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ABSTRACT
The main purpose of the present study was to design a model of values for higher agricultural
education in Iran. This research used a mixed approach and an exploratory sequential design. The
statistical population of the research in the qualitative part consisted of all faculty members of
agricultural colleges. The research tool was an open-ended questionnaire and its validity was
confirmed by relevant experts. The data collection method consisted of in-depth interviews with 23
faculty members. In the quantitative section of the study, statistical population contained graduate
students of the public agricultural colleges in Iran, equal with 12925 individuals, of which 288
were selected from five agricultural colleges (Tehran, Hamedan, Shiraz, Khuzestan and Zabol)
using Cochran's formula and stratified random sampling technique (with proportional assignment).
The data collection tool (of quantitative part) was a questionnaire in which its face and content
validity were confirmed by informant professors and experts and its reliability was achieved using
Cronbach's alpha coefficient (0.93). The results of the qualitative part showed that the values'
model can be divided into four categories: (1) Moral values (honesty, magnanimity,
trustworthiness, tolerance and humility); (2) Social values (trust, generosity, cooperation and
teamwork, mutual respect, appreciation and responsibility); (3) Individual values (moderation,
discipline, precision, perseverance, commitment to the rules and lifelong learning) and finally (4)
Academic and professional values (entrepreneurship, creativity, food security, respect for ruralagricultural culture, gender justice and agricultural research values). Furthermore, the results of
quantitative part the research indicated that based on the fit indices, general structure of the
research model is approved and the model obtained from the qualitative part of the research is
consistent with reality.
Keywords: Values' model, Iranian Agricultural higher education, Mixed method.
Extended Abstract
Objectives
Higher education in general and agricultural higher education in particular, mainly focuses on
two objectives' categories. The first category includes three main functions of education, research
and specialized services' delivery. In the second category of higher education functions, the values
and norms are taught to individuals through higher education. Therefore, the higher education is
able to perform its duty only when its graduates not only possess required expertise and knowledge,
but also benefit from different values (ethical, social, individual, etc.). Accordingly, in order to
objectify mentioned values in higher education, the first step is to identify those values. Hence, the
purpose of this study was to develop a values' model for higher agricultural education in Iran.
Methodology
This research used a mixed approach and an exploratory sequential design. The research
statistical population of the qualitative part consisted of agricultural colleges' faculty members. The
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sampling strategy of the qualitative part was first determined by targeted method and then was
determined by the snowball sampling technique. The research instrument was an open-ended
questionnaire and its validity was confirmed by informant experts and university professors. The
data collection method included in-depth interviews with 23 faculty members. In the qualitative
section, the data processing and analysis was carried out using qualitative content analysis and
inductive approach. The MAXQDA 12 software was applied for data analysis. Statistical
population of the research quantitative part consisted of graduate students of the public agricultural
colleges in Iran equal with 12925 individuals, of which 288 respondents were selected from five
agricultural colleges (Tehran, Hamedan, Shiraz, Khuzestan and Zabol) using Cochran's formula
and stratified random sampling method with proportional assignment. The data collection tool of
the quantitative part was a questionnaire in which its face and content validity was confirmed by
informant university professors and experts and its reliability was verified using Cronbach's alpha
coefficient. In the quantitative part of the research, the data analysis was performed using SPSS and
LISREL software. For this purpose, descriptive statistics (such as frequency, percentage, mean,
standard deviation and mode) were considered, and the confirmatory factor analysis was
implemented to evaluate the values' model.
Results
The results of the qualitative part revealed that the values' model can be divided into four
categories: (1) Moral values (honesty, magnanimity, trustworthiness, tolerance and humility); (2)
Social values (trust, generosity, cooperation and teamwork, mutual respect, appreciation and
responsibility); (3) Individual values (moderation, discipline, precision, perseverance, commitment
to the rules and lifelong learning) and finally (4) Academic and professional values
(entrepreneurship, creativity, food security, respect for rural-agricultural culture, gender justice and
agricultural research values). Furthermore, the results of quantitative part the research indicated
that based on the fit indices, general structure of the research model is approved and the model
obtained from the qualitative part of the research is consistent with the reality.
Discussion
Considering identified values in the present research, special attention must be paid to these four
dimensions of values in agricultural higher education system in general, and in curriculum
development of agricultural disciplines in particular. Furthermore, it is recommended that an
evaluation of the current status of the values identified in agricultural colleges is accomplished. If
so, it would assist the policy and decision makers to make sure that the best and approved values'
model has been developed. Of course, for the time being, this presented values' model could be
regarded as a criterion for agricultural colleges' validation over the country. Eventually, the crucial
role of rural and agricultural society in determining educational and research policies as well as
academic and professional values of agricultural higher education should be highlighted.
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تدوين الگوي ارزشها در آموزش عالي كشاورزي ايران
4

سونيا سوري ،1سيد محمود حسيني ،*2سيد يوسف حجازي ،3سيد حميد موحد محمدي
 ،1دانش آموخته دكتري ،گروه ترويج و آموزش كشاورزي ،دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزي،
پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران ،كرج ،ايران
 ،4،3،2استادان گروه ترويج و آموزش كشاورزي ،دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزي،
پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران ،كرج ،ايران
(تاريخ دريافت -99/4/31 :تاريخ تصويب)99/6/29 :

