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      چکیده

 اب سازگاري براي را فراگیران و نداشته را الزم کارایی ها،تحول و تغییر سرعت به توجه با کشور، در کشاورزي عالی امروزه آموزش

 پیمایشی-توصیفی هاداده گردآوري نحوه نظر از و کاربردي هدف لحاظ از پژوهش روش. کندنمی آماده کشاورزي بخش متحول شرایط

 لومع يدانشکده و کشاورزي يدانشکده روستایی، عمران و زراعی مهندسی يدانشکده سه ارشد کارشناسی دانشجویان آماري جامعه .است

 نمونه حجم با متناسب ايطبقه گیرينمونه روش. گردید انتخاب نفر 112 تعداد به خوزستان طبیعی منابع و علوم کشاورزي دانشگاه دامی

ارائه شده درگردهمایی روساي دانشکده هاي کشاورزي برمبناي پیشنهادهاي  ساخت محقق ايپرسشنامه اطالعات آوريجمع ابزار. باشدمی

 موجود التمشک رفع پیشنهاد سه شده ارائه پیشنهادهاي میان از که است آن بیانگر توصیفی آمار نتایج ترینمهم. باشدسراسر کشور می

 بخش با مرتبط استانی مراکز با هادانشکده سیستماتیک و مؤثر ارتباط مشاور، مهندسی هايشرکت ثبت صالحیت تشخیص يزمینه در

 به ار سوم تا اول رتبه ترتیب به هاآزمایشگاه مشکل رفع و آزمایشگاه در موجود هايدستگاه استهالك يهزینه گرفتن نظر در و پژوهش

 پسر و دختر دانشجویان دیدگاه بین که است داده نشان استنباطی آمار نتایج ترینمهم همچنین. بودند اولویت در و داده اختصاص خود

 ريبازنگ و ايرشته بین هايتخصص تقویت و نیاز مورد هايگرایش و هارشته ایجاد پیشنهاد ریزي،برنامه مؤلفه خصوص در مطالعه مورد

  .داشت وجود داريمعنی آماري تفاوت  %99 اطمینان با منطقه هر نیاز فراخور به موجود هايرشته در

  .خوزستان عالی کشاورزي، آموزش توسعه، ، عالی آموزشکلیدي: هاي واژه
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  مقدمه

ها و مراکز علمی انکار ویژه دانشگاهگزار بر رشد و توسعه کشورها، بحث آموزش و پرورش و بهامروزه در میان ابعاد تاثیر

 بنیادي هايپژوهش علم، تولید با که است انسانی نیروي آموزش هادانشگاه وظیفه مهمترین ).Hamrita, 2019(نشدنی است 

 که هستند هایینکانواز  یکیها اهنشگدا). Zeichner et al., 2015باشند ( کشور پایدار توسعه ساز زمینه تولیدات صنعتی و

 فعالیت يفضاها متمارا در  هاهیدا يگیرربهکاو بخشد می شکلها يآورنوو  هاهیدا ،نظریه بهو  میکنند یتاهدرا  توسعه

عنوان موتور محرك  کشاورزي به بخش ).Kirkpatrick. 2011هند (دمی یشافزا فنیو  سیاسی ،جتماعیا ،فرهنگی دي،قتصاا

). همچنین این بخش از نظر 1396نقشی حیاتی دارد (مومنی و همکاران، ساختار شهري و روستایی در رشد و توسعه اقتصادي

هاي منابع خدادادي توسعه تحقیقات و فناوري و توسعه مشارکتبرداري اصولی از تولید، اشتغال، صادرات، حفاظت و بهره

آید و رشد و توسعه این بخش گام مؤثري در رشد اقتصادي مردمی یکی از ارکان مهم اقتصاد و امنیت کشور به حساب می

مد مورد آکارمتخصص و هاي نظام آموزش عالی کشور مسئولیت تربیت انسان). 1393کشورها خواهد بود (جالیی و همکاران، 

کز آموزش عالی کشور در اها و مرجذب دانش آموختگان دانشگاه و هاي مختلف را به عهده داردها و رشتهنیاز جامعه در سطح

دند گرها ایجاد ها باید در طول دوران تحصیل در دانشگاههایی است که بخشی از آنبازار کار در گرو داشتن توانایی و ویژگی

 آید،شمار می بشري، به تحول و تکامل بقا، فرآیند در عامل ترینعنوان اساسی به آموزش ).1390،داریانی(سلیمی و احمدپور 

 Raufelderشد ( خواهد نظر گرفته در ارزشمند تالشی بدیهی، و منطقی ايگونه آن به کیفی و کمی بهبود براي کوششی هر

et al., 2013 .(شودیشناخته م داریعنوان محرك توسعه پا جوامع در حال توسعه به ژهیو به يادر هر جامعه ینهاد آموزش عال .

