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  چکیده

 
 آفرینی آموزشی در نظام آموزش عالیتحلیل سازوکارهاي تحولهدف از این تحقیق، 

شی از فرینی آموزآبه منظور شناسایی سازوکارهاي تاثیرگذار در تحولکشاورزي ایران است. 
وري آهاي گردسازوکار شناسایی گردید. براي تحلیل داده 71روش فراترکیب استفاده شد و 

ضاي نفر از اع 358استفاده شد. جامعه آماري موردنظر شامل شده از تکنیک تحلیل عاملی
ر نف 185هیات علمی سه دانشکده کشاورزي تربیت مدرس، شیراز و تهران بود که از این میان 

 166ت، اي به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند و در نهایگیري تصادفی طبقهبه روش نمونه
 ه عنوانبها با استفاده از پرسشنامه آوري گردید و تجزیه و تحلیل شد. دادهپرسشنامه جمع

ردیس آوري گردید که روایی ظاهر و محتواي آن توسط جمعی از استادان پابزار تحقیق جمع
ریزي آموزش عالی دانشگاه تهران و تربیت مدرس و مؤسسه پژوهش و برنامهکشاورزي 

 6سایی دست آمد. نتایج تجزیه و تحلیل سازوکارها منجر به شنابه 91/0بررسی و روایی آن 
ید. آفرینی آموزشی در نظام آموزش عالی کشاورزي ایران گردامر تحولعامل اثرگذار در

وزش هاي آموزشی، یادگیري، کیفیت در آمرهبري، صالحیتها به ترتیب عبارتند: از عامل
درصد از  52ها و راهبردها. این عوامل توانایی تبیین حدودا عالی، آموزش و تدریس، و زمینه

 باشند. واریانس مجموع سازو کارهاي تحول آفرینی آموزشی را دارا می
 

 عالی کشاورزي. آفرینی آموزشی، فراترکیب، نظام آموزشتحول: يکلیدواژه هاي 
 

 مقدمه                            
-اي است که در حوزهدر دنیاي معاصر، پیشتازي مقوله

-هاي مختلف اطالعات، ارتباطات و آموزش تعریف می
گذاري اصلی بر منابع انسانی طوري که سرمایهشود؛ به

فرهیخته و آکادمیک، یک رسالت ملی و فراملی تعریف 
). از طرفی تاکید بر توسعه Somjai, 2001شود (می

هاي فردي و آمادگی براي عصر تغییر دانش و شایستگی

هاي جوامع و تحول مراکز علمی و آموزشی از مؤلفه
 ).Jackson & Hitt, 2003رود (بالنده به شمار می

هاي آموزشی، محیط گسترش روز افزون فرصت
متحولی را براي مؤسسات آموزش عالی در همه جاي 

ا به وجود آورده است. این محیط متحول به نوبه خود دنی
ها و در سطوح ملی و بین المللی، هم به دانشگاه

مؤسسات آموزش عالی و هم به نهادهاي دولتی فشار 
ها و ترتیبات سنتی آورد که مفاهیم، ساختارها، روشمی
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خود را دگرگون سازند و توسعه بدهند. لذا، رسالت مراکز 
ها) که منبعث از تعامل استادان، نشگاهآموزش عالی (دا

مدیران و دانشجویان جهت تحقق اهداف ویژه و مشترك 
علمی است، همواره تحول را در فراخناي زمان با خود به 
همراه داشته است. در این راستا، وظایف دانشگاه نوین از 

توان به این صورت تعریف را می )Nelson )2011دیدگاه 
پذیري در فراد براي مسئولیتآماده کردن ا"کرد: 

وري در کار، مواجه شدن با مسایل و زندگی، بهره
-مشکالت زندگی در شرایط متغیر جهانی، ایجاد مهارت

 ."هاي تفکر انتقادي و خود آگاهی
هاي آموزش عالی باید به نیازهاي جاري و آینده نظام

جامعه پاسخگو باشند و براي پاسخگو بودن باید تحول را 
ه کلیه امور قرار دهند. شعار سازمان آموزشی، سر لوح

این  2005در سال  )ISESCOعلمی و فرهنگی اسالمی (
هاي آموزشی خود است که هر کشوري که در نظام

متحول نشود، متوقف خواهد شد و چه بسا به تاخیر 
 ).  Khanifar, 2006خواهد افتاد (

Moore )2005تر از تغییر معرفی ) تحول را قدرتمند
دارد که در علوم اجتماعی جدید، نماید و بیان مییم

تحول روي عمل، تغییر، رفتار، حرکت، و تجدید ساختار 
توان حرکت از یک فرم به کند. تحول را میتمرکز می

فرم دیگر تعریف کرد که در حوزه آموزش عالی این 
هاي هاي مختلف دانشی، شیوهتواند در حوزهتحول می

جویان، سبک رهبري، فضاي مختلف یادگیري دانش
ها تعریف شود گذاريها و سیاستفرهنگی، و خط مشی

)Nagata, 2007; Fetherston & Kelly, 2007; 

Glisczinski, 2002 .( 
-هاي تحولی در اندوختهتحول آفرینی فقط به جنبه

هاي علمی و هاي ذهنی دانشجویان و کسب مهارت
دگی هاي مواجهه با مسایل و مشکالت زنمهارت

تواند شامل معرفی دانشجویان، اشاره ندارد، بلکه می
هاي آکادمیک، معرفی کردن استاندارهاي الزم در محیط

استانداردهاي صالحیت (براي دانشجویان و اساتید)، و 
-رسانی دانشگاه در زمینهمعرفی استانداردهاي خدمات

