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فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

دیدگاه اعضای هیئت علمی کشاورزی یزد نسبت به تأثیر آموزش عالی کشاورزی بر توسعه انسانی

چکیده 

نظـام آمـوزش عالـی بـه عنوان بارزتریـن نمود سـرمایه گذاری نیروی انسـانی، نقش اصلـی در تربیـت و تأمین منابع 
انسـانی اثربخـش را بـر عهـده دارد. نظـام آمـوزش عالـي كشـاورزي نیـز از این قاعده مسـتثني نیسـت. اما پرسـش این 
اسـت كـه چنیـن نظامـی بـرای تأثیرگـذاری بهینه بـر توسـعه منابع انسـانی، چگونـه باید باشـد؟ این پژوهـش با هدف 
تحلیـل شـکاف بیـن وضعیـت موجـود و مطلـوب عامل هـای نظـام آموزش عالـي كشـاورزي تأثیرگـذار بر توسـعه منابع 
انسـانی در اسـتان یـزد طراحـی و اجـرا شـد. جامعه آمـاری، اعضـاي هیئت  علمـي مركزهای آمـوزش عالي و پژوهشـي 
كشـاورزي اسـتان یـزد بودنـد )N=253( كه 163 تن از آنان بر مبنای جدول كرجسـي و مورگان و بـا روش نمونه گیری 
تصادفـي طبقـه اي بـا انتسـاب متناسـب انتخـاب شـدند. ابـزار پژوهـش، پرسشـنامه اي پژوهشگر سـاخته بود كـه روایی 
شـکلی آن توسـط گروهـی از متخصصـان آمـوزش عالـي كشـاورزي تأیید شـد. پایایي پرسشـنامه بـا اسـتفاده از ضریب 
 ،)0/83≤θ≤0/93( و مطلـوب )                      ( تتـاي ترتیبـي بـرای هـر دو بخـش مربـوط بـه بررسـی وضعیت موجـود
تأییـد شـد. بـه منظـور پـردازش داده هـا بـا بهره گیـری از نرم افزار هـای SPSS24  و R افـزون بـر آمارهـای توصیفی، از 
آزمـون من وایت نـي بـرای مقایسـه دیـدگاه اعضـای هیئـت علمـی در مـورد وضعیت هـاي موجـود و مطلـوب عامل های 
نظـام آمـوزش عالـي كشـاورزي تأثیرگـذار بر توسـعه منابع انسـانی اسـتفاده شـد. نتایج گویـای وجود تفـاوت معنی دار 
در شـکاف بیـن وضعیـت موجـود و وضعیـت مطلوب چهار عامـل تأثیرگذار بر توسـعه منابع انسـانی )به ترتیـب افزایش 
شـکاف( شـامل "صالحیـت شـغلی و مهارتـی نیروی انسـانی"، "فرآینـد آمـوزش و برنامه ریـزی آموزشـی"، "تعادل در 

عرضـه و تقاضـا و تعامـل بـا بخشـهای اقتصادی" و "توسـعه نـوآوری در نظام آمـوزش عالی كشـاورزي" بود. 

نمایه واژگان: توسعه منابع انسانی، آموزش عالی كشاورزي، صالحیت شغلی، برنامه ریزی آموزشی، توسعه نوآوری.
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مقدمه 

ــد  ــی مانن ــامل فرصت های ــانی ش ــع انس ــعه مناب توس
آمــوزش افــراد، پیشــرفت شــغلی آنــان، مدیریــت عملکرد 
افــراد  شناســایی  برنامه ریــزی،  راهبــری،  توســعه،  و 
كلیــدی، كمک رســانی و توســعه ســازمان اســت. انســان 
محــور توســعه اســت و ســرمایه انســانی در تحقق توســعه 
متــوازن و همه جانبــه، بــه عنــوان ارزشــمندترین ســرمایه 
ــن مؤلفه هــای  ــوان یکــي از مهم تری ــه عن هــر كشــور و ب
توســعه فنــاوري در ســده جدیــد، مطــرح شــده و بســیار 
ــته نگار، 1384؛  ــت )بس ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــورد توج م
فالح حقیقــي و همــکاران، 2019(. منظــور از ســرمایه 
ــارت و  ــال مه ــه دو ب ــت ك ــانی اس ــع انس ــانی، مناب انس
بهــره وري را از طریــق دانــش و حرفه آمــوزی ارتقــا داده و 
در محیــط كار، بهــره وری باالیــی دارنــد. اهمیــت ســرمایه 
ــه ای  ــه گون ــروز ب ــان ام ــد و كارا در جه ــانی توانمن انس
اســت كــه امــــروزه توانمنــدی كشــــورها بــــر مبنــای 
منابع انســــاني خــــالق و كارآمد ســنجیده مــي شــود. 
ــانی  ــروی انس ــرمایه گذاری روی نی ــروزه، س ــن رو، ام از ای
یــک تجــارت پــر ســود اســت كــه نــرخ بازگشــت آن بــاال 
ــال دارد  ــه دنب ــه را ب ــوده و رشــد و توســعه همــه جانب ب
ــع انســاني  ــه مناب ــکاران، 2012(. چــرا ك )تامســن و هم
ــعه  ــع توس ــن منب ــدار، مهم تری ــت و دانـش مـ بـاكیفیـ
ــوده و جامعه هــای پیشـــــرو  همــه جانبــه هــر كشــور ب
بـــــا درك ایـــــن حقیقـــــت، در برنامه ریزی هــای 
ــرار داده )شــریفی  ــور ق توســعه، آن را در صــدر همــه ام
بیژنــي، 2020( و  آقاجانــی، 1391؛ فالح حقیقــي و  و 
تـــــالش وصف ناپذیــري در راســتای به كارگیــري بهینـــه 
ایـــن منبــع كلیــدي در حوزه هــاي گوناگــون بــه منظــور 

ــد.  ــول داشته انـ ــود معم ــای خ ــق هدف ه تحق

مســلم اســت كه برخــورداری از نیــروی انســانی كارا و 
خــالق در گــرو برخــورداری جامعه هــا از دانــش، آمــوزش 

ــي  ــکاران، 1393؛ صادق ــی و هم ــت )ثابت ــش اس و پژوه
ــوان  ــه عن ــی ب ــوزش عال ــام آم ــي، 1397( و نظ و بیژن
بارزتریــن نمــود ســرمایه گذاری نیــروی انســانی و یکــی 
ــه ســوی جهانی شــدن،  ــن اركان خیــزش ب از بنیادی تری
نقــش اصلــی در تربیــت و تأمیــن نیــروی انســانی 
كارآمــد بــر عهــده دارد )غنچــی و همــکاران، 1391؛ 
فالح حقیقــي و همــکاران، 2018(. كشــاورزي و نظــام 
ــن قاعــده مســتثني  ــز از ای ــي كشــاورزي نی آمــوزش عال
نیســتند. بي شــک، ایــن نظــام نقــش بنیادیــن و محــوری 
در فرآینــد توســعه ملــی و ایجــاد موازنــه بیــن جنبه هــای 
)ســویگان( مختلــف توســعه یافتگی كشــور ایفــا كــرده و 
ــی در ایــن بخــش تأثیــر بســزایی  ســرمایه گــذاری اصول
ــرای نســل های آینــده  ــات و تســهیالت ب در ایجــاد امکان
و نقشــی ارزنــده در جهــت توســعه علمــی كشــور خواهــد 
داشــت )ثابتــی و همــکاران، 1393؛ شــجاعی میاندرق 
و همــکاران، 1397(. از ایــن رو اطمینــان از كیفیــت 
مطلــوب عملکــرد ایــن نظــام در زمینــه آمــوزش و 
پــرورش نیــروی انســانی در بخــش كشــاورزي بــه منظــور 
جلوگیــری از هــدر رفتــن ســرمایه های مــادی و انســانی 
و نیــز داشــتن توانایــی رقابــت در جهــان آینــده كــه در 
ــر  ــات ه ــه حی ــرای ادام ــه ب ــن مؤلف ــت مهم تری آن كیفی
ــر اســت  ــی انکارناپذی ســازمان و كشــوری اســت، ضرورت
)غنچــی و همــکاران، 1391(. ایــن موضــوع بــا توجــه بــه 
قابلیــت )پتانســیل( بخــش كشــاورزي ایــران و نقــش آن 
در توســعه كشــور، به ویــژه در شــرایط كنونــي، اهمیتــي 