وامع ج رینسبت به سا ياجامعه داریآنچه باعث ارتقا، رشد و توسعه پا .و تحول است رییتغ دستخوش ياز آنجا که جوامع امروز

 وضعیت توسعه سبب توانندمی عالی آموزش ) از این رو مراکز1396(سلیمی و همکاران،  باشدیم یآموزش عال شودیم گرید

 رشد عامل ترین). مهمIdris et al., 2012باشند ( کشورها یافتگی عوامل توسعه از یکی و شده کشورها اجتماعی و اقتصادي

و  آموزش. دارد وجود اقتصادي رشد و عالی آموزش بین معناداري رابطه و است عالی آموزش به توجه درگرو اقتصادي کشورها

. هددقرار می تأثیر تحت را اقتصادي رشد مختلف هايراه از و بوده اقتصادي رشد عوامل ترینمهم از یکی عالی آموزش ویژه به

 قیعمی رابطه و افزایش داده نوآوري، و فناوري پیشرفت تسهیل مهارت، و دانش تجمیع طریق از را کار نیروي وريبهره آموزش،

 ,Marianaاست ( و مثبت مستقیم صورت به رابطه این و نمایدمی برقرار مدت بلند در اقتصادي و رشد عالی آموزش بین

در  تیفیبوده است لذا موضوع ک یها ناگسستناز محققان معتقدند که ارتباط آموزش و توسعه در طول قرن ياریبس). 2015

 داریتوسعه پا جادیدر ا یاز جوامع با توجه به نقش آموزش عال ياریبس رد یدانشگاه يندهایها و فرآو توسعه روش یآموزش عال

 مورد توجه اریبس یو چه در سطح فرامل یمختلف چه در سطح مل يکشورها نیب یرقابت تیمز جادیا نیجوامع و همچن يبرا
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 کشاورزي از الیع آموزش توسعه موانع ). بنابراین این تحقیق به دنبال بررسی1396(سلیمی و همکاران،  قرار گرفته است

  دانشجویان پرداخته است. دیدگاه

  مبانی نظري 

آموزش به عنوان یک موضوع انتقادي مدیریت سرمایه انسانی و همچنین سریعترین بخش افزایش کارایی است. آموزش به 

 ,.Adeyi et al(هاي فیزیکی و ذهنی در راستاي فرآیندهاي کاري کارآمد است هایی براي بهبود کارآیی، تواناییعنوان طرح

 آموزشی، نیازسنجی مواردي نظیر: عدم است، بوده روبرو ايعدیده مسائل و هاچالش با گذشته ادوار در . اما آموزش)2018

 توجه کلی عدم به طور و آموزش در تجربه با و کارآمد مربیان از استفاده عدم فراگیران، شرایط با آموزشی تطابق محتواي عدم

 در کشاورزي آموزش مراکز .)1395شوند (زمانیان و همکاران، می محسوب ها چالش این جمله از آموزش، سازي کیفی به

 محدود هايو نظریه ذهنیات چارچوب در اجرایی هايسازمان ها ودستگاه با کافی تماس عدم دلیل به عالی و متوسطه سطوح

 اجرایی با هايدستگاه به ورود هنگام به مقطع هر در تحصیل از فراغت از پس آموختگان لذا دانش و بوده محصور درسی

 هاي عملیچه آموزشبدیهی است چنان اند. بوده بیگانه آن با تحصیل دوران در گردند کهمی مواجه نامأنوسی کاري شرایط

بود  خواهد فراهم بیشتر متقابل، گیريبهره امکان هماهنگ شود، اجرائی هايدستگاه هاينیاز و هافعالیت با شده یاد مراکز در

)(Hodges and burchell, 2003نیاز به توجه عدم اشتغال، نظام و کشاورزي عالی آموزش نظام بین الزم ارتباط . فقدان 

