارت
و فناوری در آموزش عالی کشاورزی؛
 استخراج پیشفرضهای محتمل کاربرد مهارت و
فناوری در آموزش عالی کشاورزی و
 آیندهنگاری کاربرد مهارت و فناوری در آموزش
عالی کشاورزی.

روششناسی
این پژوهش به لحاظ ماهیت جزو پژوهشهای
ترکیبی (متوالی) ،از نظر امکان کنترل متغیرها
غیرآزمایشی و به جهت هدف کاربردی بود .جامعهی
آماری پژوهش ،دانشجویان دکتری پردیس کشاورزی
و منابع طبیعی دانشگاه رازی در سال تحصیلی-1396
 1395به شمار  56تن بود که از طریق نمونهگیری در
دسترس  21تن از آنان مورد مطالعه قرار گرفتند.
گردآوری دادهها ،در دو مرحله انجام شد ،مرحلهی
نخست ،با توزیع ،تکمیل و گردآوری پرسشنامهای
محقق ساخته شامل بخش ویژگیهای فردی و حرفه-
ای پاسخگویان و گویههایی به منظور تعیین رتبه
شاخصهای کلیدی مؤثر بر کاربرد مهارت و فناوری
در آموزش عالی کشاورزی ،انجام شد .روایی
پرسشنامه با نظرخواهی از متخصصان کشاورزی انجام
شد و پایایی آن با محاسبهی آلفای ترتیبی α =1/19
تأیید شد .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار
 SPSSانجام شد.
در مرحلهی دوم ،با شناسایی پنج شاخص کلیدی
از بین  21شاخص ،از آنها به عنوان پایهی اصلی در
پیشفرضنویسی استفاده شد و  15وضعیت محتمل
با بازهای از وضعیتهای نامطلوب تا مطلوب تفکیک
شدند .سپس بر پایهی پرسش محوری «اگر هر یک از
وضعیتهای پانزدهگانه رخ دهد چه تأثیری بر رخداد
و یا رخ ندادن سایر وضعیتها خواهد داشت؟» با سه
ویژگی توانمندساز ،بیتأثیر و محدودیتساز
پرسشنامه تأثیر متقابل ،تدوین شد .به منظور
اطمینان از روایی صوری پرسشنامه ،از نظر
متخصصان و دانشجویان دکتری کشاورزی و آینده-
پژوهی ،استفاده شد .به منظور اطمینان از روایی
محتوایی نیز ،از فن الوشه بهره گرفته شد .بدین ترتیب
که پرسشنامهها در اختیار ارزیابان قرار گرفت و از آنان
پرسیده شد که آیا گویه مورد نظر برای سنجش سازه
مدنظر «اساسی یا سودمند» است یا نه؟ با اجرای روش
یاد شده با مشارکت  25ارزیاب شامل (متخصصان و
دانشجویان دکتری کشاورزی و آیندهپژوهی) ،کمترین
اعتبار محتوا برای گویهها  1/91به دست آمد که در
نهایت با مقایسه با جدول و مقیاس تصمیمگیری روش

فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

626

آیندهنگاری کاربرد مهارت ...