ــتر دارد. بیش

بررســی هایی كــه در زمینــه دســتاوردهای كشــورهای 
گرفتــه  صــورت  توســعه یافته  تــازه  و  توســعه یافته 
ــورها  ــن كش ــه ای ــه چگون ــازد ك ــکار می س ــت، آش اس
ــود  ــد خ ــردن مقاص ــخص ك ــا و مش ــن هدف ه ــا تبیی ب
ــتیابی  ــت دس ــانی در جه ــع انس ــعه مناب ــه توس در زمین
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بــه عرصه هــای بــاالی پیشــرفت و توســعه حركــت 
ــا در  ــر و دگرگونی ه ــاد تغیی ــال ایج ــه دنب ــد. ب كرده ان
ــز  ــران نی ــان، ای ــورهای جه ــتر كش ــه در بیش ــن زمین ای
ــه  ــه تجرب ــت ب ــوی دس ــه نح ــته، ب ــه گذش ــی دو ده ط
گســترش كّمــی و كیفــی نظــام آمــوزش عالــی در همــه 
ــن زاده  ــت )حس ــاورزي زده اس ــه كش ــته ها و از جمل رش
بارانی كــرد و صالحی عمــران، 1395(. اگرچــه توســعه 
ــالب  ــس از انق ــران در دوران پ ــی ای ــوزش عال ــی آم كّم
ــود، امــا بایــد اذعــان كــرد  یــک ضــرورت پرهیزناپذیــر ب
ــی  ــتاوردهای بزرگ ــر دس ــه اخی ــی ده ــژه ط ــه وی ــه ب ك
ــه  ــود هم ــا وج ــت. ب ــده اس ــل ش ــه حاص ــن زمین در ای
ــد از نظــر دور داشــت كــه امــروزه  ــن موفقیت هــا نبای ای
بیــش از هــر زمــان دیگــری پیشــرفت ملت هــا بــه 
ــو،  ــی وابســته اســت )آدامــو و آدام كیفیــت آمــوزش عال
ــوزش  ــه آم ــرا ك ــکاران، 1397(، چ ــي و هم 2012؛ بیژن
عالــی بخــش مهــم و بــا اهمیتــی اســت كــه دارای 
حــوزه اثرگــذاری بســیار گســترده ای در دیگــر نهادهــا و 
ــی  ــی و سیاس ــی، فرهنگ ــادی، اجتماع ــای اقتص بخش ه
جامعــه اســت. نظــام آمــوزش عالــی در همــه جامعه هــا از 
یــک ســو بــا تربیــت تخصصــی افــراد، مدیــران و رهبــران 
جامعــه را در همــه بخش هــا آمــاده میســازد و از ســوی 
ــا رشــد توانایی هــا، نبــوغ و ظرفیــت )پتانســیل(  دیگــر ب
ــری  ــش بش ــای دان ــعه مرزه ــبب توس ــان س ــری انس فک
ــران سیاســت های  ــا در ای ــزی، 1387(. ام می شــود )عزی
توســعه كّمــی، دیگــر اركان كیفــی نظــام آمــوزش عالــی 
ــه  ــه ای ك ــرار داده اســت، به گون ــر خــود ق را تحــت تأثی
ــران  ــی ای ــوزش عال ــام آم ــی نظ ــعه كیف ــرد و توس عملک
بــه انــدازه ســویه كّمــی مــورد توجــه قــرار نگرفتــه اســت 
)توفیقی داریــان، 1388(. ایــن آســیب تأثیــر خــود را 
ــه  ــا توج ــژه ب ــاورزي به وی ــي كش ــوزش عال ــام آم در نظ
ــذب  ــودن و ج ــردي ب ــارت ورزي آن، كارب ــویه مه ــه س ب
ــه  ــود موازن ــن نب ــت. ای ــان داده اس ــد نش ــراد عالقه من اف

و توجــه در ســویه كیفــی آمــوزش كشــاورزي تــا حــدی 
ــا  ــراه ب ــر هم ــه اخی ــژه در ده ــه به وی ــت ك ــوده اس ب
چالش هایــی چــون افزایــش روزافــزون تقاضــا بــرای ورود 
بــه آمــوزش عالــی كشــاورزي در مقطع هــای تحصیــالت 
تکمیلــي )كارشناسي ارشــد و دكتــري(، موضــوع كیفیــت 
خدمــات و كاركردهــای آمــوزش عالــی كشــاورزي را بــه 
یکــی از چالش هــای بنیادیــن پیــش روی توســعه منابــع 

ــل كــرده اســت.  انســانی تبدی

ــی  ــود كیف ــه بهب ــه در زمین ــی ك ــی از رویکردهای یک
ــی كشــاورزي مطــرح شــده  عملکــرد نظــام آمــوزش عال
ــام دارای  ــن نظ ــود" ای ــت موج ــالع از "وضعی ــت، اط اس
جنبه هــای )ســویگان( مختلــف اســت؛ چــرا كــه ناآگاهــی 
از وضعیــت موجــود، تصمیم گیــري و ارائــه راهــکار 
مناســب را ناممکــن مي ســازد. ســپس میــزان ســازگاری 
آن بــا "وضعیــت مطلــوب" بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد 
تــا ناســازگاری ها تشــخیص داده شــده و بــرای رفــع 
آن هــا چاره اندیشــی شــود. از ایــن رو، هــدف اصلــی 
ــت موجــود  ــر واكاوي مقایســه ای وضعی ــن پژوهــش ب ای
ــاورزي  ــي كش ــوزش عال ــام آم ــای نظ ــوب عامل ه و مطل
تأثیرگــذار بــر توســعه منابــع انســانی بــود كــه در اســتان 

یــزد انجــام شــد. 

ــي  ــه جامع ــر مقایس ــال های اخی ــی س ــه ط ــر چ اگ
ــام  ــرد نظ ــوب عملک ــود و مطل ــت موج ــه وضعی در زمین
ــع  ــعه مناب ــا توس ــه ب ــاورزي در رابط ــی كش ــوزش عال آم
انســانی صــورت نگرفتــه اســت، امــا پژوهش هــای چنــدی 
بــه بررســی وضعیــت موجــود عملکــرد دانشــگاه ها و نظام 
آمــوزش عالــی در زمینــه توســعه منابــع انســانی در برخي 
ــه  ــه ب ــد ك ــاص پرداخته ان ــاي خ ــویگان و مؤلفه ه از س

ــر اشــاره شــده اســت. شــماری از آن هــا در زی

نتایــج بررســی علی میــری )1387( در زمینــه وضعیت 
ــگاه ها؛  ــی در دانش ــوزش كارآفرین ــوآوری و آم ــعه ن توس
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ــن اســت كــه اگرچــه آمــوزش كارآفرینــی در  ــای ای گوی
ــر  ــزون ب ــا اف ــاز شــده اســت، ام دانشــگاه های كشــور آغ
ــای  ــت اعض ــروری اس ــوزش، ض ــن آم ــعه ای ــزوم توس ل
ــن  ــای كاری درخــور ای ــت علمــی ســبک ها و الگوه هیئ
ــی  ــگاه واقع ــد. جای ــرا درآورن ــه اج ــه مرحل ــته را ب رش
ــد  ــی می توان ــه های آموزش ــی در مؤسس ــه كارآفرین مقول
از جملــه زمینه هــای ارتقــاي رهبــری، آمــوزش، تحقیــق 
و ســرمایه گذاری باشــد. افــزون بــر ایــن، اســتفاده 
ــه  ــم در ســطح جامع ــاوری روز ه ــش و فن ــردن از دان نک
ــر مســائلی  ــم در ســطح مؤسســات آموزشــی از دیگ و ه
اســت كــه توســعه منابــع انســانی كارآمــد و بــه روز را بــا 
چالــش روبــرو كــرده اســت. نبــود نگرش مناســب نســبت 
ــالش  ــران و ت ــه توســعه مهارت هــای كارآفرینــی فراگی ب
ــه  ــز از جمل ــن راســتا نی ــی در  ای ــران اجرای نکــردن مدی
مهم تریــن تنگناهایــی اســت كــه توســعه منابــع انســانی 
ــه، از  ــت. در نتیج ــرو اس ــا آن روب ــران ب ــن در ای كارآفری
ایــن منظــر، مقولــه كشــاورزي در ســویه مهــارت ورزي و 

ــي بیشــتر دارد. ــي، اهمیت عملیات

 )1387( پاشــا  و  رضایــی  بررســی های  نتایــج 
آموزشــی  مؤسســه های  عملکــرد  ارزیابــی  در 
ــه  ــت ك ــن اس ــای ای ــران گوی ــهر ته ــردی ش علمی ـ كارب
ــه  مســؤوالن و دانشــجویان چشــم انداز مثبتــی نســبت ب
عملکــرد مؤسســه های علمی ـ كاربــردی نداشــته اند و 
ــن مركزهــا در بخشــی از  ــه نظــر می رســد عملکــرد ای ب
زمینه هــا، در راســتای برنامه هــا و هدف هــای معیــن 
در آیین نامــه تأســیس آن مركزهــا نیســت. اگرچــه 
امکانــات و منابــع قابل توجهــی هــم بــه كار گرفتــه شــده 
ــوب  ــول و مطل ــا مقب ــن داده ه ــی ای ــا خروج ــت، ام اس
عامل هــای دســت اندركار اعــم از مدیــران و به ویــژه 
دانشــجویان نیســت. كاربــردی نبــودن آموزش هــای 
و  نارســایی  مهم تریــن  علمی ـ كاربــردی  مركزهــای 

كاســتی آنهاســت، در حالی كــه كاربــردی و مهارتــی 
مهم تریــن  علمی ـ كاربــردی  آموزش هــای  بــودن 
ــر  ــت. ه ــوده اس ــی ب ــن مركزهای ــیس چنی ــدف تأس ه
ــل  ــه دلی ــه ب ــده ك ــعي ش ــر س ــال هاي اخی ــد در س چن
كمبــود امکانــات عملیاتــي و آزمایشــگاهي گســترش ایــن 
مؤسســه ها در عرصــه كشــاورزي محدودتــر شــود، لیکــن 

ــد.  ــر نمي رس ــه نظ ــي ب كاف

ــام  ــی نظ ــری )1387( در بررس ــی وزی ــج بررس نتای
برنامه ریــزی درســی در آمــوزش عالــی ایــران نشــان داد 
كــه در ارزیابــی وضعیــت موجــود و مطلــوب برنامه ریــزی 
ــده  ــروه عم ــش گ ــجویان ش ــتادان و دانش ــی، اس درس
ــه،  ــوم پای ــوم انســانی، عل آموزشــی )شــامل پزشــکی، عل
فنــی و مهندســی، كشــاورزی و دامپزشــکی و هنــر( 
ــر  ــی از نظ ــای درس ــه برنامه ه ــد ك ــاور بودن ــن ب ــر ای ب
هماهنگــی بــا پیشــرفت های علمــی و هدف هــای توســعه 
اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی، توجــه بــه كیفیــت نهایی 
برون دادهــای آمــوزش عالــی و توانایــی برنامه ریــزی 
درســی بایــد از تمركزگرایــی كنونــی فاصلــه گرفتــه و بــا 
جلــب مشــاركت اســتادان و حتــی دانشــجویان در كنــار 
شــورای عالــی برنامه ریــزی، بــه وضعیــت مطلــوب و 
پاســخگویی بیشــتر بــه نیازهــای جامعــه در حــال توســعه 

نزدیــک شــود.