 نظام مشکالت دیگر از مالی منابع محدودیت و پژوهش ضعف کشاورزي، آموزشی و درسی هايبرنامه در جامعه و بازارکار

 هايدانشکده گسترش بودکه این بر عقیده زمانی ).1390همکاران،  و پور خسروي(کشوراست  در کشاورزي عالی آموزش

 براي زیادي هايقدم راستا این در رو این از. شد خواهد کشاورزي يتوسعه به منجر کرده تحصیل نیروي تربیت و کشاورزي

 یلتحص نیروي يزمینه در کشورمان گفت توانمی جرأت به امروزه که ايگونه به. شد برداشته ماهر انسانی نیروي تربیت

 معضل به ودخ بخش، این آموختگان دانش انبوه بیکاري مشکل بلکه ندارد کمبودي تنها نه نظرکمی، از البته کشاورزي، يکرده

) 1389قوبی،یع(کرد  باید چه کشاورزي بخش در قبول قابل يتوسعه به رسیدن براي راستی به. است شده تبدیل دیگري يعمده

و  دهبو کارایی فاقد عمالٌ هادانشگاه در تحصیلی هايرشته از بسیاري ایران، چون ايتوسعه حال در و نیافته توسعه جوامع در

 در حتی موارد در بسیاري و یابندنمی عملی تجربه مجال خود علم از استفاده براي گاههیچ هارشته این آموختگان دانش اغلب

 امطلوبن عملکرد واقع، در. نمایندمی فعالیت نیست آنان تحصیلی رشته با متناسب که دیگري مشاغل در کار، یافتن صورت

 هاگاهدانش آموختگان دانش از بسیاري تا شده باعث کارآزموده و ماهر نیروي نامناسب تربیت در پرورشی و آموزشی هايدستگاه

 هايمهارت و حرفه بین تطابق عدم. ندارد ارتباط هاآن تحصیلی رشته با افراد حرفه سوم یک حدود. آورند روي کاذب مشاغل به

 یدنرس ثمر به یعنی( وريبهره رشد بر هاآموزش تأثیر زمینه در نظر مورد اهداف از بخشی که شد خواهد سبب افراد، تخصصی
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 نظرجدیدت امر همین و شد خواهد انسانی منابع اتالف سبب مشکالتی چنین دیگر عبارت به. نشود محقق) انسانی هايتوانمندي

 الزامی هم دیگري جهت از آموزش کیفیت ارتقاي. است کرده بدل ضروري امري به را پرورش و آموزش در ساختاري اصالح و

 وقعپرت بیکاران خیل به آورند، دست به کیفی مهارت و دانش کهآن بدون دانشگاهی تحصیلکردگان از برخی که چرا است،

 یا کارآمد آموزشی نظام انتخاب در تا کوشندمی گوناگون کشورهاي و مدیران در ریزان برنامه اساس، این بر پیوندند.می

 هايروش و الگوها ها،نظام مداوم تغییرات آن تبع به ندهند و دست از را فرصتی کمترین موجود، آموزشی نظام نمودن کارآمدتر

باشد می جنس این از آموزش اثربخشی نظام و کارایی سطح ارتقاء هدف با اصالحاتی ایجاد یا و هاآن شدن روزآمد و آموزشی

 ان،یجمله دانشجو نظام گسترده از نیمختلف ا يهابخش یآموزش عال شدن یالملل نیب يدر راستا .)1395(زمانیان و همکاران، 

د خود دارن يها هو برنام هایتو تحول در فعال يبه بازنگر ازیو کارکنان ن رانیمد ،یدرس يها برنامه ،یعلم أتیه ياعضا د،یاسات

هاي خود را در مواجهه با ها و موسسات آموزش عالی به طور مداوم موقعیت). امروزه، دانشگاه1396(سلیمی و همکاران، 

یه و اساس محکمی دهند. داشتن یک هویت ممتاز و روشن، پاتقاضاهاي جامعه جهانی در حال تغییر مورد بازبینی قرار می

شوند. لذا آموزش عالی به طور مشخص گیري در مورد چگونگی واکنش به این تغییرات خواسته شده محسوب میبراي تصمیم

 ).Monolescu et al., 2004(نیازمند یک بررسی دقیق و موشکافانه در ابعاد مختلف خود است 

   پژوهش شناسیروش

 کارشناسی دانشجویان آماري جامعه .است پیمایشی-توصیفی هاداده گردآوري نحوه نظر از و کاربردي هدف لحاظ از پژوهش

