تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران ،دوره  ،44شماره  ،4زمستان  ،2931ص ()413-444

اعتبارسنجي مؤلفههای توسعة منابع انساني:
مطالعة اعضای هیئتعلمي دانشکدههای کشاورزی
مرتضي اکبری ،2سیدمحمود حسیني ،1سیدیوسف حجازی ،9احمد رضوانفر

4

 .1دانشآموخته دكتري ،استادیار دانشکده كارآفرینی ،دانشگاه تهران
 .4 ،3 ،2استادان دانشکدة اقتصاد و توسعة كشاورزي ،دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت - 11/01/22 :تاریخ تصویب)11/06/14 :
چکیده
توسعة منابع انسانی یکی از راهکارهاي مؤثر افزایش بهرهوري و استفادة بهينه از قابليتها و تواناییهاي
فردي و گروهی افراد ،بهویژه اعضاي هيئتعلمی ،براي دستيابی به اهداف سازمانی است .هدف این پژوهش
توصيفی-پيمایشی ،اعتبارسنجی (تحليل عاملی تأیيدي) مؤلفههاي الزم براي توسعة منابع انسانی (اعضاي
هيئتعلمی) دانشکدههاي كشاورزي ایران بوده است .جامعة آماري تحقيق را اعضاي هيئتعلمی
دانشکدههاي كشاورزي ایران ( )N=1231تشکيل میدادند كه از این ميان تعداد  224نفر با روش نمونهگيري
چندمرحلهاي براي نمونه تعيين شدند .ابزار تحقيق پرسشنامهاي بود كه روایی آن بر اساس نظر جمعی از
اعضاي هيئتعلمی دانشگاه تهران و صاحبنظران مربوط تأیيد و براي تعيين ميزان پایایی بخشهاي مختلف
از ضریب آلفاي كرونباخ استفاده شد .دادهها با استفاده از نرمافزار  Lisrel8.54تجزیهوتحليل شدند .نتایج
تحليل عاملی تأیيدي نشان داد كه توسعة فردي ،فرهنگی -اجتماعی ،حرفهاي ،سازمانی و آموزشی مؤلفههاي
اصلی توسعة اعضاي هيئتعلمی هستند؛ همچنين مقایسة مؤلفههاي توسعة اعضاي هيئتعلمی نشان داد در
زمينة توسعة فرهنگی -اجتماعی ،توسعة حرفهاي ،توسعة سازمانی و توسعة آموزشی اعضاي هيئتعلمی
تفاوت معنیداري بين دانشگاههاي بزرگ ،متوسط و كوچک وجود دارد.
واژههای کلیدی :آموزش عالی ،اعضاي هيئتعلمی ،توسعة حرفهاي ،توسعة سازمانی ،توسعة فردي
مقدمه
امروزه ،سازمانهاي مختلف تحت تأثير عواملي متعددي
همچون افزایش رقابت جهاني ،دگرگونيهاي ناگهاني ،نياز به
نيروي انساني كارآمد و وجود منابع محدود زیر فشارهاي
زیادي قرار دارند .پس از سالها تجربه ،دنيا به این نتيجه
رسيده است كه اگر سازماني بخواهد در امور كاري خود
پيشتاز باشد و در عرصة رقابت عقب نماند ،باید از نيروي
انساني متخصص ،خالق و با انگيزة باال برخوردار باشد و از
آنجا كه منابع انساني اساس ثروت واقعي یک سازمان را
* نویسندة مسئول:

تشکيل ميدهند ،بدیهي است براي رویارویي با چنين
چالشهایي كاركنان این سازمانها باید توانمند شوند؛ یعني
در تمام جهات رشد كنند.
توسعة منابع انساني به طور شفاف در كنوانسيون توسعة
منابع انساني ( )1995به سياستها و برنامههایي اشاره
ميكند كه تمام افراد را تشویق ميكند و توانمند ميسازد
كه بر اساس مبناي برابر و بدون هيچگونه تبعيض
قابليتهاي خود را توسعه دهند و به نفع خود و بر اساس
آرمانهاي خود از آن استفاده كنند .توسعة منابع انساني
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شامل محدودة وسيعي از مسائل ميشود كه مدیریت منابع
انساني ميتواند تمامي این موارد را تحت تأثير قرار دهد .در
واقع ،توسعة منابع انساني فرایند افزایش دانش ،مهارتها و
قابليتهاي تمام افراد جامعه است ).(Haslinda, 2009
در اصطالح اقتصادي مدیریت منابع انساني انباشت
سرمایة انساني و اثر سرمایهگذاري كارآمد آن در توسعة
اقتصادي تعریف ميشود .در اصطالح سياسي ،توسعة منابع
انساني افراد را براي مشاركت بزرگساالن در فرایند سياسي،
بهویژه شهروندان در دموكراسي آماده ميكند .از نظر
اجتماعي و فرهنگي ،توسعة منابع انساني به افراد براي
زندگي بهتر و غنيتر كمک ميكند .به طور مختصر ،فرایند
توسعة منابع انساني بازكردن درها به روي مدرنيزاسيون
است؛ بنابراین این تعریف بسيار گسترده است ،به طوري كه
توسعة منابع انساني در زمينههاي فرهنگي ،اقتصادي،
اجتماعي و سياسي نسبت به زمينههاي فردي و سازماني
است .در نتيجه ،نادلر و نادلر توسعة منابع انساني را
مجموعهاي از فعاليتهاي سازماندهي شده معرفي كردهاند
كه در محدودة زماني خاص به تغيير رفتار فرد منجر
ميشود .اشاره شده است كه توسعة منابع انساني راهبردي
تجاري و راهبردي براي آموزش است؛ همچنين توسعة منابع
انساني در سازمان براي بهبود عملکرد سازماني است
) .(Garavan, 1995; Harrison, 2000توسعة منابع انساني
فرایند سازماني راهبردي براي مدیریت توسعة منابع انساني
و به صورت راهبردي با آموزش و توسعة كاركنان و رويهم
رفته موفقيت مرتبط است ).(Harrison,) (2000
رویکرد توسعة انساني به طور كلي منطبق بر منطق
ارسطو كه دو هزار سال قبل بيان شده ،است .ثروت اساساً
چيزي نيست كه ما به دنبال آن هستيم ،چرا كه این نوع
ثروت فقط براي بهدستآوردن چيزهاي دیگر به كار ميرود
) (Anand and Sen, 2000این رویکرد شالودة اصلي خود را
از رویکرد قابليتهاي آمارتيا سن گرفته است كه عبارت از
توانایي یک فرد براي داشتن انتخابهاي مختلف و دستيابي
به سطح رفاه متناظر است ) .(Ranis, 2004در واقع ،توسعة
انساني مبتني بر این ایدة اساسي است كه پيشرفت جوامع
انساني را نميتوان تنها با درآمد سرانه اندازهگيري كرد بلکه
الزمة داشتن زندگي بهتر ،عالوه بر داشتن درآمد باالتر،
پرورش و بسط استعدادها و ظرفيتهاي انساني است؛
بنابراین ،توسعة انساني عبارت از فرایند بسط انتخابها و
ظرفيتهاي انساني است ) .(UNDP, 2005بر اساس این

رویکرد رشد اقتصادي ميتواند یکي از ابزارهاي دستيابي به
زندگي بهتر باشد ولي نميتواند لزوماً به عنوان هدف در نظر
گرفته شود .ابزار دیگر براي رسيدن به زندگي بهتر برآورده
ساختن بهتر نيازهاي روحي و بسط ظرفيتهاي ذهني است
كه از طریق آموزش حاصل ميشود؛ بنابراین مفهوم توسعة
انساني ،رویکردي كلنگر به زندگي بهتر است كه به پرورش
استعدادها و قواي ذهني در كنار مصرف كاالها و خدمات
تأكيد دارد و با هدف قراردادن زندگي بهتر افق پویایي را
فراروي انتخابهاي انساني قرار ميدهد )Management
.(and Planning Organization, 1998
در مورد توسعة منابع انساني بحث فراوان است؛ ولي
آنچه از اهميت زیادي در این راستا برخوردار است این است
كه امروزه توسعة منابع انساني فقط با آموزشهاي تخصصي
و فني حاصل نميشود ،بلکه باید از طریق نظام آموزشي
جامع به پرورش كاركنان سازمان پرداخت؛ یعني كاركنان
سازمان در ابعاد مختلف توسعه یابند؛ براي مثال اگر یک نفر
مهندس یا كاردان از نظر فني و تخصصي مهارت زیادي
داشته باشد ولي قوانين سازمان را خوب نداند ،در برقراري
ارتباط دچار ضعف باشد یا وظایف خود را خوب نداند ،فرد
توسعهیافتهاي نيست؛ زیرا با توجه به نارسایيهاي سازماني
كه در آن است نميتواند توان و تخصص خود را به نحو
مطلوبتر در اختيار سازمان گذارد و به كار گيرد .Soltani),
(.2007

