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نقش مؤلفه های تاثیر گذار بر تحول آفرینی در نظام آموزش عالی کشاورزی ایران
ندا علیزاده ،1حسن صدیقی ،2غالمرضا پزشكی راد ،3مقصود فراست خواه
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 -1عضو هیات علمی سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج كشاورزی
 -2دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
 -3دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
 -4دانشیار مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی

چکیده

هـدف از ایـن تحقیـق تحلیـل مؤلفـه های تحـول آفرین آموزشـی در نظام آموزش عالی کشـاورزی ایـران بـود .در این تحقیق

از روش تحقیـق ترکیبـی (کیفـی +کمـی) اسـتفاده شـد .جامعـه آمـاری ایـن تحقیـق  361نفـر از اعضـای هیـات علمـی شـاغل به

تدریـس در پردیـس کشـاورزی و منابع طبیعی دانشـگاه تهران ،دانشـکده های کشـاورزی دانشـگاه های تربیت مدرس و شـیراز
بودنـد کـه از بیـن آنهـا  186نفـر ( )n=186بـه روش نمونـه گیـری طبقـه ای بـه عنـوان نمونـه آمـاری تحقیـق گزینـش شـدند و در
نهایـت  166پرسشـنامه بازگشـت و مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار گرفـت .گـرد آوری داده ها در ایـن تحقیق در قالـب دو بخش کلی

بـه انجـام رسـید .اول روش کیفـی فراترکیـب کـه در آن داده هـای ناشـی از فراترکیـب بـا گـرد آوری داده هایـی ماننـد هـدف ها،
نـوع و چگونگـی نمونـه گیـری ،روش تحقیـق بـه کار رفتـه ،تحلیـل محتـوا ،و تحلیـل نتیجه هـا به دسـت آمدند .نتیجههـای این

تحلیـل منجـر بـه شناسـایی پنـج عامـل اصلـی اثرگـذار در تحـول آفرینـی آموزشـی (یادگیـری ،آمـوزش و تدریـس ،صالحیـت،

کیفیـت آموزشـی ،و رهبـری) شـد .دوم روش معـادالت سـاختاری که بـه منظور آزمـون فرضیههـای مربوطه به معادله اسـتفاده
شـد .نتیجههـای دسـت آوردهـا نشـان دادنـد کـه متغیرهـای مـدل هـای نویـن یادگیـری ،سـبکهای رهبـری و صالحیـت های
آموزشـی اثـر معنـی داری بر تحول آموزشـی داشـتند.

کلید واژهها :تحول آفرینی آموزشی ،آموزش عالی کشاورزی ،مؤلفه های تحول آفرینی آموزشی

نویسندهی مسئول :ندا علیزاده

رایانامهnedalizadeh@yahoo.com : :

دریافت 93/12/18 :؛پذیرش94/5/19 :
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مقدمه

اهمیــت باالتــری اســت؛ زیــرا مســئله تولیــد علــم در آن

دانشــگاه هــا و مؤسســه هــای آمــوزش عالــی بــه عنــوان

کشــورها ســال هاســت ،جایــگاه مناســب خــود را پیــدا کــرده

متخصصــان مشــغولند ،موتــور محرکــه و مغــز متفکــر جامعــه

در حــوزه هــای مختلــف آموزشــی و پژوهشــی بســیار احســاس

شــاخص تریــن نهــاد علمــی کــه بــه امــر پــرورش کارشناســان و
بــوده و ســکان دار حرکــت بــه ســمت توســعه و پیشــرفت در

گســتره پردامنــه جهــان بــه شــمار مــی آینــد .بــه طــوری
کــه درصــد باالیــی از نــوآوری هــا بــرای توســعه در حــوزه

هــای مختلــف اقتصــادی ،اجتماعــی و ارتباطــی در کشــورها
بســتگی بــه وجــود ایــن مؤسســه هــا بــا دیــدگاه هــای تحــول

آفرینــی دارد.

اســت ولــی ،در کشــور مــا ،نیــاز بــه دگرگونــی هــای ســریعی

مــی شــود.

در ایـن راسـتا ،مـور ( ،)2005تحـول را واژه ای توانمنـد تر

از تغییـر معرفـی و بیـان مـی کنـد ،در علـوم اجتماعـی جدید،
تحـول روی عمـل ،تغییـر ،رفتـار ،حرکـت ،و تجدیـد سـاختار

تمرکـز دارد .تحـول را مـی تـوان حرکـت از یـک وضعیـت بـه
وضعیـت دیگـر تعریـف کـرد کـه در حـوزه آمـوزش عالـی مـی

ایــن ســال هــا ،بــه ویــژه پــس از ســال  ،1990شــاهد

توانـد در زمینـه هـای مختلـف دانشـی ،شـیوه هـای مختلـف

بــوده ایــم .برخــی از ایــن دگرگونیهــا را مــی تــوان در افزایــش

و خـط مشـیها و سیاسـت گذاریهـا تعریـف شـود (ناگاتـا،

دگرگونــی هــای مهمــی در نظــام آمــوزش عالــی سراســر جهــان
داوطلبــان ورود بــه نظــام آمــوزش عالــی دانســت کــه خــود

ناشــی از ســه عامــل :افزایــش جمعیــت ،جســتجوی شــغل

مناســب؛ نیــاز بــرای آمــوزش عالــی همــراه بــا خواســتههای
جدیــد و گوناگــون؛ و کنتــرل آمــوزش عالــی بــه لحــاظ تنــوع

منابــع و تامیــن ســرمایه و کاســتن از مســئولیت ســنگین
دولــت هــا دانســت.

یادگیـری دانشـجویان ،سـبک رهبـری ،فضـای فرهنگـی،
2007؛ فترسـون و کلـی2007 ،؛ گلیسزنسـکی.)2002 ،

تحـول آفرینـی در نظـام آمـوزش عالـی ایـران نیازمنـد

معرفـی شـماری از ویژگـی هـا اسـت (باشـام .)2001 ،مفهـوم
یادگیـری تحـول آفریـن بـرای نخسـتین بـار توسـط مزیـرو
( 1997و  ،)2000بیـان شـد .مزیـرو در فرضیـه ی خـود

پیرامـون یادگیـری تحـول آفریـن ،بـر خـود کنترلـی افـراد و

نظـام آمـوزش عالـی بـه واسـطه نقـش آموزشـی خـود مـی

مسـئولیت پذیـری آنـان در انجـام فعالیتهـا ،تاکیـد زیـادی

توسـعه سـرمایه انسـانی ،خلـق دانـش ،و ارایـه خدمـات

از فضـای دانشـگاهی بـه سـمت فضـای کار حرکـت کنـد .در

توانـد نیـروی محرکـهای بـرای توسـعه اجتماعـی -اقتصـادی،
بـه گروههـا و انجمـن هـا بـه شـمار آیـد .در واقـع ،هـدف