خــود  بررســی های  در   )1388( توفیقی داریــان 
ــی  ــوزش عال ــت در آم ــای كیفی ــرورت ارتق ــدف ض ــا ه ب
ایــران، فراهــم نبــودن زمینــه و شــرایط الزم بــرای 
هدف گذاری هــای كیفــی و كّمــی ناشــی از نارســایی 
و  اقتصــادی  نظام هــای  در  دانــش  بــرای  تقاضــا 
ــه  ــرای مشــاركت و مداخل اجتماعــی، نبــود ســازوكاری ب
ذی نفعــان آمــوزش عالــی، نبــود رویکــرد تقاضــا محــوری 
برنامه ریــزی  نتیجــه  در  و  توســعه  برنامه هــای  در 
تعاملــی و تســلط فرهنــگ برنامه ریــزی عرضــه ـ   محــور، 
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دیدگاه اعضای هیئت علمی کشاورزی یزد نسبت به تأثیر آموزش عالی کشاورزی بر توسعه انسانی

ــه  ــه دانشــجو و بی توجهــی ب ــودن شــاخص اســتاد ب باالب
دانــش و مهــارت اعضــای هیئــت علمــی بــرای مدیریــت 
فرآینــد آمــوزش و پژوهــش، انگیــزه ناكافــی دانشــجویان 
بــرای یادگیــری و ادامــه تحصیــل، ظرفیــت پاییــن اقتصاد 
كشــور بــرای ایجــاد شــغل و وضــع سیاســت های حمایــت 
از كارآفرینــی، نارســایی هماهنگی رشــته های دانشــگاهی 
بــا نیازهــای صنعــت، نارســایی آموزش هــا و مهارت هــای 
كارآفرینــی دانشــجویان، و برخــوردار نبــودن دانشــگاه ها 
از اســتانداردها و كیفیــت بــاالی آمــوزش و پژوهــش 
ــم  ــی عل ــه جهان ــی در عرص ــت و نقش آفرین ــرای رقاب ب
ــرورش  ــعه و پ ــن توس ــای مزم ــن چالش ه را از مهم تری
ــران  ــی ای نیــروی انســانی كارآمــد در نظــام آمــوزش عال
ــگان  ــاد دانش آموخت ــیار زی ــمار بس ــد. ش ــوان می كن عن
بیــکار در رشــته هاي كشــاورزي بازگــو كننــده ایــن 
ــن  ــت. در ای ــاورزي اس ــي كش ــوزش عال ــتی در آم كاس
رتبــه  كشــاورزي  بیــکار  دانش آموختــگان  زمینــه، 
ایــران دارا  را در رشــته هاي مختلــف علمــي در  دوم 
ــادي از  ــمار زی ــه ش ــت ك ــر آن اس ــه دیگ ــتند. نکت هس
ــي  ــگان كشــاورزي شــاغل هــم در عرصه های دانش آموخت

ــتند. ــت هس ــغول فعالی ــاورزي مش ــر از كش ــه غی ب

ــی و  ــط میركمال ــده توس ــام  ش ــش انج ــج پژوه نتای
همــکاران )1389( در بررســی تفــاوت وضعیــت موجــود 
و مطلــوب كاربســت مؤلفه هــای ســازمان یادگیرنــده 
در دانشــگاه تهــران گویــای آن اســت كــه تنهــا در 
ــت  ــن وضعی ــی، بی ــه و مهندس ــوم پای ــکده های عل دانش
ســازمان  مؤلفه هــای  كاربســت  مطلــوب  و  موجــود 
یادگیرنــده تفــاوت معنــي داری وجــود نداشــته اســت. در 
ــوب مولفه هــای  حالی كــه بیــن وضعیــت موجــود و مطل
تفــاوت  دانشــکده ها،  دیگــر  یادگیرنــده در  ســازمان 
معنــي داری مشــاهده شــده و ایــن دانشــکده ها تــا تحقــق 

ــته اند.  ــي داري داش ــه معن ــده، فاصل ــازمان یادگیرن س

ــن زاد )1390(  ــمی و پورامی ــی های هاش ــج بررس نتای
و  اســت كــه كم توجهــی سیاســت ها  ایــن  گویــای 
ــه  ــانی ب ــع انس ــعه مناب ــه توس ــوط ب ــای مرب فعالیت ه
تعــادل بیــن ســازگاری و هماهنگــی بــا رخدادهــای 
مربــوط بــه جهانی شــدن، ناهماهنگــی آموزش هــا و 
سیاســت های توســعه منابــع انســانی بــا محیــط بیرونــی 
همچــون نیــاز بــازار و تغییرپذیری هــای مربــوط بــه 
ــروی كار ماهــر  ــود نی فرصت هــای شــغلی موجــود، كمب
ــتفاده از  ــی اس ــاال، كم ــارت ب ــش و مه ــطح دان ــا س و ب
ــی،  ــازمان های آموزش ــژه در س ــه وی ــه روز ب ــاوری ب فن
ــعه  ــرورش و توس ــب روی پ ــرمایه گذاری مناس ــی س كم
ــری  ــه، وجــود هــرم تصمیم گی ســرمایه فکــری در جامع
ــروی  ــرورش نی ــازمان های پ ــودن س ــور نب ــا مح و تقاض
فــراروی  چالش هــای  مهم تریــن  جملــه  از  انســانی 

ــد.  ــران می باش ــانی در ای ــع انس ــعه مناب توس

ارزیابــی  در   )1393( ســبحانی نژاد  و  ابراهیم پــور 
برنامــه درســی مجــازی  و مطلــوب  وضــع موجــود 
ــه  ــد ك ــان دادن ــجویان نش ــدگاه دانش ــگاهی از دی دانش
ــی  ــه درس ــه برنام ــوط ب ــای مرب ــت مؤلفه ه ــزان رعای می
ــی،  ــوا، فن ــای محت ــامل ویژگی ه مجــازی دانشــگاهی ش
ارزشــیابی، روش هــا و راهبردهــای تدریــس در حــد 

پایین تــر از وضــع مطلــوب آنهــا قــرار دارد. 

در   )1394( مطهری نــژاد  بررســی های  یافته هــای 
تحلیــل شــکاف بیــن وضعیــت موجــود و مطلــوب آموزش 
مهندســی در دانشــگاه های اســتان كرمــان نشــان داد كــه 
از دیــدگاه اســتادان، وضعیــت موجــود بیشــتر معیارهــاي 
ــر از حــد  ــوزش مهندســی در حــد متوســط و پایین ت آم
متوســط قــرار دارد .امــا از دیــدگاه دانشــجویان مهندســی 
ــی  ــوزش مهندس ــاي آم ــه معیاره ــود هم ــت موج وضعی
ــه  ــن مقایس ــت. همچنی ــط اس ــد متوس ــر از ح پایین ت
وضعیــت موجــود و مطلــوب آموزش مهندســی نشــان داد 
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كــه هــم از دیــدگاه اســتادان و هــم از دیدگاه دانشــجویان 
بیــن وضعیــت موجــود و مطلــوب آمــوزش مهندســی در 
كشــور تفــاوت معنــی داری وجــود دارد. بــه عبــارت دیگر، 
ــر  ــوزش مهندســی پایین ت ــت معیارهــاي آم ــزان رعای می

از وضعیــت مطلــوب اســت.