در آغاز سدة بيستویکم ،سنجش كيفيت دانشگاهها و
مراكز آموزش عالي از اهميت زیادي برخوردار شده است .از
جمله دالیل این امر جهانيشدن ،توجه به اقتصاد جهاني در
برنامههاي توسعة پایدار و همچنين ضرورت گسترش
فرصتهاي آموزش عالي براي عدة بيشتري از افراد است .در
بافت در حال تغييري كه با جهانيسازي فعاليتهاي
اقتصادي و گسترش آموزش عالي نمایان شده است ،آموزش
عالي به یکي از دغدغههاي ملي با ابعاد بينالمللي تبدیل
شده است .كشورها براي كنارآمدن با این محيط متحول
تحت فشار قرار گرفتهاند تا كيفيت آموزش عالي را با
معيارهاي قابل قبولي در سطح ملي و بينالمللي تضمين
كنند )(Stella, 2003؛ به عبارت دیگر ،بر اساس الگوي
عناصر سازماني باید براي كيفيت آموزش عالي ،به تمام
عناصر اعم از فرایند ،محصول ،برونداد و پيامد توجه كرد.
فشارهاي زیادي براي تغيير در بخش آموزش عالي از
دیدگاه سازمانهاي درون دانشگاهي وجود دارد )Bok,
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(2003؛ همچنين بازتابهاي فلسفي متعددي دربارة بازنگري
ایدة دانشگاه و بحثهایي در زمينة نقش دانشگاهها در انتقال
آموزش عملي و حرفهاي و مفهوم تقویت تحقيق دانشگاهي
وجود دارد .به دنبال ظهور هزارة جدید و مسائل اقتصادي و
فرهنگي گوناگون در سطح كشورها و تغيير الگوهاي زندگي
و انتظارات قشرهاي مختلف ،نقش دانشگاهها در پاسخگویي
به نيازهاي رو به افزایش مردم بيشتر از هر زماني با اهميت
است؛ بنابراین باید نوعي توافق چندمنظوره بين دانشگاه و
جامعه صورت گيرد ،در غير این صورت توسعة اجتماعي و
اقتصادي كمرنگ ميشود؛ بنابراین اجماع نظر گستردهاي در
این زمينه وجود دارد كه فشارهاي موجود بر آموزش عالي
باعث شده كه به سمت توسعهیافتگي حركت كند؛ همچنين
فشارهایي براي آمادهسازي دانشجویان براي زندگي و نبود
قطعيتها و پيچيدگيهاي موجود در ساختارهاي سازماني
سيال ) ،(Westwood, 2000احتمال بيشتر خوداشتغالي و
پاسخگویي بيشتر در زندگي فردي و اجتماعي وجود دارد
).(Rajan et al., 1997

با وجود این ،برخالف اهميت موضوع و گرایش روزافزون
دانشگاهها و مؤسسات آموزشي در كشورهاي توسعهیافته در
راستاي توسعة منابع انساني و بهویژه توسعة اعضاي هيئت
علمي خود به مسئلة توسعة منابع انساني در ایران در مراكز
آموزشي مختلف به طور اعم و دانشکدههاي كشاورزي به
طور خاص توجه نشده است و تاكنون فعاليت و برنامهاي
منسجم و هدفمند در این باره صورت نپذیرفته است و
برنامههایي كه نيز انجام گرفته است به صورت پراكنده و در
برخي از دانشگاهها انجام شده است كه این مسئله در
بلندمدت ميتواند كيفيت برنامههاي آموزشي و برونداد
دانشگاهها را با چالشهاي متعددي مواجه سازد .در نتيجه،
یکي از پرسشهاي اساسي پژوهش حاضر این است كه
آموزش عالي و به طور خاص دانشگاهها باید بر روي چه
ابعادي سرمایهگذاري كنند تا یک عضو هيئتعلمي توسعه
یافته شود تا بتوان به برونداد مطلوب توسعة منابع انساني
دست یافت؛ یا مؤلفههاي اصلي توسعة اعضاي هيئتعلمي
دانشکدههاي كشاورزي كدامند و وضعيت آنها چگونه است.
با توجه به این موضوع ،پژوهش حاضر با هدف كلي
اعتبارسنجي مؤلفههاي الزم براي توسعة اعضاي هيئتعلمي
دانشکدههاي كشاورزي ایران انجام گرفت تا بتوان با
شناسایي عوامل مذكور برنامهریزي منسجمتري را دربارة
توسعة اعضاي هيئتعلمي دانشکدههاي كشاورزي انجام داد.
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مباني نظری
در حال حاضر ،توسعة منابع انساني مترادف با آموزش به
كار ميرود؛ اما فراتر از این مفهوم است و توسعة قابليتهاي
افراد براي كار را در بر ميگيرد ( International Labor
 .)Organization (ILO), 1999فرایند تعریف  HRDبه
علت ماهيت آن پيچيدهتر شده است؛ براي مثال اصطالح
 HRDبراي اولينبار آموزش نام گرفت ،سپس به آموزش و
توسعه 2و پس از آن به توسعة منابع انساني تغيير نام داد
.(Haslinda, 2009) HRD
آموزش و توسعه ممکن است در مفاهيم و اهداف مشابه
باشند اما  HRDبه دليل اینکه نقش آن فراتر از آموزش و
توسعه است ،متفاوت است ).(Stead and Lee, 1996
 HRDتمایل به ایجاد تغيير یا بهبود یادگيري ،رفتار،
عملکرد ،مهارتهاي نگرشي و شناختي افراد دارد
) .(Swanson and Holton, 2001ایشان همچنين معتقدند
توسعة منابع انساني مفهومي گسترده و وسيع است و
آموزش ،آموزش و توسعه ،كارآموزي فني ،توسعة مدیریت،
توسعة رهبري ،عملکرد انسان ،توسعة سازمان و یادگيري
سازماني را در بر ميگيرد .در ضمن ،توسعة منابع انساني
باید به دنبال ایجاد آگاهي علمي و ارتقاي سطح دانش
كاركنان ،ارتقاي قابليتها و توانمنديهاي افراد و سازمانها،
ارتقاي سطح آگاهيهاي اجتماعي ،توسعة مهارت و
توانایيهاي انجام كار ،بهبود عملکرد ،بهروزكردن اطالعات
افراد ،ترفيع شغل و آمادهسازي براي ترفيع ،حل مسائل،
آشناكردن كاركنان جدید با اهداف سازمان و آشناكردن
كاركنان قبلي با هدفهاي جدید سازمان و رشد شخصيت و
ارزشها و اخالقيات براي رسيدن به نظامي مطلوب باشد.
 (2003) Iles and Yollesبر اهميت اثر توسعة سازماني
بر توسعة منابع انساني تأكيد كردهاند .این تفکر را گریوز و
ردمن حمایت كردهاند .آنها به اثر توسعة سازماني بر روي
توسعة منابع انساني اشاره كردهاند كه توسعة منابع انساني
در سایة توسعة سازماني زنده است )Grieves and
.(Redman, 1999
دیدگاه برخي از محققان در زمينة توسعة منابع انساني
به طور شفاف مشخص كرده است كه  HRDدر تقویت
سرمایة انساني سازمان از طریق تقویت و افزایش دانش
1