نظـام آموزشـی بایـد شـکوفا کـردن اسـتعدادها ،قابلیتهـا

و شایسـتگیها مـی باشـد نـه تعریـف و ترسـیم آینـده بـرای
دانشـجویان باشـد .در واقـع نظـام آموزشـی موجـود مسـئول

تربیـت هـزاران متفکـر آینـده در برابـر دگرگونـی های سـریع و

عمیـق سـاختارمند جامعـه امـروز اسـت (بـادت.)2010 ،

داشـت .مزیـرو ایـن دیـدگاه را هنگامـی بیـان کرد که دانشـجو

واقـع ایـن حرکـت ،حرکـت از سـوی حقایـق محـض ،فرضیـه

هـا و اطالعـات به سـمت یادگیـری و شناسـایی چارچوب های
عملـی واقـع در جامعـه ،ارزش هـای شـخصی و نگرشهـا ،نیز

تغییـر دیـدگاه جهانـی شـخص و ایجـاد رفتـار یادگیـری اسـت
(کرانتـون.)2002 ،

فرضیـهی رهبـری تحـول آفریـن ،یکـی دیگـر از عامـل

جامعــه ی در حــال پیشــرفت مــا بــه شــدت نیازمنــد یــک

هـای مـورد توجـه در تحـول آفرینـی آموزشـی بـه شـمار مـی

هــم نوعــی توســعه آموزشــی -پرورشــی باشــد و هــم بتوانــد

ضـروری بـرای موفقیـت مدیریـت در ایجـاد تغییـر پذیـری

دیــدگاه آموزشــی جدیــد و در عیــن حــال کارآمــد اســت کــه
چشــم انــداز روشــنی از آینــده آمــوزش کشــور را ترســیم
نمایــد .ترســیم دیدگاهــی تحولگــرا در آمــوزش عالــی مــی
توانــد آغازگــر دگرگونــی هــای گســترده علمــی بــرای رقــم زدن
نظــام آمــوزش عالــی پاینــده باشــد و بــی شــک پیشــبرد هــر

چــه بیشــتر بــه ایــن موضــوع در کشــورهای در حــال توســعه

ماننــد کشــور مــا ،نســبت بــه کشــورهای توســعه یافتــه دارای

آیـد .رهبـری تحـول آفریـن را مـی تـوان بـه عنـوان کیفیتـی

هـای سـازمانی تحـول آفریـن دانسـت (سـیمیک .)1999 ،بـه
عبارتـی ،رهبـری تحـول آفریـن یـک حالـت آرمانـی و مطلوب

(ایده آل) به رسـمیت شـناخته شـده هم توسـط رهبران و هم

ذینفعـان اسـت (نیکولـز.)2008 ،

یکـی دیگـر از مفهـوم هـای مـورد توجـه در زمینـهی تحول

آفرینـی آموزشـی ،معرفـی صالحیـت هـا و معیـار هـا و عامـل
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هـای دخیـل در آن اسـت .یکـی از حـوزه هایـی کـه توجـه بـه

اداره امـور مؤسسـه هـای آمـوزش عالـی ،بـه ویژه دانشـگاه

اسـت .بـه طـوری کـه مـی تـوان یکـی از چالـش هـای آموزش

مهمتریـن و پیچیـده تریـن موضـوع در سیاسـت گـذاری

صالحیـت در آن بسـیار ضـروری بـه نظـر مـی رسـد ،آمـوزش
عالـی را در مشـخص کـردن صالحیـت هـای کلیدی مـورد نیاز

بـرای یادگیـری و انجـام وظایـف دانسـت که بـرای ایـن منظور

نیازمنـد ایجـاد فرهنـگ یادگیـری جدیـدی اسـت .صالحیـت
را مـی تـوان بـه عنـوان ترکیبـی از مهـارت هـا ،توانایـی هـا و
دانـش مـورد نیـاز برای اجـرای وظیفـهای ویـژه برشـمرد که با

تلفیقـی از دانـش نظـری و تجربـه های علمی حاصل می شـود
(نیوتـون.)2009 ،

تحــول آفرینــی تنهــا بــه جنبــه هــای تحولــی در

اندوختههــای ذهنــی دانشــجویان ارتبــاط نــدارد ،بلکــه

ارزشــیابی ســطوح دانــش و مهــارت نیــز جــزو وظیفـهی تحول

آفرینــی بــه شــمار مــی آیــد .بــر پایــه ســند چشــم انــداز 20
ســاله جمهــوری اســامی ایــران ،کشــور بایــد جایــگاه نخســت

علمــی و اقتصــادی را تــا  19ســال آینــده (نســبت بــه ســال

 )1394در بیــن کشــورهای همســایه ،خاورمیانــه و آســیای
میانــه کســب کنــد و ایــن امــر بــدون توجــه بــه آمــوزش عالــی

و دانشــگاه هــا بــه منظــور ارتقــای کیفیــت نیروهــای انســانی

ناممکــن اســت؛ از ایــن رو ،نظــام نظارتــی در آمــوزش عالــی
مــی توانــد در تحقــق هــدف هــا ،نقــش اساســی ایفــا کنــد.
(ســیادت و کوهســاری.)2009 ،

هایـی کـه مبتنـی بـر آمـوزش باشـند ،بـه احتمـال زیـاد
آمـوزش عالـی اسـت .اگـر دانشـگاه هـا میخواهنـد در جهـان

رو بـه رشـد و دانـش افـزای امـروزی باقـی بمانند ،نمـی توانند
هـم در حالـت سـنتی بـه سـر برنـد و هـم بـه روزهـای بهتـر دل

ببندنـد ،لـذا ،از دانشـگاه هـا انتظـار مـی رود کـه تحـول را

سـرلوحه برنامـه های خـود قرار دهند (سـیادت و کوهسـاری،
 .)2009بـر همیـن پایـه هـدف اصلـی ایـن تحقیق دسـتیابی
بـه مدلـی بـرای تحـول آفرینـی در نظـام آمـوزش عالـی ایـران

و سـنجش و ارزیابـی آن در دانشـکده هـای کشـاورزی ایـران
مـی باشـد.

روش شناسی

ایـن پژوهـش بیشـتر جنبـهی کاربـردی داشـته و بـه روش

آمیختـه اجـرا شـده اسـت .هـدف از انجـام مرحلـه کیفـی
تحقیـق ،پاسـخگویی بـه ایـن پرسـش بـود کـه در اصـل چـه

مؤلفـه هایـی در تحـول آفرینـی نظام آمـوزش عالی کشـاورزی
ایـران تاثیرگذارنـد کـه بـرای پاسـخ بـه آن اسـتفاده از یـک

رهیافـت تفسـیری (بـه منظـور بررسـی دیـدگاه هـای مطـرح

شـده و واقعیـت هـای اجتماعـی موجـود) نیـاز بـود .بـه همین

جهـت ،از روش فـرا تحلیـل کیفـی یا فراترکیب اسـتفاده شـد.