رحیم نیــا )1396( برخــی از مشــکالت توســعه منابــع 
انســانی مرتبــط بــا كیفیــت آمــوزش عالــی در ایــران را به 
ــر وكارآمــد  ایــن شــرح، بیــان می كنــد. نبــود نظــام مؤث
ــود ســاز  ــت در دانشــگاه ها، نب ــی مدیری نظام هــاي اطالعات
ــای  ــا نیازه ــی ب ــوزش عال ــر آم ــاط مؤث ــرای ارتب و كاري ب
كشــور و مرزهــای جهانــی دانــش و درنتیجــه نبــود انعطاف 
ــازار  رشــته ها، درس هــا، آموزش هــا، ناكارمــدی آن هــا در ب
ــی  ــه كاف ــدون توج ــی ب ــته های آموزش ــعه رش كار، توس
ــدون  ــد ب ــی، رش ــای جهان ــه و دگرگونی ه ــاز جامع ــه نی ب
ــای  ــژه در مقطع ه ــی به وی ــی غیردولت ــوزش عال ــه آم برنام
ــات  ــه تحقیق ــی ب ــری، كم توجه ــد و دكت كارشناسی ارش
ــه  ــی، تکی ــای آموزش ــن برنامه ه ــوزی در تدوی و مهارت آم
بیــش از حــد بــر درس هــای نظــری، رقابــت بیــن مركزهای 
آمــوزش عالــی بــرای جــذب دانشــجوی بیشــتر بــا هــدف 
ــدون  ــتر ب ــه بیش ــب بودج ــود و كس ــت خ ــت موقعی تثبی

ــا. ــا و ظرفیت ه ــه توانمندی ه ــه ب توج
ــعه  ــت توس ــی كیفی ــج بررس ــدر1)2008( در نتای های
ــوارد  ــی م ــیای جنوب ــتان و آس ــانی در پاكس ــروی انس نی
ــش روی  ــای پی ــن چالش ه ــوان مهم تری ــه عن ــر را ب زی
ایــن كشــورها مطــرح میکنــد. كمبــود شــمار دانشــگاه ها 
ــل  ــا وجــود افزایــش قاب ــی ب و مؤسســه هاي آمــوزش عال
مالحظــه شــمار دانشــجویان، نبــود برابــری اجتماعــی در 
ــن زیرســاختارها و  ــت پایی ــوزش، كیفی ــه آم ــتیابی ب دس
ــجویان،  ــه دانش ــده ب ــه ش ــای ارائ ــن آموزش ه همچنی
نبــود زیرســاختارهای فیزیکــی و آموزشــی، انگیــزه پاییــن

1. Haider 

ــتادان،  ــش اس ــطح دان ــودن س ــه روز نب ــتادان، ب اس
ــب  ــت نامناس ــوزش، مدیری ــد آم ــودن فرآین ــی نب رقابت
مدیریتــی،  اصــالح  بــه  كم توجهــی  و  دانشــگاه ها 
سیاســت های نامناســب آموزشــی، نامناســب بــودن 
ــرخ  ــودن ن ــی، باالب ــای درس ــرفصل دروس و برنامه ه س
ــص  ــجویان و تخصی ــزه در دانش ــود انگی ــکاری و كمب بی
نامناســب بودجــه بــه فعالیت هــای آموزشــی و پژوهشــی. 

یافته هــای مطالعــه ســینگال و تیــوار2 )2012( كــه بــا 
ــازمان های  ــش روی س ــای پی ــدف شناســایی چالش ه ه
ــع انســانی انجــام  آموزشــی كشــور هنــد در توســعه مناب
ــف،  ــی ضعی ــام آموزش ــه نظ ــت ك ــن اس ــر ای ــد، بیانگ ش
كیفیــت نامناســب آموزش هــای ارائــه شــده بــه فراگیران، 
بی توجهــی بــه یادگیــری مــداوم، فقــدان پیشــرفت های 
ــع  ــرای توســعه مناب ــی ب ــای ناكاف آموزشــی و بودجــه ه
در  شناسایی شــده  چالش هــای  مهم تریــن  انســانی 
زمینــه توســعه منابــع انســانی در ســازمان های آموزشــی 

ــند.   ــور می باش ــن كش ای

در پژوهشــي كــه ســایکیا3 )2014( انجــام داد، نبــود 
ــع  ــی، توزی ــوزش عال ــه آم ــی ب ــی همگان ــکان دسترس ام
ــر مؤسســه های آموزشــی و نابرابری هــای جنســیتی  نابراب
ــود  ــه ها، كمب ــن مؤسس ــه ای ــتیابی ب ــه ای در دس و منطق
اســتانداردهای آموزشــی، انجــام پژوهــش تنهــا بــه 
ــود  ــوزش، كمب ــاالی آم ــه ب ــاز، هزین ــب امتی ــل كس دلی
نبــودن  كافــی  باصالحیــت،  آموزشــگران  و  اســتادان 
زیرســاختارهای الزم بــرای ارتقــاي دانــش و مهــارت 
اســتادان و دانشــجویان و ناكافــی بــودن بودجه هــای 
ــام  ــش در نظ ــوزش و پژوه ــه آم ــده ب ــص داده ش تخصی
چالش هــای  مهم تریــن  عنــوان  بــه  عالــی  آمــوزش 
اســام4 ایالــت  در  عالــی  آمــوزش  نظــام   پیشــروی 

2.Singhal and Tiwar
3.Saikia
4.Assam
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دیدگاه اعضای هیئت علمی کشاورزی یزد نسبت به تأثیر آموزش عالی کشاورزی بر توسعه انسانی

 در هند شناسایی شده اند. 

ــداري از  ــوان گزی ــه عن ــه ب ــه ك ــق در آنچ ــا تعم ب
مطالعــات پیشــین در ســویه آمــوزش عالــي بــه صــورت 
عــام و آمــوزش عالــي كشــاورزي بــه طــور خــاص، مطــرح 
ــوب  ــی، چارچ ــن بررس ــدف ای ــه ه ــه ب ــا توج ــد و ب ش
مفهومــي زیــر بــراي انجــام ایــن پژوهــش در نظــر گرفتــه 
شــد )نــگاره 1(. همــان طــور كــه مشــاهده مي شــود، در 

ایــن چارچــوب، چهــار عامــل تأثیرگــذار بــر توســعه منابع 
ــاورزي  ــي كش ــوزش عال ــام آم ــر از نظ ــه متأث ــانی ك انس
در  برنامه ریــزی  و  آمــوزش  "فرآینــد  شــامل  اســت، 
آمــوزش عالــي كشــاورزي"، "صالحیــت شــغلی و مهارتی 
نیــروی انســانی"، "تعــادل در عرضــه و تقاضــا و تعامــل 
ــوآوری در نظــام  ــا بخش هــای اقتصــادی" و "توســعه ن ب
آمــوزش عالــی كشــاورزي" در نظــر گرفتــه شــده اســت. 

نگاره 1- چارچوب مفهومي پژوهش

روش شناسی 

ایــن پژوهــش، از منظــر دید مــان از نــوع كّمــی، از نظر 
هــدف از نــوع پژوهش  هــای كاربــردی، از لحــاظ چگونگــی 
گــردآوری داده هــا میدانــی، از نظــر میــزان امــکان و  توان 
كنتــرل متغیرهــا، از نــوع شبه آزمایشــی و از نظــر آمــاری، 
علّــی ـ مقایســه ای اســت. اســتفاده از دیدمــان كمــی بــه 
ــی  ــب و كامل ــری مناس ــات نظ ــه ادبی ــود ك ــل ب آن دلی
ــوب  ــک چارچ ــون ی ــرای آزم ــدگان ب ــار نگارن در اختی
مفهومــی وجــود داشــت. از ســویی بــه دلیــل نیــاز بــرای 
ــوع  ــی موض ــق در بررس ــای عم ــه ج ــطح ب ــترش س گس

ــادی از پاســخگویان )اعضــای  ــمار زی ــی از ش و نظرخواه
ــن  ــه ای ــدگان را ب ــی، نگارن ــد بررس ــی(، رون ــت علم هیئ
ســو هدایــت كــرد.  همچنیــن، از آن جهــت كــه امــکان 
ــت،  ــود نداش ــذار وج ــای تأثیرگ ــه متغیره ــرل هم كنت
طــرح پژوهــش بــه صــورت شبه  آزمایشــی انتخــاب شــد. 
ــت  ــای هیئ ــامل اعض ــش ش ــن پژوه ــاری ای ــه  آم جامع
علمــی مركزهــای آمــوزش عالــي و پژوهشــي كشــاورزي 
و منابــع طبیعــي اســتان یــزد بــود كــه بنــا بــر آخریــن 
آمــار در ســال 1398، شــمار آنــان 253 تــن بــود )مرجــع 
ــا اســتفاده  ــه ب ــران، 1398(. حجــم نمون دانشــگاه هاي ای
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از جــدول كرجســی و مــورگان، 150 تــن به دســت آمــد 
كــه بــراي اطمینــان بیشــتر بــه 163 تــن افزایــش یافــت. 
ــده  ــنامه یادش ــر 150 پرسش ــزون ب ــه، اف ــن رابط در ای
ــه در  ــزد ك ــتان ی ــي اس ــي بوم ــت علم ــو هیئ از 13 عض
عرصــه كشــاورزي در دانشــگاه هاي تربیــت مــدرس، 
دانشــگاه تهــران و وزارت جهــاد كشــاورزي مشــغول 
فعالیــت بودنــد و در آمــوزش كشــاورزی در اســتان یــزد 
پیشــینه داشــتند و بــا شــرایط آمــوزش عالــی كشــاورزی 

ــه  ــه ب ــتند، مصاحب ــل داش ــنایی كام ــزد آش ــتان ی در اس
ــز  ــان نی ــط آن ــش توس ــنامه پژوه ــد و پرسش ــل آم عم
ــا  ــه  ای ب ــی طبق ــری تصادف ــد. روش نمونه  گی ــل ش تکمی
ــگاه هاي  ــامل دانش ــا ش ــود. طبقه ه ــب ب ــاب متناس انتس
دولتــي، واحدهــاي دانشــگاه آزاد اســالمي، واحدهــاي پیام 
نــور موجــود در اســتان یــزد، مركزهــای آمــوزش علمــي 
كاربــردي، مركزهــای پژوهشــي كشــاورزي و منابــع 