چكيده
هدف كلي تحقيق حاضر ،تدوين الگوي ارزشها در آموزش عالي كشاورزي ايران است.
اين پژوهش به لحاظ ماهيت تركيبي و از نوع طرح اكتشافي متوالي ميباشد .جامعه آماري در
بخش كيفي اين پژوهش اعضاي هيات علمي دانشكدههاي كشاورزي بودند ابزار پژوهش
سواالت باز بودند كه روايي آن توسط متخصصان مرتبط تاييد و براي گردآوري داده از
مصاحبه عميق با  23نفر از اعضاي هيات علمي استفاده شد ،جامعه آماري در بخش كمي
شامل دانشجويان تحصيالت تكميلي دانشكدههاي كشاورزي دولتي ايران است كه تعداد آنها
برابر با  12925نفر ميباشند 288 .نفر از آنها با استفاده از فرمول كوكران و نمونهگيري
تصادفي طبقهاي (با انتساب متناسب) از پنج دانشكده كشاورزي (تهران ،همدان ،شيراز،
خوزستان و زابل) انتخاب شدند .ابزار جمعآوري داده ( در بخش كمي) ،پرسشنامهاي بود كه
روايي صوري و محتوايي آن توسط اساتيد و متخصصان ذيربط مورد تاييد قرار گرفت و
پايايي آن با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ ( )0/93تاييد شد .بر اساس نتايج بخش كيفي،
الگوي ارزشها در چهار مقوله ارزشهاي اخالقي (صداقت ،جوانمردي ،امانتداري ،بردباري
و تواضع) ،ارزشهاي اجتماعي (اعتماد ،بلندنظري ،همكاري و كارگروهي ،احترام متقابل،
قدرداني و مسئوليتپذيري) ،ارزشهاي فردي (اعتدال ،نظم ،دقت ،پشتكار ،ضابطهمداري و
يادگيري مادامالعمر) و ارزشهاي آكادميك و تخصصي (كارآفريني ،خالقيت ،امنيت غذايي،
احترام به فرهنگ روستا-كشاورز ،عدالت جنسيتي و ارزشهاي پژوهشي كشاورزي)
تقسيمبندي شدند نتايج بخش كمي حاكي از آن بود كه بر اساس شاخصهاي برازش ،ساختار
كلي مدل پژوهش مورد تاييد بوده و مدل حاصل از نتايج بخش كيفي پژوهش با واقعيت
همخواني داشت.
واژههاي كليدي :الگوي ارزشها ،آموزش عالي كشاورزي ايران ،روش تحقيق آميخته
مقدمه
آموزش عالی به طور اعم و آموزش عالی کشاورزي به
طور اخص عمدتاٌ دو دسته اهداف را فرا روي خود دارد
دسته اول شامل سه کارکرد اصلی آموزش ،پژوهش و
ارائه خدمات تخصصی میباشد ،و دسته دوم از

کارکردهاي آموزش عالی ناظر به بعد تربیتی نظام
آموزشی میباشد که به واسطه آن ارزشها از طريق
برنامه درسی ،محیط آموزشی و استادان به دانشجويان
منتقل میشود ()2001( .)Paulsen & Smart, 2016
 Schwartzارزشها را به عنوان راهنما و اصول زندگی
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میداند که در خدمت زندگی فرد با ديگر واقعیتهاي
اجتماعی قرار میگیرد ( ،)Schwartz, 2001نظام آموزش
عالی به عنوان يکی از نهادهاي اصیل جامعه ،نقش
مهمی در انتقال آنها دارا است ( ،)Marques, 2007اما
همگام با سرعت تغییر و تحوالت ،اين نظام کارايی الزم
را نداشته و فراگیران را براي سازگاري با شرايط متغیر و
متحول آماده نمیکند .با وجود اينکه در سالهاي اخیر
توسعه کمی دانشکدههاي کشاورزي زمینه را براي
حضور بیشتر متقاضیان ورود به تحصیالت عالی در
رشتههاي مختلف کشاورزي فراهم کرد ( Karimi,
 .)2009اما با چالشهاي متعددي از جمله ناکارآيی
فرهنگ دانشگاهی در تربیت دانشگاهی ،افزايش تعداد
دانشجويان و گرايش به مدرك گرايی ،فقدان
مسئولیتپذيري ،عدمانطباق خروجیهاي دانشگاه با
نیازها ،انتظارات جامعه و محیط پیرامون ،فرهنگ ضعیف
سازمانی ،گرايش پايین به علمگرايی و تعهد به
ارزشهاي دانشگاهی و عدمپايبندي دانشجويان به
هنجارها و اخالقیات علم روبرو میباشند ( Mohseni et
 ،( al,2010 ,Abdollahzadeh et al, 2016لذا ،بیشتر
کشورها در جهان به اين بلوغ رسیدهاند که بیاعتنايی به
ارزشها و مسايل اخالقی و فرار از مسئولیت و تعهدات
آموزشی به از بین رفتن نظام آموزش عالی میانجامد
(.)Lee, 2017
در کل ،آموزش عالی کشاورزي نظامی حرفهاي است
و مجموعهاي از ارزشها را پوشش میدهد که بايد
منعکسکننده ارزشهاي آن حرفه باشد و در برگیرنده
طیف گستردهاي از رفتارها و عملکردهاي دانشگاه در
ارتباط با محیط پیرامون و چالشهايی که آموزش عالی
کشاورزي با آن مواجه است میباشد .لذا بايد شرايطی را
فراهم نمود تا فراگیران تعريف مجموعهاي از ارزشها را
بدانند و بتوانند آنها را با صراحت بیان و درك کنند ،و
زمینه دستیابی به آنها را بیابند ( Abbaszadeh,
.)1999
چیستی ارزش و چرايی و ضرورت نهادينهسازي
ارزشها در نظام آموزشی و رويکرد راهبردي درباره
آموزش ارزشها از جمله موضوعاتی است که در
برنامههاي درسی رشتههاي مختلف و کشورهاي مختلف
متناسب با اقتضائات شرايط منطقهاي خودشان ،به آنها
پرداخته شده است ( .)Vader, 2006در واقع ،ارزشها

چارچوبهاي ويژهاي براي افراد تعیین میکنند تا بدانند
در هر محیط و موقعیتی چه رفتار و پاسخی مناسب
است .آنها جهتدهنده و تعیینکننده رفتار و عامل
موثر بر رفتار در محیط (آموزشی ،کار و غیره) هستند.
همچنین ،ارزشها از لحاظ تجربی به ابعاد مهم رفتار
سازمانی و عملکرد آموزشی پیوند میخورند
).(Schwartz, 1992