 علوم کشاورزي دانشگاه دامی علوم يدانشکده و کشاورزي يدانشکده روستایی، عمران و زراعی مهندسی يدانشکده سه ارشد

 براي. است بوده طبقه حجم با متناسب ايطبقه گیرينمونه روش. گردید انتخاب نفر 112 تعداد به خوزستان طبیعی منابع و

 قمحق ايپرسشنامه اطالعات آوريجمع ابزار. گردید استفاده اینترنتی هايشبکه و ايکتابخانه منابع از اطالعات آوريجمع

 وسطت آن روایی که. باشدبرمبناي پیشنهادهاي ارائه شده درگردهمایی روساي دانشکده هاي کشاورزي سراسر کشور می ساخت

 از خارج در آهنگپیش مطالعه شده، طرح سواالت پایایی میزان سنجش براي. گردید تأیید علمی هیأت  اعضاي از تعدادي

 است بوده درصد 98/0 برابر تحقیق در که کرونباخ آلفاي آزمون محاسبه از آن تأیید براي و شد گرفته انجام اصلی نمونه

 تحلیل و تجزیه و توصیف مورد SPSS(V20) آماري افزار نرم از استفاده با پرسشنامه، از آمده دست به هايداده. شد استفاده

  .گرفت قرار

  هاي پژوهشیافته

 33سال بوده است. با توجه به جدول شماره یک،  88/25آمار توصیفی نشان داد، میانگین سن پاسخگویان در نمونه تحقیق 

نفر  34درصد) پاسخگویان زن و  69/0نفر ( 78درصد) مجرد بودند.  9/69نفر ( 79درصد) از پاسخگویان متاهل و  2/29نفر (
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 40ي مهندسی زراعی و عمران روستایی، درصد) از پاسخگویان در دانشکده 7/32نفر ( 37درصد) مرد بودند. همچنین  1/30(

همان  ي کشاورزي مشغول به تحصیل بودند.درصد) در دانشکده 31/0نفر ( 35ي علوم دامی و درصد) در دانشکده 4/35نفر (

جهت رفع موانع توسعه آموزش ها طور که ذکر شد پژوهش حاضر به بررسی پیشنهادهاي ارائه شده در تعدادي از گردهمایی

طات ریزي درسی، ارتباي برنامههاي کشاورزي پرداخته و این پیشنهادها را به هشت مؤلفهعالی کشاورزي توسط رؤساي دانشکده

ي ي کیفی تقسیم بندبرون سازمانی، کارآموزي و کارورزي، منابع انسانی، تجهیزات آزمایشگاهی، اعتبارات، اشتغال و توسعه

  بندي پیشنهادهاي مربوط به هر مؤلفه به صورت جداگانه آورده شده است.است در ذیل اولویتنموده 

  هاي فردي پاسخگویانویژگی :1جدول 

  درصد  فراوانی  متغیرها

  

  وضعیت تاهل

  33  متاهل 

  
2/29  

  9/69  79  مجرد 

  جنسیت

  0/69  78  زن   

  1/30  34  مرد 

  

  دانشکده

  37  مهندسی زراعی و 

  روستاییعمران 

  40  علوم دامی 

  35  کشاورزي

7/32  

  

4/35  

0/31  

  ي آموزش عالی کشاورزيریزي درسی جهت توسعهي  برنامهبندي پیشنهادهاي  مربوط به مؤلفهاولویت

ي آموزش عالی ریزي درسی جهت توسعهي برنامهبا توجه به جدول شماره دو، از میان پیشنهادهاي ارائه شده در میان مؤلفه

باالترین اولویت را به خود اختصاص  "هاي درسی با لحاظ نمودن نیازهاي کاربردي کشوري سرفصلارائه "کشاورزي، پیشنهاد

 در اولویت آخر قرار گرفته است. انتخاب "جدا کردن بخش نظري و عملی دروس ارائه شده"داده است. همچنین پیشنهاد 

ه ب متخصص و ماهر نیروهاي تربیت به تواندنیازهاي کاربردي کشور میدروس مناسب با  سرفصل و عناوین مناسب و دقیق

 بتواند به طور که است توانمند انسان یک به عنوان افراد پرورش آموزش، اهداف از یکی. شود منجر جامعه رفع نیازهاي منظور