ــد )جــدول 1(.  ــزد بودن طبیعــي اســتان ی

نام مركز آموزشي/ پژوهشي عالي كشاورزي و منابع طبیعي
شمار هیئت علمي )تن( 

)Ni(
نمونه )تن(

)ni(

دانشگاه دولتي
3219دانشکده منابع طبیعي و كویرشناسي دانشگاه یزد

2716دانشکده كشاورزي و منابع طبیعي دانشگاه اردكان

دانشگاه آزاد اسالمي )دانشکده یا گروه 

كشاورزي(

64واحد ابركوه

116واحد یزد

53واحد میبد

مركزهای آموزشي / پژوهشي 

106مركز تحقیقات ملي آبزیان آب هاي شور

1710مركز تحقیقات و آموزش كشاورزي و منابع طبیعي استان یزد

85مركز ملي تحقیقات شوري 

دانشگاه پیام نور )واحدهاي داراي رشته هاي كشاورزي(، استانداري، فرمانداري ها، شهرداري ها و ... )كاركنان با 
13781عنوان هیئت علمي و یا با مدرك دكتري كشاورزي و منابع طبیعي(

253150جمع

حجم نهایي نمونه = 163 نفر )با احتساب 13 عضو هیئت علمي بومي استان یزد كه در عرصه كشاورزي در دانشگاه هاي تربیت مدرس، دانشگاه تهران و وزارت 

جهاد كشاورزي مشغول فعالیت بودند(

جدول 1ـ شمار نمونه مورد محاسبه برای هر مركز آموزشي/ پژوهشي عالي كشاورزي و منابع طبیعي
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فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

دیدگاه اعضای هیئت علمی کشاورزی یزد نسبت به تأثیر آموزش عالی کشاورزی بر توسعه انسانی

بررســی،  ایــن  در  اطالعــات  گــردآوری  ابــزار 
پرسشــنامه ای پژوهشگرســاخته بــود. در ایــن پرسشــنامه؛ 
ــع انســانی كــه  ــر توســعه مناب چهــار عامــل تأثیرگــذار ب
ــگاره  ــي كشــاورزي اســت )ن ــر از نظــام آمــوزش عال متأث
ــزی در آمــوزش  1(، شــامل "فرآینــد آمــوزش و برنامه ری
ــغلی و  ــت ش ــه، "صالحی ــا 12 گوی ــاورزي" ب ــي كش عال
مهارتــی نیــروی انســانی" بــا 5 گویــه، "تعــادل در 
ــا  ــا بخش هــای اقتصــادی" ب عرضــه و تقاضــا و تعامــل ب
ــی  ــوزش عال ــام آم ــوآوری در نظ ــعه ن ــه و "توس 10 گوی
كشــاورزي" بــا 10 گویــه )در جمــع 37 گویــه( در قالــب 
طیــف لیکــرت پنــج قســمتي )بســیار كــم، كــم، متوســط، 
زیــاد و بســیار زیــاد( بــه منظــور بررســی وضعیــت موجود 
ــی  ــل یادشــده طراحــی شــد. روای ــار عام ــوب چه و مطل
پرسشــنامه توســط گروهــی از متخصصــان آمــوزش عالــي 

كشــاورزي تأییــد شــد. بــه منظــور تعییــن پایایــی ابــزار 
تحقیــق 30 پرسشــنامه بــه منظــور اجــرای پیش آزمــون 
ــاورزي  ــکده كش ــي دانش ــت علم ــاي هیئ ــن اعض در بی
دانشــگاه تربیــت مــدرس و پردیــس كشــاورزي و منابــع 
طبیعــي دانشــگاه تهــران، توزیــع و تکمیــل شــد و تتــاي 
ــدول  ــد )ج ــبه ش ــده محاس ــرای بخــش یادش ــي ب ترتیب
ــراي پرسشــنامه  ــي الزم  ب ــه نشــان از وجــود پایای 2( ك
ایــن پژوهــش بــود. پــردازش و تحلیــل داده هــا در 
نرم افزارهــاي SPSS24 و R انجــام شــد. بــه منظــور 
ــامل  ــی ش ــای توصیف ــر آماره ــزون ب ــا اف ــل داده ه تحلی
ــون  ــا، از آزم ــب تغییره ــار و ضری ــن، انحراف معی میانگی
موجــود  وضعیت هــاي  مقایســه  بــرای  من وایت نــي، 
ــاورزي  ــي كش ــوزش عال ــام آم ــای نظ ــوب عامل ه و مطل

ــع انســانی اســتفاده شــد.  ــر توســعه مناب ــذار ب تأثیرگ

شمار گویهبخش
)θ( تتاي ترتیبي

وضعیت مطلوبوضعیت موجود

120/870/92فرآیند آموزش و برنامه ریزی در آموزش عالي كشاورزي

50/810/83صالحیت شغلی و مهارتی نیروی انسانی

100/840/91تعادل در عرضه و تقاضا و تعامل با بخش های اقتصادی

100/850/93توسعه نوآوری در نظام آموزش عالی كشاورزي

جدول 2ـ پایایی سنجی وسیله ی تحقیق

یافته ها

ــردي و  ــاي ف ــي ویژگي ه ــاي توصیف ــل یافته ه تحلی
ــد  ــه 83 درص ــود ك ــای آن ب ــخگویان گوی ــه اي پاس حرف
پاســخگویان مــرد بودنــد. 94 درصــد متأهــل، 11 درصــد 
ــتادیار و 25  ــتاد، 23 درصــد دانشــیار، 41 درصــد اس اس
ــد.  ــري بودن ــه دكت ــا داراي درج ــي ی ــم مرب ــد ه درص

میانگیــن ســني آنــان 47 ســال و میانگیــن پیشــینه كاري 
ــتان  ــي اس ــان بوم ــد آن ــود. 76 درص ــال ب ــدود 16 س ح
ــز  ــد. محــل كار ایشــان نی ــر بومــي بودن ــه غی ــزد و بقی ی
همــان گونــه كــه پیــش از ایــن در جــدول 1، ارائــه شــد، 

انتخــاب شــد. 

در جــدول 3، میانگیــن، انحــراف معیــار، ضریــب 
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83فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

تغییرهــا و رتبــه مربــوط بــه وضعیــت موجــود و مطلــوب 
هــر یــک از گویه هــاي تشــکیل دهنده چهــار عامــل 
ــر  ــذار ب ــاورزي تأثیرگ ــي كش ــوزش عال ــام آم ــی نظ اصل
ــه شــده اســت. همــان طــور  ــع انســانی ارائ توســعه مناب
كــه در ایــن جــدول مشــاهده می شــود، وضعیــت موجــود 
ــدگاه  ــل، از دی ــار عام ــه چه ــوط ب ــاي مرب ــه گویه ه هم
پاســخگویان، در وضعیــت مطلــوب و مســاعدی قــرار 

نداشــته و موقعیــت بیشــتر ایــن متغیرهــا در حــد "كــم" 
تــا "متوســط" ارزیابــی شــده اســت. در حالی كــه ارزیابــی 
ــان دهنده  ــوب نش ــت مطل ــه وضعی ــخگویان در زمین پاس
ــه اســتثنای دو گویــه(  ایــن اســت كــه همــه گویه هــا )ب
ــاد مــورد توجــه  ــا بســیار زی ــاد ت ــه میــزان زی ــد ب می بای

قرار گیرنــد. 

وضعیت موجود

ویژگیعامل

وضعیت مطلوب

رتبه

CVSDMMSDCV

رتبه

در
كل

در 
عامل

در 
عامل

در 
كل

210/2510/7232/880
زي

اور
كش

ي 
 عال

ش
موز

در آ
ی 

ریز
مه 

رنا
 و ب

ش
موز

د آ
آین

فر
4/2030/7440/177311هدایت آموزش به سوی عالقه مندی های افراد

3/0231/0550/349928توازن بین ارائه آموزش های نظری و عملی320/2550/6732/639

430/2560/7302/851
محور قرار دادن نیازسنجی شغلی در برنامه ریزي هاي آموزش 

عالي كشاورزي استان یزد
4/2290/7740/183513

4/5310/5800/12811نیازسنجی آموزشی و مهارتی براي برنامه ریزی آتي640/2910/6282/158

3/4781/0680/307827برنامه ریزي براي كاربردی كردن پروژه های كشاورزي دانشگاه ها1150/3110/7632/453

4/1920/7630/182412هدفمند كردن آموزش كشاورزي برای تولید نسل آینده1660/3440/6982/029

1770/3600/7462/072
وجود الویت بندی شغلی و آموزشی در تعریف رشته ها و 

درس های كشاورزي دانشگاهي
4/4380/6170/13922

3/8960/7130/183513استعدادیابی در سطوح مختلف تحصیلی كشاورزي1980/3670/7682/092

2290/3720/7892/120
تخصص و تجربه كاری اعضاي هیئت علمي و مدیران در نظام 

آموزش عالي كشاورزي استان یزد
4/1810/7610/182412

4/1750/7390/177311برنامه ریزي براي ارائه آموزش های میدانی29100/4120/8282/009

4/0570/8440/208722اجرای برنامه آمایش سرزمین در بحث آموزش عالی كشاورزي31110/4230/7661/810

3/9380/7640/194619برخورداری دانشگاه ها از تجهیزات و كارگاه های فنی32120/4250/8341/962

جدول 3ـ ویژگی های موجود و مطلوب نظام آموزش عالي كشاورزي مؤثر در توسعه منابع انسـاني
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فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