بنابـر گـزارش جلیلـی ( ،)2003نسـبت بیـکاری در بیـن

فراترکیـب (متاسـنتز) بـه منظـور مقایسـه مفهومهـا ،تجزیـه و

پایـه آمـار سـال  ،)1380برابـر  28درصـد گـزارش شـده که این

موضـوع تحقیـق انجـام مـی شـود .گزینـش ایـن روش بـه ایـن

بیـش از  147هـزار دانـش آموختـه دانشـگاهی کشـاورزی (بـر
میـزان دو برابـر نـرخ بیـکاری در بیـن دیگـر دانـش آموختگان

بیـکار و همچنیـن باالتریـن نسـبت بیـکاری در بیـن کل دانش
آموختـگان دانشـگاهی در کشـور اسـت.

تحلیـل محتـوا ،طبقـه بنـدی یافتههـا و بـاز اندیشـی پیرامون
دلیـل صـورت پذیرفت که بیشـتر اثرهـای چاپ شـده پیرامون

موضـوع تحـول آفرینـی بـه صـورت کیفـی بـه انجـام رسـیده
بودند.

ایـن وضعیـت ضمـن بازگویـی شـرایط نگـران کننـده ی

انجــام فراترکیــب در قالــب چهــار محــور بــه انجام رســیدند

نیروهـای دانـش آموختـه امـکان حضـور تاثیرگـذار در بخـش

فراترکیــب آثــار مرتبــط بــا حــوزه تحــول آفرینــی آموزشــی

اشـتغال دانـش آموختـگان کشـاورزی ،بـه منزلـه آن اسـت که

کشـاورزی را پیـدا نکردهانـد کـه ایـن امـر لـزوم توجه بـه تحول
آفرینـی آموزشـی در بخـش کشـاورزی ،بـه ویـژه در دانشـکده

هـای کشـاورزی را کـه مـی تواننـد نقـش مهمـی در ارتقـای
توانایـی هـا ،گسـترش ظرفیـت فکـری ،ایجـاد خالقیـت و

نـوآوری ،ارتقـای سـطح کیفیـت دانـش و مهـارت هـای ارایـه

شـده داشـته باشـند ،چنـد برابـر مـی سـازد.
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کــه عبارتنــد از :تعییــن هــدف؛ هــدف ایــن روش تحقیــق،

و اســتخراج فرضیــه هایــی از آنهــا بــه منظــور آســانگری در
امــر رســیدن بــه مفهــوم تحــول آفرینــی آموزشــی بــود نمونــه

گیــری؛ نحــوه نمونــه گیــری در ایــن روش تحقیــق بدیــن
صــورت بــود کــه اثرهــای برگزیــده عبــارت بودنــد؛ از مقالــه

هــای چــاپ شــده در مجلههــای معتبــر بیــن المللــی ،کتــاب
هــای مرتبــط ،و مقالــه هــای ارایــه شــده در همایــش هــای
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معتبــر در حــوزه تحــول آفرینــی آموزشــی در مؤسســههای
آموزشــی.

بنابــر نظــر (بونــداس و هــال ،)2007 ،کمتریــن حجــم

نمونــه بــرای انجــام فراترکیــب بیــن  10تــا  12منبــع اســت

کــه در ایــن تحقیــق از  30منبــع اســتفاده شــد .گــردآوری

داده هــا :بــه منظــور گــرد آوری داده هــای مــورد نیــاز تحقیــق
بــرای انجــام فراترکیــب ،منبــع هــای برگزیــده بــه لحــاظ هدف

هــا ،چگونگــی نمونــه گیــری ،نــوع روش شناســی بــه کار رفته،

محتــوا ،و یافتــه هــای تحقیــق مــورد بررســی قــرار گرفتنــد.
اعتبــار اثرهــای گزینــش شــده؛ بدیــن صــورت کــه کلیــه اثرهــا
بــه دو زبــان فارســی و انگلیســی بودنــد ،بیــن ســال هــای

 2000-2012چــاپ شــده و زمینــه هــای موضوعــی مقالــه
هــای برگزیــده پیرامــون تحــول آفرینــی آموزشــی در مؤسســه
هــای آمــوزش عالــی بودنــد.

بـرای تعییـن حجـم نمونـه از جـدول مـورگان و روش نمونـه

گیـری طبقـه ای اسـتفاده شـد و در نهایـت حجـم نمونـه مورد
بررسـی  186تـن بـرآورد شـد.

ابـزار تحقیـق پرسشـنامهای تشـکیل شـده از پنـج بخـش

شـامل الزامهـای تحـول آفرینـی ،تحـول آفرینـی آموزشـی،

راهبردهـا و زمینـه هـای اثرگـذار در امـر تحـول آفرینـی
آموزشـی ،و ویژگیهـای فـردی و حرفـه ای اعضـای هیـات
علمـی بـود کـه بـا اسـتفاده از روش تحقیـق کیفـی (فراترکیب)

شناسـایی و طراحـی شـده بـود.

ســازهی وابســته تحقیــق نیــز تحــول آفرینــی آموزشــی

بــود کــه از پنــج مؤلفــه تشــکیل شــده و بــا طیــف لیکــرت

پنــج قســمتی (خیلــی کــم ،کــم ،متوســط ،زیــاد ،و خیلــی

زیــاد) مــورد بررســی قــرار گرفــت .بــرای تعییــن روایــی
پرسشــنامه از روایــی تشــخیصی بــه روش تعییــن شــاخص

بـه منظـور دسـتیابی به هـدف دوم تحقیـق كه ارایـه نظریه

میانگیــن واریانــس اســتخراج شــده ( )AVEاســتفاده شــد.

ایـران ،بـا توجـه بـه مؤلفـه هـای یافـت شـده در قسـمت اول

ســازه مــورد بررســی تحــت تاثیــر متغیرهــا (نشــانگرها) بــوده

ای پیرامـون تحـول آفرینـی آموزشـی در نظـام آمـوزش عالـی
تحقیـق بـود ،از روش تحقیـق نظریـه برخاسـته از داده هـا

بـه روش سـاختارمند ،اسـتفاده شـد .ایـن روش نیازمنـد سـه
مرحلـه کـد گـذاری بـاز ،محـوری و گزینشـی بـود.