یاد شده ،پرسشها پذیرفته شدند .در ادامه ،دادههای
پرسشنامه یاد شده با نرمافزار  Senario Wizardمورد
تحلیل قرار گرفت .استخراج پیشفرضها با این نرم-
افزار ،از همکُنشی بین وضعیتهای هر یک از شاخص-
ها در ارتباط با وضعیت دیگر شاخصها انجام میشود.
اینکه رخ دادن یک وضعیت بر احتمال رخ دادن،
تقویت و محدودساختن دیگر وضعیتها چه تأثیری
میتواند داشته باشد ،پایهی اصلی شکلگیری پیش-
فرضهاست که نیازمند تحلیل همزمان وضعیتهای
پیچیده است که توان تحلیل آن از ذهن و توانمندی
بشر خارج و تنها پردازندهای هوشمند قادر به آن است.
در نهایت ،این نرمافزار با توجه به سویگان ماتریس،
ترکیبی از پیشفرضهای قوی ،با سازگاری باال و
ضعیف گزارش کرد.
یافتهها
در جدول 1پراکنش فراوانی پاسخگویان بر اساس
ویژگیهای فردی و حرفهای ارایه شده است .فراونی
معادل  15/22درصد وجود پیشینهی اشتغال
پاسخگویان را نشان میدهد که این ویژگی با توجه به
هدف این پژوهش قابل تأمل است.
جدول  ،2گویای آن است که به ترتیب شاخص-
های اصالح نظام آموزشی-پژوهشی مناسب کسب
مهارت و کاربرد فناوریهای نوین ،تمرکز بر پرورش
نیروی انسانی مهارتمحور و نوآور ،ارایه واحدهای
مدیریت کسب وکار به همهی گرایشهای کشاورزی،
تعامل گرایشهای مختلف کشاورزی و تلفیق دانش و
مهارت آنها و تعامل و ارتباط با مراکز تولید و انتقال
فناوری با میانگینهایی با تأثیر زیاد تا بسیار زیاد در
رتبههای اول تا پنجم قرار گرفتند و  16شاخص بَعدی
با میانگین کمتر ارزیابی شدهاند .از این رو پنج شاخص
اول به منظور پیشفرضپردازی در جدول  3انتخاب
شدند.
بخش دیگری از یافتههای پژوهش حاصل تحلیل
نرمافزار  Senario Wizardدر جدول  2دیده میشود.
درک ک ّمی وضعیتها بر اساس امتیاز بین  3الی  -3و
درک کیفی ،با جایگزینی وضعیتها با بازهای از عنوان-
های مطلوبیت ،ایستا و بحران است که وضعیت و
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جایگاه کاربرد مهارت و فناوری در آموزش عالی
کشاورزی را با جداسازی پیشفرضها و شاخصهای
کلیدی ،به گونهای روشن نشان میدهد .یافتهها گویای
آن هستند که هشت پیشفرض با احتمال رخداد
بیشتر در پیشروی کاربرد مهارت و فناوری در
آموزش عالی کشاورزی متصور میباشد که از میان
آنها ،دو پیشفرض وضعیت مطلوب ،دو پیشفرض
وضعیت بینابین و چهار پیشفرض وضعیت بحرانی را
نشان میدهند .افزون بر پیشفرضهای یاد شده ،این
نرمافزار  51پیشفرض دیگر با احتمال ضعیف را نشان
داد .از آنجا که پرداختن به  51پیشفرض ضعیف و
برنامهریزی برای آنها کاری غیرعملی و غیرمنطقی
است ،بنابراین در نهایت هشت پیشفرض با امتیاز باال
و احتمال رخداد بیشتر به منظور آیندهنگاری انتخاب
شدند (جدول .)2
از  21وضعیت موجود 15 ،وضعیت حالت بحرانی
( 37/5درصد) 13 ،وضعیت حالت ایستا ( 32/5درصد)
و  12وضعیت حالت مطلوب ( 31درصد) ،را به خود
اختصاص دادهاند .مجموع وضعیتهای بحرانی و ایستا،
 71درصد از کل شرایط نامطلوب را گزارش میدهند.
در مقابل ،شرایط مطلوب تنها  31درصد از وضعیتها
را شامل شدهاند .به طور کلی ،برتری احتمالهای
بحرانی بر مطلوبیت مشهود میباشد.
پیشفرضهای اول و دوم هریک  11درصد
مطلوبیت کامل تعریف شده را دارند .این در حالی است
که در صورت تحقق این پیشفرضها ،هنوز فاصله
زیادی با نقطه آرمانی وجود دارد .زمانی میتوان گفت
به هدفها رسیدهایم که همهی وضعیتهای تعریف
شده به مطلوبیت کامل برسند .دو پیشفرض نیز حالت
بینابین را نشان میدهند .اما ،چهار پیشفرض با روند
بحرانی ،میتواند نگرانیهای فزآیندهای پیشروی
برنامهریزان آموزش عالی کشاورزی قرار دهند.
در ادامه پیشفرضها ،ویژگیها و شرایط آنها
مورد بحث و نتیجهگیری قرار گرفته است.
بحث و نتیجهگیری
این پژوهش ،در بخش نخست با شناسایی پنج شاخص
کلیدی به عنوان پایهی اصلی پیشفرضنویسی شروع
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شد .از دیدگاه پاسخگویان ،شاخصهای اصالح نظام
آموزشی-پژوهشی مناسب کسب مهارت و کاربرد
فناوریهای نوین ،تمرکز بر پرورش نیروی انسانی
مهارتمحور و نوآور ،ارایه واحدهای مدیریت کسب و

کار در همهی گرایشهای کشاورزی ،تعامل گرایش-
های مختلف کشاورزی و تلفیق دانش و مهارت آنها
و تعامل و ارتباط با مراکز تولید و انتقال فناوری رتبه-
های اول الی پنجم را به خود اختصاص دادند.