دیدگاه اعضای هیئت علمی کشاورزی یزد نسبت به تأثیر آموزش عالی کشاورزی بر توسعه انسانی

وضعیت موجود

ویژگیعامل

وضعیت مطلوب

رتبه

CVSDMMSDCV

رتبه

در
كل

در 
عامل

در 
عامل

در 
كل

710/2920/7002/397

نی
سا

ی ان
یرو

ی ن
ارت

 مه
ی و

شغل
ت 

حی
صال

4/1850/6530/15635تربیت دانش آموختگاني با مهارت هاي عملي باال

710/2921/0323/534
تناسب بین سطح تحصیالت فرد شاغل با سطح تحصیالت مورد 

نیاز شغل
4/2340/6140/14513

1320/3261/0093/095
تناسب بین رشته و زمینه تحصیلی دانشجویان  با مشاغل 

موجود در بازار
4/2600/7030/16557

2530/3780/9392/484
هم راستا نمودن مهارت هاي دانش آموختگان كشاورزي با 

نیازهاي  بازار كار  استان یزد
4/4530/6770/15224

2640/3901/0502/692

تنظیم برنامه هاي آموزشي دانشگاه براي ایجاد تناسب بین 

سطح مهارت دانش آموختگان كشاورزي با  سطح مهارت هاي 

مورد نیاز براي  مشاغل آتي

4/1690/6630/15946

510/2820/7702/730

دی
صا

 اقت
ای

ش ه
 بخ

ل با
عام

 و ت
ضا

تقا
ه و 

رض
ر ع

ل د
عاد

ت

هماهنگی آموزش های مؤسسه هاي آموزش عالی كشاورزي با 

نیازهای بازار استان یزد
4/0520/7010/173210

920/2960/7312/469
توازن بین شمار دانشجویان رشته هاي كشاورزي مختلف 

تحصیلی با نیازهاي جامعه
4/2240/7900/187415

1030/3060/6532/133
رصد تقاضای كافی برای جذب دانش آموختگان كشاورزي در 

بازار كار
4/2000/7980/190516

4/0780/8280/203920تقاضامحوری در دانشگاه ها1240/3130/7952/539

4/2010/7730/184314تعادل بین نسبت شمار دانشجو به نیازهای استان یزد1450/3330/6902/070

4/1060/8830/2151024رابطه های دو به دو میان دولت، صنعت و  دانشگاه1960/3670/8122/212

3/5510/6960/196819وجود رشته های تحصیلی كشاورزي مرتبط با نیاز بازار2070/3681/0672/899

3/9260/7460/190516توسعه متوازن مؤسسه هاي آموزشی و پژوهشی كشاورزي3180/4010/7631/902

3090/4160/8582/062
تناسب آموزش هاي ارائه شده در دانشگاه ها با فرصت هاي شغلی 

استان یزد
4/0840/7760/190516

4/3720/7520/17219تعادل در عرضه و تقاضای نیروی متخصص و دانشگاهی33100/4441/0382/337

ادامه جدول 3ـ ویژگی های موجود و مطلوب نظام آموزش عالي كشاورزي مؤثر در توسعه منابع انسـاني
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85فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

ادامه جدول 3ـ ویژگی های موجود و مطلوب نظام آموزش عالي كشاورزي مؤثر در توسعه منابع انسـاني

وضعیت موجود

ویژگیعامل

وضعیت مطلوب

رتبه

CVSDMMSDCV

رتبه

در
كل

در 
عامل

در 
عامل

در 
كل

110/2300/5442/365

زي
اور

كش
ی 

 عال
ش

موز
م آ

ظا
در ن

ی 
آور

ه نو
سع

تو

3/9090/6920/177311حمایت از شركت های دانش بنیان كشاورزي دانشگاهي

520/2820/6852/429
بسترسازی براي نوآوري و آموزش كارآفرینی در آموزش عالي 

كشاورزي
4/0730/7740/190416

830/2940/7402/517
مسئله محور بودن دستگاه ها و بازیگران حوزه علم و فناوری و 

نوآوری و در میان گذاشتن مسائل با دانشگاه ها
4/0410/7880/195518

3/8960/9430/2421017حمایت از ثبت اختراع ها1540/3400/8332/450

4/0690/8790/216916آموزش نوآوري و كارآفرینی از سال های پایه تحصیل1850/3650/7702/109

4/1310/8470/205621تشویق خالقیت و نوآوری در نظام آموزش عالي كشاورزي2160/3710/7281/962

4/2210/8780/208722حمایت ساختاری و مادی از نوآوران و كارآفرینان در دانشگاه ها2370/3760/7902/101

4/1490/6930/16718پیوند تحصیالت با كارآفرینی2480/3770/8052/135

4/2670/7340/17229 توجه مدیران دانشگاه به كارآفرینی2590/3780/8632/283

28100/4080/8412/061
حمایت از افراد كارآفرین و نوآور در نظام آموزش عالي 

كشاورزي
4/1990/8860/211823

M نشان دهنده میانگین و عددي بین 1 تا 5 است )1= بسیار كم، 2= كم، 3= متوسط، 4= زیاد و 5 = بسیار زیاد(.

ــاي موجــود  ــان وضعیت ه ــل شــکاف می ــراي تحلی ب
ــون  ــي پیرام ــت علم ــاي هیئ ــدگاه اعض ــوب از دی و مطل
ــذار  ــاورزي تأثیرگ ــي كش ــوزش عال ــام آم ــای نظ عامل ه
بــر توســعه منابــع انســـاني در استـــان یـــزد، الزم بود كه 
بیــن همــه ویژگي هــاي فــردي و حرفــه اي پاســخگویان با 
مؤلفه هــاي مــورد ســنجش توافق ســنجي بــه عمــل آیــد 
تــا از تأثیــر احتمالــي آن هــا بــر ارائه دیــدگاه پاســخگویان 
اطــالع الزم به دســت آیــد. در ایــن زمینــه، دیــدگاه 

اعضــاي هیئــت علمــي پیرامــون چهــار عامــل ارائه شــده 
در چارچــوب مفهومــي )نــگاره 1( بــر مبنــای متغیرهــاي 
گروه بنــدي جنــس، درجــه علمــي، ســن، پیشــینه كاري 
ــان  ــاي بی ــا آزمون ه ــودن ب ــا غیربومي ب ــي ی ــوع بوم و ن
كروســکال والیس  و  من وایت نــي  ناپارامتــري  تفــاوت 
ــي داري  ــاوت معن ــورد، تف ــچ م ــه در هی ــد ك ــه ش مقایس
ــرد  ــوان داوری ك ــا، مي ت ــن مبن ــر ای ــد. ب ــه نش مالحظ
ــخگویان  ــدگاه پاس ــده در دی ــاي یادآوري ش ــه متغیره ك
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دیدگاه اعضای هیئت علمی کشاورزی یزد نسبت به تأثیر آموزش عالی کشاورزی بر توسعه انسانی

تأثیــر معنــي داري نداشــتند و بــر ایــن مبنــا، پاســخ آنــان 
ــه اي در  ــردي و حرف ــاخص ف ــاي ش ــه دور از ویژگي ه ب
ــل  ــوب قاب ــود و مطل ــاي موج ــکاف وضعیت ه ــل ش تحلی

بررســي اســت.

همان گونــه كــه در جــدول 4 دیــده می شــود، از 
ــل  ــار عام ــود چه ــت موج ــخگویان وضعی ــدگاه پاس دی
ــع  ــر توســعه مناب ــي كشــاورزي تأثیرگــذار ب آمــوزش عال
ــاوت  ــدند، تف ــی ش ــی ارزیاب ــن بررس ــه در ای ــانی ك انس
معنــی داری در ســطح خطــاي 0/001 بــا وضعیــت  
ــه بیــان دیگــر  مطلــوب و مــورد انتظــار داشــته اســت. ب
ــزی  ــوزش و برنامه ری ــد آم ــدگاه پاســخگویان فرآین از دی
در آمــوزش عالــي بــه لحــاظ كاربــردی بــودن آموزه هــای 
ــران،  ــای فراگی ــاي مهارت ه ــعه و ارتق ــگاهی، توس دانش
ــمت  ــه س ــوزش ب ــت آم ــران و هدای ــتعدادیابی فراگی اس
اعضــای  به كارگیــری  افــراد،  عالقه مندی هــای 
هیئت علمــی باتجربــه و بــا دانــش روز، داشــتن از امکانــات 
و تجهیــزات مناســب، اجــرای برنامــه آمایش ســرزمین در 
ــی كشــاورزي و نیازســنجی و اولویت بنــدی  ــوزش عال آم
شــغلی و آموزشــی؛ بــا وضعیــت مــورد انتظــار و مطلــوب 

ــته اند. ــی داری داش ــه معن فاصل

در زمینــه صالحیــت شــغلی و مهارتــی نیــروی 
انســانی نیــز از یــک ســو نظــام آمــوزش عالــی كشــاورزي 
ــش و مهــارت  ــه لحــاظ افزایــش دان ــی ب عملکــرد مطلوب
ــازار كار نداشــته و از  ــا نیازهــاي  ب ــران متناســب ب فراگی
ــي،  ــته تحصیل ــن رش ــوارد بی ــی م ــر در برخ ــوی دیگ س
ســطح تحصیــالت و میــزان مهــارت فراگیــران بــا رشــته 
تحصیلــي، میــزان تحصیــالت و همچنیــن مهــارت مــورد 