  است. ریزي درسی حائز اهمیت فراوانیکند لذا در برنامه فعالیت جامعه اهداف جهت در و مستقل
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  ي آموزش عالی کشاورزيریزي درسی جهت توسعهي برنامهاولویت بندي پیشنهادهاي مربوط به مؤلفه: 2جدول

 

  ي آموزش عالیي ارتباطات برون سازمانی جهت توسعهبندي پیشنهادهاي مربوط به مؤلفهاولویت

ي ر زمینه، د"ها با مراکز استانی مرتبط با بخش پژوهشدانشکدهارتباط مؤثر و سیستماتیک "با توجه به جدول شماره سه، 

- مکاتبه با سازمان مدیریت و برنامه"ي ارتباطات برون سازمانی باالترین اولویت را به خود اختصاص داده است. همچنین مؤلفه

  است.در اولویت آخر قرار گرفته  "ها جهت امور پژوهشیریزي در خصوص اولویت دادن به دانشگاه

  ي آموزش عالیي ارتباطات برون سازمانی جهت توسعهبندي پیشنهادهاي مربوط به مؤلفه: اولویت3جدول 

- اولویت  ضریب تغییرات  انحراف معیار  میانگین  گویه

  بندي

ها با مراکز استانی مرتبط با ارتباط مؤثر و سیستماتیک دانشکده

 بخش پژوهش

8,75  1,35  15.  1  

  2  .16  1,39  8,57 مربوطه با دانشگاههاي هماهنگی سازمان

  3  .19  1,58  8,41 هاي اجرایی به منظور ارتباطات بیشترمکاتبات الزم با سازمان

رسانی در خصوص اهمیت کشاورزي و منابع طبیعی و نقش اطالع

 ي پایدار کشورآن در توسعه

8,49  1,66  2.  4  

سازمان  هاي دانشجویی متناسب با نیازسازماندهی عناوین پروژه

 اجرایی

8,41  2,04  24.  5  

ریزي در خصوص اولویت دادن مکاتبه با سازمان مدیریت و برنامه

  ها جهت امور پژوهشیبه دانشگاه

8,21  05.  25.  6  

  

  ي آموزش عالی کشاورزيي کارآموزي و کارورزي جهت توسعهبندي پیشنهادهاي مربوط به مؤلفهاولویت

در بین "تمام وقت بودن کارورزي و نظارت جدي سازمان نظام مهندسی بر این موضوع"چهار،با توجه به جدول شماره 

ي آموزش عالی کشاورزي باالترین اولویت را به خود اختصاص ي کارآموزي و کارورزي جهت توسعهپیشنهادهاي مربوط به مؤلفه

، در اولویت آخر "اخذ مجوز امکان انجام کارورزي بالفاصله پس از فارغ التحصیلی، از وزارت جهاد کشاورزي "داده و پیشنهاد

  بندياولویت  ضریب تغییرات  انحراف معیار  میانگین  گویه

هاي درسی با لحاظ نمودن نیازهاي کاربردي ي سرفصلارائه

 کشور
9,02 1,8  19.  1  

  2  .19  1,59  8,57 ي روستاییتدوین برنامه ي درسی مشخصی براي توسعه

هاي هاي مورد نیاز و تقویت تخصصها و گرایشایجاد رشته

هاي موجود (به فراخور نیاز اي و بازنگري در رشتهرشتهبین 

 هر منطقه)

7,97  1,76  22.  3  

هاي ي درسی رشتهمنظور کردن درس کارآفرینی در برنامه

ي کارشناسی به منظور کشاورزي و منابع طبیعی در دوره

  ایجاد خالقیت و خودباوري

8,05  1,91  24.  4  

  5  .37  2,64  7,15 شده جدا کردن بخش نظري و عملی دروس ارائه
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. یرندگ قرار کار واقعی شرایط در دانشگاه از التحصیلی فارغ از پس تا دهدمی افراد به فرصتی کارآموزي دوره قرار گرفته است.

 غلیش زمینه با مرتبط افراد با ايحرفه رابطه حفظ ایجاد شرایط دوره این است آینده در وقت تمام شغل یک انعکاس دوره، این

کند بنابراین تمام وقت بودن کارورزي و نظارت جدي سازمان نظام مهندسی بر این موضوع می فراهم آینده در بالقوه هايفرصت

  در اواویت اول است.