ارزشها در هر جامعه ،گروه و رشته به صورت يك
نظام سازماندهی میشوند که در آن نظام ،بر اساس
میزان اهمیت ارزشهاي مختلف ،نوعی حالت سلسله
مراتبی میان آنها ايجاد میشود که تحت عنوان نظام يا
الگوي ارزشهاي آن گروه ،جامعه يا رشته بیان میشود
و وقتی مفاهیم ارزشها در رشتههاي مختلف به کاربرده
میشود ،در واژههاي مختلف تعريف میشود .مثل ارزش
عدالت و همبستگی معادل امنیتغذايی و عالقه به
نسلهاي آينده که معادل پايداري در حوزه کشاورزي
میباشد (.)Norouzi, 2010
تقسیمبنديهاي متعددي از ارزشها توسط
صاحبنظران اين حوزه انجام پذيرفته است .در يکی از
اين تقسیمبنديها ) Rokeach (1973ارزشها را به
دو دسته ارزشهاي نهايی (احترام به خود يا حرمت
نفس ،احساس موفقیت ،تايید اجتماعی ،برابري ،امنیت
ملی و غیره) و ارزشهاي ابزاري (وسعت نظر ،مسئولیت
پذيري ،خود اتکايی ،فرهیختگی ،مهربان بودن ،خالقیت،
صداقت ،بخشندگی ،خويشتن داري ،ياريرسانی و غیره)
تقسیم میکند ( .)Rokeach, 1973در تقسیمبندي
ديگر ) Allport & et al (1960ارزشها را به شش
طبقه ارزشهاي نظري ،اقتصادي ،زيبايیشناسی،
سیاسی و مذهبی تقسیم کردهاند .همچنین ،نظريه
ارزشهاي شوارتز در برگیرنده ارزشهاي تجسم ،سلسه
مراتب ،تسلط ،استقالل فکري ،تساويگرايی ،هارمونی و
هماهنگی بود (.)Schwartz, 1995
در پايان شايسته است دانسته شود در نظر اول
برخی از علوم شايد مرتبط با ارزششناسی دانسته نشوند
لیکن دست کم هر علمی مثل کشاورزي ،فیزيك و
شیمی با مسائلی روبرو است که آن را بینیاز از
ارزششناسی نمیکند .شايد بتوان گفت هر علمی
معموالً با اين پرسش روبرو است که مسائل آن چقدر
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اصیل است ،چقدر شفاف و چقدر واضح درك شده است
و به همین نسبت به چه میزان قابل اثبات است .در
حوزه ارزشها ،پژوهشهايی در داخل و خارج کشور
صورت گرفته است.
) Pourshafei & Ramezanzadeh (2018در
پژوهشی ارزشهاي حرفهاي اعضاي هیات علمی را در
چهار بعد ارزشهاي فردي (پاسخگويی ،صمیمت و
فداکاري و علم دوستی) ،ارزشهاي اجتماعی (عدالت،
آزادي بیان ،حق انتخاب ،انتقادپذيري و روحیه تیمی)،
ارزشهاي مذهبی -اخالقی (پايبندي به اعتقادات دينی،
رازداري و اعتماد ،شجاعت و خويشتن داري) و
ارزشهاي حرفهاي (دانش و کاردانی حرفهاي ،وظیقه
شناسی ،نظم و وقت شناسی) بررسی کردند
(.)Pourshafei & Ramezanzadeh, 2018
( Khanifar et al )2012در تحقیقی که با عنوان
ارايه مدل مفهومی ارزشهاي کاري در چار چوب نظام
ارزشی اسالم انجام دادند .هفت مولفه ارزشهاي کاري را
در قالب ،تعهد کاري ،عدالت در کار ،رفاه و آسايش در
کار ،همت و پشتکار و استقامت ،روحیه خدمتمداري،
انگیزه معنوي کار و بهبود مداوم استخراج نمودند
(.)Khanifar et al, 2012
( Bahrampor )2007در تحقیقی ارزشهاي موجود
در سازمان را بررسی کرده است ،که در اين بین کمك و
توجه به سايرين ،درستکاري و منصف بودن از مهمترين
ارزشهاي شناسايی شده است (.)Bahrampor, 2007
( Mercader )2006در پژوهشی با عنوان
ارزشهاي اخالقی دانشجويان ،که به بررسی ديدگاه
 207نفر از دانشجويان درباره ارزشهاي اخالقی
میپردازد 28 ،ارزش را به عنوان مهمترين ارزشها
شناسايی کرد ،که اين ارزشها عبارتند از توجه و
مهربانی ،ارتباطات ،درك ،شجاعت ،خالقیت ،وحدت،
سختکوشی ،انصاف ،بخشش  /دلسوزي ،دوستی،
سخاوت ،قدردانی  /تقدير ،صداقت ،فروتنی ،شوخطبعی،
صداقت ،دانش  /يادگیري ،عشق ،صبر ،پايداري ،احترام،
مسئولیتپذيري ،انضباط شخصی ،خودشکوفايی ،انگیزه
شخصی ،اعتدال ،تحمل و عدالت ( .)Mercader, 2006
( Buchko )2007در تحقیقی به بررسی رفتارهاي
مبتنی بر ارزشها در سازمان پرداخته است و هفت
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ارزش خالقیت ،فداکاري ،ارتباطات ،کار تیمی ،اعتماد و
انگیزش را به عنوان ارزشهاي محوري شناسايی کرده
است (.)Buchko, 2007
( Jardim & Junior)2017در تحقیقی مهمترين
ارزشهاي شناسايیشده از ديدگاه دانشجويان را
صداقت ،عزتنفس ،پشتکار ،مسئولیتپذيري ،تعهد،
اعتماد ،وفاداري به گروه و خانواده ،استقالل و احترام
عنوان کردهاند (.)Jardim & Junior, 2017
( Lockaby )1997در مطالعه خود با عنوان
تدريس ارزشها در آموزش کشاورزي ،به شناسايی
تعدادي از ارزشها در کالس و آزمايشگاه پرداخت .در
اين تحقیق صداقت ،پشتکار ،اعتماد ،تعهد ،مهربانی،
تواضع ،مسئولیتپذيري ،روحیه همکاري و مشارکت از
مهمترين ارزشهايی است که متخصصان برنامهريزي
بايد در طراحی برنامه درسی براي تقويت و توسعه
فعالیتهاي آموزش کشاورزي لحاظ کنند ( Lockaby,
.)1997
در کل آموزش ارزشها يکی از عرصههاي جديد در
حوزه علوم تربیتی به شمار میرود .از منظر بسیاري از
صاحبنظران تربیتی ،تعلیم و تربیت در کلیت خود قائم
به ارزشها است ،لذا ،دانشگاه زمانی به وظیفه خود عمل
میکند که فارغ التحصیالن آن عالوه بر تخصص و دانش
الزم ،از ارزشهاي اخالقی (امانتداري ،صداقت و غیره)،
ارزشهاي اجتماعی (مسئولیتپذيري ،همکاري گروهی
و غیره) ارزشهاي فردي (نظم ،دقت و غیره) و آکادمیك
و تخصصی متناسب با رشتهشان هم آگاه و بهرهمند شده
باشند .سیاستگذاران آموزش عالی بهتر است در کنار
آموزش و پژوهش به موضوع فرهنگ در ابعاد دانشگاهی
و رشتهاي نیز توجه کنند .دانشگاه در کنار تربیت
متخصص نیاز به تربیت متفکر و مصلح اجتماعی هم
دارد .با اين وجود آموزش ارزشها در نظام تربیتی ما
وظیفهاي گمشده است و نه تنها در نظامهاي تربیتی
بلکه در تمام تالشهاي وزارتخانههاي مرتبط به امر
آموزش حلقهاي گم شده است .برنامههاي توسعه عموم ًا
و برنامههاي توسعه تعلیم و تربیت خصوصاً اگر شامل
فعالیتهايی هدفمند و برنامهريزي شده براي شناسايی و
فراگیر شدن ارزشها نباشد چیزي بیش از برنامههاي
بیهوده و هدر دهنده وقت ،زحمت و بودجه نخواهد بود.
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به دلیل اهمیت چیستی و چگونگی ارزشها و نیز التزام
و درونی کردن آنها در نظام آموزشی ،توجه به ارزشها،
به منظور به عینیت درآوردن ارزشها در آموزش عالی،
ضروري است و اولین گام در اين مسیر ،شناسايی
ارزشها است .بنابراين ،هدف اصلی اين پژوهش ،تدوين
الگوي ارزشها در نظام آموزش عالی کشاورزي است که
براي دستیابی به آن اهداف اختصاصی ذيل مد نظر قرار
میگیرد.
شناسايی ارزشها در آموزش عالی کشاورزي
اعتبارسنجی ارزشهاي شناسايیشده در آموزش
عالی کشاورزي
مواد و روشها
به طور کلی پژوهش حاضر ،از لحاظ هدف کاربردي
و از نظر میزان و درجه کنترل ،غیر آزمايشی و از لحاظ
نحوه جمعآوري اطالعات میدانی میباشد .همچنین از
لحاظ ماهیت ترکیبی (آمیخته) و از نوع اکتشافی متوالی
میباشد.
جامعه آماري در بخش کیفی اين پژوهش شامل
اعضاي هیاتعلمی رشتههاي کشاورزي که داراي
سمتهاي مديريتی (مديران گروه ،روساي دانشکدههاي
کشاورزي ،مسئولین حوزههاي فرهنگی در دانشکدههاي
کشاورزي) بودند ،روش نمونهگیري در بخش کیفی اين
پژوهش با استفاده از راهبرد نمونهگیري هدفمند و به
شکل گلوله برفی بود ،در نهايت پس از انجام مصاحبه
عمیق با  23نفر از اعضاي هیاتعلمی رشتههاي
کشاورزي ،اطالعات در مورد موضوع مورد بررسی به
اشباع رسید ،به صورتی که ديگر اطالعات جديدي به
دست نیامد .ابزار پژوهش در بخش کیفی سواالت باز
بودند که روايی آن توسط کمیته تحقیق و دو نفر از
استادان گروه علوم تربیتی دانشگاه شاهد تايید شد.
پردازش و تحلیل دادهها در بخش کیفی با استفاده از
نرم افزار  MAXQDA 12و با استفاده از روش تحلیل
محتواي کیفی با رويکرد استقرايی انجام شد .در فرايند
تحلیل محتواي مبتنی بر استقراء ،کدگذاري باز و
جمعکردن کدهاي مشابه زير يك مقوله واحد ،به ايجاد
تعدادي مقوله اولیه (خرده مقوله) منجر میشود .در
مراحل بعدي پژوهش اين مقوالت نیز با يکديگر مقايسه