1. Training
)2. Training and Development (T and D
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چگونگي ،مهارتها و قابليتهاي انفرادي افراد در سازمان و
مشاركت در بهبود عملکرد و مزایاي رقابتي تأثيرگذار است
) .(Raj Adhikari, 2010توسعة منابع انساني فرایندي
مشتمل بر معاینه ،تشخيص ،پيشگيري و درمان است .براي
اینکه این فرایند به طور كامل به توسعة منابع انساني منجر
شود ،ارزیابي عملکرد باید رابطة تنگاتنگي با آموزش نيروي
انساني داشته باشد .در فرایند توسعة منابع انساني ،كار
معاینه و تشخيص را ارزیابي عملکرد و كار پيشگيري و
درمان را آموزش از طریق برقراري آموزشهاي مورد نياز و
جهتدار انجام ميدهند ).(Soltani, 2001
 (1991) Nadler and Nadlerاصطالح  HRDرا در سال
 1990مطرح و مدلي را در سه بعد آموزش ،تعليم و تربيت
(پرورش) و توسعه 1ارائه كردند .چرخة مکلگان ،منابع انساني
را از طریق تعليم و تربيت ،توسعه ،توسعة نيروي كار و توسعة
2
سازماني تعریف كرده است )Marquardt and Engel,
 .(1993تعاریف متعدد دیگري وجود دارد .برخي از این
تعاریف با یادگيري فردي و سازماني مرتبط است و برخي
دیگر از تعاریف بر روي عملکرد فردي و سازماني تمركز
كردهاند ).(Marsick and Watkins, 1994
 (2007) Hamlinاشاره ميكند كه  HRDشامل
فعاليتهاي برنامهریزيشدهاي است كه براي تقویت یادگيري
فردي و سازماني ،توسعة قابليت انساني و حداكثركردن عملکرد
و اثربخشي سازماني طراحي شده است و در مورد تغيير مؤثر و
سودمند درون و حتي فراتر از مرزهاي سازماني كمک ميكند.
به صورت كلي ،هدف توسعة منابع انساني تقویت عملکرد
فردي ،بهبود اثربخشي سازماني و بهرهوري است
)(McGoldrick and Stewart, 1996؛ البته برخي از تعاریف
به صورت اختصاصي بر روي اهداف خاص مانند تغيير رفتار
) (Megginson et al., 2000توسعة محيط یادگيرنده یا
سازمان یادگيرنده تمركز كرده است )Marsick and
 .(Watkins, 1994هدف  HRDتمركز بر منابعي است كه
انسان را در دو بعد فردي و سازماني به موفقيت ميرساند .دو
رشتة اصلي آن عبارت از یادگيري فردي و سازماني و عملکرد
فردي و سازماني هستند ).(Ruona, 2000

5. Staff Development
7. Academic Development
9. Professional Development

بيشتر محققان سه جزء توسعة سازماني ( ،)ODتوسعة
شغلي ) (CDو آموزش و توسعة ( 3)T and Dرا اجزاي اصلي
توسعة منابع انساني ميدانند )).Swansonand Holton, 2001
ایشان پيشنهاد كردهاند كه توسعة سازماني و آموزش و توسعة
فردي دو كاركرد اصلي توسعة منابع انساني هستند .توسعة
سازماني نخست بر روي سطح سازمان و چگونگي ارتباط با افراد
تمركز ميكند ،در حالي كه آموزش و توسعة فردي بر روي
توسعة افراد و چگونگي ارتباط آنها با سازمان تأكيد ميكند.
توسعة شغلي نيز یکي دیگر از اجزاي مهم توسعة منابع انساني
در بهبود عملکرد فرد و سازمان است.
یکي از اهداف  HRDكه از تعاریف مختلف اقتباس شده
است بهبود عملکرد است )(Gilley et al., 2002؛ بنابراین
توسعة فردي ،توسعة سازماني ،توسعة شغلي و توسعة
عملکرد ،چهار مؤلفه و كاركرد توسعة منابع انساني هستند
).(Haslinda, 2009

 (2002) Tjepkema et al.اشاره ميكنند توسعة
سازماني یکي از اجزاي توسعة منابع انساني است؛ بنابراین
اگر توسعة منابع انساني توسعة سازماني را احاطه كند ،به
نوبة خود توسعة سازماني با مفهوم سازمان یادگيرنده در
ارتباط است .در دهة گذشته ،ادبيات زیادي در زمينة توسعة
اعضاي هيئتعلمي ،یادگيري اعضاي هيئتعلمي و تغيير
اعضاي هيئتعلمي انجام شده است .ادبيات بيانگر وجود
مطالعاتي در زمينة رهيافتهاي خاص براي بهبود و
آمادهسازي آموزشگران است.
در ادبيات موضوعي ،توسعة اعضاي هيئتعلمي با روشهاي
مختلف تعریف شده است .توسعة آموزشي /تعليمي 4،توسعة
9
كاركنان 5،توسعة اعضاي هيئتعلمي 6،توسعة دانشگاهي،
توسعة آموزشي 8،توسعة حرفهاي 9،توسعة شغلي ،آموزش ضمن
خدمت ،تجدید دانش و مهارت اعتالي اعضاي هيئتعلمي و
غيره اصطالحاتي هستند كه در نظامهاي آموزشي به آنها
اشاره شده است .اگرچه مفاهيم و اصطالحات فوق اندكي در
مفهوم تفاوت دارند ،داراي هستة اصلي هستند و به این اشاره
دارند كه عملکرد افراد را توسعه بخشند.
 (1978) Gaff et al.در سال  1995به توسعة اعضاي
هيئتعلمي به عنوان فعاليتهایي اشاره ميكنند كه به این
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اعضا كمک ميكند تا مهارتهاي آموزشي (توسعة
آموزشي) خود را توسعه دهند و برنامة آموزشي بهتري طراحي
كنند و محيط سازماني را براي آموزش بهبود بخشند.
فریدمن و سنفرد ) (1979توسعة اعضاي هيئتعلمي را به
مثابة فرایندي براي افزایش خودشناسي ،افزایش استدالل و
گسترش افق جهانبيني (توسعة فردي) آنها تلقي كرده و آن
را بخشي از این فرایند مطرح ميكنند كه افزایش فهم ،شناخت
و دانش اعضاي هيئتعلمي دربارة وضعيت اجتماعي و سازماني
(توسعة اجتماعي و سازماني) آنها را به مدرسان ماهر ،محققان
توانا و مدیران دانشگاهي اثربخش تبدیل خواهد كرد.
استایس ) (1987توسعة مهارتهاي اعضاي هيئت
علمي را توسعة دانش ،مدیریت آموزشي ،مهارت و قابليت
پژوهشي ،شناخت نسبت به دانشجویان ،احساس تعلق و
وابستگي نسبت به گروه ،دانشکده و دانشگاه ،احساس
رضایت از شغل و سازگاري با محيط اجتماعي ميداند
(توسعة آموزشي) ).(Hossaini, 1991
 (1988) Blandand Stritterتوسعة اعضاي هيئتعلمي را
تغيير توسعة اعضاي هيئتعلمي از آموزشگران فردي به
نيازهاي بخشها و نهادهاي بزرگتر ميدانند (توسعة اجتماعي)
و نقش اعضاي هيئتعلمي را محدود به تدریس نميدانند.
 (1990) Bland et al.توسعة اعضاي هيئتعلمي را
آمادهسازي آنها براي نقشهاي متعدد ميداند (توسعة
اجتماعي) .آنها توسعة اعضاي هيئتعلمي را هر فعاليت
برنامهریزيشده براي بهبود دانش و مهارتهاي افراد (توسعة
فردي) در زمينة مهارتهاي تدریس (توسعة درسي) ،مهارتهاي
اداري ،مهارتهاي تحقيق و مهارتهاي باليني (توسعة آموزشي)
تعریف ميكنند ).(Sheets and Schwenk, 1990