هاي تسهیل کار آموزشی از طریق فراهم آوردن امکانات 
مالی، و در دسترس بودن منابع اطالعاتی را  فیزیکی و

 ).Basham, 2001شامل شود (

امروزه آموزش، پژوهش و خدمات برون رسانی به 
عنوان سه رسالت اصلی و بنیادي دانشگاه ها معرفی 

اند. این در حالی است که بروز و ظهور پدیده جهانی شده
هاي جهانی، پیشرفت تکنولوژي، شدن، افزایش رقابت

افزون هاي دستیابی به دانش، و نیازهاي روزیش روشافزا
جامعه به نیروهاي متخصص و کارا رسالت آموزشی 

ها را بیش از هر رسالت دیگري مهم و پررنگ دانشگاه
. نظام آموزش عالی )Ghasemi et al., 2010سازند (می

اي براي به واسطه نقش آموزشی خود نیروي محرکه
توسعه سرمایه انسانی، خلق اقتصادي،  -توسعه اجتماعی

ها محسوب ها و انجمندانش، و ارایه خدمات به گروه
شود. در واقع هدف نظام آموزشی باید شکوفا کردن می

ها باشد و نه ها و شایستگیاستعدادها، تولید قابلیت
تعریف آینده براي دانشجویان. در واقع نظام آموزشی 

در برابر موجود مسیول تربیت هزاران متفکر آینده 
تحوالت سریع و عمیق سیستمی جامعه امروز است 

)Bayat, 2007.( 
به عبارتی، جامعه در حال خیزش ما به شدت 
نیازمند یک دیدگاه آموزشی جدید و در عین حال چابک 

پرورشی باشد  -است که هم نوعی فلسفه توسعه آموزشی
انداز روشنی از آینده آموزش کشور و هم بتواند چشم

اید. ترسیم دیدگاهی تحول گرا در آموزش ترسیم نم
عالی آغازگر تحوالت وسیع علمی جهت رقم زدن نظام 
آموزش عالی پاینده است و بی شک پیشبرد هر چه 
بیشتر این موضوع در کشورهاي در حال توسعه مانند 
کشور ما، نسبت به کشورهاي توسعه یافته از اهمیت 

علم در آن  باالتري برخوردار است؛ زیرا مساله تولید
هاست که جایگاه مناسب خود را پیدا نموده کشورها سال

هاي ولی در کشور ما نیاز به تحوالت سریعی در حوزه
 شود.مختلف آموزشی و پژوهشی احساس می

ساله جمهوري اسالمی  20بر اساس سند چشم انداز 
 20ایران، کشور باید جایگاه اول علمی و اقتصادي را تا 

ن کشورهاي همسایه، خاورمیانه و سال آینده در بی
آسیاي میانه کسب کند و این امر بدون توجه به آموزش 

ها به منظور ارتقاي کیفیت نیروهاي عالی و دانشگاه
این، ضرورت توجه به تحول انسانی ناممکن است. بنابر

آموزشی در نظام آموزش عالی بیشتر نمود پیدا می کند 
)Siyadat & Kohsari, 2009.( 
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 )Jalili, 2003در حالی است که مطابق گزارش (این 
آموخته دانشگاهی هزار دانش 147نرخ بیکاري در بین 

درصد  28، برابر 1380کشاورزي بر اساس آمار سال 
گزارش شده که این مقدار دو برابر نرخ بیکاري در بین 

هاي بیکار و همچنین، باالترین نرخ بیکاري در سایر توده
باشد. این ان دانشگاهی را دارا میآموختگبین کل دانش

وضعیت ضمن بازگویی شرایط نگران کننده اشتغال 
آموختگان کشاورزي به منزله آن است که نیروهاي دانش
گذار در بخش کشاورزي آموخته امکان حضور تاثیردانش

آفرینی اند که این امر لزوم توجه به تحولرا پیدا نکرده
هاي در دانشکدهآموزشی در بخش کشاورزي، خاصه 

-توانند نقش مهمی در ارتقاي تواناییکشاورزي را که می
ها، گسترش ظرفیت فکري، ایجاد خالقیت و نوآوري، 

هاي ارایه شده ارتقاي سطح کیفیت دانش و مهارت
به همین جهت، اداره سازد.داشته باشند، چندین برابر می

ه هایی کهاي آموزش عالی، به ویژه دانشگاهامور مؤسسه
-ترین و پیچیدهمبتنی بر آموزش باشند، احتماال مهم

گذاري آموزش عالی است. اگر ترین مساله در سیاست
خواهند در جهان رو به رشد و دانش افزاي ها میدانشگاه

توانند هم در اوضاع سنتی به امروزي باقی بمانند، نمی
سر برند و هم به روزهاي بهتر دل ببندند. لذا، از 

هاي رود که تحول را سرلوحه برنامهانتظار می هادانشگاه
هدف اصلی این تحقیق بر این اساس، خود قرار دهند. 
گذار در تحول آفرینی نظام هاي تاثیرشناسایی مؤلفه

 آموزش عالی کشاورزي ایران تعیین گردیده است.
در همه کشورها، آموزش عالی سرگرم باز اندیشی در 

گرگونی اجتماعی و خصوص نقش خود در موقعیت یک د
آورانه بسیار سریع است. فشارهاي اجتماعی و کشش فن

بازار کار به تنوع گسترده، سوق به پیچیدگی فراوان 
ها، جمعیت دانشجویی و ترقیبات ساختارها، برنامه

ها را وادار ساخته دهی انجامیده است و دانشگاهبودجه
خواهند اي به فشارهایی که میطور فزایندهکه به
ها بازتر شوند، پاسخ دهند و در برابر تقاضا براي دانشگاه