میشوند و تعدادي از آنها که نزديکی و مشابهت
بیشتري به لحاظ مفهوم دارند زير مجموعه مقوالت
عامتري (مقوالت فرعی يا میانی) قرار میگیرند ،هر يك
از اين مقوالت فرعی ،معرف يك بخش يا طبقه خاص از
موضوع پژوهش است .اين مقوالت فرعی میتوانند در
ارتباط با هم قرار گیرند و در سطح باالتري از انتزاع ،زير
يك مقوله اصلی جمع شوند (.)Thomas, 2006
جامعه آماري در بخش کمی شامل دانشجويان
تحصیالت تکمیلی دانشکدههاي کشاورزي دولتی ايران
است که تعداد آنها برابر با  12925نفر میباشند .جهت
تعیین حجم نمونه آماري و همچنین پايايی ابزار
اندازهگیري در بخش کمی  30نفر از دانشجويان
تحصیالت تکمیلی دانشکده کشاورزي تهران به عنوان
پیش آزمون مورد مطالعه قرار گرفتند ،با استفاده از
فرمول کوکران تعداد نمونه مورد بررسی جامعه آماري
 288نفر تعیین گرديد .نمونهگیري بر اساس قطببندي
پنجگانه سازمان سنجش و آموزش کشور از دانشگاهها
صورت گرفت و به روش تصادفی از هر قطب يك
دانشگاه انتخاب شد و تعداد نمونهها متناسب با هر قطب
(روش تصادفی طبقهاي با انتساب متناسب) از پنج
دانشگاه تهران ،شیراز ،همدان ،خوزستان و زابل انجام
پذيرفت .و جمعآوري دادهها به وسیله پرسشنامه انجام
شد که اعتبار صوري و محتوايی آن توسط کمیته
تحقیق ،دو نفر از استادان گروه مديريت و توسعه
کشاورزي پرديس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه
تهران و دو نفر از استادان دانشکده علوم تربیتی دانشگاه
تربیت مدرس مورد تايید قرار گرفت .براي سنجش
میزان پايايی پرسشنامه از ضريب آلفاي کرونباخ استفاده
شد که به ترتیب مقادير به دست آمده براي بخشهاي
مربوط به ارزشهاي اخالقی ،0/92ارزشهاي فردي
 ،0/93ارزشهاي اجتماعی  0/92و ارزشهاي آکادمیك
و تخصصی  0/92حاکی از مناسب بودن ابزار تحقیق
میباشد .الزم به ذکر است که سنجش مفاهیم در قالب
طیف لیکرت بود .دادهها با استفاده از نرم افزارهاي
 SPSSو  LISRELپردازش ،تحلیل و تجزيه شدند و در
اين راستا ،از آمارههاي توصیفی مانند فراوانی ،درصد،
میانگین و نما و به منظور بررسی و اندازهگیري مدل
ارزشها از تحلیل عاملی تايیدي مرتبه دوم استفاده شد.
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نتايج و بحث
در اين بخش به تجزيه و تحلیل دادهها در دو بخش
کیفی و کمی پرداخته شد و نتايج و بحث ارائه گرديد.
تجزيه و تحليل دادهها در بخش کيفي