فعاليتهای تيمی

سمينارهاي
علمي
تأليف كتاب

499

 (2006) Steinert and Mann Karenبه زمينة سازماني
توجه كردهاند (2008) McLean et al. .توسعة فردي و
حرفهاي اعضاي هيئتعلمي ،كاركنان ،محققان و مدیران را
براي دستيابي به اهداف ،مأموریت و چشمانداز سازمان (توسعة
سازماني) ضروري ميدانند (2005) Steinert .اشاره ميكند
توسعة اعضاي هيئتعلمي اغلب توسعة كاركنان ناميده
ميشود و براي بهبود اثربخشي اعضاي هيئتعلمي در سطوح
آموزشي طراحي شده است (توسعة آموزشي).
توسعة كاركنان باید فرایندي پيوسته و جامع براي رشد
پرسنل و خود شکوفایي در زمينة رشد و بهبود سازماني
دانسته شود (توسعة سازماني)؛ بنابراین فعاليتهایي براي
تقویت دانش ،مهارتها و شناخت آموزشگران (توسعة فردي
و حرفهاي) طراحي شده است كه به توسعة كاركنان منجر
ميشود ).(Shroyer, 1990
توسعة حرفهاي به آموزشگران كمک ميكند دانش
جدید موضوعات تدریس و فنون آن را كه در تقویت
یادگيري دانشجویان مؤثر است را كسب كنند (Browell,
) 2000; Novakand Purkeyآن بر دانش ،مهارتها و
نگرشهاي مورد نياز آموزشگران ،رهبران و كاركنان (توسعة
فردي و حرفهاي) براي توانمند كردن آنها براي توسعة
قابليتهاي خود ،تمركز ميكند )Ho-Mingand Ping
Yan, 1999; Somersand Sikorova, 2002; Sparksand
.(Richardson, 1997

توسعة حرفهاي به دانش و مهارتهاي كسب شده براي
توسعة فردي و توسعة شغلي اشاره دارد );Jasper, 2006
.(Golding and Gray, 2006
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برنامههاي جامع توسعة اعضاي هيئتعلمي باید چهار
جزء حرفهاي ،آموزشي ،رهبري و سازماني 1داشته باشد
).(Wilkerson and Irby, 1998; Irby, 1996
 (1975) Hossaini, (1991) Gaffsبه توسعة سازماني
و آموزشي اشاره كردهاند؛ اما توسعة اعضاي هيئتعلمي را با
توسعة فردي (تمام افرادي كه تحت بازسازي دانشگاهي
هستند) جایگزین كردهاند .در نهایت ،با توجه به بررسي
ادبيات تحقيق و با استفاده از تکنيک دلفاي براي شناسایي
متغيرهاي توسعة منابع انساني (اعضاي هيئتعلمي) تعداد
پنج متغير توسعة فردي ،توسعة حرفهاي ،توسعة فرهنگي-
اجتماعي ،توسعة سازماني و توسعة آموزشي ،متغيرهاي
اصلي انتخاب شدند كه این متغيرها با  15شاخص و 49
نشانگر ارزیابي شد.
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف كاربردي ،از نظر درجه و اهميت
و ميزان كنترل متغيرها ميداني و از نظر جمعآوري دادهها
پيمایشي بوده است .جامعة آماري این تحقيق را اعضاي
هيئتعلمي دانشکدههاي كشاورزي ایران تشکيل ميدهند
كه تعداد اعضاي هيئتعلمي آنها بر اساس آمار مؤسسه
پژوهش و برنامهریزي آموزش عالي معادل  1839نفر بوده
است .در تحقيق حاضر ،از روش نمونهگيري چند مرحلهاي
استفاده شده است .در مرحلة اول دانشکدههاي كشاورزي بر
اساس تعداد اعضاي هيئتعلمي به سه طبقة بزرگ ،متوسط
و كوچک تقسيمبندي و در نتيجه دانشکدههاي كشاورزي با
اعضاي هيئتعلمي كمتر از  50نفر دانشکدههاي كوچک،
دانشکدههاي با هيئتعلمي بين  50تا  90نفر دانشکدههاي
متوسط و دانشکدههایي كه تعداد هيئتعلمي آنها باالتر از
 90نفر بود دانشکدههاي بزرگ در نظر گرفته شدند
).(Gholifar et al., 2011
در مرحلة دوم ،براي تعيين تعداد اعضاي هيئتعلمي در
هریک از طبقات ،از روش نمونهگيري طبقهاي با انتساب
متناسب استفاده شد .در مرحلة سوم ،از طریق نمونهگيري
تصادفي ساده در هریک از طبقات (كوچک ،متوسط ،بزرگ)،
در مجموع تعداد  9دانشکده براي انجام تحقيق انتخاب
شدند؛ بدین ترتيب كه از بين دانشکدههاي بزرگ 4

1. Professional, Instructional, Leadership, and
Organizational

دانشکده ،متوسط  2دانشکده و كوچک  3دانشکده انتخاب
شدند .در مرحلة پایاني ،با استفاده از روش نمونهگيري
تصادفي ساده از طبقة دانشکدههاي كوچک  3دانشکده رازي
كرمانشاه ،یاسوج و لرستان و از دانشکدههاي متوسط 2
دانشکدة زنجان و زابل و از دانشکدههاي بزرگ 4 ،دانشکدة
كرمان ،دانشگاه فارس ،گرگان و اصفهان انتخاب شدند (رازي
كرمانشاه  31نفر ،لرستان  20نفر ،یاسوج  34نفر ،زنجان 30
نفر ،زابل  25نفر ،كرمان  15نفر ،فارس  32نفر ،گرگان 45
نفر و اصفهان  52نفر).
براي تعيين حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد .با
استفاده از جدول مورگان ،حجم نمونه  315نفر تعيين شد
كه در نهایت  284پرسشنامه تجزیهوتحليل شدند .كمترین
حجم نمونة پيشنهادي براي تحليل عاملي در منابع مختلف
متفاوت است اما همة آنها توافق دارند كه حجم نمونه باید
از تعداد متغيرها بيشتر باشد؛ براي مثال گورساک ()1983
معتقد بود كه نباید كمتر از  100مورد و در هر تحليل و
كمتر از  5مورد به ازاي هر متغير باشد؛ بنابراین با توجه به
اینکه تعداد متغيرهاي تحقيق  24متغير (شاخص) بودند و
بر این اساس حجم نمونه كافي است.
براي گردآوري اطالعات ،پرسشنامهاي طراحي و تدوین شد
و براي سنجش روایي صوري و محتواي آن ،بر اساس نظرهاي
چند نفر از استادان گروه دانشگاه تهران اصالحات الزم به عمل
آمد .توسعة فردي شامل دو شاخص توانمنديهاي شخصي و
روحية خودآموزي بود كه با  9نشانگر؛ توسعة فرهنگي-
اجتماعي شامل سه شاخص فعاليتهاي تيمي ،انجمنهاي
تخصصي و فرهنگسازي كه با  10نشانگر؛ توسعة حرفهاي
شامل سه شاخص فرصتهاي مطالعاتي ،تأليف كتاب و مقاله و
سمينارهاي علمي كه با  9نشانگر؛ توسعة سازماني شامل
خطمشيهاي روشن ،ارزشيابيهاي مستمر ،توسعة زیرساختها
و مدیریت مشاركتي كه با  14نشانگر و توسعة آموزشي شامل
تشخيص نيازهاي آموزشي ،آموزشهاي مستمر و روش
آموزشي متنوع كه با  9نشانگر است؛ البته در تحليل نهایي یکي
از نشانگرها حذف شد .براي اندازهگيري هریک از متغيرها ،از
طيف ليکرت ( =1خيلي كم تا  =5خيلي زیاد) استفاده شد.
براي سنجش پایایي ابزار تحقيق از ضریب آلفاي كرونباخ
استفاده شد كه مقدار ضریب براي هركدام از قسمتهاي
پرسشنامه (توسعة فردي= ،0/88توسعة فرهنگي-
اجتماعي= ،0/89توسعة حرفهاي= ،0/89توسعة سازماني=0/91
و توسعة آموزشي=  ،)0/9به دست آمد كه نشان داد ابزار تحقيق
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از پایایي مناسب برخوردار است .دادهها با استفاده از
نرمافزارهاي  SPSS:win18و  ،Lisrel8.54تجزیهوتحليل شدند و
براي تجزیهوتحليل اطالعات بهدستآمده از آزمونهاي تحليل
عاملي تأیيدي و تحليل واریانس استفاده شد .براي دستيابي به
هدف اصلي تحقيق فرضيات زیر ارزیابي شد .بر اساس این
فرضيهها ،مؤلفههاي مؤثر در توسعة هيئتعلمي عبارتند از:
 توانمنديهاي شخصي (بعد توسعة فردي). روحية خودآموزي (بعد توسعة فردي). فعاليتهاي تيمي (بعد توسعة فرهنگي -اجتماعي). انجمنهاي تخصصي (بعد توسعة فرهنگي -اجتماعي). فرهنگسازي (بعد توسعة فرهنگي -اجتماعي). سمينارهاي علمي (بعد توسعة حرفهاي). فرصتهاي مطالعاتي (بعد توسعة حرفهاي). تأليف كتاب و مقاله (بعد توسعة حرفهاي). خطمشيهاي روشن (بعد توسعة سازماني). ارزشيابيهاي مستمر (بعد توسعة سازماني). توسعة زیرساختها (بعد توسعة سازماني). مدیریت مشاركتي (بعد توسعة سازماني). تشخيص نيازهاي آموزشي (بعد توسعة آموزشي). آموزشهاي مستمر (بعد توسعة آموزشي). روش آموزشي متنوع (بعد توسعة آموزشي)نتایج
برازش مدل