 یادگیري مادام العمر، تسهیالت الزم را فراهم سازند.
آموزش عالی ایران نیز در طول حیات نوین خود با 

ها، نیازها و تغییرات متعددي روبه رو بوده است و چالش
هم اکنون نیز با توجه به ظهور تحوالت جهانی و 

هایی را براي زارهاي اقتصادي، خط مشیفشارهاي با

به تحول آفرینی در ساختار خود مد نظر قرار داده است. 
هاي آموزش عالی، به همین جهت، اداره امور مؤسسه

هایی که مبتنی بر آموزش باشند، احتماال ویژه دانشگاه
گذاري ترین مساله در سیاستترین و پیچیدهمهم

خواهند در جهان ها میآموزش عالی است. اگر دانشگاه
توانند رو به رشد و دانش افزاي امروزي باقی بمانند، نمی

هم در اوضاع سنتی به سر برند و هم به روزهاي بهتر دل 
رود که جهت مواجهه ها انتظار میببندند. لذا، از دانشگاه

با نیازهاي روز افزون بازار کار و یادگیرندگان، همواره 
لی را تحول را سرلوحه امورخود هاي تحوتوجه به برنامه

قرار دهند و این مساله را به عنوان یک نیاز به شمار 
). بر همین اساس، این تحقیق Khanifar, 2006بیاورند (

گذار در تحول شناسایی سازوکارهاي تاثیرسعی دارد به 
آفرینی آموزشی نظام آموزش عالی کشاورزي ایران 

 بپردازد.
 

 روش پژوهش
لحاظ کوشش در جهت شناسایی این تحقیق به 

آفرینی آموزشی در نظام سازوکارهاي تاثیرگذار در تحول
هاي کاربردي آموزش عالی کشاورزي از نوع پژوهش

شود. جامعه آماري تحقیق حاضر عبارت محسوب می
است از کلیه اعضاي هیات علمی سه دانشکده کشاورزي 

زي بندي جزء سه دانشکده برتر کشاورکه به لحاظ رتبه
آیند. این سه دانشکده در سطح کشور به شمار می

عبارتند از: پردیس کشاورزي دانشگاه تهران، دانشکده 
کشاورزي دانشگاه تربیت مدرس و دانشکده کشاورزي 
دانشگاه شیراز. تعداد کل اعضاي هیات علمی در سه 

باشد که به تفکیک نفر می 358دانشکده مذکور 
است. در این تحقیق از  آورده شده 1دانشکده در جدول 

اي استفاده شده است. گیري تصادفی طبقهروش نمونه
براي تعیین حجم نمونه از جامعه آماري ذکر شده، از 

نفر  185جدول مورگان استفاده گردید و حجم نمونه 
-برآورد شد. ابزار مورد استفاده در این تحقیق براي گرد

ازوکارهاي ها و اطالعات مربوط به شناسایی سآوري داده
ساز  71اي دربر دارندهآفرینی آموزشی، پرسشنامهتحول

وکار بود. در این تحقیق جهت شناسایی سازو کارهاي 
منتخب در ابزار تحقیق، از رویکرد کیفی 

 (فراترکیب/متاسنتز) استفاده گردید. 
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فراترکیب تلفیقی تفسیري از نتایج کیفی است که 
شواهد مبتنی  ها وبیشتر بر سنتزهاي تفسیري داده

هاي ها و واکاوياست. این نوع سنتز کلیه فعالیت
شود و هاي یک پژوهش را شامل میتفسیري و توصیف

به جاي ارایه یک نگاه یا برداشتی اجمالی، یک توصیف 
دهد. یا تعریف کامال تلفیقی از آن واقعه را نشان می

سازي سازوکارهاي انجام این نوع روش تحقیق و جدا
آفرینی آموزشی در قالب پنج ذار در امر تحولتاثیر گ

مرحله به انجام رسید. مرحله اول شامل انتخاب سؤال 
مناسب تحقیق بود که در این تحقیق عبارت بود از اینکه 

-آفرینی آموزشی تاثیرچه سازوکارهایی در ایجاد تحول
هدف یا انتخاب  گذار هستند؟ مرحله دوم عبارت بود از

. اهداف مد نظر در این مرحله تحقیق اهداف مناسب
انتخاب واژه کلیدهاي مرتبط با عنوان تحقیق شامل 

و  هاتحقیق جهت یافتن منابع مناسب، استخراج تیوري
-نمونهبود. مرحله سوم انجام فراترکیب مرحله  هانظریه
هاي انتخاب مقاالت، کتب و همایشبود که شامل  گیري
د که در این جهت دستیابی به اهداف تحقیق بو معتبر

اثر چاپ شده  30تحقیق نمونه منتخب عبارت از 
 ,Bondas & Hallپیرامون حوزه تحول آفرینی بود (

اثر  30در مرحله چهارم، اعتبار آثار منتخب (. )2007
چاپ شده) بر اساس محدوده زمانی آثار، نوع زبان 
منتخب و محدوده موضوعی مورد بررسی قرار گرفتند. 

-2012هاي تحقیق همگی بین سال آثار منتخب در این
به چاپ رسیده بودند، زبان علمی آثار انگلیسی و  2000

-فارسی بوده و محدوده موضوعی آثار نیز در مورد تحول
آوري جمعآفرینی بود. در نهایت، مرحله پنجم شامل 

ي حاصل از آثار منتخب بود. در این مرحله به هاداده
آفرینی ر امر تحولگذار دمنظور شناسایی عوامل تاثیر

اثر) به لحاظ  30آموزشی آثار منتخب در تحقیق (
-گیري، روش تحقیق، محتواي تشکیلاهداف، نوع نمونه

دهنده، و نتایج حاصل از آثار مورد سنتز و واکاوي عمیق 
قرار گرفت و در نهایت، به لحاظ فراوانی تکرار عوامل نام 

جهت  سازو کار 71برده شده در آثار منتخب تحقیق، 
آفرینی آموزشی انتخاب و در بررسی و شناسایی تحول

قالب طیف لیکرت پنج قسمتی (خیلی کم، کم، متوسط، 
زیاد، و خیلی زیاد) مورد نظر سنجی اعضاي هیات علمی 

 کشاورزي سه دانشکده مد نظر تحقیق قرار گرفت.