توزيع فراوانی جنسیت افراد مورد مصاحبه نشان داد
هر  23نفر آنها مرد و با میانگین سنی  53سال بودند.
 47/8درصد مصاحبه شوندگان در مرتبه استادي30/4 ،
درصد آنها در مرتبه دانشیاري و  17/4درصد در مرتبه
استادياري بودند و همچنین  78/3درصد مصاحبه
شوندگان از دانشگاه تهران 17/4 ،درصد از دانشگاه
تربیت مدرس و  3/4درصد ار دانشگاه شهرکرد بودند.
اين پژوهش درصد پاسخگويی به اين سوال بود که
چه ارزشهايی در آموزش عالی کشاورزي وجود دارد؟

در ابتدا پژوهشگر تمام پاسخهاي شرکتکنندگان در
مصاحبه ،را کلمه به کلمه در متن بررسی کرده و خط به
خط مفهوم کلیدي موجود در آن را به صورت جداگانه
استخراج کرد .سپس وارد مرحله کدگذاري باز شده و از
جمع کردن کدهاي مشابه خرده مقولهها به دست آمد.
در مرحله بعد خرده مقولهها را به طور دقیق مورد
بررسی و مقايسه قرار داد تا ويژگیهاي موجود در هر
خرده مقوله شناسايی و تعدادي از آنها که به لحاظ
مفهوم از نزديکی بیشتري برخوردار هستند در قالب
مقوله فرعی طبقهبندي شود و از تلفیق مقولههاي فرعی
که مفاهیمی مشابه و مرتبط به يکديگر داشتند ،مقوالت
اصلی به دست آمد و در نهايت نتايج تجزيه و تحلیل
دادهها ،ثبت و ارائه شد.

جدول  -1ارزش هاي اخالقی
مقوله اصلی

مقوله فرعی

صداقت

جوانمردي

اخالقی
امانتداري

بردباري

تواضع
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خرده مقوله
راستگويی
تناسب حرف و عمل در محیط علمی
صداقت دانشجويان در فعالیت هاي مرتبط با ارزشیابی اساتید
عدم استفاده از يادداشت هاي غیر مجاز در آزمون (عدم تقلب)
عدم رونويسی از روي برگه امتحانی ديگران
اجازه ندادن به ديگري براي نگاه کردن پاسخ سواالت در امتحانات (عدم تقلب)
تحريف نکردن نتايج تحقیق
ترجیح منافع جمعی به فردي
وجدان انسانی در تعامالت
تعهد و حس تعلق به وطن
تعهد و حس تعلق نسبت به رسالت دانشگاه
در نظر گرفتن خشنودي خدا در امور
مهم بودن نفس انجام امور
عدم سرقت علمی (کار پژوهشی ،ايده ،ادبی و غیره)
عدم دادهسازي
امانتدار بودن نسبت به امکانات و منابع دانشکده
حفظ اسرار افراد در محیط علمی
رعايت حق مالکیت فکري افراد
سختیهاي تحقیق را جزيی از فرايند تحقیق دانستن
تحمل سختیها و گاليه نکردن در محیط علمی
تحمل پذيرش نقطه نظرات ديگران
ماليمت و مهربانی در محیط علمی
مدارا و سازگاري اجتماعی در محیط علمی
روحیه محبت امیز و فروتنانه دانشجويان با يکديگر
در احترام به يکديگر پیش دستی کردن
پرهیز از خودنمايی در محیط علمی
رشته علمی خود را از ساير رشتهها باالتر ندانستن
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جدول -2ارزشهاي فردي
مقوله اصلی

مقوله فرعی

خرده مقوله
اولويتبندي کارها بر اساس اهمیت
انجام به موقع کارها(تکالیف ،وظايف و غیره)

نظم

حضور به موقع دانشجويان در کالس
عدم اختالل در کالس(زنگ خوردن موبايل و غیره)
سنجیدن همه جوانب کار و تحقیق

دقت

اطمینان از صحت تحقیق و کار
عدمشتابزدگی در کار و تحقیق
سخت کوشی در امور

فردي

پشتکار

پرکاري علمی
پیگیري مستمر امور
کاري را نیمه کاره رها نکردن
تمايل فرد به يادگیري در طول ادوار زندگی

يادگیري مادامالعمر

محدود ندانستن يادگیري به دوره خاصی از زندگی
تمايل افراد به گسترش دانش
پايبندي به ارزشها
پايبندي به هنجارها

ضابطهمداري

حفظ شئون دانشگاهی توسط دانشجويان
استفاده از پوشش مناسب توسط دانشجويان
پايبندي به قوانین و مقررات دانشگاه (قانونگرايی)
پرهیز از رفتارهاي افراطی و تفريطی در محیط علمی

اعتدال

حفظ تعادل در زندگی ،کار و تحصیل
ثبات شخصیتی
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جدول -3ارزشهاي اجتماعی
مقوله اصلی

مقوله فرعی

خرده مقوله
داشتن روحیه مسئولیت پذيري
پاسخگو بودن نسبت به تصمیمها و رفتارهاي خود در برابر جامعه

مسئولیتپذيري

پاسخگو بودن نسبت به رفتارهاي خود در برابر محیط زيست
پاسخگو بودن نسبت به تصمیمها و رفتارهاي خود در برابر دانشگاه
پاسخگو بودن نسبت به تصمیمها و رفتارهاي خود در برابر دانشجويان
ديگر
احترام به سنت ها و ارزشهاي جامعه
احترام به محیط زيست
احترام به حقوق آزمودنیها در تحقیقات

احترام متقابل

احترام دانشجويان به اساتید
احترام متقابل دانشجويان به يکديگر
احترام به پیشکسوتها در محیط آموزشی
احترام به حرفه کشاورزي و مقدس دانستن آن
تدوين مقاالت و کتابها به صورت گروهی

اجتماعی

همکاري دانشجويان در آزمايشگاه و مزرعه
همکاري و کار گروهی

داشتن روحیه کار تیمی و گروهی
همکاري دانشجويان در انجام فعالیتهاي فرهنگی
انجام طرحهاي مشترك با سازمانهاي مختلف (جهاد کشاورزي و غیره)
آشکارسازي ايدهها در محیط علمی قبل از کاربردي کردن آن
توجه بیشتر به جنبههاي مثبت کار و رفتار يکديگر تا جنبههاي منفی
عدم پنهان کاري افراد در محیط علمی

اعتماد

پايبندي به قول و قرار
عدم ظاهرسازي در رفتار
سرهم بندي نکردن در انجام کار و تحقیق
وجود فضاي اعتماد در بین دانشجويان
دادن اجازه بررسی آثار خود توسط ديگران