ــدارد.  ــرای شــغل، تناســبی وجــود ن ــاز ب نی

ــا  ــل ب ــا و تعام ــه و تقاض ــادل در عرض ــاظ تع ــه لح ب
ــت  ــز وضعی ــزد نی ــتان ی ــادی اس ــهای اقتص ــر بخش دیگ
ــه  ــن عرض ــر بی ــان دیگ ــه بی ــت. ب ــم نیس ــبی حاك مناس

و تقاضــای نیــروی دانش آموختــه دانشــگاهی تــوازن 
مؤسســه هاي  نــدارد،  وجــود  مناســبی  و  مطلــوب 
آموزشــی و پژوهشــی بــه لحــاظ كّمــی و كیفــی به شــکل 
ــگاه ها  ــن دانش ــد، بی ــترش نیافته ان ــد و گس ــوازن رش مت
ــاط مناســبی وجــود  ــای اقتصــادی ارتب ــر بخش ه و دیگ
نــدارد، افــزون بــر ایــن بیــن آموزش هــای ارائــه شــده در 
ــازار  ــای ب ــا نیازه ــی ب دانشــگاه ها و مؤسســه هاي آموزش

ــدارد.  ــود ن ــبی وج ــی مناس كار هماهنگ

ــی  ــوزش عال ــوآوری در نظــام آم ــه توســعه ن در زمین
كشــاورزي نیــز دانشــگاه ها بــه لحــاظ بسترســازی بــراي 
آمــوزش كارآفرینــی در آمــوزش عالي كشــاورزي، آموزش 
حمایــت  تحصیــل،  پایــه  ســال های  از  كارآفرینــی 
دانشــگاه ها،  در  كارآفرینــي  از  مــادی  و  ســاختاری 
ــوزش  ــام آم ــوآور در نظ ــن و ن ــراد كارآفری ــت از اف حمای
عالــي كشــاورزي، خالقیــت و نــوآوری در نظــام آمــوزش 
عالــي كشــاورزي،  توجــه دانشــگاه بــه كارآفرینــی، پیونــد 
ــا،  ــت اختراع ه ــت از ثب ــی، حمای ــا كارآفرین ــالت ب تحصی
و  كشــاورزي  دانش بنیــان  شــركت های  از  حمایــت 
مســئله محور بــودن دســتگاه ها و بازیگــران حــوزه علــم و 

ــته اند .  ــی نداش ــرد مطلوب ــوآوری، عملک ــاوری و ن فن
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میانگین وضعیتعامل
رتبه اي

MSD سطح
معنی داری

تفاوت
حالتمیانگین

فرآیند آموزش و برنامه ریزی در آموزش عالي 
كشاورزي

58/772/410/28موجود
موجود > مطلوب0/0001/58

70/323/990/30مطلوب

صالحیت شغلی و مهارتی نیروی انسانی
60/812/840/43موجود

موجود > مطلوب0/0001/42
71/194/260/37مطلوب

تعادل در عرضه و تقاضا و تعامل با بخش های 
اقتصادی

55/372/280/34موجود
موجود > مطلوب0/0001/80

68/524/080/37مطلوب

توسعه نوآوری در نظام آموزش عالی كشاورزي
55/142/240/35موجود

موجود > مطلوب0/0001/85
68/664/090/52مطلوب

M میانگین متوسط كل گویه هاي هر عامل در فاصله 1 تا 5 )1= بسیار كم، 2= كم، 3= متوسط، 4= زیاد و 5 = بسیار زیاد( است.

)n=163( جدول 4ـ مقایسه وضعیت موجود و مطلوب چهار عامل نظام آموزش عالي كشاورزي تأثیرگذار بر توسعه منابع انسـاني

بحث و نتیجه گیری
ــه عنــوان نیــروي  نظــام آمــوزش عالــي كشــاورزي، ب
محركــه توســعه پایــدار و ایجادكننــده مزیــت رقابتــی در 
ســطح منطقــه ای و بین المللــی، داراي نقشــي راهبــردي 
ــام  ــن نظ ــوم از ای ــزاره س ــاز ه ــن رو، در آغ ــت. از ای اس
انتظــار مــي رود ضمــن توجــه بــه جنبه هــاي یــاد 
ــش  ــش از پی ــود را بی ــي خ ــؤولیت اجتماع ــده، مس ش
ــراي ایــن منظــور، مركزهــا و  مــورد توجــه قــرار دهــد. ب
ــد مأموریــت  ــي كشــاورزي بای مؤسســه هاي آمــوزش عال
ــا  ــا و فعالیت ه ــا و برنامه ه ــن هدف ه ــا تدوی ــود را ب خ
ــش  ــد دان ــه تولی ــد ب ــه بتوانن ــد ك ــري كنن ــان بازنگ چن
ــش  ــراي عرضــه دان ــي الزم را ب ــد و توانای ــي بپردازن علم
فنــي و ترغیــب نیــروي انســاني بــا قابلیت هــاي مناســب 
ــون  ــي پیرام ــده اجتماع ــاي پیچی ــراي درك واقعیت ه ب
محیــط خــود فراهــم آورنــد )بــازرگان و عامــری، 1389(. 
ــه  ــی ب ــای جهان ــن رونده ــر ای ــز تحــت تأثی ــران نی در ای
ــی،  ــی و اجتماع ــای جمعیت ــی دگرگونی ه ــژه پدیدآی وی

تغییرپذیری هایــی در نظام هــا و برنامه هــای توســعه 
ــد.  ــاد ش ــاوری ایج ــم و فن ــه عل ــانی در زمین ــع انس مناب
امــا بــا وجــود ایجــاد ایــن گونــه تغییــر و تحــوالت، نتایــج 
ــوب  ــبت نامطل ــه نس ــرد ب ــای عملک ــی گوی ــن بررس ای
نظــام آمــوزش عالــی كشــاورزي در زمینــه توســعه 
منابــع انســانی اســت. بــر ایــن مبنــا، هــدف ایــن بررســی 
بــر تحلیــل مقایســه اي وضعیــت موجــود و مطلــوب 
ــذار  ــاورزي تأثیرگ ــي كش ــوزش عال ــام آم ــای نظ عامل ه
بــر توســعه منابــع انســـاني قــرار گرفــت كــه مــکان انجام 
ــا،  ــن مبن ــر ای ــت. ب ــاص یاف ــزد اختص ــتان ی ــه اس آن ب
ــی های  ــای بررس ــر مبن ــش ب ــي پژوه ــوب مفهوم چارچ
نظــري انجام شــده طراحــي شــد كــه در آن، چهــار 
عامــل تأثیرگــذار بــر توســعه منابــع انســانی كــه متأثــر از 
نظــام آمــوزش عالــي كشــاورزي اســت، شــامل "فرآینــد 
ــاورزي"،  ــي كش ــوزش عال ــزی در آم ــوزش و برنامه ری آم
"صالحیــت شــغلی و مهارتــی نیــروی انســانی"، "تعــادل 
ــای اقتصــادی"  ــا بخش ه ــل ب در عرضــه و تقاضــا و تعام
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دیدگاه اعضای هیئت علمی کشاورزی یزد نسبت به تأثیر آموزش عالی کشاورزی بر توسعه انسانی

و "توســعه نــوآوری در نظــام آمــوزش عالــی كشــاورزي" 
ــاي  ــه و تحلیل ه ــای تجزی ــر مبن ــد. ب ــه ش ــر گرفت در نظ
انجــام شــده، در نهایــت چارچــوب تجربــي پژوهــش برابــر 
ــدول 4  ــه در ج ــور ك ــان ط ــد. هم ــیم ش ــگاره 2 ترس ن
ــا( مشــاهده  ــن رتبه ه ــاوت میانگی ــزان تف ــای می ــر مبن )ب

مي شــود از دیــدگاه پاســخگویان ایــن پژوهــش، بیشــترین 
شــکاف در عامــل "توســعه نــوآوری در نظــام آمــوزش عالی 
ــغلی و  ــت ش ــکاف در "صالحی ــن ش ــاورزي" و كمتری كش

ــی نیــروی انســانی" وجــود دارد. مهارت

ناكارآمدی  هــای حرفــه  ای و مهارتــی نیــروی انســانی 
ــای  ــردی آموزش ه ــویه كارب ــایی س ــرده، نارس تحصیل  ك
نامناســب  روش هــای  دانشــگاه  ها،  در  شــده  ارائــه 
ــوزش  ــام آم ــت در نظ ــه كیفی ــی ب ــس، كم توجه تدری
ــه  ــتعدادها و عالق ــه اس ــی ب ــاورزي، بی توجه ــی كش عال
ــازمان  ــن س ــاط بی ــاد ارتب ــه ایج ــود زمین ــران، نب فراگی
ــف  ــای مختل ــای بخش  ه ــا جغرافی ــوزش ب ــی آم فضای
ــل  ــوه و بالفع ــات بالق ــری از امکان ــزد و بهره  گی ــتان ی اس
ــا  ــعه توانمندی  ه ــه توس ــی ب ــانی و بی توجه ــع انس مناب
علمــی  هیئــت  اعضــای  و صالحیت  هــای حرفــه  ای 

نگاره 2- تبیین میزان تفـاوت بین وضعیت هـای موجـود و مطلوب عامل های نظام آموزش عالي كشاورزي 
تأثیرگذار بر توسعه منابع انسانی در استان یزد