  ي آموزش عالی کشاورزيي منابع انسانی جهت توسعهبندي پیشنهادهاي  مربوط به مؤلفهاولویت

ي آموزش عالی کشاورزي، ي منابع انسانی جهت توسعهبا توجه به جدول شماره پنج، از میان پیشنهادهاي مربوط به مؤلفه

ه را باالترین رتب "هاي گران قیمت آزمایشگاهیمخصوص در جهت دستگاهبه خدمت گرفتن یا استخدام کارشناس  "پیشنهاد

، در اولویت آخر "هاي کشاورزي و منابع طبیعیجذب کارشناس متخصص جهت آزمایشگاه"به خود اختصاص داده و پیشنهاد 

  قرار گرفته است.

  آموزش عالی کشاورزيي ي منابع انسانی جهت توسعهبندي پیشنهادهاي مربوط به مؤلفه: اولویت5جدول 
 

  اولویت بندي  ضریب تغییرات  انحراف معیار  میانگین  گویه

به خدمت گرفتن یا استخدام کارشناس مخصوص در جهت 

 هاي گران قیمت آزمایشگاهیدستگاه
8,6  1,7  2.  1  

افزایش استخدام کارشناس منابع طبیعی نسبت به سایر 

 هادانشکده
8,51  1,8  21.  2  

هاي کشاورزي و منابع جهت آزمایشگاه جذب کارشناس متخصص

 طبیعی
7,64  2,49  33.  3  

  

  ي آموزش عالی کشاورزيي تجهیزات آزمایشگاهی جهت توسعهبندي پیشنهادهاي مربوط به مؤلفهاولویت

-هاي موجود در آزمایشگاه و رفع مشکل آزمایشگاهي استهالك دستگاهدر نظر گرفتن هزینه "با توجه به جدول شماره شش،

ي آموزش عالی کشاورزي باالترین رتبه را به خود از بین پیشنهادهاي مربوط به مؤلفه تجهیزات آزمایشگاهی جهت توسعه "ها

هایی در خصوص خدمات دهی بخش آزمایشگاهی به انتقال تجربیات و دستورالعمل "اختصاص داده است. همچنین پیشنهاد

  .در اولویت آخر قرار گرفته است ،"ها سایر بخش
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ي آموزش عالی ي تجهیزات آزمایشگاهی جهت توسعهبندي پیشنهادهاي مربوط به مؤلفه: اولویت6جدول

  کشاورزي

- اولویت  ضریب تغییرات  انحراف معیار  میانگین  گویه

  بندي

هاي موجود در آزمایشگاه و رفع ي استهالك دستگاهدر نظر گرفتن هزینه

 هامشکل آزمایشگاه

8,74  1,42  16.  1  

ي استفاده از تجهیرات هایی در خصوص نحوهدستورالعمل تدوین

 هاي خدماتآزمایشگاهی و تعرفه

8,2  1,8  22.  2  

هاي جدید دروس کشاورزي و منابع استفاده از علوم جدید و سرفصل

 هاي موجود در جهت علوم جدیدطبیعی و سوق دادن آزمایشگاه

8,2  1,8  22.  2  

دهی بخش در خصوص خدمات هاییانتقال تجربیات و دستورالعمل

 هاآزمایشگاهی به سایر بخش

8,1  2  25.  3  

  ي آموزش عالی کشاورزيي اعتبارات جهت توسعهبندي پیشنهادهاي مربوط به مؤلفهاولویت

ا هها در مورد چگونگی ارتباط مفید با سایر سازمانانتقال تجربیات رؤساي دانشکده"با توجه به نتایج جدول شماره هفت، 

 يي اعتبارات جهت توسعهاز بین پیشنهادهاي مربوط به مؤلفه "ي جذب اعتبارات دانشگاهیمراکز غیر دانشگاهی در زمینهو 

ت. اس آموزش گنج بزرگترین دانش، و تجربیات آموزش عالی کشاورزي باالترین رتبه را به خود اختصاص داده است. انتقال

 ند بنابراین انتقالاآمده دست به جدید دانش یک قالب در و اندسنجیده را کرف طرز هر کارآمدي میزان حقیقت، در تجربیات

 بها دادن هر چه بیشتر به"گردد. همچنین پیشنهاد غیردانشگاهی می مراکز و هاسازمان سایر تجربیات باعث ارتباط مفید با