بلند نظري

داشتن روحیه به اشتراك گذاري دانش و مهارتهاي خود
تمايل به تبادل افکار با همکالسیها در محیط دانشکده
قدردان بودن دانشجويان در برابر اساتید

قدردانی

قدردان بودن دانشجويان نسبت به يکديگر
قدردان بودن دانشجويان نسبت به پرسنل دانشکده
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مقوله اصلی

آکادمیك و تخصصی

جدول -4ارزشهاي آکادمیك و تخصصی
خرده مقوله
مقوله فرعی
تمايل به ارايه ايدههاي جديد درکار و تحقیق
جسارت ورود به موضوعات جديد
خالقیت
عدم انجام تحقیقات تکراري
عالقه به کار در محیطهاي روستايی و مزرعهاي
عالقه به برقراري ارتباط با کشاورزان و روستايیان
عالقه به جامعه روستايی و کشاورزي
عشق به روستا و طبیعت
انجام فعالیتهاي کارآفرينانه
داشتن روحیه کارآفرينی
کارآفرينی
عالقه به کارآفرينی در دانشجويان
تولید محصوالت کشاورزي عاري از هر نوع آلودگی(میکروبی ،انگلی،
باقیمانده سموم ، ،رنگ هاي غیر خوراکی و حتی راديو اکتیو)
تامین محصوالت سالم و کافی کشاورزي
تولید محصوالت کشاورزي متناسب با معیار عرضه و تقاضاي جامعه
امنیت غذايی
آگاهی مصرفکنندگان نسبت به استفاده از زيست فناوري در تولید
محصوالت( تراريخته و غیره)
آگاهی مصرفکنندگان نسبت به استانداردهاي محصوالت سالم
تولید محصوالت ارگانیك
احترام به فرهنگ محلی روستايیان
احترام به دانش بومی روستايیان
احترام به کشاورزي به عنوان يك شیوه زندگی
اعتماد به ظرفیت و قابلیت مردم محلی
احترام به فرهنگ روستا -کشاورز
تلفیق دانش بومی با رسمی
حمايت از ابقاي مزارع کوچك
حمايت از تولید با به کارگیري نیروي کار خانوار روستايی
انعکاس واقعی نقش زنان روستايی در تولید
شناخت کارايی و ارزش افزوده کار زنان روستايی
عدالت جنسیتی
سهیم کردن زنان روستايی در مديريت و تصمیمگیريهاي
اقتصادي(کنترل درآمد ،شیوه استفاده از مازاد محصول و غیره)
دسترسی زنان روستايی به درآمدهاي کشاورزي
آلوده نکردن محیط زيست(آب و خاك و غیره) در فرايند پژوهشهاي
کشاورزي
ارزشهاي پژوهشی
عدم آزار و اذيت حیوانات در فرايند پژوهشهاي کشاورزي
نیازسنجی موضوعات پژوهشی قبل از انجام پژوهش
توجه به حیوانات به عنوان موجودات داراي درك و احساس
عدم تجارت حیوانات و گیاهان وحشی
جلوگیري از ورود گونه هاي غیر بومی
جلوگیري از تبديل اراضی و جنگلها به مناطق مسکونی
جلوگیري از شکار و صید غیر قانونی
توسعه جنگلها در مناطق تخريب شده و احیاء و ترمیم آنها براي
جلوگیري از فرسايش
توجه به تنوع زيستی در پیشرفتهاي فرهنگی جامعه (اکوتوريستم)
احترام به محیطزيست
ترويج مشارکت مردمی براي پرورشگونههاي بومی
ايجاد معیشت مکمل ،سازگار و جايگزين و پايدار براي جوامع محلی به
منظور کاهش فشارهاي انسانی به تنوعزيستی
تالش در جهت توانمندسازي براي حفظ دانش و روشهاي بومی
حفاظت و بهرهوري پايدار از تنوعزيستی
توجه به قدر و منزلت منابع خاك و آب کشور به عنوان سرمايههاي
خدادادي و حفظ آنها براي نسلهاي آينده
کاهش تولید زباله
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پس از انجام تحلیل محتواي کیفی و استخراج
مقولهها ،الگوي ارزشها در آموزش عالی کشاورزي به
شرح زير تدوين گرديد (شکل .)1پژوهشگر براي
اطمینان از روايی و اعتبار دادهها از معیارهاي خاص
پژوهش کیفی شامل مقبولیت و قابلیت تأيید استفاده
کرد .جهت افزايش مقبولیت از روشهاي بازنگري توسط
شرکتکنندگان استفاده شد .براي رسیدن به آن ،نتايج
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حاصل از مصاحبه به شرکتکنندگان بازگردانده شد و به
تأيید يا اصالح آنها رسید .در مرحله پايانی کدهاي
حاصل و طبقهبندي مرکزي همراه با الگوي طراحیشده
به چهار نفر از افرادي که در مصاحبه شرکت داشتند به
منظور بازبینی و تأيید ارسال شد .بنابراين ،قضاوت در
مورد قابلیت انتقال توسط خوانندگان امکانپذير شد.

ارزشها در آموزش
عالی کشاورزي

اخالقی

فردي

صداقت

اعتدال

جوانمردي

نظم

امانتداري

دقت

بردباري

پشتکار

تواضع

ضابطهمداري
يادگیري
مادامالعمر

اجتماعی

اعتماد
بلندنظري
همکاري و
کارگروهی
احترام متقابل
قدردانی
مسئولیتپذيري

آکادمیك و
تخصصی
کارآفرينی
خالقیت
عالقه به جامعه
روستايی و کشاورزي
امنیت غذايی
احترام به فرهنگ
روستا کشاورز
عدالت جنسیتی
ارزشهاي پژوهشی
کشاورزي

شکل -1مدل ارزشها در آموزش عالی کشاورزي (مآخذ :نگارندگان)
تجزيه و تحليل دادهها (بخش کمي)
آمار توصيفي

توزيع فراوانی جنسیت پاسخگويان جامعه مورد
مطالعه حاکی از آن است که  63/5درصد از پاسخگويان
زن و تنها  36/5درصد آنها مرد بودند .میانگین سنی
پاسخگويان28/73و انحرافمعیار آنها  4/62بود .توزيع
فراوانی پاسخگويان بر حسب مقطع تحصیلی نشان داد
که  53/1درصد پاسخگويان در مقطع کارشناسی ارشد و