براي بررسي قدرت نشانگرهاي صفت مکنون مؤلفههاي
توسعة منابع انساني از مدل تحليل عاملي تأیيدي 1استفاده
شده است .براي اعتبارسنجي مدل مفهومي ،پس از بررسي
وضعيت هر یک از سازهها به صورت مجزا ،در این مرحله با
استفاده از نتایج حاصل از چهارچوب نظري متغيرهاي
مستقل مؤثر بر توسعة اعضاي هيئتعلمي كشاورزي ایران
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در قالب  49نشانگر در  15متغير مکنون براي دستيابي به
پنج متغير مستقل توسعة فردي ،توسعة فرهنگي -اجتماعي،
توسعة حرفهاي ،توسعة سازماني و توسعة آموزشي مطالعه
شد .براي این منظور از مدل معادالت ساختاري و از روش
تحليل عاملي مرتبه دوم استفاده ميشود .دليل استفاده از
تحليل عاملي مرتبه دوم به نوع آثار علّي در مدل انتزاعي
تحقيق مربوط ميشود .در مدل طراحي شده مشاهده
ميشود كه ساختارهاي عاملي پانزدهگانه یک ساختار عاملي
مجزا را در سطح دوم تشکيل ميدهند .براي رتبهبندي آثار
هریک از این سازهها و همچنين بررسي اثر معنيداري آن بر
روي پنج مستقل عنوان شده در این بخش از تحليل عاملي
مرتبة دوم استفاده شده است.
نسبت مجذور كاي به درجة آزادي بسيار به حجم نمونه
وابسته است و نمونة بزرگ كميت خيدو را بيش از آنچه كه
بتوان آن را به غلطبودن مدل نسبت داد ،افزایش ميدهد،
ایدئال آن است كه مقدار خيدو سطح معناداري بيشتر از
 0/05داشته باشد و یا مقدار خيدو تقسيم بر درجة آزادي
بين  2و  3باشد .با توجه به مقدار گزارش شده براي این
مقدار در جدول مقدار خيدو معنيدار است و سطح
معنيداري آن  0/000گزارش شده است اما مقدار خيدو
تقسيم بر درجة آزادي برابر با  2143/09( 2/1تقسيم بر
 )1020شده است كه نشاندهندة برازش مناسب مدل است؛
اما با توجه به اینکه حجم نمونة این تحقيق بيش از  200نفر
است از شاخصهاي دیگر براي مناسببودن برازش مدل
بهره ميگيریم ،مقدار شاخص  GFIكه به ميزان 0/96
گزارش شده است و با توجه به اینکه این شاخص در قياس با
شاخص خيدو اعتبار باالتري دارد؛ پس محقق به این
شاخص تکيه كرده و برازش مدل را مناسب ارزیابي ميكند.

1

جدول  .2شاخصهای برازندگي مدل اندازهگیری توسعة منابع انساني در آموزش عالي کشاورزی
مقدار گزارش شده
حد مطلوب
شاخص
ميانگين مجذور پسماندهاRMR
ميانگين مجذور پسماندها استاندارد شده SRMR
شاخص برازندگی GFI
شاخص نرمشدة برازندگی ()NFI
شاخص نرمنشدة برازندگی )(NNFI
شاخص برازندگی فزاینده ()IFI
شاخص برازندگی تطبيقی )(CFI
ریشة دوم برآورد واریانس خطاي تقریبRMSEA ،

نزدیک به صفر
نزدیک به صفر
 0/1و باالتر
 0/1و باالتر
 0/1و باالتر
 0/1و باالتر
 0/1و باالتر
0/02

0/051
0/051
0/16
0/12
0/24
0/26
0/25
0/062

)1. Confirmatory Factor Analyze (CFA
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معيارهاي  GFIو AGFIنشاندهندة اندازهاي از مقدار
نسبي واریانسها و كواریانسهاست كه با مدل تبيين
ميشود .این معيارها بين صفر تا یک متغيرند كه هرچه به
عدد یک نزدیکتر باشند ،نيکویي برازش مدل با دادههاي
مشاهده شده بيشتر است .مقادیر  GFIو  AGFIگزارش
شده براي این مدل هر دو باالتر از  0/95هستند كه
تأیيدكنندة نتایج آزمون خيدو هستند .ریشة دوم ميانگين
مجذور پسماندها یعني تفاوت بين عناصر ماتریس مشاهده
شده در گروه نمونه و عناصر ماتریسهاي برآورد یا
پيشبيني شده با فرض درست بودن مدل مورد نظر است.
هرچه  RMRبراي مدل مورد آزمون نزدیکتر به صفر باشد،
مدل مذكور برازش بهتري دارد .مقدار ناچيز  RMRدر این
پژوهش ( )0/059نشان از بيان مناسب كوواریانسها دارد.
براي بررسي اینکه یک مدل بهخصوص در مقایسه با سایر
مدلهاي ممکن ،از لحاظ تبيين مجموعهاي از دادههاي
مشاهده شده تا چه حد خوب عمل ميكند از مقادیر
شاخص نرمشدة برازندگي ( ،)NFIشاخص نرمنشدة
برازندگي ( ،)NNFIشاخص برازندگي فزاینده ( )IFIو
شاخص برازندگي تطبيقي ( )CFIاستفاده شده است .به
اعتقاد  ،(2000) Gefen et al.مقادیر باالي  0/8دو شاخص
اول و باالي  0/9دو شاخص دوم بيانگر برازش بسيار مناسب
مدل طراحي شده در مقایسه با سایر مدلهاي ممکن است.
در نهایت براي بررسي اینکه مدل مورد نظر چگونه برازندگي

سازه

توسعة فردي
توسعة فرهنگی-
اجتماعی
توسعة حرفهاي

توسعة سازمانی

توسعة آموزشی

و صرفهجویي را با هم تركيب ميكند از شاخص بسيار
توانمند ریشة دوم برآورد واریانس خطاي تقریب RMSEA
استفاده شده است .این شاخص ریشة ميانگين مجذورات
تقریب است .این شاخص براي مدلهاي خوب  0/05و كمتر
است .مدلي كه در آن این شاخص  0/10یا بيشتر باشد
برازش ضعيفي دارد .مقدار بسيار ناچيز این شاخص ()0/062
براي مدل تحليل عاملي تأیيدي مؤلفههاي توسعة اعضاي
هيئتعلمي دانشکدههاي كشاورزي ایران استفاده شده در این
پژوهش ،نشان از برازش به نسبت مناسب و طراحي مناسب
طرح تحقيق دارد؛ بنابراین در این قسمت ميتوان
پارامترهاي برآورد شده در مدل حاصل را قابل قبول دانست
و از آنها براي آزمون فرضيات تحقيق استفاده كرد .در
جدول  ،2مقادیر بارهاي عاملي نشانگرهاي هریک از سازهها
و سطح معنيداري آن با توجه به مقدار  tدر تحليل عاملي
مرتبة دوم آورده شده است .همانطور كه در جدول نشان
داده شده است ،تمام شاخصها بهدرستي در محل خود قرار
گرفتهاند؛ پس ميتوان بيان كرد كه شاخصهاي استفاده
شده با زیربناي تئوري تحقيق تطابق قابل قبولي را نشان
ميدهد.
مقادیر محاسبهشدة  tبراي هریک از بارهاي عاملي هر
نشانگر با سازه یا متغير پنهان خود باالي  1/96است؛ پس
ميتوان همسویي پرسشهاي پرسشنامه براي اندازهگيري
مفاهيم را در این مرحله معتبر نشان داد.