در مرحله دوم، به منظور حصول اطمینان از اعتبار 
ز آزمون آلفاي کرونباخ بهره پرسشنامه طراحی شده ا

هاي منتخب جهت گرفته شد که طی پاالیش گویه
آفرینی آموزشی، ضریب شناسایی سازوکارهاي تحول

به دست آمد که نشان از مناسبت  91/0آلفاي کرونباخ 
پرسشنامه مورد استفاده دارد. براي اطمینان بیشتر از 

ه هاي منتخب، پرسشنامه بروایی ظاهر و محتواي گویه
قضاوت و ارزیابی پانلی متشکل از اعضاي هیات علمی 
دانشکده کشاورزي دانشگاه تربیت مدرس، پردیس 

ریزي در کشاورزي کرج و مؤسسه پژوهش و برنامه
آموزش عالی رسید و نکات مورد نیاز مرتفع گردید. در 

 166ها (مرحله سوم، پس از گرد آوري پرسشنامه
تکنیک تحلیل عاملی  ها با کمکپرسشنامه) تحلیل داده

) به عنوان روش تحلیل چند متغیره و Rاکتشافی (نوع 
صورت  SPSSتکنیک هم وابسته با استفاده از نرم افزار 

گرفت و در نتیجه پس از حذف و پاالیش متغیرهاي وارد 
هاي استخراجی، ساز و کارهاي باقی مانده نشده در عامل

گذار در در شش دسته (عامل) به عنوان عوامل تاثیر 
 بندي گردیدند.تحول آفرینی آموزشی، تقسیم

 
 : تعداد اعضاي هیات علمی به تفکیک دانشکده1جدول 

دانشکده 
 کشاورزي

 تعداد پاسخگویان تعداد نمونه تعداد کل

 78 81 161 تهران

 تربیت مدرس
 شیراز

63 
134 

32 
67 

45 
53 

 166 180 358 تعداد کل

 
 

 هاي تحقیقیافته
 اي اعضاي هیات علمیدي و حرفههاي فرویژگی

میانگین سنی اعضاي هیات علمی سه دانشکده 
 49کشاورزي دانشگاه تهران، تربیت مدرس و شیراز 

سال بوده است. اکثریت اعضاي  8سال با انحراف معیار 
درصد) مرد و  97هیات علمی در سه دانشکده مذکور (

و  درصد) دانشیار بوده 48رتبه علمی اکثریت آنها نیز (
درصد از آنها آخرین مدرك تحصیلی خود را در  52

 خارج از کشور دریافت کرده بودند.
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تحلیل سازو کارهاي تاثیرگذار در تحول آفرینی 
 آموزشی در نظام آموزش عالی کشاورزي ایران

هاي مربوط به به منظور تشخیص مناسب بودن داده
ز آفرینی آموزشی، اگذار در تحولکارهاي تاثیرسازو

-استفاده گردید. معنی KMOزمون بارتلت و شاخص آ
و مقدار مناسب  99/0داري آزمون بارتلت در سطح 

از همبستگی و مناسبت متغیرهاي مورد  KMOشاخص 
 ). 2نماید (جدول نظر براي تحلیل عاملی حکایت می

هاي متناسب با سازو بندي عاملبه منظور دسته
از تحلیل  کارهاي استخراج شده از طریق فراترکیب،

هاي استخراج شده عاملی اکتشافی استفاده گردید. عامل
اند، گرفتهسازوکار راهبردي را در بر 71طور کلی که به

همراه با مقدار ویژه، درصد واریانس و درصد واریانس 
اند. الزم به ذکر است ارایه شده 3تجمعی به شرح جدول 

ر بنایی هاي زیکه با عنایت به شناخت مفهومی از مؤلفه
هاي دیگر، تنها و با توجه به پایین بودن مقدار ویژه عامل

 شش عامل مد نظر قرار گرفته اند.
 

و آزمون بارتلت به همراه سطح معنی  KMO. مقدار 2جدول
 آفرینی آموزشیداري سازو کارهاي تاثیر گذار در تحول

KMO سطح معنی داري  آزمون بارتلت
 آزمون بارتلت

707/0 076/9577 000/0 
 

 
 . عوامل استخراج شده همراه با مقادیر ویژه، درصد واریانس و درصد واریانس تجمعی3جدول 

 فراوانی تجمعی درصد واریانس درصد واریانس مقدار ویژه مقدار ویژه عامل ها
 457/14 457/14 264/10 رهبري

 561/24 105/10 174/7 صالحیت هاي آموزشی
 560/32 998/7 679/5 یادگیري

 381/39 822/6 843/4 کیفیت در آموزش عالی
 106/46 724/6 774/4 آموزش و تدریس

 618/51 513/5 914/3 راهبردها و زمینه ها
 

عامل اول  3هاي حاصل از جدول بر اساس یافته
به تنهایی تبیین  264/10یعنی رهبري با مقدار ویژه 

 باشد. بعد از آن،درصد واریانس کل می 15کننده حدود 
 174/7هاي آموزشی) با مقدار ویژه عامل دوم (صالحیت