ایــن ضریــب نشــان مــی دهــد کــه چــه درصــدی از واریانــس

اســت .محققــان مختلــف مقــدار  0/5بــه بــاال را بــرای مناســب

بــودن ایــن شــاخص تعییــن کــرده انــد .بــرای رســیدن بــه ایــن
ســطح ،گویــه هــای بــا بــار عاملــی کمتــر از  0/5در هــر ســازه

در مرحلــه بعــد تحقیــق از دیــدگاه کمــی بــر تبییــن مــدل

حــذف شــدند تــا مقــدار ایــن شــاخص بــه بــاالی  0/5برســد

ایــران تمرکــز داشــت .بــرای ایــن منظــور از مــدل معادل ـهی

بدیـن منظـور گویـه هـای اضافـی هر سـازه از تحلیـل خارج

تحــول آفرینــی آموزشــی نظــام آمــوزش عالــی کشــاورزی
ســاختاری ( )SEMاســتفاده شــد؛ بــه عبارتــی در مرحلــه
کمــی جنبــه هــای مشــاهده پذیــر کــه قابــل انــدازه گیــری
باشــند ،نیــز اســتفاده شــد.

(ادکاک و کولیئــر.)2007 ،

شـدند .برای تعیین اعتبار نیز شـمار  30پرسشـنامه از اعضای
هیـات علمی خارج از نمونه (دانشـکده منابـع طبیعی پردیس
کشـاورزی و منابـع طبیعی دانشـگاه تهـران) تکمیـل و ضریب

جامعـهی آمـاری ایـن تحقیـق  361تـن از اعضـای هیـات

آلفـای کرونبـاخ بـرای بخـش هـای یادشـده محاسـبه شـد

بنـدی در سـال  1391جـزو دانشـکده هـای برتـر کشـاورزی

جملـه اینکـه بـرای همـه گویه هـای یک سـازه ارزش یکسـانی

علمـی شـاغل در سـه دانشـکده کشـاورزی کـه بـه لحـاظ رتبـه

در سـطح کشـور بـه شـمار آمدنـد (رتبـه بنـدی دانشـگاه هـا و
مؤسسـه هـای آمـوزش عالـی وزارت علـوم1391 ،؛ رتبه بندی
دانشـگاه های کشورهای اسلامی ،)1391 ،پردیس کشاورزی

و منابع طبیعی دانشـگاه تهران ،دانشـکده کشـاورزی دانشگاه
تربیـت مـدرس و دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه شـیراز بـود.

(جـدول  .)1بـا توجـه به نارسـاییهای روش آلفـای کرونباخ از
قایـل مـی شـود ،در ایـن تحقیـق از روش پایایـی مرکـب نیـز

اسـتفاده شـد کـه ضریـب هـای آن در جـدول  1آمـده اسـت.

سـازه هایـی کـه  CRآنهـا باالتـر از  0/6شـد ،پایایـی شـایان
پذیرشـی دارنـد و هـر چـه این مقـدار به یـک نزدیک تر باشـد،
پایایی آن بیشـتر اسـت.
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نقش مولفه های تاثیرگذار بر تحول ...

جدول -1نتایج روایی و پایایی سازه های مورد بررسی تحقیق همراه نشانگرها
بعد

میانگین واریانس استخراج
شده ()AVE

ضریب پایایی
مرکب ()CR

آلفای کرونباخ

یادگیری تحول آفرین
رهبری تحول آفرین
صالحیت های آموزشی
کیفیت در آموزش عالی
آموزش و تدریس تحول آفرین

0/86
0/87
0/84
0/81
0/85

0/90
0/92
0/95
0/94
0/91

0/70
0/93
0/80
0/72
0/83

مدل های نوین یادگیری
سبک های رهبری
کیفیت در آموزش عالی
صالحیت های آموزشی

0/88
0/81
0/94
0/93

0/95
0/95
0/95
0/98

0/85
0/71
0/78
0/81

-

0/93

0/97

0/92

صفت مکنون

تحول آفرینی آموزشی

الزامهایتحول آفرینی

راهبرهای تحول آموزشی

یافتهها

چگونگی توزیع هشت هدف استخراج شده نشان داد که

میانگیـن سـنی اعضـای هیـات علمـی سـه دانشـکده

یادگیری تحول آفرین با  9تکرار ،بیشترین هدف مورد بررسی

بـا انحـراف معیار  8سـال بـود .بیشترین اعضـای هیات علمی

تکرار ،تدریس و آموزش تحول آفرین با  5تکرار ،دگرگونی ها

کشـاورزی دانشـگاه تهـران ،تربیـت مـدرس و شـیراز  49سـال
در سـه دانشـکده یـاد شـده ( 97درصـد) مـرد و رتبـه علمـی

 48درصـد ،دانشـیار بـوده و  52درصـد از آنـان آخریـن مـدرک
تحصیلـی خـود را در خـارج از کشـور دریافـت کـرده بودنـد.
تحلیل هدفها از مرحله فراتركیب:

از هـدف هـای بیـان شـده در  30منبع برگزیـده در تحقیق،

هشـت محـور زیر بـه عنوان آن چـه تاکید زیـادی روی آنها می

شده اسـتخراج گردیدند:

در بین منبع ها به شمار می آمد .رهبری تحول آفرین با 7

و چالش های پیش روی نظام آموزش عالی با  4تکرار ،تجربه

های یادگیرندگان  3تکرار ،و مساله کیفت آموزشی ،صالحیت

ها و سیاست های تحول آفرینی هر کدام با  2تکرار به ترتیب
به عنوان پرکاربرد ترین هدف های مورد بررسی در زمینه

تحول آفرینی آموزشی شناخته شدند.

تحلیـل نمونـه هـای بـه کار رفتـه در  30منبـع مـورد نظـر

تحقیـق مشـخص شـد کـه از ایـن شـمار 15 ،منبـع بـه صـورت

 -1ارزیابـی ،توصیـف و اسـتنباط تجربه هـای یادگیرندگان

مـروری بـه بررسـی مسـاله تحـول آفرینـی آموزشـی پرداختـه

 -2بررسـی امـکان پذیـری ،برتـری هـا و بازدارنـده هـای به

شـدند .مدیـران آموزشـی در  4منبـع و اعضـای هیـات علمـی

 -3بررسی مساله کیفیت در آموزش عالی؛

تحـول آموزشـی شـناخته شـدند.