جدول  .1بارهای عاملي و مقادیر  tشاخصهای مؤلفههای توسعة منابع انساني
خطاي
پارامتر برآورد
نماد در مدل
شاخص
t
استاندارد
شده

توانمنديهاي شخصی
روحية خودآموزي
فعاليتهاي تيمی
انجمنهاي تخصصی
فرهنگسازي
فرصتهاي مطالعاتی
تأليف كتاب و مقاله
سمينارهاي علمی
خطمشیهاي روشن
ارزشيابیهاي مستمر
توسعة زیرساختها
مدیریت مشاركتی
تشخيصنيازهاي آموزشی
آموزشهاي مستمر
روش آموزشی متنوع

PCAB
SEEDU
TEAM
COOP
CULTURE
SAB
PUB
SEMI
POLI
EVA
INFRA
PARTI
NEED
CONT
VAR

0/14
1/05
0/22
0/16
0/21
0/22
0/26
0/12
0/14
0/22
0/21
0/12
0/13
0/11
0/13

**10/11
**14/33
**10/42
**12/14
**14/12
**12/22
**13/41
**13/1
**13/15
**6/16
**13/44
**11/11
**13/12
**13/13
**14/25

0/021
0/013
0/023
0/014
0/062
0/062
0/064
0/066
0/061
0/126
0/066
0/022
0/066
0/01
0/062

α

CR

AVE

0/16 0/22

0/12

0/16 0/20

0/11

0/11 0/11

0/12 0/24

0/11 0/21

0/11

0/14

0/13

اکبری و همکاران :اعتبار سنجي مؤلفههای توسعة منابع انساني...

براي ارزیابي روایي و پایایي شاخصها براي هر شاخص
ميانگين واریانس استخراج شده ( 1)AVEو پایایي تركيبي
( 2)CRبه ترتيب براي روایي و پایایي سازهها محاسبه شد.
شاخص  AVEنشان ميدهد كه چه درصدي از واریانس
سازة مورد بررسي تحت تأثير نشانگرهاي آن سازه بوده است.
از شاخص  AVEبراي سنجش روایي سازه استفاده ميشود
و از آن با نام روایي همگرا 3نيز یاد ميشود .محققان مقدار
 0/5به باال را براي مناسببودن این شاخص تعيين كردهاند.
با توجه به شاخص ميانگين واریانس استخراج شده ،مقادیر
باالتر از  0/5نشان از روایي مناسب سازههاي مورد بررسي
دارد .عالوه بر این از شاخص  AVEبه منظور بررسي روایي
تشخيصي 4نيز استفاده ميشود .به این منظور كه در روایي
تشخيصي باید ریشة دوم یا جذر شاخص  AVEبراي سازة
بزرگتر از مقدار ضریب همبستگي آن سازه با سایر سازهها
باشد .براي تعيين پایایي سازهها در این تحقيق از روش
پایایي مركب استفاده شد كه ضرایب آن براي سازههایي كه
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باالتر از  0/9است ،پایایي قابل قبولي را نشان ميدهد .عالوه
بر این در این قسمت از شاخص آلفاي كرونباخ نيز براي
بررسي پایایي سازهها نيز بهره برده شده است.
()1
(2مجموع بارهاي عاملي)  +مجموع خطاي استاندارد(2/مجموع بارهاي عاملي)=CR

() 2
(بارهاي عاملي + ∑)2مجموع خطاي استاندارد( /بارهاي عامليAVE=∑)2

براي ارزیابي مدل تحليل عاملي تأیيدي چندین مشخصة
برازندگي وجود دارد .در این پژوهش ،براي ارزیابي مدل
تحليل عاملي تأیيدي از شاخصهاي  ،x2ميانگين مجذور
پسماندها  ،RMRشاخص برازندگي  ،GFIشاخص نرمشدة
برازندگي ( ،)NFIشاخص نرمنشدة برازندگي (،)NNFI
شاخص برازندگي فزاینده ( ،)IFIشاخص برازندگي تطبيقي
( )CFIو شاخص بسيار مهم ریشة دوم برآورد واریانس
خطاي تقریب  RMSEAاستفاده شده است.

جدول  .9شاخصهای برازندگي مدل اندازهگیری تحقیق
حد مطلوب

مقدار گزارش شده

شاخص
ميانگين مجذور پسماندها RMR

نزدیک به صفر

0/051

ميانگين مجذور پسماندها استاندارد شده SRMR

نزدیک به صفر

0/051

شاخص برازندگی GFI

 0/1و باالتر

0/16

شاخص نرمشدة برازندگی ()NFI

 0/1و باالتر

0/12

شاخص نرمنشدة برازندگی )(NNFI

 0/1و باالتر

0/24

شاخص برازندگی فزاینده ()IFI

 0/1و باالتر

0/26

شاخص برازندگی تطبيقی )(CFI

 0/1و باالتر

0/25

0/02

0/062

ریشة دوم برآورد واریانس خطاي تقریبRMSEA ،

همانطور كه مشخصههاي برازندگي جدول نشان مي
دهد ،دادههاي این پژوهش با ساختار عاملي و زیربناي نظري
تحقيق برازش مناسبي دارد و این بيانگر همسو بودن
پرسشها با سازههاي نظري است؛ پس بر اساس نتایج
تحليل عاملي تأیيدي ،سازهها و نشانگرهاي مورد بررسي در

مدل تحقيق ،اثر خود را به شکل معنيداري نشان ميدهند.
در نتيجه ساختار مدل حاضر با توجه به معنيداري هر 15
پارامتر تشکيلدهندة پنج متغير مستقل در مدل تحقيق
زیربناي قابل قبولي براي قبول ارتباط بين سازهها از لحاظ
آماري دارد.

2. Composite Reliability
4. Discriminate Validity

1. Average Variance extracted
3. Convergent Validity
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شکل .1مقادیر تخمین استاندارد بارهای عاملي برای مدل برازش یافتة مؤلفههای توسعة منابع انساني (مرتبة دوم)

توزیع فراواني مؤلفههای توسعة اعضای هیئتعلمي
براي بررسي توزیع فراواني مؤلفههاي توسعة اعضاي هيئت
علمي در دانشگاهها از فرمول زیر استفاده شد:
A<M-SD
ضعيف

متوسط
M<C<M+SD
خوب
M+SD<D
عالي
نتایج حاصل از جدول توزیع فراواني مؤلفههاي توسعة
M-SD<B<M

اکبری و همکاران :اعتبار سنجي مؤلفههای توسعة منابع انساني...

اعضاي هيئتعلمي نشان داد در زمينه توسعة فردي 39
درصد وضعيت توسعة فردي را خوب و  11درصد عالي اعالم
كردهاند .در زمينة توسعة فرهنگي -اجتماعي  39درصد
متوسط و  21درصد ضعيف اعالم كردهاند .در زمينة توسعة
حرفهاي  43درصد متوسط و  13درصد عالي اعالم كردهاند.
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در زمينة توسعة سازماني 90درصد ضعيف اعالم كردهاند .در
زمينة توسعة آموزشي 40درصد متوسط و  11درصد عالي
اشاره كردهاند؛ همچنين ميزان اهميت و تأثير این مؤلفهها
در آموزش عالي كشاورزي ارزیابي شد كه در جدول ارائه
شده است.