نماید و در مجموع درصد واریانس را تبیین می 10حدود 
نمایند. عامل سوم درصد واریانس کل را تبیین می 25

(یادگیري) و چهارم (کیفیت در آموزش عالی) با مقادیر 
درصد واریانس  7و  8به ترتیب  843/4و  679/5ویژه 

نمایند. عامل پنجم، یعنی آموزش و می کل را تبیین

درصد  7میزان حدود  774/4تدریس نیز با مقدار ویژه 
کند و در نهایت، عامل ششم واریانس کل را تبیین می

 5/5حدود  914/3ها) با مقدار ویژه (راهبردها و زمینه
نماید. در مجموع شش درصد واریانس کل را تبیین می

درصد از کل  52یین حدود عامل شناخته شده توانایی تب
باشند. وضعیت قرارگیري متغیرها در واریانس را دارا می

عوامل با فرض واقع شدن متغیرهاي با بار عاملی بزرگتر 
ها به روش واریمکس و بعد از چرخش عامل 5/0از 

 ارایه شده است.  4ها به شرح جدول نامگذاري عامل
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 ک از عوامل و میزان ضرایب به دست آمده از ماتریس دوران یافته. متغیرهاي مربوط به هر ی4جدول 
 بار عاملی متغیرها عامل ها

 811/0 ایجاد احساس مطلوب و حس سربلندي در اعضاء 
 802/0 ایجاد فرصت پرسش سؤاالت و ابهامات براي اعضاء 
 794/0 فراهم کردن فضایی پرشوق و شور و با انرژي در محیط کار 
 794/0 ز پاداش در مواقع خاصاستفاده ا 
 782/0 داشتن مهارت هاي مشارکتی با اعضاي هیات علمی 
 778/0 فراهم کردن فرصت به کارگیري آراء و عقاید اعضاي هیات علمی 

 725/0 انجام حمایت هاي معنوي از قبیل قدردانی و محترم شمردن اعضاي هیات علمی در فضاي دانشکده رهبري
 675/0 ق و برقراري عدالت بین اعضاي هیات علمی دانشکده.انجام تساوي حقو 
 776/0 ایجاد فرصتی براي طرح چالش هاي ذهنی و عقاید جدید 
 716/0 انعطاف پذیري در انجام امور 
 713/0 توجه فردي به اعضاي هیات علمی در قالب برگزاري جلسات انفرادي براي رفع مشکالت و بیان دیدگاه ها 
 699/0 قراري ارتباط با مخاطبینتوانایی بر 
 665/0 برقراري روابط باز و راحت با اطرافیان 
 632/0 توانایی برنامه ریزي و اجراي امور طبق برنامه 
 555/0 درك صحیح تغییرات و جلوتر از زمان حرکت کردن 
 529/0 تصمیم گیري سریع در مواقع لزوم 
 753/0 پرورش روحیه اهداف گروهی 
 752/0 توانایی انجام کار دسته جمعی در دانشجویان تقویت 
 723/0 توانایی برانگیختن افکار نو 

 686/0 ایجاد انگیزه هاي اموزشی صالحیت
 672/0 توانایی برقراري توافق نظر با دیگران 
 568/0 توجه به تقاضاهاي فیزیکی، عاطفی و معنوي دانشجو 
 557/0 توجه به نقش روانشناسی در یادگیري 
 525/0 ایجاد حس استقالل فردي در دانشجویان 
 791/0 استفاده از تجارب مشارکتی در فضاي کالس میان دانشجویان 
 729/0 خلق فضاهایی براي ایجاد تعامالت انتقادي و گفتگو در کالس 
 686/0 ایجاد فرصت بحث و گفتگو در کالس درس 

 680/0 پرورش مهارت هاي ارتباطی یادگیري
 668/0 ایجاد گفتگوهاي منطقی در محیط دانشکده و در کالس درس 
 597/0 پرورش روحیه تفکر انتقادي در دانشجویان 
 582/0 انجام بحث در کالس درس بر سر رسیدن اهداف مورد نظر 
 513/0 آگاهی در مورد اهداف و روش هاي نوین آموزش و تدریس از سوي اساتید 
 754/0 ها و تیم هاي کاري و تحقیقاتیتشویق و حمایت از گروه  
 724/0 ایجاد فضاي فرهنگی به دور از بدگمانی و سوء ظن در دانشگاه میان اعضاي هیات علمی 
 678/0 استفاده از ارزشیابی خارج از مؤسسه 

 647/0 طراحی برنامه هایی به سوي تحول آفرینی از طریق کمک و مشورت خواستن از متخصصین امر کیفیت در آموزش عالی
تجزیه و تحلیل موانع، چالش هاي پیش روي مؤسسات آموزش عالی از طریق برگزاري جلسات منظم با  

 صاحببنظران و متصدیان دانشگاه ها.
594/0 

 555/0 درك صحیح تغییرات و جلوتر از زمان حرکت کردن 
 502/0 تشکیل گروه هاي فعال در کالس و در سطح دانشکده جهت تشویق به انجام امور 
 636/0 تالش در جهت جستجوي عمیق جنبه هاي مربوط به یادگیري از جانب آموزشگر 
تاکید بر افزایش مشارکت، توجه به ارزش ها، استفاده از تجربیات و به کارگیري متدهاي یادگیري از سوي  

 آموزشگر
572/0 

 564/0 استفاده از گستره اي از ابزارها و مواد کمک آموزشی جهت آموزش مفاهیم در کالس  آموزش و تدریس
 513/0 توجه به تجربیات فردي دانش جویان در جهت پیشبرد امر تحول آموزشی 
 639/0 تقویت توانایی حل مساله در دانشجویان 
 546/0 های در جهت تحول افرینی از جانب آموزش عالی به دانشگاهتعیین و اجراي سیاست هاي تشویق 