ــعه و  ــن توس ــث نیافت ــه باع ــت ك ــواردی اس ــه م از جمل
ــج  ــت. نتای ــده اس ــانی ش ــروی انس ــوب نی ــرورش مطل پ
ــان )1388(،  ــری )1387(، توفیقی  داری ــی های وزی بررس
مطهری  نــژاد   ،)1393( ســبحانی نژاد  و  ابراهیم  پــور 
ــینگال  ــدر )2008(، س ــا )1396(، های )1394(، رحیم  نی
و تیــواری )2012( و ســایکیا )2014( نیــز مؤیــد وجــود 
نارســایی و ناكارآمــدی در عملکــرد نظام آمــوزش عالی در 
زمینــه مــوارد یــاد شــده می  باشــد. در ایــن زمینــه، توجــه 
ویــژه بــه اعتــالی هــر چــه بیشــتر كیفیــت تدریــس در 
نظــام آمــوزش عالــی كشــاورزي، مهارت  آمــوزی و توســعه 
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ــه  ــای روز جامع ــا نیازه ــب ب ــران متناس ــه  ای فراگی حرف
و بــازار، تبییــن قابلیت  هــا و توانمندي  هــاي بالقــوه و 
ــد آمــوزش  بالفعــل همــه ی منبع هــای دخیــل در فرآین
و همچنیــن نیازســنجی شــغلی و مهارتــی در منطقه هــای 
جغرافیایــی و بخش  هــای مختلــف اقتصــادی اســتان 
ــه  ــته توج ــه شایس ــت ك ــی اس ــه راهکارهای ــزد از جمل ی
ــروی انســانی  ــعه نی ــزان و سیاســت  گذاران توس برنامه  ری

ــد.  ــزد می  باش ــتان ی در اس

هم راســتا بــا نتایــج بررســی های هاشــمی و پورامیــن 
ــز  ــی نی ــن بررس ــج ای ــا )1396( نتای )1390( و رحیم  نی
گویــای عملکــرد نامطلــوب نظــام آمــوزش عالــی در 
ــروی انســانی در  ــادل در عرضــه و تقاضــای نی ــه تع زمین
بخش  هــای مختلــف اقتصــادی اســتان یــزد بــود. بــه نظــر 
ــگاه  ــن دانش ــل بی ــاط و تعام ــود ارتب ــود وج ــد نب می  رس
ــی  ــه  ای  ترین چالش ــادی، ریش ــای اقتص ــر بخش  ه و دیگ
باشــد كــه باعــث ایجــاد نبــود تعــادل در عرضــه و تقاضای 
نیــروی انســانی شــده اســت. ارتبــاط بیــن مؤسســه هاي 
آمــوزش عالــی كشــاورزي و دیگــر بخش هــای اقتصــادی 
جامعه هایــی  در  مناســبت ها  ضروری تریــن  از  جامعــه 
اســت كــه بــرای رشــد و توســعه اقتصــادی، اجتماعــی و 
ــاد،  ــن دو نه ــکوفایی ای ــد و ش ــن رش ــی و همچنی فرهنگ
ــالغ سیاســت  هایی  ــل هســتند. طراحــی و اب ــت قائ اهمی
تعامــل  تقویــت و ســازماندهی  در راســتای توســعه، 
ــای  ــا بخش  ه ــاورزي ب ــی كش ــوزش عال ــه هاي آم مؤسس
اقتصــادی كشــور، تقویــت مركزهــای رشــد و  كالن 
ــاخت  های  ــعه زیرس ــاوری و توس ــم و فن ــای عل پارك ه
پژوهشــی  یافته  هــای  تجاری  ســازی  بــرای  الزم 
دانشــگاه  ها، الــزام ســوق دادن تحقیقــات دانشــگاهی 
ــخگوی  ــاری پاس ــردی و تج ــای كارب ــمت پروژه  ه ــه س ب
اقتصــادی كشــور و مشــاركت بخش  هــای  نیازهــای 
كالن اقتصــادی كشــور در ایجــاد رشــته  های دانشــگاهی 
ــازار كار از  ــاز ب ــای نی ــر مبن ــته  ای ب ــای بین  رش و دوره  ه

جملــه راهکارهایــی اســت كــه به منظــور افزایــش بهــره
ــه  ــاورزي در زمین ــی كش ــوزش عال ــه هاي آم وری مؤسس
توســعه و پــرورش نیــروی انســانی متناســب بــا نیــاز بــازار 

ــود.   اثربخــش خواهــد ب

ــی  ــوزش عال ــه هاي آم ــا و مؤسس ــون، مركزه هم اكن
كشــاورزي بــر مبنــای رســالت  ها و تعهدهایــی كــه 
ــالش در  ــر ت ــزون ب ــد اف ــد، بای ــه دارن ــه جامع ــبت ب نس
ــت  ــه تربی ــه  ای ب ــا و اثربخشــی خــود، به  گون راســتای بق
ــد كــه آنهــا بتواننــد فرصت  هــاي  نیــروی انســانی بپردازن
محیطــي را در جهــت خلــق كســب و كار جدید شناســایي 
ــه از  ــدود دو ده ــه ح ــا اینک ــد. ب ــه كار گیرن ــرده و ب ك
آغــاز آمــوزش كارآفرینــی در نظــام آمــوزش عالــی ایــران 
ــج  ــد نتای ــز مانن ــی نی ــن بررس ــج ای ــا نتای ــذرد، ام می  گ
ــری )1387(،  ــده توســط علی  می ــام ش ــای انج پژوهش  ه
توفیقی  داریــان )1388( و میركمالــی و همــکاران )1389( 
گویــای عملکــرد نامطلــوب نظام آمــوزش عالی كشــاورزي 
می باشــد.  كارآفرینــی  و  نــوآوری  توســعه  زمینــه  در 
ــت گذاران  ــران و سیاس ــت مدی ــا، الزم اس ــن مبن ــر ای ب
نظــام آمــوزش عالــی كشــاورزي از طریــق طراحــی 
كارآفرینــی،  آمــوزش  درســی  برنامه  هــای  نظام  منــد 
انجــام طرح هــاي ابتــکاري بــراي ارائــه كارآمــوزي، ارائــه 
برنامه  هــاي نظارتــی و حمایتــی بــراي راه  انــدازي كســب 
برنامه  هــای خدماتــی  كارهــاي كوچــک، طراحــی  و 
ــی و  ــوآوری و كارآفرین ــعه ن ــت توس ــی در جه و حمایت
حمایــت از افــراد كارآفریــن در نظــام آمــوزش عالــی 
ــر نشــان  ــد خاط ــت بای ــد. در نهای ــدام كنن ــاورزي اق كش
كــرد كــه همــه عنصرهــا و عامل هــای آموزشــی در 
توســعه نیــروی انســانی در ارتبــاط و تعامــل بــا یکدیگــر 
ــروی  ــعه نی ــود در توس ــای موج ــع چالش  ه ــوده و رف ب
ــا و  ــه عامل ه ــل هم ــی و تعام ــد، هماهنگ ــانی كارآم انس

مؤلفه  هــای یادشــده را می  طلبــد.
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Yazd Agricultural Faculty Members’ Viewpoints towards the Impact of 
Agricultural Higher Education on Human Development

Abstract

The higher education system, as the most obvious manifestation of human resource investment, 
plays a key role in training and providing effective human resources. The agricultural higher 
education system is no exception to this rule. But, the question is, what should such a system look 
like for optimal impact on human resource development? This study aimed to analyze the gap 
between current and desirable situations of agricultural higher education system factors affecting 
human resources development (HRD )in Yazd province .The statistical population consisted of 
faculty  members  of  Yazd  agricultural  higher  education  and  research  centers (N= 253),163  of 
whom were selected based on Krejcie and Morgan table using stratified random sampling method. 
The research instrument was a researcher-made questionnaire which its face validity was con-
firmed  by a panel of agricultural higher education experts .The reliability of the questionnaire 
was confirmed by ordinal theta for both parts of current status (0.81≤θ≤0.87) and desirable status 
(0.83≤θ≤0.93). In order to process the data using SPSS24 and R software, in addition to descrip-
tive statistics, Mann-Whitney test was used to compare faculty members ’viewpoints towards the 
current and desirable situations of agricultural higher education system factors affecting human 
resources development .The results indicated a significant gap between the current status and the 
desired status of four factors influencing HRD (respectively increase in gap) including“ job and 
skill competence of human resources“ ,”process of training and educational planning“ ,”balance 
in supply and demand and interaction with economic sectors“ and ”development of innovation in 
the agricultural higher education system.” 

Index Terms: Human resources development (HRD), Agricultural higher education, Job 
competence, Educational planning, Innovation development.

Corresponding Author: N. Fallah Haghighi
Email: fallahnegin@gmail.com
Received: 03/03/2020     Accepted: 22/06/2020

Negin Fallah Haghighi1*, Masoud Bijani2 , Maryam Mahmoudi3

1. Assistant Professor, Department of Technology Development Studies (DTDS), Iranian Research Organization 
for Science and Technology (IROST), Tehran, Iran. 

2. Associate Professor, Department of Agricultural Extension and Education, College of Agriculture, Tarbiat 
Modares University (TMU), Tehran, Iran. , 

3. Assistant Professor, Seed and Plant Improvement Institute, Agricultural Research, Education and Extension 
Organization (AREEO), Karaj, Iran. 

 