جدول  .4جدول توزیع فراواني مؤلفههای توسعة اعضای هیئتعلمي
وضعیت

فراواني

درصد

فراواني

درصد

فراواني

درصد

فراواني

درصد

معیار

میانگین

ضعیف

خوب

انحراف

متوسط

عالي

توسعة فردي

موجود
اهميت

53
44

20
16/4

99
103

30
38/4

103
85

39
31/9

29
36

11
13/4

23/29
29/05

5/26
3/99

توسعة فرهنگي و
اجتماعي

موجود
اهميت

42
39

20/9
14/4

96
108

39/4
42

43
91

21/2
35/4

42
21

20/9
8 /2

29/95
39/1

6/8
6/04

توسعة حرفهاي

موجود
اهميت

46
43

19/8
16/3

112
103

43/2
39/2

66
92

25/5
35

35
25

13/5
9 /5

25/06
39/35

6/44
5/36

توسعة سازماني

موجود
اهميت

215
46

90
18/8

19
114

9 /9
46/5

5
65

2 /1
26/5

0
20

0
8 /2

38/33
58/16

9/26
9/16

توسعة آموزشي

موجود
اهميت

52
36

19/5
13/5

108
108

40/4
40/4

99
92

28/8
34/5

30
31

11/2
11/6

24/39
36/9

6/51
5/25

آموزش عالي تفاوت معنيدار است.
مقایسه مؤلفههاي توسعة اعضاي هيئتعلمي بين
دانشگاههاي بزرگ ،متوسط و كوچک نشان داد در زمينه
توسعة فرهنگي و اجتماعي ،توسعة حرفهاي ،توسعة سازماني
و توسعة آموزشي اعضاي هيئتعلمي تفاوت معنيداري
وجود دارد؛ به عبارتي با احتمال پنج درصد خطا ميتوان
گفت بين دیدگاه اعضاي هيئتعلمي در زمينة ميزان توجه
آموزش عالي به مؤلفههاي فوق در دانشگاههاي بزرگ،
متوسط و كوچک تفاوت معنيداري وجود دارد.

آزمون مقایسة میانگین (تحلیل واریانس) بین مؤلفههای
توسعة اعضای هیئتعلمي بر اساس دانشگاهها

براي بررسي تفاوت بين مؤلفههاي توسعة اعضاي هيئتعلمي
با استفاده از آزمون تحليل واریانس فرضيه زیر را آزمودیم:
فرض صفر ( :)H0بين دانشگاههاي بزرگ ،متوسط و
كوچک از نظر مؤلفههاي توسعة اعضاي هيئتعلمي در
آموزش عالي تفاوت معنيدار نيست.
فرض مقابل ( :)H1بين دانشگاههاي بزرگ ،متوسط و
كوچک از نظر مؤلفههاي توسعة اعضاي هيئتعلمي در

جدول  .6آزمون مقایسة میانگین بین دانشگاههای بزرگ ،متوسط و کوچک
ميانگين

مؤلفهها

1
2
3
4
5

توسعة فردي
توسعة فرهنگی و اجتماعی
توسعة حرفهاي
توسعة سازمانی
توسعة آموزشی

** معنيداري در سطح یک درصد

بين گروهها

درون گروهها

62/26
131/41
111/4
212/3
163/3

31/41
45/51
40/51
24/12
41/41

* معنيداري در سطح پنج درصد

آماره F

2/51
3/01
4/42
3/23
3/13

سطح
معنيداري

0/023
*0/05
*0/013
*0/041
*0/021
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كوچک اظهار داشتهاند كه ميزان توجه فعلي نظام آموزش عالي
به توسعة حرفهاي بيشتر است .در زمينة مؤلفة توسعة سازماني
و توسعة آموزشي اعضاي هيئتعلمي ،بين دانشگاههاي بزرگ و
متوسط و متوسط و كوچک تفاوت بوده است .در این زمينه
دانشگاههاي بزرگ نسبت به متوسط و دانشگاههاي متوسط
نسبت به كوچک اظهار داشتهاند كه ميزان توجه فعلي نظام
آموزش عالي به توسعة سازماني بيشتر است.

نتایج آزمون دانکن نشان داد در زمينة مؤلفة توسعة
فرهنگي -اجتماعي بين دانشگاههاي متوسط و كوچک تفاوت
بوده است .در این زمينه ،دانشگاههاي متوسط نسبت به
دانشگاههاي كوچک اظهار داشتهاند كه ميزان توجه فعلي نظام
آموزش عالي به توسعة فرهنگي -اجتماعي بيشتر است .در
زمينة مؤلفة توسعة حرفهاي دانشگاههاي بزرگ و متوسط و
متوسط و كوچک متفاوت بودند .در این زمينه ،دانشگاههاي
بزرگ نسبت به متوسط و دانشگاههاي متوسط نسبت به

جدول .4نتایج آزمون دانکن متغیرهای تحقیق بر اساس دانشگاههای بزرگ ،متوسط و کوچک
F

گروه اول

ميانگين

گروه دوم

ميانگين

تفاوت ميانگين ها

خطاي استاندارد

Sig

فرهنگ اجتماعی

*0/05

متوسط

21/55

كوچک

22/24

2/1

1/13

0/012

حرفهاي

*0/013

بزرگ

24/14

متوسط

21/33

-2/52

1/12

0/022

متوسط

21/33

كوچک

24/3

3/02

1/03

0/004

سازمانی

*0/041

بزرگ

31/62

متوسط

41/32

-3/61

1/14

0/035

متوسط

41/32

كوچک

31/53

3/24

1/56

0/015

آموزشی

*0/021

بزرگ

24/22

متوسط

26/56

-2/34

1/15

0/043

متوسط

26/56

كوچک

23/65

2/1

1/04

0/006

** معنيداري در سطح یک درصد

* معنيداري در سطح پنج درصد

بحث و نتیجهگیری
در منابع و پژوهشهاي مربوط به نقش آموزش در رشد
اقتصادي ،معموالً اولين خاستگاه نظریة سرمایة انساني را
نظریات شولتز ميدانند .به نظر وي ،توانایيهاي اكتسابي
انسانها مهمترین منبع رشد بهرهوري و توسعة اقتصادي
است و عالوه بر دو عامل نيروي كار و سرمایه فيزیکي،
عوامل دیگري نظير بهبود در كيفيت نيروي كار و سطح
فناوري در روند رشد اقتصادي مشاركت عمدهاي دارند .در
گذشته ،اقتصاددانان همواره بر این تالش بودهاند كه چگونه
ميتوان حاصل توليد را ميان نيروي كار ،سرمایه ،زمين و
منابع طبيعي توزیع كرد .در باور ایشان ،انسان نيروي كار
متجانسي بود كه كامالً قابليت جایگزیني یکدیگر را داشت و
هيچگونه تفاوت چشمگيري بين آنها وجود نداشت .در
تحليلهاي اقتصادي ایشان ،تفاوت توانایيهاي افراد مدنظر
قرار نميگرفت .بهمرور و بعد از دهة  ،1950تغييرات كيفي
صورتگرفته در نيروي كار ،به صورت مهارتها و
تخصصهاي ناشي از سرمایهگذاريهاي آموزشي مطرح شده
و بهتدریج مفهوم سرمایة انساني در تحليلهاي اقتصادي از
اهميت ویژهاي برخوردار شد.