جدول  -6پراکنش فراوانی پاسخگویان بر پایهی ویژگیهای فردی و حرفهای
ویژگیهای فردی و حرفهای
سن
جنس

گرایش تحصیلی

پیشینهی اشتغال

فراوانی
7
21
29
19
1
11
7
12
11
39
9

 31سال و کمتر
بیشتر از 31
زن
مرد
ترویج ،آموزش و توسعه کشاورزی
گیاهپزشکی
مهندسی آب
زراعت و اصالح نباتات
علوم دامی
بله
خیر

نما
بیشتر از 31

درصد
12/51
15/22
61/22
39/51
16/67
21/13
12/51
25/11
22/92
11/25
11/75

زراعت و اصالح نباتات

بله

جدول  -2رتبهبندی شاخصهای مؤثر بر کاربرد مهارت و فناوری در آموزش عالی کشاورزی از دیدگاه
پاسخگویان ()n = 21
رتبهبندی

میانگین

شاخص

اصالح نظام آموزشی-پژوهشی مناسب کسب مهارت و کاربرد فناوریهای نوین
1
تمرکز بر پرورش نیروی انسانی مهارتمحور و نوآور
2
ارایه واحدهای مدیریت کسب وکار به همهی گرایشهای کشاورزی
3
تعامل گرایشهای مختلف کشاورزی و تلفیق دانش و مهارت آنها
2
تعامل ارتباط با مراکز تولید و انتقال فناوری
5
تناسب آموزشها بر اساس ضرورتهای جامعه و بازار کار
6
کاربرد مهارتهای نوآورانه و عملی
7
ارایه تجربههای مشارکتی در فضای دانشکدهها
1
الگوبرداری از شیوههای آموزشی دانشگاههای موفق
9
تدوین طرحهای کسب وکار توسط دانشجویان
11
فراهم بودن امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی
11
ایجاد فرصت ارایه چالشهای ذهنی و دیدگاههای جدید
12
عالقه و انگیزه دانشجویان برای کسب مهارتهای عملی
13
شبیهسازی فعالیتهای تجاری با استفاده از نرمافزار
12
ایجاد بسترهای الزم کاربرد فناوریهای نوین
15
معرفی کارآفرینان موفق بخش کشاورزی در دانشکدهها
16
بازدیدهای میدانی
17
استفاده از سبکهای یادگیری گوناگون
11
فضای آموزشی مناسب در دانشکدهها
19
استفاده از روشهای تدریس گوناگون
21
ارایه واحد کارآموزی
21
مقیاس :طیف لیکرت ( =1بسیارکم؛  =2کم؛  =3متوسط؛  =2زیاد؛  =5بسیار زیاد)

2/12
2/79
2/71
2/72
2/71
3/95
3/92
3/12
3/77
3/75
3/71
3/61
3/62
3/62
3/61
3/51
3/56
3/55
3/53
3/52
3/51

انحراف
معیار
1/223
1/251
1/255
1/261
1/267
1/511
1/511
1/517
1/519
1/521
1/522
1/529
1/533
1/537
1/521
1/522
1/525
1/526
1/521
1/551
1/555

ضریب تغییرات
1/117
1/112
1/121
1/123
1/131
1/169
1/172
1/173
1/177
1/171
1/111
1/111
1/113
1/115
1/119
1/191
1/191
1/197
1/199
1/213
1/211
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جدول  -4وضعیت احتمالی شاخصهای کلیدی کاربرد مهارت و فناوری مورد نیاز بازار کار در آموزش عالی
کشاورزی
شاخصها