در حـوزه هـای مختلف تحـول آفرینی؛
کارگیـری یادگیـری تحـول آفرین؛

بودنـد .در  9منبـع دانشـجویان بـه عنـوان نمونـه گزینـش

نیـز بـا  3تکـرار ،بـه عنـوان نمونـه مـورد نظـر بـرای شناسـایی

 -4معرفـی سـبک هـا و فرضیـه هـای الزم بـرای یـک رهبـر

روش شناسـی بـه کار رفتـه در ایـن  30منبـع در دو بخـش؛

 -5بیـان دگرگونـی هـا و چالـش هـای پیـش روی تحـول

تحقیـق ،مورد بررسـی قـرار گرفت .از بررسـی روش تحقیق به

 -6بررسی چشم انداز های سیاسی تحول در آموزش عالی؛

بـه صـورت کیفـی انجـام شـده بودنـد .تحقیقـات کیفـی ارایـه

تحـول آفرین؛

آمـوزش عالـی؛

 -7معرفـی صالحیـت هـای آموزشـی مـورد نیـاز در تحـول

آمـوزش عالـی؛ و

 -8بررسـی فرآینـد تدریـس و آمـوزش تحـول آفریـن در

مراکـز آموزشـی.
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نـوع روش بـه کار رفتـه در تحقیـق و چگونگـی انجـام روش

کار رفتـه در منبـع هـای برگزیـده مشـخص گردید کـه  22منبع
شـده در قالـب مـرور ادبیـات و بررسـی دیـدگاه هـای پیرامـون
تحـول آفرینـی ،مصاحبه هـای عمیق و سـاختارمند ،برگزاری

همایـش هـا ،و اسـتفاده از روش نظریـه برخاسـته از داده هـا
انجـام پذیرفته بودند .هشـت منبع نیز بـه روش ترکیبی انجام
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پذیرفتـه بودنـد کـه در بخـش کمی بیشـتر از پرسشـنامهای که

• شناسـایی عامـل هـای شـخصیتی و رفتـاری اثرگـذار در

حضـوری در اختیـار مخاطبـان قـرار گرفت.

روش تحقیق نظریه برخاسته از داده ها ،یک شیوهی

رهبـری تحـول آفریـن.

برگرفتـه از بخـش کیفـی تحقیـق بـود ،اسـتفاده و بـه صـورت
چهارمیـن مرحلـه تحلیـل و بررسـی محتـوای  30منبـع

پژوهش کیفی است که به وسیله آن با استفاده از یک دسته

محورهایـی كـه بیشـترین فراوانـی موضوعـی منابـع را بـه خود

نماد گذاری باز ،محوری و گزینشی استفاده می شود .در مرحله

داده ،نظریهای تکوین می یابد .برای این منظور از سه مرحله

برگزیـده بـود کـه منجـر بـه شناسـایی شـش محـور بـه عنـوان

اختصـاص داده بودنـد (جـدول  ،)2شـد كـه عبـارت بودنـد از:

نماد گذاری باز ،اطالعات به دست آمده از مرحله اول تحقیق

• شناسایی مفاهیم و فرضیه ها پیرامون یادگیری تحول آفرین.

طبقه ،تقسیم شدند که در نهایت شش محور اصلی (یادگیری

• بیـان تجربـه هـای یادگیرنـدگان نسـبت بـه شـیوه هـای

تحول آفرینی ،آموزش و تدریس تحول آفرین ،کیفیت در

 -2آموزش و تدریس تحول آفرین شامل:

زیر بخش های مربوط به هر محور ،جدا سازی شد.

(فراترکیب) ،از طریق جزء به جزء کردن به چندین مقوله/

 -1یادگیری تحول آفرین شامل:

تحول آفرین ،رهبری تحول آفرین ،صالحیت های مورد نیاز

• شناسایی مدل های نوین یادگیری برای تحول آفرینی.

آموزش عالی ،و چالش های مرتبط با تحول آفرینی) به همراه

یادگیـری تحـول آفرینـی.

در مرحله نماد گذاری محوری ،یک مقوله اصلی نماد

• شناسایی راهبردهای تحول آفرینی آموزشی.

• شناسایی مفهوم معماری آموزشی و برتری های ایجاد آن.

گذاری باز (تحول آفرینی آموزشی) گزینش شد و در مرکز

• شناسایی مفهوم صالحیت آموزشی.

مرتبط شدند .دیگر مقوله ها شامل شرایط علی (عامل هایی

فرایند مورد بررسی قرار گرفت ،سپس دیگر مقوله ها به آن

 -3صالحیت های مورد نیاز تحول آفرینی شامل:

• معرفی صالحیت های مورد نیاز آموزش تحول آفرین.

که مقوله اصلی را تحت تاثیر قرار می دهند) ،راهبردها (اقدام

• شناسایی مفاهیم مربوط به کیفیت آموزشی.

زمینه ای و واسطه ای (عامل های محیطی و زمینه ای ویژه

هایی که در رابطه با مقوله اصلی انجام می شود) ،شرایط

 -4کیفیت در آموزش عالی شامل:

• شناسایی مدل های اثرگذار در حفظ کیفیت آموزش عالی.

ای که راهبرد را تحت تاثیر قرار می دهد) ،پیامدهای به دست

-6رهبری تحول آفرین شامل:

محیطی و زمینه ای و پیامدها و نظریه تحول آفرینی آموزشی

آمده در نگاره 1رابطه میان شرایط علی ،راهبردها ،شرایط

 -5دگرگونی ها و چالش های پیش روی تحول آفرینی

به دست آمده را نشان میدهد.

• شناسایی مفاهیم و فرضیه های رهبری تحول آفرین.
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شرایط مالی و سرمایه گذاری
اجرای سیاست های تشویقی

زمینه ها

مدل همیاری
Collaborative Model

مدل های نوین
یادگیری

یادگیری تحول آفرین
رهبری تحول آفرین
صالحیت آموزشی

سبک های رهبری
تحول آموزشی

الزامات تحول

مدل تحول آفرین
تجربه های یادگیرندگان
تقابلی
بدون مداخله
تحول آفرینی

کیفیت آموزشی

کیفیت در آموزش عالی

صالحیت مورد انتظار
صالحیت بین فردی

صالحیت آموزشی

صالحیت راهبردی
علمی/دانشگاهی
خدمات

راهبردها

توجه به تجربه های فردی

سازمانی

توجه به نقش روانشناسی در یادگیری
استفاده از شیوه بازتاب انتقادی
استقرار نظام نظارتی در آ.ع

نگاره -1مدل نظری تحول آفرین
در ایـن تحقیـق بهمنظـور خالصهسـازی گویههـای

تأییدی اسـتفاده شـد و سـپس یافتههـا در مدلسـازی آماری

بهمنظـور حـذف گویههـای نامربـوط ،در آغـاز از تحلیل عاملی

پــس از حــذف و پاالیــش متغیرهــای وارد نشــده در

بهکاررفتـه در بخشهـای مختلـف پرسشـنامه ( 71گویـه) ،نیز
اکتشـافی اسـتفاده شـد .دلیـل اسـتفاده از تحلیـل عاملـی
اکتشـافی در ایـن مرحلـه پیـش از تحلیـل عاملی تأییـدی این

اسـت که ورود متغیرهای کماهمیت در معادلههای سـاختاری

برآورد نشـده یـا برآوردهای غیردقیق میشـود .لـذا محقق در
آغـاز در قالـب تحلیل عاملـی اکتشـافی ،گویه هـای کماهمیت

بـا بـار عاملـی کمتـر از  0/5و متغیرهایـی کـه بـا دیگـر سـازهها

رابطـه معنـیدار نشـان نمیدهند را حـذف کـرده و متغیرهای
باقیمانـده را وارد دسـتگاه مـدل معادلههـای سـاختاری
کـرده و در قالـب تحلیـل عاملـی تأییـدی معنـیداری متغیرها

موردبررسـی قـرار میدهـد (کالنتـری .)1385 ،بهاینترتیـب
در آغـاز ،از تحلیـل عاملی اکتشـافی و پـسازآن تحلیل عاملی
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اسـتفاده شدند.