 527/0 ایجاد فرصت هاي سرمایه گذاري مالی خصوصی در مراکز آموزش عالی هاراهبردها و زمینه
 518/0 هاهاي آموزشی موفق در سایر دانشگاهالگوبرداري از شیوه 
 516/0 توجه به نیازهاي جامعه و بازار کار 
 508/0 د فضاي فرهنگی پویا و خواستار تحولایجا 
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رهبري نامی است که براي عامل استخراجی اولیه 
حاصل از تحلیل عاملی سازوکارهاي تاثیر گذار در امر 

آفرینی آموزشی برگزیده شد. ایجاد تحول در تحول
-فضاي دانشکده نیازمند رهبري با خصوصیات تحول

توان فوریتی ا میآفرین رآفرینی دارد. رهبري تحول
دانست که توانایی اعمال نفوذ و برقراري تعهد و یکسري 
اصول اخالقی مدون را در میان پیروان خود داشته باشد 

هاي محیطی، روح و با درك صحیح تغییرات و چالش
مقابله با آنها را در میان مخاطبین و اطرافیان خود بدمد. 

سازمان را به اینگونه رهبران این توانایی را دارند تا 
وري بیشتر هدایت کنند سمت اثربخشی و بهره

)Sadeghi & Pihie, 2012آفرین ). نقش رهبران تحول
هاي گوناگون، مدیریت ها و مراکز با نقشدر سازمان

هاي سازمانی، انگیزه افراد در به دست آوردن برنامه
همچنین ایجاد اعتماد بین اعضاء در دستیابی به اهداف 

هاي مختلفی ست. اینگونه رهبران اصوال راهسازمانی ا
براي انجام یک کار واحد دارند. هدف آنها تالش براي 
رسیدن به توسعه بهینه در انجام کارهاست و نه صرفا 

 ).Bolden et al., 2013اجرا و اتمام کارها (
هاي حوزه آموزشی نام دومین عامل صالحیت

توان میشناخته شده در این تحقیق است. صالحیت را 
ها و دانش مورد ها، تواناییبه عنوان ترکیبی از مهارت

نیاز جهت اجراي وظایف مخصوص نامید که با تلفیقی از 
گردد. به دانش تیوري و تجربیات علمی حاصل می

توانند چارچوبی واضح را براي ها میعبارتی صالحیت
هاي دانشگاهی، دانش توسعه و تشخیص رشته

 ).Newton, 2009فراهم آورند (آموختگان و اساتید 
هایی که توجه به صالحیت در آن بسیار یکی از حوزه

-طوري که میرسد، آموزش است. بهضروري به نظر می
هاي آموزش عالی را در مشخص توان یکی از چالش

هاي کلیدي مورد نیاز جهت یادگیري و نمودن صالحیت
 انجام وظایف دانست.

-ت آکادمیک را میهاي مورد نیاز مؤسساصالحیت
) به پنج دسته Boyer et al., 2006توان از نظر (
) توانایی تفکر 2) توانایی یادگیري 1تقسیم نمود: 

) توانایی تجزیه و تحلیل 4) توانایی حل مساله 3انتقادي 
) صالحیت در داشتن عقاید مستند و کسب 5مطالب و 

 & Schneckenberg(اطالعات. همچنین، به اعتقاد 

Johannes Wilder, 2006; Labanova & Shunin, 
هفت مرحله براي رسیدن به صالحیت مورد نیاز ) 2008

) 2) کسب اطالعات 1است. این مراحل عبارتند از: 
) توانایی عملیاتی کردن 4) توانایی اجرا 3کسب دانش 

اي شدن ) مرحله حرفه6هاي مورد توافق ) کسب لیاقت5
 ) کسب صالحیت.7و 

ته شده در این تحقیق به عنوان عامل سوم شناخ
آفرینی گذار در امر تحولیکی دیگر از عوامل تاثیر

است.  "یادگیري"آموزشی در مؤسسات آموزش عالی، 
آفرین براي اولین بار توسط مزیرو مفهوم یادگیري تحول

در تئوري خود پیرامون  مزیرو) بیان شد. 2000و 1997(
لی افراد و آفرین، بر روي خود کنتریادگیري تحول

ها تاکید زیادي پذیري آنها در انجام فعالیتمسئولیت
این دیدگاه را زمانی بیان کرد که دانشجو  مزیروداشت. 

از فضاي دانشگاهی به سمت فضاي کار حرکت نمود. در 
ها واقع این حرکت، حرکت از سوي حقایق محض، تئوري

هاي و اطالعات به سمت یادگیري و شناسایی چارچوب
ها، هاي شخصی و نگرشواقع در جامعه، ارزش عملی
طور تغییر دیدگاه جهانی شخص و ایجاد رفتار همین

 ). Cranton, 2002یادگیري بود (
تواند شامل ابعاد اخالقی مرتبط با این تئوري می

هاي تدریس، و تصورات آموزشگر باشد. نیات، روش
) Fetherston & Kelly, 2007طور به اعتقاد (همین

تواند درگیر تغییرات عمیقی -آفرین میگیري تحولیاد
مان، جهان پیرامون و در مورد آگاهی از سطح دانش

 شناخت خودمان باشد.
کیفیت در آموزش عالی چهارمین عامل شناخته 

آفرینی فقط گذار در این تحقیق بود. تحولشده و تاثیر
هاي تحولی در ذخایر ذهنی دانشجویان ارتباط به جنبه

بلکه ارزشیابی سطوح دانش و مهارت نیز در زمره  ندارد،
شود. استقرار نظام آفرینی محسوب میوظایف تحول