نشان

شرح
نبود توجه به اصالح نظام آموزشی-پژوهشی مناسب کسب مهارت و
کاربرد فناوریهای نوین
روند کند و تدریجی اصالح نظام آموزشی-پژوهشی مناسب کسب مهارت
و کاربرد فناوریهای نوین
تدوین برنامهمحور و آیندهنگر نظام آموزشی-پژوهشی مناسب کسب
مهارت و کاربرد فناوریهای نوین
نبود تغییر نگرش تمرکز بر پرورش نیروی انسانی مهارتمحور و نوآور
روند کند پرورش نیروی انسانی مهارتمحور و نوآور
رشد هدفمند و تمرکز بر پرورش نیروی انسانی مهارتمحور و نوآور
ارایه نشدن واحدهای مدیریت کسب وکار به همهی گرایشهای
کشاورزی
روند تدریجی ارایه واحدهای مدیریت کسب وکار به همهی گرایشهای
کشاورزی
رشد هدفمند ارایه واحدهای مدیریت کسب وکار به همهی گرایشهای
کشاورزی
نبود تعامل رشتههای مختلف به منظور تلفیق دانش و مهارت آنها
روند کند تعامل گرایشهای مختلف کشاورزی و تلفیق دانش و مهارت
آنها
تعامل هدفمند گرایشهای مختلف کشاورزی و تلفیق دانش و مهارت
آنها
نبود تعامل و ارتباط با مراکز تولید و انتقال فناوری
روند کند تعامل و ارتباط با مراکز تولید و انتقال فناوری
گسترش هدفمند تعامل و ارتباط با مراکز تولید و انتقال فناوری

وضعیت
A1

A

اصالح نظام آموزشی-پژوهشی مناسب کسب مهارت و
کاربرد فناوریهای نوین

B

تمرکز بر پرورش نیروی انسانی مهارتمحور و نوآور

C

ارایه واحدهای مدیریت کسب وکار به همهی گرایشهای
کشاورزی

D

تعامل گرایشهای مختلف کشاورزی و تلفیق دانش و
مهارت آنها

E

تعامل و ارتباط با مراکز تولید و انتقال فناوری

A2
A3
B1
B2
B3
C1
C2
C3
D1
D2
D3
E1
E2
E3

جدول  -3وضعیت شاخصهای کلیدی کاربرد مهارت و فناوری مورد نیاز بازار کار در آموزش عالی کشاورزی
به تفکیک هر پیشفرض و بر پایهی بازه سهگانه مطلوبیت تا بحران
پیش-
فرض