عاملهــای اســتخراجی ،ســازوکارهای باقیمانــده (47
گویــه) در شــش دســته (عامــل) بهعنــوان عاملهــای

تأثیرگــذار در تحولآفرینــی آموزشــی ،تقســیمبندی
شــدند .مقــدار آزمــون  KMOبرابــر  0/71بــود کــه بــه همــراه
معنــاداری آزمــون بارتلــت نشــان از انســجام بســیار خــوب

دادههــا بــرای انجــام تحلیــل عاملــی داشــت .بــر پایــه جــدول

 ،2مشــخص شــد کــه شــش عامــل :شــاخصهای تحــول
آموزشــی (دربردارنــده پنــج مؤلفــه یادگیــری ،رهبــری،

صالحیتهــای آموزشــی ،آمــوزش و تدریــس تحولآفرینــی،
و کیفیــت آموزشــی)؛ مدلهــای نویــن یادگیــری؛ ســبکهای

رهبــری؛ مدلهــای کیفیــت آموزشــی؛ صالحیتهــای
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آموزشــی (بهعنــوان پیشنیازهــا و الزامهــای اجــرای تحــول

مدلهــای نویــن یادگیــری ،ســبک رهبــری و صالحیتهــای

مقــدار ویــژه بیشــتر از یــک استخراجشــدهاند کــه بــا زیربنــای

نشــانگرها از حــد بحرانــی  1/96باالتــر محاسبهشــده بنابرایــن

آموزشــی)؛ و راهبردهــا و زمینههــای تحــول آموزشــی ،بــا
نظــری تحقیــق (بخــش کیفــی) تطابــق داشــتند .مقادیــر بــار
عاملــی هــر یــک از نشــانگرها در جــدول  3آمــده اســت.

بـر پایـه نتیجـهی تحلیـل عاملـی اکتشـافی ،متغیرهـای

مربـوط بـه هـر یـک از سـازههای موردبررسـی در قالـب مـدل
اندازهگیـری یـا تحلیـل عاملـی مرتبـه دوم ارزیابـی شـدند.

در ایـن مرحلـه اعتبـار نشـانگرهای گزینششـده بـرای
اندازهگیـری همـه بعدهـای تأثیرگـذار در تحـول آموزشـی

موردبررسـی قرار گرفتند و نشـانگرهای کم تأثیر در شناسـایی

متغیرهـای مربوط ،شناسـایی و حذف شـدند و درنهایت مدل

سـاختاری تحولآفرینـی آموزشـی کـه ترکیبـی از مؤلفههـای
شناساییشـده در تحقیـق بـه همـراه نشـانگرهای باقیمانـده
بـود ارائـه شـد .نـگارهی  ،2مـدل سـاختاری اصالحشـده

مؤلفههـای تأثیرگـذار در تحولآفرینـی آموزشـی را نشـان
میدهـد .همانطـور کـه مشـاهده میشـود ،هـر یـک از
مؤلفههای موردبررسـی در کنار یکدیگر و در کنار نشـانگرهای

مـدل نظـری تحقیـق بهدرسـتی تائیـد کردهانـد ،لـذا میتـوان
مشـخصههای بـرآورد شـده در ایـن مـدل را ازنظـر آمـاری

قابلاتـکا دانسـت و از آن بـرای سـازشپذیری نشـانگرها بـا
سـازههای موردبررسـی اسـتفاده کـرد.

مــدل تحلیــل عاملــی تأییــدی نشــان داد کــه نشــانگرهای

گزینششــده بــرای اندازهگیــری متغیرهــای پنهــان

آموزشــی دارای دقــت الزم بودهانــد ،زیــرا مقــدار  tبــرای ایــن
میتــوان بیــان کــرد کــه متغیرهــای گزینششــده دارای دقــت
الزم بــرای اندازهگیــری یــا آشکارســازی متغیرهــای پنهــان
بــوده اســت (جــدول .)4

بــرای ارزیابــی مــدل تحلیــل عاملــی تأییــدی از

شــاخصهای میانگیــن مجــذور پسماندهــا (،)RMR

شــاخص برازندگــی ( ،)GFIشــاخص تعدیــل برازندگــی
( ،)AGFIشــاخص نــرم شــده برازندگــی ( ،)NFIشــاخص
نــرم نشــده برازندگــی ( ،)NNFIشــاخص برازندگــی فزاینــده

( ،)IFIشــاخص برازندگــی تطبیقــی ( ،)CFIو شــاخص بســیار

مهــم ریشــه دوم بــرآورد واریانــس خطای تقریــب ()RMSEA
استفادهشــده اســت .بنابــر نتیجههــای بهدســتآمده از

جــدول  ،5شــاخصهای بررســی باقیمانــده کوواریانــس
و واریانــس در بافــت دادههــا کــه شــامل  RMR، SRMRو

 GFIاســت ،نشــان میدهنــد کــه کوواریانــس و واریانــس

خطــا بهخوبــی کنترلشــده اســت .درزمین ـهی شــاخصهای

بررســی مدلهــای جایگزیــن شــامل  ،NFI، NNFI، IFIو
 GFIمشــخص شــد کــه ایــن شــاخصها بــرای مدلباالتــر

از  0/9محاسبهشــده اســت کــه مقــدار قابلتوجهــی اســت.
درنهایــت شــاخص  RMSEAنشــان میدهــد کــه خطــای

اندازهگیــری در مــدل کنترلشــده اســت.

جدول -3متغیرهای مربوط به هر یک از عامل ها و میزان ضریب های به دست آمده از ماتریس دوران یافته
عامل

متغیر

بار عاملی

شاخص های تحول آموزشی

پرورش روحیه تفکر انتقادی ()Q1
ایجاد گفتگوهای منطقی در محیط دانشکده و در کالس درس ()Q2
ایجاد فرصت بحث و گفتگو در کالس درس ()Q3
انجام حمایت های معنوی مانند قدردانی و محترم شمردن اعضای هیات علمی در فضای
دانشکده ()Q4
ایجاد هماهنگی حقوق و مزایا و برقراری عدالت بین اعضای هیات علمی دانشکده ()Q5
فراهم کردن فرصت به کارگیری آراء و باورهای اعضای هیات علمی ()Q6
فراهم کردن فضایی پرشوق و شور و با انرژی در محیط کار ()Q7
استفاده از پاداش در مواقع خاص ()Q8
شرح اطالعات و ابالغ وظایف به طور روشن به اعضای هیات علمی ()Q9
ایجاد فرصتی برای طرح چالش های ذهنی و دیدگاه های جدید ()Q10
ایجاد فرصت پرسش و پاسخ برای اعضای هیات علمی ()Q11
توانایی برقراری ارتباط با مخاطبین ()Q12