تواند در تحقق اهداف، نقش نظارتی در آموزش عالی می
اي دارد که اساسی ایفا نماید. واژه کیفیت مفهوم گسترده

ي ابعاد اجتماعی و جمعیت تواند در بردارندهمی
هایی در زمینه دستیابی به فرصت دانشجویان باشد و هم

 ). Bennet et al., 2010براي کارکنان باشد (
مفهوم کیفیت بسته به کاربردهاي گوناگونش در 

هاي مختلف متفاوت است. کیفیت اغلب به سازمان
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هاي خدماتی عنوان ترکیبی از وضعیت آینده و ویژگی
که قرار است به منظور برقراري رضایت و نیازهاي افراد 

شود. آموزش عالی امروزه با ایجاد شود، توصیف می
هاي ها و فعالیتفشارهاي بیشتري براي پیشرفت ارزش

 Heck & Johnsrad, 2000; Tanخود مواجه است (
& Kek, 2004رو حفظ و ایجاد کیفیت در ). از این

گیرد که اي را در بر میآموزش عالی ابعاد چند منظوره
-ها، تدریس و برنامهو فعالیتتواند شامل بعد وظایف می

ها، تحقیق و پژوهش، کارکنان، دانشجویان، و ریزي
فضاهاي آموزشی باشد. عامل پنجم شناخته شده به 
عنوان یکی دیگر از عوامل مؤثر در امر تحول آفرینی 

 آموزشی، آموزش و تدریس است.
اي از توسعه تدریس را می توان به عنوان پروسه

-توان تاکید تدریس تحولو، میمعرفی نمود از این ر
هاي آفرین را بر روي تفکر انتقادي و توسعه مهارت

ارتباطی دانست. در این شیوه تدریس دانشجویان باید 
-ها و مهارتهاي دانش موجود، فرصتبتوانند محدودیت

آفرین هاي مورد نیاز را تشخیص دهند. تدریس تحول
و یادگیري  ي تدریسنیازمند یک رهیافت تازه در زمینه

دارد. این روش نیازمند آگاهی بیشتر در مورد اهداف و 
ها دارد و باید بتواند رهیافت یادگیري محور را بر روش

 Fethersonرهیافت استاد محور ترجیح دهد. به اعتقاد 
& Kelly (2007) آفرین درگیر خلق تدریس تحول

فضاهایی براي ایجاد تعامالت انتقادي و گفتگو است و 
تید در پروسه تحول آفرینی درگیر القاي تجارب اسا

مشارکتی موجود در اجتماع و در کالس درس هستند. 
آفرینی گذار در امر تحولدر نهایت، عامل ششم تاثیر

توانند به هایی هستند که میآموزشی، راهبردها و زمینه
آفرینی را تسریع مستقیم امر تحولطور مستقیم و یا غیر

انند فراهم بودن فضاي مناسب و بخشند. عواملی م
هاي تشویقی در این خواستار تحول، اجراي سیاست

-زمینه، توجه به نیازهاي بازارکار، و الگوبرداري از شیوه
تواند مؤسسات آموزش عالی هاي موفق در این زمینه می
 را در مسیر تحول قرار دهد.

 
 

 گیريبحث و نتیجه

نوان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی به ع
ها ترین نهاد علمی که به امر پردازش انسانشاخص

ورزند، موتور محرکه و مغز متفکر جامعه بوده اهتمام می
و سکاندار حرکت به سمت توسعه و پیشرفت در دنیاي 

طوري که شوند. بهتحوالت گوناگون جهانی محسوب می
هاي هاي جامعه و توسعه در حوزهدرصد باالیی از نوآوري

تصادي، اجتماعی و ارتباطی در کشورها مختلف اق
-هاي تحولبستگی به وجود یک دانشگاه قوي با دیدگاه

 آفرینی دارد. 
ضعف در سیستم تعلیم Soudien (2010) به عقیده 

تواند به عنوان و تربیت و کیفیت سطح آموزشی می
ترین عامل بحرانی در آموزش عالی عصر حاضر مهم

افزون جامعه و یازهاي روزبا توجه به ناز طرفی، باشد. 
جمعیت زیاد دانشجویان، مراکز آموزش عالی نیازمند 

گذاري در جهت هاي سرمایهتوسعه و کاربرد مکانیزم
توان بیان نمود که حمایت از اهداف ملی هستند. لذا، می

آموزش عالی در دنیاي امروز با سه مساله عمده مواجه 
هاي رشته ) تناسب نیازهاي آموزشی به لحاظ1است: 

) کیفیت آموزشی و 2تحصیلی مورد نیاز واقعی جامعه 
 ) برقراري عدالت به لحاظ توزیع امکانات.3

توجه به همراهی با اینگونه مسایل، سبب شده تا 
انتقادهایی در زمینه اندیشه مجدد پیرامون ارکان 
آموزشی که مبتنی بر زمینه و اوضاع و احوال موجود 

آینده باشد، مورد بازنگري و  بینیبوده و در جهت پیش
ها تحول آفرینی در دانشگاهاین، بنابر  بازسازي قرار گیرد.