اصالح نظام آموزشی-پژوهشی
مناسب کسب مهارت و کاربرد
فناوریهای نوین

تمرکز بر پرورش
نیروی انسانی مهارت-
محور و نوآور

ارایه واحدهای مدیریت
کسب وکار در همهی
گرایشهای کشاورزی

تعامل گرایشهای مختلف
کشاورزی و تلفیق دانش و
مهارت آنها

تعامل و ارتباط با
مراکز تولید و انتقال
فناوری

اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم
هشتم

مطلوبیت
مطلوبیت
مطلوبیت
مطلوبیت
ایستا
ایستا
ایستا
بحران

مطلوبیت
مطلوبیت
مطلوبیت
ایستا
بحران
بحران
بحران
بحران

مطلوبیت
مطلوبیت
ایستا
ایستا
بحران
بحران
بحران
بحران

مطلوبیت
ایستا
ایستا
ایستا
بحران
ایستا
بحران
بحران

ایستا
مطلوبیت
ایستا
مطلوبیت
ایستا
بحران
بحران
بحران

سپس با تحلیل  15وضعیت محتمل پیشروی
کاربرد مهارت و فناوری در آموزش عالی کشاورزی و
پرسش محوری پژوهش ،هشت پیشفرض با احتمال
رخداد باال با استفاده از نرمافزار Senario Wizard
استخراج شد که دو پیشفرض شرایط مطلوب ،دو
پیشفرض شرایط بینابین و چهار پیشفرض شرایط
بحرانی داشتند که در ادامه به ترتیب تشریح شدهاند.
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پیشفرض اول :در قویترین و محتملترین پیش-
فرض ،چهار شاخص دارای وضعیت مطلوب و یک
شاخص دارای وضعیت ایستا میباشد .شاخصهای
اصالح نظام آموزشی-پژوهشی مناسب کسب مهارت و
کاربرد فناوریهای نوین ،تمرکز بر پرورش نیروی
انسانی مهارتمحور و نوآور ،ارایه واحدهای مدیریت
کسب و کار در همهی رشتههای کشاورزی ،تعامل
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رشتههای مختلف کشاورزی و تلفیق دانش و مهارت
آنها در حالت مطلوبیت کامل است ،اما در زمینهی
شاخص ارتباط با مراکز تولید و انتقال فناوری در این
پیشفرض وضعیت ایستا برقرار میباشد.
روندهای قابل تأمل و مثبت حاکم بر این پیش-
فرض ،گویای وجود نظام رو به رشد ،توسعه و بهبود
شرایط است که با استفاده نسبی از ظرفیتهای موجود
به عمل آمده است .به عبارتی چرخ پرورش نیروی
انسانی ماهر ،نوآور و کارآمد ،در حال حرکت است .اما،
با توجه به اینکه شاخص ارتباط و تعامل با مراکز تولید
و انتقال فناوری ،کمک شایان توجهی به ایجاد فضای
مناسب ورود به کسب و کارهای نوآور با قابلیت نفوذ
در بازارهای ملی و بینالمللی میکند .در صورت نبود
شرایط مطلوب در شاخص یاد شده ،فرآیند کاربرد
مهارت و فناوری در آموزش عالی کشاورزی با چالشی
جدی از جمله ایجاد گسل عمیق بین دانش و بازار
واقعی کار رو به رو خواهد شد که با رسالت آموزش
عالی در تناقض است .بنابراین ایجاد ساختارهای
شبکهای قوی بین بخش آموزش عالی کشاورزی و
مراکز تولید و انتقال فناوری از موارد ضروری است.
بر این پایه راهبردهای کالن با توجه به وضعیت
شاخص ایستا به شرح زیر پیشنهاد میشود:
سیاستگذاری ،برنامهریزی و هماهنگیهای
مناسب در برقراری تعامل و ارتباط مراکز آموزش عالی
کشاورزی و دانشجویان آنها با پارکهای علم و
فناوری به منظور هدایت و پایش پژوهشها تا مرحله
عملیاتی و تجاریسازی؛ حمایت و هدایت ایدهها و
طرحهای کسب و کار دانشبنیان؛ دریافت تسهیالت
قانونی؛ آشنایی با فرصتهای موجود برای ایجاد حرفه-
های جدید؛ برخورداری از مشاورههای ویژه در زمینه
تولیدها و تجاریسازی طرح ،در مجموع توانمندسازی
و ارتقاء سطح تواناییها.
سیاستگذاری و برنامهریزیهای منسجم نسبت به
برقراری تعامل و ارتباط با شرکتهای دانشبنیان در
راستای ساماندهی و جهتدهی پژوهشها بر اساس
نیاز روز به منظور تولید نوآوری ،ارزشآفرینی و کاربرد
فناوریها؛ جذب و تجاریسازی دانش و ایدهها به