0/811
0/802
0/794
0/794
0/782
0/778
0/776
0/754
0/746
0/745
0/737
0/726

مقدار ویژه

10/264
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ادامه جدول3
عامل

متغیر

بار عاملی

ایجاد احساس مطلوب و حس سربلندی در اعضای هیات علمی ()Q13
استفاده از ارزشیابی خارج از مؤسسه ()Q14
ایجاد کیفیت در آموزش عالی از طریق درگیر شدن باورهای دانشجو ،اعضای هیات علمی و کادر
اجرائی ()Q15
ایجاد کیفیت در آموزش عالی از طریق کشف جنبه های مربوط به یادگیری برای توسعه روش
های مختلف آموختن ()Q16
کسب مهارت های اجتماعی الزم برای رویارویی با مسائل اجتماعی در دانشجویان ()Q17
استفاده از گستره ای از ابزار و مواد کمک آموزشی برای آموزش مفاهیم در کالس درس ()Q18
درک درست تغییر پذیری ها و جلوتر از زمان حرکت کردن ()Q19
انعطاف پذیری در انجام امور ()Q20
برانگیختن افکار نو ()Q21
ایجاد انگیزه ()Q22
تقویت روحیه كار گروهی ()Q23
توانائی انجام کار گروهی ()Q24
پرورش مهارت های ارتباطی ()Q25

0/713
0/704
0/698

0/663
0/652
0/648
0/635
0/629
0/596
0/587
0/545
0/791

آگاهی در مورد هدف ها و روش های نوین آموزش و تدریس از سوی استادان ()Q26
خلق فضاهایی برای ایجاد تعامل های انتقادی و گفتگو از سوی مسئوالن دانشکده ()Q27
استفاده از تجربه های مشارکتی در فضای دانشکده میان استادان و دانشجویان ()Q28

0/729
0/686
0/680

درک درست تغییرها و جلوتر از زمان حرکت کردن ()Q29
انعطاف پذیری در انجام امور ()Q30
برقراری روابط باز و آسان با اطرافیان ()Q31
توجه فردی به دیگران ()Q32
تصمیم گیری سریع در مواقع لزوم ()Q33
برنامه ریزی و اجرای امور برابر برنامه ()Q34

0/668
0/597
0/582
0/576
0/567
0/523

کیفیت آموزشی

تجزیه و تحلیل بازدارنده ها و چالش های پیش روی مؤسسه های آموزش عالی با برگزاری
نشست های منظم با متصدیان دانشگاه ()Q35
طراحی برنامه هایی به سوی تحول آفرینی با کمک و مشورت خواستن متخصصان امر ()Q36
تشکیل گروه های فعال در کالس و در سطح دانشکده برای تشویق به انجام امور ()Q37
یادگیری باید دربردارنده تقاضاهای فیزیکی ،عاطفی و معنوی دانشجو باشد ()Q38
ایجاد حس استقالل فردی در دانشجویان ()Q39

0/678
0/647
0/594
0/636
0/572

صالحیت آموزشی

تقویت روحیه اهداف كار گروهی ()Q40
توجه به نقش روانشناسی در یادگیری ()Q41

0/564
0/554

4/774

راهبردها و زمینه ها

توجه به نیازهای جامعه و بازار کار ()Q42
الگوبرداری از شیوه های آموزشی موفق از دیگر دانشگاه ها ()Q43
ایجاد فضای فرهنگی پویا و خواستار تحول ()Q44
ایجاد فرصت های سرمایه گذاری مالی خصوصی در مراکز آموزش عالی ()Q45
ایجاد انگیزه ()Q46

0/639
0/527
0/518
0/516
0/513

3/914

مدل های نوین
یادگیری

سبک رهبری
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0/687

7/174

5/679

4/843
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جدول -3تاثیر متغیرهای الزام های تحول آفرینی آموزشی بر تحول آموزشی
عامل

بار عاملی

t

گویه

المبدا

انحراف استاندارد

مدل های نوین یادگیری

0/58

3/61

Q25
Q26
Q27

0/63
0/60
0/62

0/16

سبک رهبری

-0/76

-3/97

Q30
Q31
Q32
Q33
Q34

0/69
0/16
-0/24
-0/42
-0/45

0/19

کیفیت آموزش عالی

-0/22

-1/71

Q35
Q36
Q37

0/82
0/37
1/09

0/13

صالحیت

0/28

2/05

Q38
Q39
Q40

0/87
0/91
0/54

0/14

راهبرد

0/01

0/08

Q41
Q45
Q46
Q47

0/41
0/34
0/87
0/91

0/12

نگاره -2مدل ساختاری اثر مؤلفه های تحول آفرینی آموزشی بر تحول آموزشی نظام آموزش عالی کشاورزی ایران
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جدول -4شاخص های برازش مدل عامل های مؤثر بر تحول آفرینی آموزشی در نظام آموزش عالی کشاورزی ایران
شاخص

حد مطلوب

مقدار گزارش شده

میانگین مجذور پس ماندها ()RMR
میانگین مجذور پسماندهای استاندارد شده ()SRMR
شاخص برازندگی ()GFI
شاخص نرم شده برازندگی ()NFI
شاخص نرم نشده برازندگی ()NNFI
شاخص برازندگی فزاینده ()IFI
شاخص برازندگی تطبیقی ()CFI
ریشه دوم برآورد واریانس خطای تقریب ()RMSEA

زیر 0/08
0/90
0/90
0/90
0/90
0/90
0/08

0/096
0/078
0/91
0/90
0/91
0/91
0/93
0/065

بحث و نتیجه گیری

تحولآفرینــی در مؤسســههای آمــوزش عالــی کشــاورزی

ایــران نیازمنــد انجــام یــک تفکــر ســاختارمند ،شناســایی

چالشهــا و نارســاییهای موجــود ،اصــاح زیرســاختها
و بــاال بــردن فرهنــگ مؤسســههای آموزشــی بــه ســمت
پذیــرش دگرگونیهــا در حوزههــای مختلــف دارد .مــادام
کــه ایــن احســاس نیــاز شــکل نگیــرد ،مقدمــات دســتیابی

بــه تحــول آموزشــی نیــز رخ نمیدهــد .در ایــن تحقیــق
بهمنظــور تبدیــل روابــط علــی و فرضیــهای کــه در مرحلــه

کیفــی تحقیــق (فراترکیــب) پیشبینیشــده بــود ،از شــیوه

علمــی و معادلههــای ســاختاری اســتفاده شــد.

2005؛ هیلیــر2008 ،؛ ســیمیک1998 ،؛ منــون ،)2008 ،نیــز
مؤیــد ایــن مطلــب هســتند.