 46/9درصد آنها در مقطع دکتري تخصصی تحصیل
میکردند .بیشترين پاسخگويان از گروه آموزشی ترويج و
آموزش کشاورزي با  17/7درصد و باقی از گروههاي
ديگر کشاورزي بودند.
آمار استنباطي

به منظور بررسی و ارزيابی مدل اندازه گیري ارزشها
در آموزش عالی کشاورزي از تحلیل عاملی تايیدي مرتبه
دوم ) (CFAاستفاده شد .همانطور که در جدول،5
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مالحظه میگردد ،روابط بین سازهها از طريق بارهاي
عاملی قابل استناد میباشد با توجه به بارهاي عاملی
موجود در هريك از ابعاد میتوان در مورد اهمیت هر
يك از سازهها تصمیمگیري نمود .در خصوص عناصر
ارزشها ،تمامی سازههاي مربوط به چهار دسته
ارزشهاي اخالقی ،ارزشهاي اجتماعی ،ارزشهاي فردي
و ارزشهاي آکادمیك و تخصصی معنیدار شدند .و اين
سازهها به خوبی ابعاد مورد نظر را معرفی میکنند .عالوه
بر اين ،نتايج اين جدول نشان میدهد که براي تمامی
سازهها مقدار شاخصهاي  AVEو  CRمناسب میباشد،

که نشان میدهد تمامی سازههاي انتخابی براي سنجش
ابعاد ارزشها از دقت و کفايت الزم برخوردارند و روايی و
پايايی آنها مورد تايید میباشد .همانگونه که مالحظه
میگردد تمامی سازهها داراي مقدار  tبیشتر از 1/96
میباشند .يعنی تأثیر تمامی سازهها بر ابعاد ارزشها
معنیدار بوده است .اين مساله تأيیدکننده اين موضوع
است که سازهها به درستی توانستهاند تغییرات ابعاد
ارزشها را بسنجند .در واقع ،اين امر نشاندهنده معتبر
بودن همسويی گويههاي مورد نظر در پرسشنامه براي
اندازهگیري مفاهیم مورد نظر میباشد.

جدول -5نتايج مدل اندازه گیري ارزشها در آموزش عالی کشاورزي ايران

ارزشها

اخالقی

فردي

اجتماعی

آکادمیك و
تخصصی

سازه
صداقت
بردباري
جوانمردي
امانتداري
تواضع
اعتدال
نظم
دقت
پشتکار
ضابطهمداري
يادگیري مادامالعمر
اعتماد
بلند نظري
همکاري و کارگروهی
احترام متقابل
قدردانی
مسئولیت پذيري
کارآفرينی
خالقیت
عالقه به جامعه روستايی
و کشاورزي
امنیت غذايی
احترام به فرهنگ
روستا -کشاورز
عدالت جنسیتی
ارزشهاي پژوهشی
احترام به محیط زيست

بار عاملی
0/76
0/63
0/77
0/54
0/52
0/65
0/78
0/70
0/55
0/54
0/51
0/82
0/57
0/72
0/55
0/56
0/52
0/79
0/63
0/52

8/22
7/25
8/30
4/23
3/44
5/25
7/24
7/02
4/46
4/22
3/35
5/39
3/16
4/55
6
3/25
3/05
8/44
4/07
6/42

خطاي استاندارد
0/036
0/035
0/041
0/025
0/044
0/064
0/061
0/053
0/095
0/067
0/049
0/031
0/057
0/045
0/036
0/049
0/032
0/051
0/066
0/050

0/53
0/55

3/23
5/45

0/040
0/046

0/66
0/81
0/56

7/66
4/81
3/56

0/054
0/062
0/064

t

AVE

CR

0/71

0/74

0/68

0/71

0/59

0/67

0/61

0/69
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همچنین ،بر پايه نتايج به دست آمده در زمینه
آزمون برازش مدل و شاخصهاي مختلف برازندگی در
جدول ،6برازش مدل در سطح مطلوبی بوده است.

جدول  -6همخواني مدل اندازهگيري با
شاخصهاي برازندگي
شاخصهاي برازندگی

مقدار
گزارش
شده

حد مطلوب
آماره

کاي اسکوئر/درجه آزادي

≥3

0/97

ريشه میانگین توان دوم
تقريب
خطاي

≥ 0/08

0/063

)(RMSEA

جذر میانگین مربعات
باقیمانده)(RMR

نزديك به
صفر

0/018

مجذور مقادير باقیمانده
استاندارد شده)(SRMR

نزديك به
صفر

0/061

شاخص برازندگی)(GFI

≤ 0/90

0/92

شاخص برازندگی تعديل
يافته)(AGFI

≤ 0/90

0/90

برازش مقايسهاي)(CFI

≤ 0/90

0/92

برازش نرم)(NFI

≤ 0/90

0/93

≤ 0/90

0/91

برازش نرم

نشده

)(NNFI

شاخص برازش افزايشی
()IFI

≤ 0/90

0/92

نتيجهگيري و پيشنهادها

همانگونه که بررسی شد به منظور پاسخگويی به
سوال اصلی پژوهش ،که هدف آن شناسايی ارزشها در
آموزش عالی کشاورزي است .پس از انجام مصاحبه
عمیق با اعضاي هیات علمی کشاورزي ،ارزشها مشخص
شدند .اين ارزشها در چهار مقوله اصلی ارزشهاي
اخالقی ،ارزشهاي فردي ،ارزشهاي اجتماعی و
ارزشهاي آکادمیك و تخصصی تقسیمبندي شدهاند .که
ارزشهاي اخالقی در بردارنده ارزشهاي صداقت،
جوانمردي ،امانتداري ،بردباري و تواضع بود ،ارزشهاي
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اجتماعی از ارزشهاي اعتماد ،بلند نظري ،همکاري و
کارگروهی ،احترام متقابل ،قدردانی و مسئولیتپذيري
تشکیل شد .ارزشهاي فردي شامل ارزشهاي اعتدال،
نظم ،دقت ،پشتکار ،ضابطهمداري و يادگیري مادامالعمر
و ارزشهاي اکادمیك و تخصصی ،در برگیرنده
ارزشهاي کارآفرينی ،خالقیت ،امنیت غذايی ،احترام به
فرهنگ روستا-کشاورز ،عدالت جنسیتی و ارزشهاي
پژوهشی کشاورزي بود .بیشتر پژوهشها در حوزه
شناسايی ارزشها , Buchko, 1997(Loockaby,
khanifar et al, ,2017, Jardim & Junior, 2007
2006,
Pourshfei
&
)2018, Bahrampour,2007