  قرار گرفته است.، در اولویت آخر "ي کشاورزي و منابع طبیعیپژوهشی در زمینه -مجالت علمی

 ي آموزش عالی کشاورزيي اعتبارات جهت توسعهبندي پیشنهادهاي مربوط به مؤلفه: اولویت7جدول 

اولویت   ضریب تغییرات  انحراف معیار  میانگین  گویه

  بندي

ها در مورد چگونگی ارتباط مفید انتقال تجربیات رؤساي دانشکده

ي جذب زمینه ها و مراکز غیر دانشگاهی دربا سایر سازمان

 اعتبارات دانشگاهی

8,72  1,54  18.  1  

ها و سوق دادن به سمت مصرف بهینه اعتبارات پژوهشی استان

 هادانشگاه

8,57  1,53  18.  2  

- ها متناسب با نیازهاي دانشکدهاختصاص منابع مالی به دانشکده

 هاي کشاورزي و منابع طبیعی

8,36  1,54  18.  3  

ي پژوهشی در زمینه -مجالت علمیبها دادن هر چه بیشتر به 

 کشاورزي و منابع طبیعی

 

8,23  1,71  21.  4  

  ي آموزش عالی کشاورزيي اشتغال جهت توسعهبندي پیشنهادهاي  مربوط به مؤلفهاولویت

آشنایی دانش آموختگان کشاورزي و منابع طبیعی با ایجاد  "دهد که پیشنهادي هشت نیز نشان مینتایج جدول شماره

ي آموزش عالی کشاورزي بیشترین ي اشتغال جهت توسعهاز بین پیشنهادهاي مربوط به مؤلفه "هاي شغلی و بازار کارفرصت
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 هايچالش با آنان اشتغال آموختگان کشاورزي، دانش شمار افزایش با اخیر، هايسال است. دررتبه را به خود اختصاص داده 

 خود تحصیلی رشته با مرتبط غیر کارهاي به هااین رشته آموختگان دانش از بسیاري دلیل همین به. شده است رو روبه جدي

 شود بنابراین آشناییمی آنان روي شده انجام هايگذاريو سرمایه منابع هدررفت باعث که پردازندمی تحصیل پایان پس از

به "پیشنهاد  گیرد.اولویت اول قرار میکار در  بازار و شغلی هايفرصت ایجاد با طبیعی منابع و کشاورزي آموختگان دانش

  ، در اولویت آخر قرار گرفته است."هاي مهندسی مشاور و پیمانکارانکارگیري فارغ التحصیالن در شرکت

  ي آموزش عالی کشاورزيي اشتغال جهت توسعهبندي پیشنهادهاي مربوط به مؤلفه: اولویت8جدول 

ضریب   انحراف معیار  میانگین  گویه

  تغییرات

  اولویت بندي

-آشنایی دانش آموختگان کشاورزي و منابع طبیعی با ایجاد فرصت

 هاي شغلی و بازار کار
8,78  1,5  17.  1  

وزارت جهاد کشاورزي و سازمان نظام مهندسی ترتیبی اتخاذ نمایند 

ي که کارشناسان کشاورزي و منابع طبیعی پس از گذراندن دوره

 د.شوفعالیت نمایند دیده می آموزش نظامی به عنوان سرباز کشاورز

8,63  1,62  19.  2  

هاي مهندسی مشاور و به کارگیري فارغ التحصیالن در شرکت

 پیمانکاران

8,49  1,84  22.  3  

  ي آموزش عالی کشاورزيي کیفی جهت توسعهي توسعهبندي پیشنهادهاي مربوط به مؤلفهاولویت

 ي آموزشي کیفی جهت توسعهي توسعهپیشنهادهاي مربوط به مؤلفهدهد که از بین ي نه نشان مینتایج جدول شماره

ن باالتری "هاي مهندسی مشاوري تشخیص صالحیت ثبت شرکترفع مشکالت موجود در زمینه"عالی کشاورزي، پیشنهاد 

در  "یی و کادر فنها با استفاده از نظرات هیئت علمتقویت کیفی دانشکده و گروه"اولویت را به خود اختصاص داده و پیشنهاد 

  اولویت آخر قرار گرفته است.