دیگــر نتایــج نــگارهی  2مشــخص کــرد کــه ســومین عامــل

تأثیرگــذار بــر امــر تحــول آموزشــی (کیفیــت آموزشــی) تأثیــر
معنــاداری را بــر امــر تحــول آموزشــی نظــام آمــوزش عالــی
نشــان نــداد ( .)t= -1/71ایــن امــر میتوانــد دربردارنــده دو
علــت باشــد .نخســت اینکــه نشــانگرهای گزینششــده

نتوانســتهاند بهخوبــی ایــن عامــل را تعریــف کننــد و کیفیــت
آموزشــی نیــاز بــه نشــانگرهای بیشــتر و بهتــری داشــته اســت
کــه از بررســی آثــار پیرامــون ،ایــن امــر تحققنیافتــه اســت.
دومیــن علــت میتوانــد ناشــی از ایــن مســاله باشــد کــه تحــول

نتیجـهی نــگاره  2نشــان داد کــه نخســتین عامــل مؤثــر بــر

آموزشــی در نظــام آمــوزش عالــی کشــاورزی ایــران بیشــتر

اثــر معنــاداری بــر تحولآفرینــی آموزشــی داشــته اســت

یعنــی بــاال بــردن کیفیــت نیازمنــد وجــود ســاختاری مناســب،

تحولآفرینــی آموزشــی یعنــی مدلهــای نویــن یادگیــری
( .)t =3/61بهعبارتدیگــر ،آشــنایی اعضــای هیــات علمــی
بــا روشهــای نویــن یادگیــری ،فراهــم کــردن امکانــات و لــوازم
موردنیــاز بــرای اجــرای آن میتوانــد گام مهمــی در جهــت

تحــول آموزشــی در نظــام آمــوزش عالــی کشــاورزی ایــران
باشــد .ایــن نتیجــه بــا یافتههــای تحقیــق گاریســون و کانــوکا
( ،)2004مادســن و کــوک ( ،)2005هماهنگــی دارد.

تحــت تأثیــر عاملهــای دیگــری بهجــز ایــن عامــل اســت.
تعییــن اســتانداردها ،تأمیــن شــرایط مالــی و امکانــات الزم و
درنهایــت نظــارت مســتمر دارد و تــا ایــن پیشنیازهــا تحقــق

نیابنــد ،امــر کیفیــت آموزشــی رخ نمیدهــد و درنتیجــه

نمیتوانــد در تحــول آمــوزش مؤثــر واقــع شــود.

عامــل صالحیــت آموزشــی توانســت اثــر معنــاداری بــر

تحــول آموزشــی داشــته باشــد ( .)t =2/05بــه عبارتــی رعایــت

دومیــن عامــل تأثیرگــذار در امــر تحولآفرینــی

صالحیتهــای آموزشــی (اســتفاده از اســتادان باتجربــه)،

اثــر معنــاداری بــر تحــول آموزشــی داشــت ( .)t =3/97بــه

علمــی ،میتوانــد در امــر تحــول آموزشــی نظــام آمــوزش

آموزشــی ســبک رهبــری بــود کــه برابــر مــدل ترسیمشــده
عبارتــی ،اســتفاده از ســبکهای مناســب رهبــری در فضــای
دانشــکده از ســوی مدیریــت دانشــکده میتوانــد در تحــول

آموزشــی نظــام آمــوزش عالــی کشــاورزی ایــران تأثیرگــذار
باشــد .نتایــج بهدســتآمده از یافتههــای تحقیــق (نیتــرک،
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توجــه بــه حفــظ صالحیتهــای خدماتــی و صالحیتهــای
کشــاورزی ایــران تأثیرگــذار باشــد .نتایــج تحقیــق (منــون،

2008؛ بــارث و همــکاران2007 ،؛ بویــر و همــکاران)2006 ،
نیــز تاییــد کننــده نقــش مهــم صالحیتهــا در امــر تحــول

آموزشــی اســت.

94  تابستان،33 شماره

 نظــام رتبهبنــدی در دانشــگاهها در راســتای ایجــاد-2

راهبردهــای برگزیــده بــرای ایجــاد تحولآفرینــی آموزشــی

 سـبکهای رهبـری موفـق در دانشـکدههای کشـاورزی-3

 برابــر دیــدگاه اعضــای هیــات، یعنــی.)t= 0/08( دســت آورد

.حــس رقابــت در آنهــا ایجــاد شــود

بـرای فراهـم سـاختن فضـای تـوأم بـا اعتمـاد و اطمینـان در

.جهـت دسـتیابی بـه تحولآفرینـی اجـرا و پیادهسـازی شـود
 شــیوه نامــه بازنگــری برنامــه درســی در نظــام آمــوزش-4

،عالــی کشــاورزی ایــران بــا مشــارکت اســتادان کارآزمــوده

.ذینفعــان جامعــه و مســئوالن متصــدی تدویــن شــود

 یکنهــاد ملــی بــرای نظــارت و ارزیابــی کیفیــت از-5

طریــق پشــتیبانی و ســاختار ســازی و نهادینهســازی کیفیــت

. تأســیس شــود،در آمــوزش عالــی ایــران

نتوانســت رابطــه معنــاداری را در جهــت تحــول آموزشــی بــه
 ایجــاد تحــول آموزشــی افــزون بــر ایجــاد راهکارهایــی،علمــی

، نظارتــی و تجربــی،در حوزههــای مختلــف روحــی و روانــی
نیازمنــد یاریگرفتــن نشــانگرها و راهکارهــای مؤثرتــری
 بــر پایــه یافتــه هــای ایــن تحقیــق پیشــنهاد هــای زیــر.دارد
:ارایــه میشــود

 اسـتانداردهایی بـرای تحـول آموزشـی در حوزههـای-1

،مختلـف مطرحشـده در تحقیـق از جانـب وزارت علـوم

تحقیقـات و فنـاوری بـه دانشـگاهها معرفـی شـوند و سـنجش

.سـالیانه دانشـگاهها بـر پایـه ایـن اسـتانداردهای انجام شـود
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Abstract
The purpose of this study was to analysis of effective components of educational evolution in agricultural higher education system in Iran. A mix- method paradigm was applied to this study. The statistical
population included 361 faculty members (N=361), who teach in agricultural college at Tehran,Tarbiat
Modares and Shiraz Universities. 186 faculty members (n=186), were selected by using stratified random sampling method and finally 166 questionnaire returned and analyzed. Data collection was done
in two general sections. First, qualitative Meta-synthesis method in which data were collected as objectives, methods of sampling, methodology, content analysis, and research results. The results of this
analysis led to the identification of five main factors influencing the educational evaluation (learning,
education and teaching, competence, quality of education, and leadership). Second, structural equation
modeling to examine the modeling hypotheses. Results of this section showed that new learning models,
leadership styles and educational competence had significant effects on educational evolution.
Index Terms: Educational evolution, Agricultural higher education, components of educational evo-

lution.
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