محصول؛ توانمندسازی در ورود به فضای کسب و کار
و پایداری.
سیاستگذاری ،برنامهریزی و اقدامهای الزم به
منظور برقراری تعامل و ارتباط مراکز آموزش عالی
کشاورزی و دانشجویان آنها با مراکز تحقیقات در
راستای تبادل دانش فنی؛ بهبود توسعه تولیدات و
خدمات صنایع کشاورزی .نتایج تحقیقاتی هم با
راهبردهای پیشنهادی این پیشفرض همخوانی دارد.
از جمله توتونچی و نصیری ( )1311بر ارتباط دو سویه
دانشگاهها با مراکز اجرایی و اقتصادی؛ موحدی
( )2119بر ایجاد رابطهها عملی و رسمی بین دانشگاه
و کارفرمایان؛ سوانسون ( )2117بر تقویت تعامل و
ارتباط بین دانشگاهها و شرکتهای خصوصی و گیب
( )2113بر تعامل اجتماعی حاکم بر نظام آموزش عالی
کارآفرینانه که موجب همافزایی مستمر و تعامل پویا
میشود ،تأکید داشتهاند.
پیشفرض دوم :بهترین پیشفرض محتمل ،تنها
دارای یک وضعیت ایستا در رابطه با شاخص تعامل
رشتههای مختلف کشاورزی و تلفیق دانش و مهارت
آنهاست .اما ،در مقایسه با پیشفرض اول در مورد
شاخص تعامل و ارتباط با مراکز تولید و انتقال فناوری
واجد برتری محسوسی است که زمینهی تعامل و
ارتباط با محیط خارجی برای دانشجویان فراهم و این
شاخص به مرحله مطلوبیت کامل رسیده است ،لذا از
بین همهی پیشفرضهای باورکردنی و محتمل،
مطلوبترین پیشفرض ،بر اساس رسالت آموزش عالی
کشاورزی است که روندهای حاکم بر آن گویای نظام
رو به رشد است .اما با توجه به اینکه شاخص تعامل
رشتههای مختلف کشاورزی و تلفیق دانش و مهارت
آنها ،شاخص با اهمیتی برابر با ظرفیتها و قابلیت-
های دروندانشگاهی است ،نبود شرایط مناسب برای
آن ،فرآیند کاربرد مهارت و فناوری در آموزش عالی
کشاورزی را به طور جدی با کاهش بهرهورری رو به رو
خواهد ساخت .در واقع ادامه روند کنونی ،نوعی
محرومیت در ایجاد همافزایی و استفاده از ظرفیتهای
دروندانشگاهی را به آموزش عالی کشاورزی تحمیل
میکند.
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بنابراین جهتگیری کالن این پیشفرض ،با توجه
به وضعیت شاخص ایستای آن شامل:
الزام نظام آموزش عالی کشاورزی بر تعامل رشته-
های مختلف کشاورزی از طریق برنامهریزیها و اقدام-
های مناسب در رابطه با طرح پژوهشها ،پایاننامهها
و رسالههای بین رشتهای به منظور همافزایی دانش و
مهارت رشتههای مختلف .تأکید بر پژوهشهای بین
رشتهای در مطالعه موحدی و همکاران ( )1395نیز
مورد تأیید قرار گرفته است .گیب و همکاران ()2115
نیز بر عبور از مرزها و محدودیتهای رشتهای و کشف،
بهرهبرداری و اشتراک دانش جدید تأکید داشتهاند.
پیشفرضهای سوم و چهارم (پیشفرضهای
محتمل بینابین) :پیشفرض سوم دارای سه وضعیت
ایستا و دو وضعیت مطلوب میباشد .شاخصهای ارایه
واحدهای مدیریت کسب وکار در همهی گرایشهای
کشاورزی ،تعامل گرایشهای مختلف کشاورزی و
تلفیق دانش و مهارت آنها و ارتباط با مراکز تولید و
انتقال فناوری ،دارای شرایط ایستا هستند.
بر اساس سه وضعیت ایستا راهبردهای کالن این
پیشفرض به صورت زیر پیشنهاد میشود:
تأکید بر ارایه واحدهای مدیریت کسب و کار و الزام
همهی رشتههای آموزش عالی کشاورزی از طریق
آموزش واحدهای همچون :مدیریت پروژه ،مدیریت
فناوری و نوآوری ،مدیریت زنجیره تأمین ،مدیریت
بازاریابی و...چرا که برخورداری از دانش مدیریت کسب
و کار در هر تخصص تأثیر شایان توجهی ،بر اقدامهای
حرفهای و تخصصی آینده دانشجویان خواهد گذاشت.
به بیان والس و باودن ( )2111ماهیت بینرشتهای
کشاورزی و زمینه خاص فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی
آن میطلبد که دانش آموختگان کشاورزی ،دارای
قابلیتهای پویایی باشند تا بتوانند مقتدرانه و
داوطلبانه نسبت به موضوعهای گوناگون انتقاد ،اندیشه
و عمل کنند .لذا افزون بر انتقال شایستگیهای فنی
باید به دانشجویان در کسب ارزشها ،نگرشها و
رفتارهای مثبت مرتبط با رشته و تخصص خود کمک
نمود .در این زمینه شهبازی و علیبیگی ()1319
مهارتهای مورد نیاز بازار کار برای دانشآموختههای
آموزش عالی کشاورزی را مورد تأیید قرار دادهاند.