امروزه ،باور به نقش آموزش و یادگيري در رشد و توسعة
اقتصادي بيش از پيش فزوني گرفته است )World Bank,
 ،(2003به طوري كه امروزه توسعه را فرایند یادگيري
ميدانند )(UNDP, 2005؛ بنابراین امروزه توسعة اقتصادي
نيازمند نظام آموزش عالي پویا و هماهنگ با تحوالت نظام
اشتغال است .آموزش عالي نقش و تأثيرگذاري اقتصادي
مهمي دارد ،زیرا معرف نوع مهمي از سرمایهگذاري در منابع
انساني است كه با فراهمكردن و ارتقاي دانش ،نگرشها و
مهارتهاي مورد نياز كاركنان در زمينههاي مختلف به
توسعة اقتصادي كمک ميكند .اگر آموزش عالي به جاي
توجه زیاد به توانایي محض و دانش به سوي مهارتهاي
حرفهاي و استعدادها سوق داده شود ،نقش اقتصادي مؤثري
ایفا ميكند ).(Mokhtaripour, 2002
نقش و جایگاه آموزش عالي در این عرصه ،زماني روشن
ميشود كه بدانيم پيشبينيها و برآوردهاي علمي و تغييرات
و پيشرفتهاي سریعي را در حوزة فناوري و به تبع آن در
كاركرد نهادهاي اقتصادي جامعه ترسيم ميكند؛ پس از آنجا
كه آموزش عالي افراد را با مهارتهاي تکنيکي و علمي
مناسب تربيت و آماده ميكند ،یکي از عناصر كليدي در
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پيوند بين دانش علمي و كاربردهاي آن براي تحقق
پيشرفتهاي اقتصادي محسوب ميشود )(Azizi, 1999؛
بنابراین دانشگاهها و مراكز آموزش عالي از دو طریق به
گونهاي كارآمد در بازسازي و توسعة موفقيتآميز اقتصادي
در بسياري از جوامع توسعه یافته مشاركت كردهاند :اول،
تربيت نيروي انساني با كيفيت از نظر علمي و فني و به
تعداد الزم دوم ،ایجاد محيط و شرایط تحقيق و توسعة كه
پيشرفت پایداري را در توسعة صنعتي امکانپذیر ميسازد.
نظام آموزش عالي ایران در دوران یکصد و پنجاه سالة
عمر خود از فراز و فرودهاي مختلف عبور كرده است و با
تشدید رشد كمي در جمعيت دانشجویي ،آشکارا به سوي
تمركزگرایي مفرط سير كرده است كه نتيجة طبيعي آن در
كاهش شاخصهاي كيفي مراكز آموزش عالي كشور نمود
یافته است ) . (Vaziri, 1998بررسي مسائل فراروي آموزش
عالي بهوضوح نشان ميدهد كه دانشگاهها در هزارة سوم با
چالشهاي عظيمي روبهرو هستند .جهانيشدن و بينالمللي
شدن و همچنين تحول موجود در فناوري اطالعات
دانشگاهها را وادار به شركت در بازارهاي رقابتي آموزش و
پژوهش كرده است؛ به عالوه كاهش حمایتهاي دولتي و
خصوصي و هزینههاي در حال افزایش ،دانشگاهها را وادار
خواهد كرد تا اقدامات غير معمولي را براي عرضة خدمات
بيشتر با منابع كمتر انجام دهند .بدیهي است كه دانشگاهها
مجبور خواهند بود خود را بهسرعت با این محيط در حال
تغيير مطابقت دهند تا جایگاه ویژهاي را كه در طول زمان
گذشته به دست آوردهاند ،حفظ كنند و مسئوليت خود را در
حفظ ارزشهاي اجتماعي و ميراث فرهنگي به انجام
برسانند .در این ميان نقش منابع انساني و نيروي كار اهميت
دوچنداني دارد و در صورتي كه این افراد از توسعه یافتگي
الزم برخوردار باشند ميتوانند دانشگاه را در رسيدن به
اهدافش یاري كنند .با توجه به این ،تحقيق حاضر با هدف
شناسایي و اعتبارسنجي مؤلفههاي توسعة منابع انساني در
آموزش عالي كشاورزي انجام شده است .نتایج تحقيق نشان
داد كه توسعة فردي ،توسعة فرهنگي -اجتماعي ،توسعة
حرفهاي ،توسعة سازماني و توسعة آموزشي اثر معنيداري بر
توسعة منابع انساني دارد و این پنج مؤلفه ،مؤلفههاي توسعة
منابع انساني آموزش عالي كشاورزي مشخص شدند .به این
مسئله به صورت مستقيم و غير مستقيم در تحقيقات
متعددي اشاره شده است );Wilkersonand Irby, 1998
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Irby, 1996; Gaffs, 1975; Steinertand Mann-Karen,
Blandand

;1990

Schwenk,

Sheetsand

;2006

Stritter, 1988; Tjepkema et al., 2002; Ilesand

)Yolles, 2003.
وضعيت توزیع فراواني این مؤلفهها نشان داد كه در
آموزش عالي وضعيت خوبي ندارند و در بسياري از موارد زیر
حد متوسط قرار دارند و باید در آموزش عالي به آنها توجه
زیادي شود؛ همچنين نتایج نشان داد كه وضعيت این
مؤلفهها در دانشگاههاي مختلف (كوچک ،متوسط و بزرگ)
متوسط است؛ هرچند در برخي موارد وضعيت دانشگاههاي
بزرگ به نسبت دو گروه دیگر بهتر است؛ اما در حد مطلوبي
قرار ندارند و باید به آن توجه بيشتري شود.
در تحليل سيستمي نظام آموزش عالي ،هرچقدر فرایند
عمليات و تعامل مؤلفههاي آن پویایي بيشتري داشته باشد،
محصوالت كيفيتر و بهتري تحویل ميدهد و در نتيجه
دروندادهاي قوي و كيفيتري جذب نظام دانشگاه ميشود و
سيستم مدیریت و نظام آموزش عالي دائم توسعهیافته و پویا
ميشود ) . (Soltani, 1997با توجه به اینکه نظام آموزش
عالي نظامي پویاست ،در نتيجه پویایي آن باید به طور دائم
ارتقا یابد و براي اینکه پویا باقي بماند و ارتقا یابد ،مدلي با
نام مدل پویایي نظام آموزش عالي مطرح ميشود كه در آن
مؤلفههاي متعددي تعيينكننده و سرنوشتساز هستند كه
از طریق تعامل با همدیگر به پویایي و ارتقاي آن در دانشگاه
منجر ميشوند .مؤلفههاي مؤثر در مدل پویایي نظام آموزش
عالي عبارتند از:
الف) مؤلفههاي محتوایي :مؤلفههایي هستند كه با عنوان
عوامل مؤثر بر پویایي مطرح هستند و شامل دانشجو ،هيئت
علمي ،استقالل دانشگاه ،گروههاي آموزشي و منابع و
امکانات هستند.
ب) مؤلفههاي فرایندي :مؤلفههایي كه بيشتر به جریان و
فرایند پویایي تأكيد دارند و شامل توسعة منابع انساني،
آیندهنگري ،انعطافپذیري ،محوریت تحقيق و پژوهش و
ارزیابي عملکرد هستند.
از تركيب و تعامل مؤلفههاي باال و زیربخشهاي آن مدل
پویاي مدیریت و نظام آموزش عالي به وجود ميآید كه در
واقع این مدل فرایند عمليات و تعامل مؤلفههاي نظام
آموزش عالي است و حاصل آن پویایي دانشگاه خواهد بود.
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بازخورد
پل ارتباطی دانشگاه و جامعه

نهادهای بيرون از دانشگاه مثل هيئت
امنا ،شورای عالی انقالب فرهنگی و
شورای عالی وزارت فتا

فرایند عمليات

نهاد مدیریت

دانشآفرینی

تاکتيکی

توسعه اقتصادی

برنامه

اعتبارات مالی
برنامه

محتوا

سياستها و
مقررات آموزشی

نهادینهکردن فرهنگ

محتوا

مقررات
گروههای آموزشی

بازخورد

با مدیریت تاکتيکی آموزش عالی

سياستها

تلفيق مدیریت راهبردی آموزش عالی

تغيير و نوآوری

تحقيق

مدیریت

هيئتعلمی

مدیریت

متخصص تراز اول

هيئتعلمی
و دانشجو

اعتبارات
مالی

دانشجو

مدیریت راهبردی

برونداد

درونداد

شکل  .9نمای سیستمي نظام آموزش عالي

با توجه به نظریة سيستمها ،كه به دانشگاه و مؤسسات
آموزش عالي همانند یک سيستم نگاه ميكند ،نگاه
سيستمي به آموزش عالي ،به بهبود وضعيت اعضاي هيئت-
علمي و این مؤلفهها بسيار كمک ميكند و با توجه به نگاه
سيستمي ميتوان همزمان تمام این مؤلفهها را بهبود
بخشيد .از طرفي ،باید توجه كرد كه وزن این مؤلفهها در
دانشگاههاي مختلف برابر نيست (بزرگ ،كوچک و متوسط)،

در نتيجه باید توجه كرد كه دانشگاهها و سياستگذاران و
مدیران براي تصميمگيري فعاليتها باید به وزن این مؤلفهها
توجه الزم را داشته باشند؛ براي مثال مؤلفة توسعة حرفهاي
نشان داد كه بين دانشگاههاي بزرگ و متوسط و متوسط و
كوچک تفاوت وجود دارد ،در نتيجه سياستهایي كه
هركدام از این دانشگاهها اتخاذ ميكنند باید متفاوت باشد.
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