نیازمند فراهم آوردن محیطی است که اجازه کشف، 
شناخت و برقراري ارتباط با دیگران و بیان عقاید را 
فراهم نماید؛ نیازمند کار دسته جمعی و شناسایی 

ه انتقادهاي هاي مادي و معنوي و توجه بمحدودیت
 ).Fetherston & Kelly, 2007(سازنده و پویا دارد 

آفرینی در مراکز آموزش عالی کشاورزي ایران تحول
ها نیز نیازمند انجام یک تفکر سیستمی، شناسایی چالش

ها و باال بردن و مشکالت موجود، اصالح زیر ساخت
فرهنگ مؤسسات آموزشی به سمت پذیرش تحوالت در 

لف دارد. مادامی که این احساس نیاز هاي مختحوزه
شکل نگیرد، مقدمات دستیابی به امر تحول آموزشی نیز 

 افتد.اتفاق نمی
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به همین جهت، این تحقیق به منظور شناسایی 
آفرینی آموزشی گذار در امر تحولسازوکارهاي مهم تاثیر

در نظام آموزش عالی کشاورزي ایران، اقدام به بررسی و 
آفرینی به روش مون در زمینه تحولمرور آثار پیرا

متاسنتز کرده است. براي این منظور آثار منتشره به زبان 
پژوهشی  -فارسی و انگلیسی را که در منابع معتبر علمی

اند را به لحاظ داخل و خارج از کشور به چاپ رسیده
گیري، متد به کار رفته و نحوه انجام اهداف، روش نمونه

رد بررسی و مقایسه قرار داده آن، محتوا، و نتایج مو
مقاله منجر به جداسازي  30نتایج تحلیل این است. 

آفرینی سازو کار اصلی تاثیر گذار در امر تحول71
آموزشی در مؤسسات آموزش عالی شد. نتایج تحلیل 

سازو کار جداسازي شده در  71عاملی اکتشافی از 
 عامل اصلی گردید.  6تحقیق، منجر به جدا سازي 

کارهاي شناسایی شده که در حوزه رهبري بیشتر سازو
محور کلی  4توان در قالب گذار باشد را میتواند تاثیرمی

بندي نمود که عبارتند از: ایجاد احساس مطلوب و تقسیم
حس سربلندي در اعضاي هیات علمی، فراهم کردن 

هاي ذهنی، انجام فضایی پر شور جهت طرح چالش
اري ارتباط باز و راحت با هاي معنوي، و برقرحمایت

 & Pastorدست آمده در تحقیقات اعضا، که با نتایج به

Mayo,) 2006; Scarborough, 2010  نیز همخوانی (
ها تاکید سازو کارهاي شناسایی . در حوزه صالحیتدارد

شده بر پرورش روحیه اهداف گروهی، توانایی انجام کار 
ر با دیگران بود. دسته جمعی و توانایی برقراري توافق نظ

سازوکارهاي حوزه یادگیري بر استفاده از تجارب 
مشارکتی، ایجاد فرصت بحث و گفتگو و پرورش روحیه 

. )Soudien, 2010; Badat, 2010(انتقادي تاکید داشتند 
کارها بیشتر بر ایجاد فضاي در حوزه کیفیت توجه سازو

در  فرهنگی به دور از بدگمانی و سوء ظن بود. این مساله
 ,.Srikanthan, 2002; Bennet et al(نتایج تحقیق 

 سازو کارهاي حوزه نیز مورد تاکید بوده است.) 2010
آموزش و تدریس بر افزایش مشارکت فراگیران در کالس 

اي از ابزارها ها و استفاده از گسترهدرس، توجه به ارزش
تاکید داشتند در نتایج به دست آمده از تحقیقات 

)Bergea et al., 2006; Fetherston & Kelly, 2007; 

Glisczinski, 2007 ( نیز به عنوان عوامل تاثیر گذار بر
 آموزش و تدریس تحول آفرین تاکید شده است.

کارهاي شناسایی شده در حوزه همچنین، سازو
 حل راهبردها، بیشتر بر مسایلی از قبیل تقویت توانایی

-کردن فرصت هاي تشویقی، فراهممساله، ایجاد سیاست
کید کار تاگذاري، و توجه به نیازهاي بازارهاي سرمایه

 52عامل توانستند  حدود  6داشتند، که در مجموع این 
آفرینی آموزشی در درصد از واریانس تغییرات تحول

 مؤسسات آموزش عالی را تبیین نمایند.
اجراي این عوامل جهت دستیابی به امر تحول 

از  وایجاد فضا و زمینه مناسب آفرینی از طرفی نیازمند 
جانب دیگر، نیازمند اجراي یکسري راهبردهاي 

هاي مادي و معنوي است تا امر کارشناسانه و حمایت
تر در جهت آفرینی بتواند هر چه بهتر و آسانتحول

پیشرفت روند توسعه کشور و گام برداشتن در جهت 
 ،هاي جامعه و نسل جوان آنبرآوردن نیازها و خواسته

ا رتوان پیشنهادهاي زیر گام بردارد. بر این اساس می
 ارایه نمود:

الگوبرداري از اجراي تجارب یادگیري تحول  -1
آفرین در کشورهاي موفق و تطابق آن تجربیات با 

 شرایط بومی و امکاناتی کشور.
هاي رهبري موفق در اجرا و پیاده سازي سبک -2

فضاي تؤام هاي کشاورزي جهت فراهم ساختن دانشکده
 آفرینی.با اعتماد و اطمینان جهت دستیابی به تحول

م تدوین شیوه نامه بازنگري برنامه درسی در نظا -3
آموزش عالی کشاورزي ایران با مشارکت اساتید امر، 

 ذینفعان جامعه و مسئولین دست اندرکار.
تاسیس یک نهاد ملی براي ارزیابی کیفیت از  -4

 زي و نهادینه سازي کیفیتطریق پشتیبانی و ساختارسا
 در آموزش عالی ایران.

تشکیل کمیته ارتقاء کیفیت در هر دانشکده به  -5
ها به منظور افزایش روحیه رقابت پذیري در دانشگاه

 .عنوان موتور محرك در امر دستیابی به تحول آموزشی
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