621

فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

همچنین توتونچی و نصیری ( )1311بر همخوانی و
سازگاری بروندادهای نظام آموزش عالی و یادگیری
مهارتهای مورد نیاز بازار کار در برنامههای آموزشی
دانشگاهها تأکید داشتهاند .موحدی ( )2119نیز تلفیق
نیازهای بازار کار در برنامههای درسی را تأیید کرده
است.
افزون بر آن بر اساس راهبردهای مطرح شده در
پیشفرض اول جهتگیری تعامل و ارتباط با مراکز
تولید و انتقال فناوری و پیشفرض دوم جهتگیری
تأکید بر تعامل رشتههای مختلف کشاورزی و تلفیق
دانش و مهارت آنها ،در راستای دستیابی به مطلوبیت
در این پیشفرض نیز نیاز است.
در پیشفرض چهارم هم به عنوان یکی دیگر از
پیشفرضهای محتمل بینابین ،سه وضعیت ایستا و
دو وضعیت مطلوب حاکم است .با این تفاوت که
شاخص تمرکز بر پرورش نیروی انسانی مهارتمحور و
نوآور نیز دارای شرایط ایستا میباشد.
لذا راهبردهای کالن آن با توجه به وضعیت
شاخصهای ایستا ،به شرح زیر پیشنهاد میشود:
تمرکز بر پرورش نیروی انسانی مهارتمحور و نوآور
از طریق آموزش و کاربرد مهارتهای فنی-تخصصی،
دانشجومدار ،حلمسئله ،آموزش شیوههای مشارکتی،
پرورش خالقیت و ترغیب به خلق ایدههای مبتنی بر
فناوری ،ایجاد فرصتهای تجربه و بهرهبرداری از دانش
ضمنی در حین تجربههای عملی و ....در این زمینه
حمدحیدری و همکاران ( )2111بر گسترش
روشهای مشارکتی و دانشجومدار در دانشگاهها تأکید
داشتهاند.
جهتگیریهای پیشنهادی در پیشفرض اول الی
سوم ،به منظور دستیابی به شرایط مطلوب در نظام
آموزش عالی کشاورزی نیاز اساسی این پیشفرض نیز
به شمار میآیند.
پیشفرضهای پنجم و ششم (محتملترین حالت-
های نامطلوب) :این دو پیشفرض ،هر کدام ترکیب
متفاوتی از دو وضعیت ایستا و سه وضعیت بحرانی را
نشان میدهند .نشانههای ضعیف تحرک و پویایی،
بیانگر شرایط نامطلوب و بروز تدریجی بحرانهای
پیشروی آموزش عالی کشاورزی است.

شماره  ،34زمستان 6431

در پیشفرض پنجم با توجه به وضعیت بحرانی سه
شاخص تمرکز بر پرورش نیروی انسانی مهارتمحور و
نوآور ،ارایه واحدهای مدیریت کسب وکار در همهی
رشتههای کشاورزی و تعامل رشتههای مختلف
کشاورزی و تلفیق دانش و مهارت آنها و دو وضعیت
ایستا شاخصهای اصالح نظام آموزشی-پژوهشی
مناسب کسب مهارت و تعامل و ارتباط با مراکز تولید
و انتقال فناوری در زمینهی کاربرد مهارت و فناوری
در آموزش عالی کشاورزی ،راهبردهای کالن زیر
پیشنهاد میشود:
اصالح نظام آموزشی-پژوهشی مناسب کسب
مهارت از طریق ارتقای مشکالت ساختاری؛ اصالح
نظام آموزش عالی کشاورزی از دانشمداری به مهارت-
مداری (علمی و تخصصی) ؛ سازگاری سرفصل درسها
با نیازهای واقعی بازار کار؛ ارتقای فعالیتهای پژوهشی
و ارتقای تواناییهای علمی و عملی استادان .همسو با
این نتایج اتزوویتز و همکاران ( ،)2112بازاندیشی
آموزش و تالش برای ایجاد نوآوری در آموزش عالی را
تأیید کردهاند .لین ( ،)2116بر مهارتهای عملی و
تخصصی در نظام آموزش عالی کشاورزی تأکید داشته
است .موحدی ( ،)2119افزایش تواناییهای عملی
استادان و اصالح نظام آموزش عالی از دانشمداری به
مهارتمداری و صالحیتمداری را تأیید کرده است.
سوانسون ( ،)2117تأکید کرده است که نظام آموزش
عالی کشاورزی ،برای ارتباط با بخشهای خصوصی
نیازمند انجام تغییر و اصالح در سه زمینهی ساختاری،
سازمانی و مدیریتی است .استواری ( ،)1312بر رفع
مشکالت ساختاری در فرایند آموزش تأکید داشته
است .حمید حیدری و همکاران ( ،)2111بر گسترش
فعالیتهای تحقیقاتی و تناسب برنامههای درسی با
نیازهای واقعی جامعه در نظام آموزش عالی تأکید
داشتهاند .زمانی و عزیزی ( ،)1315توانایی عملی،
کیفیت آموزش ،سازگاری سرفصل درسهای
دانشگاهی با نیازهای هر منطقه را ضروری دانستهاند.
پیرو راهبردهای ارایه شده در پیشفرض اول الی
چهارم ،جهتگیریهای یاد شده به منظور دستیابی به
شرایط مطلوب در نظام آموزش عالی کشاورزی در این
پیش فرض نیز از موارد ضروری است.