2012,
Mercader,
 Ramezanzadeh,به

بررسی ارزشهاي اخالقی ،اجتماعی و فردي پرداختهاند
و خالء تحقیقاتی که به ارزشهاي موجود در رشتههاي
تحصیلی بپردازد محسوس است ،چرا که ارزشهاي
موجود در هر رشته اهداف و آرمانهاي آن رشته را
میسازد .از اينرو ،بین ارزشهاي اعتماد ،تواضع،
پشتکار ،خالقیت ،همکاري ،مسئولیتپذيري ،امانتداري،
نظم ،صداقت و احترام نیز با يافتههاي اين پژوهش در
بعد ارزشهاي اجتماعی ،فردي و اخالقی مطابقت داشت.
همانطور که پیشتر گفته شد ارزشها مطابق با جامعه،
گروه و رشته شناسايی و طبقهبندي میشوند رشتههاي
تحصیلی سنت و قالبهاي فکري خاص خود را دارند و
به رغم بنیانهاي شناختی مشترك ،ويژگیهاي
اجتماعی و فرهنگی متفاوتی دارند ،اين ويژگیها عبارتند
از ارزشها ،شیوههاي ارتباط متقابل ،سبكهاي زندگی و
اصول تربیتی و اخالقی میباشند .ارزشهاي حاصل از
اين پژوهش نشان میدهد که حوزه آموزش عالی
کشاورزي با چه مسائلی روبرو است و اين مسائل بايد به
طور شفاف در بدنه سیستم آموزشی درك و به اعضاي
خود انتقال داده شود.
همچنین ،مطابق يافتهها در بخش کمی پژوهش،
شاخصهاي برازندگی مدل اندازهگیري ارزشها در
آموزش عالی کشاورزي در حد قابل قبول برآورد شدند
که نشاندهنده آن است که مدل پژوهش مورد تايید
بوده و مدل حاصل از نتايج بخش کیفی پژوهش با
واقعیت همخوانی دارد.
با توجه به ارزشهاي شناسايی شده بر مبناي نتايج
حاصل از پژوهش ،پیشنهاد میگردد که در برنامه درسی
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رشتههاي کشاورزي به طور اخص و در نظام آموزش
عالی کشاورزي به طور اعم به اين چهار بعد از ارزشها
توجه خاص مبذول گردد .در محیط دانشگاه ،توسعه
ارزشها نه با پند و اندرز و نه با فرهنگسازي بیرونی
بلکه از طريق کنشهاي ارتباطی ذينفعان جامعه علمی
دانشگاهی و به صورت شیوع و انتشار درونزا میسر
میشود ،لذا ،آموزش عالی براي دست يافتن به اهداف
آن ،نیازمند رشد و بالندگی اساتید است ،نظر به اهمیت
مساله بالندگی اعضاي هیاتعلمی و تاثیر عمیق آن بر
اين فرايند و به منظور پیگیري و اجراي نظام بالندگی در
دانشگاه ،يك مرکز مستقل با عنوان مرکز بالندگی ايجاد
شود .و در قوانین ارتقا تنها به نقشهاي آموزشی و
پژوهشی اعضاي هیاتعلمی بسنده نشود و با اصالح
شاخصههاي ارتقاء در راستاي اهداف تربیتی آموزش
عالی نیز گام برداشته شود.
همچنین ،در نظام ارزيابی دانشجويان ارزيابی
منوط به ابعاد آموزشی و پژوهشی نشود ،بلکه در ابعاد
مختلف و نقشهاي گوناگون صورت پذيرد و امتیازات
الزم به شکل ملموس به آنها اختصاص داده شود و در
بعد ارزشیابی آموزشی صرفا از شاخصهاي کمیگرايانه
استفاده نشود ،بلکه جايگاهی براي شاخصهاي
کیفیتگرا نیز در نظر گرفته شود.
عالوه بر اين ،فرهنگسازي و عملیاتی کردن ارزشها
بايد به شکل تخصصی و کارشناسیشده و در قالب
قوانین و آيیننامه و بخشنامههاي مدون باشد تا اين
فرايند به شکل مستمر پیگیري شود ،زيرا مسائلی که در
قالب قوانین تعريف نشوند و به شکل مقطعی و نمايشی
صورت پذيرند و نظام تشويق و تنبیهی نیز نداشته
باشند ،از ديد افراد سلیقهاي و پیش و پا افتاده انگاشته

میشود و چند صباحی مورد توجه هستند و به سرعت از
گردونه اهمیت و توجه افراد خارج میگردند.
پیشنهاد میگردد به بررسی سطح ارزشهاي
شناسايی شده در دانشکدههاي کشاورزي پرداخته شود
تا در صورت وجود شکاف اقدام اصالحی انجام گردد.
پیشنهاد میگردد ،از الگوي ارزشهاي تدوين شده
به عنوان معیاري به منظور اعتبارسنجی دانشکدههاي
کشاورزي در سطح کشور استفاده شود.
پیشنهاد میگردد در راستاي ارزشهاي آکادمیك و
تخصصی در آموزش عالی کشاورزي به جايگاه جامعه
روستايی و کشاورزي در سیاستگذاري هايآموزشی و
پژوهشی توجه خاص مبذول گردد.
پیشنهاد میگردد با توجه به ارزش عالقه به جامعه
روستايی و کشاورزي ،ترتیبی در قوانین گزينش
دانشجويان اتخاذ شود تا عالقمندان رشتههاي کشاورزي
وارد اين رشته شوند و دانشکدههايی که از کیفیت الزم
برخوردار نیستند حذف گردند.
پیشنهاد میگردد با توجه به اهمیت ارزش
کارآفرينی در آموزش عالی کشاورزي ،طراحی و هدايت
پروژه کسب و کار به صورت فردي و گروهی با راهنمايی
کارآفرينان و استادان صاحبنظر ،بازديد از طرحهاي
کسب و کار موفق و شناسايی و معرفی کارآفرينان موفق،
به ويژه از میان دانشجويان و دانش آموختگان دانشگاه
در جهت الگوسازي کارآفرينانه در بین دانشجويان ،بهره
گیري از کارآفرينان موفق و دانشجويان کارآفرين به
عنوان آموزشگر مدعو در جهت عمل گرايی در آموزش
عالی کشاورزي استفاده شود تا در اين راستا به
اشتغالزايی در کشور نیز کمك شود.
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