در پیشفرض ششم با توجه به سه وضعیت بحرانی
برای شاخصهای تمرکز بر پرورش نیروی انسانی
مهارتمحور و نوآور ،ارایه واحدهای مدیریت کسب و
کار در همهی رشتههای کشاورزی و تعامل و ارتباط با
مراکز تولید و انتقال فناوری و دو وضعیت ایستای
شاخصهای اصالح نظام آموزشی-پژوهشی مناسب
کسب مهارت و تعامل رشتههای مختلف کشاورزی و
تلفیق دانش و مهارت آنها؛ بر اساس راهبردهای
پیشنهادی در پیشفرضهای اول الی پنجم ،جهت-
گیریهای یاد شده در راستای آمادگی نسل فعال
آینده و دستیابی به شرایط مطلوب در نظام آموزش
عالی کشاورزی در این پیشفرض نیز ضرورتی انکار-
ناپذیر است.
پیشفرض هفتم :محتملترین حالت بحرانی ،با
چهار وضعیت بحرانی و یک وضعیت ایستا ،شرایط
رکود و بحران در آموزش عالی کشاورزی را نشان می-
دهد .چنین استنباط میشود ،دلیل اساسی رخداد آن
متأثر از وضعیت مدیریتی حاکم بر دانشگاهها باشد.
چرا که مدیریت محافظهکار ،با نبود باور به دانشگاه
کارآفرین ،آموزش مهارتمحور و تأکید بر ادامه روند
کنونی ،شرایط رکود و بحران در آموزش عالی
کشاورزی را موجب خواهد شد .لذا هماهنگ با
راهبردهای پیشین ،در این پیشفرض نیز دستیابی به
هدفهای متعالی نظام آموزش عالی کشاورزی ،میسر
نیست مگر از مسیر سیاستگذاریها و برنامهریزیهای
منسجم.
پیشفرض هشتم :در بحرانیترین حالت محتمل،
به طور کامل شرایط بحرانی حاکم است و هیچ نشانهی
مثبتی از تحرک و پویایی ندارد .اگرچه رخداد چنین
احتمالی ،از نظر منطقی و ارزش محاسباتی ضعیف
است .در عینحال ،خروجی تحلیل دادهها ،احتمال
رخداد چنین پدیدهای را دور از ذهن ندانسته است.
لذا بر اساس راهبردهای پیشفرضهای پیشین همهی
جهتگیریهای یاد شده ،در این پیشفرض نیز با
سیاستگذاریها ،برنامهریزیها و اقدامهای مستمر در
زمینههای ساختاری و مدیریتی ضرورت دستیابی به
مطلوبیت و پایداری نظام آموزش عالی کشاورزی است.
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با توجه به این که نظام آموزش عالی کشاورزی
اینک بیش از هر زمان دیگری بایستی برنامههای
آموزشی خود را با نیازها سازگار و هماهنگ سازد .بر
این اساس آیندهنگاری به عنوان تالشی نظامیافته برای
بررسی آینده بلندمدت در حوزهی آموزش عالی
کشاورزی ،در این مسیر راهگشا خواهد بود؛ چرا که
ترسیم آیندههای ممکن ،محتمل و مطلوب ،بستری را

فراروی سیاستگذاران و برنامهریزان قرار میدهد که
با اطمینان بیشتر گام در آینده گذاشته ،از امکانات
موجود تا حد امکان استفاده و به خلق فرصتها
بپردازند (مظفری )1311 ،و برنامههای آموزشی خود
را به شکل قابل انعطاف مناسب بازار کار طراحی،
سازماندهی ،اجرا و ارزشیابی کنند.
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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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