 ي آموزش عالی کشاورزيي کیفی جهت توسعهي توسعه: اولویت بندي پیشنهادهاي مربوط به مؤلفه9جدول 

  انحراف معیار  میانگین  گویه
ضریب 

  تغییرات

اولویت 

  بندي

هاي مهندسی ي تشخیص صالحیت ثبت شرکترفع مشکالت موجود در زمینه

 مشاور
8,71  1,11  13.  1  

  2  .18  1,58  8,87 هاي عملی متناسب با نیاز مناطق در دستور کار دانشکده قرار گیردي قطبتوسعه

ه ها بهاي منابع طبیعی و کشاورزي و در صورت نیاز تقسیم آني دانشکدهتوسعه

ي مهندسی هایی مانند دانشکده جنگل و مرتع و فضاي سبز دانشکدهدانشکده

 و...

8,72  1,54  18.  3  

هاي کشاورزي ها و پردیسمورد بررسی قرار دادن وضع موجود مشکالت دانشکده

 هاي تخصصیو منابع طبیعی توسط کمیته
8,39  1,61  19.  4  

  5  .22  1,84  8,42 نسبت مناسب جنسیت با توجه به نوع رشته

زاد آهاي هاي کشاورزي و منابع طبیعی در دانشگاهکنترل تعداد دانشجویان رشته

 و پیام نور
7,74  2,12  27.  6  

  7  .31  2,34  7,46 ها با استفاده از نظرات هیئت علمی و کادر فنیتقویت کیفی دانشکده و گروه
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-ي برنامهمقایسه دیدگاه دانشجویان دختر و پسر در خصوص اهمیت هر یک از پیشنهادهاي مربوط به مؤلفه

  ي آموزش عالی کشاورزي ریزي درسی جهت رفع موانع توسعه

حاکی از آن است که بین دیدگاه دانشجویان دختر و پسر مورد مطالعه در  10مندرج در جدول شماره   tنتایج آزمون 

جدا کردن بخش نظري "خصوص بررسی موانع توسعه ي آموزش عالی کشاورزي در مؤلفه ي برنامه ریزي صرفاٌ در دو پیشنهاد 

ایجاد رشته ها و گرایش هاي مورد نیاز و تقویت تخصص هاي بین  "و در پیشنهاد %95سطح  در "و عملی دروس ارائه شده

تفاوت آماري معنی داري وجود   %99در سطح اطمینان  "رشته اي و بازنگري در رشته هاي موجود(به فراخور نیاز هر منطقه)

  دارد اما در سایر موارد تفاوت معنی داري مشاهده نگردیده است.

مقایسه دیدگاه دانشجویان دختر و پسر در خصوص اهمیت هر یک از پیشنهادهاي مربوط به  :10جدول 

  ي آموزش عالی کشاورزيریزي درسی جهت رفع موانع توسعهي برنامهمؤلفه

  ریزي درسیي برنامهپیشنهادهاي مربوط به مؤلفه

 میانگین

 tآماره 
سطح 

  معناداري
  )=n 34(پسر  )=78nدختر( 

هاي درسی با لحاظ نمودن نیازهاي کاربردي سرفصلي ارائه

  کشور
19/9                   61/8  57/1  12/0  

47/7         19/8  جدا کردن بخش نظري و عملی دروس ارائه شده  *06/2  04/0  

  ي روستاییي درسی مشخصی براي توسعهتدوین برنامه
42/7                                              

52/6  
56/1  12/0  

هاي ي درسی رشتهمنظور کردن درس کارآفرینی در برنامه

ي کارشناسی به منظور ایجاد کشاورزي و منابع طبیعی در دوره

  خالقیت و خودباوري

28/8                                52 /7  95/1  05/0  

هاي بین هاي مورد نیاز و تقویت تخصصها و گرایشایجاد رشته

هاي موجود (به فراخور نیاز هر اي و بازنگري در رشتهرشته

  منطقه)

85/8  91/7  **85/2  00/0  

  05/0 سطح در داريمعنی *                   01/0 سطح در داريمعنی**

  

مقایسه دیدگاه دانشجویان دختر و پسر در خصوص اهمیت هر یک از پیشنهادهاي مربوط به مؤلفه ي ارتباطات 

  برون سازمانی جهت رفع موانع توسعه ي آموزش عالی کشاورزي 

،حاکی از آن است که بین دیدگاه دانشجویان دختر و پسر مورد مطالعه در خصوص 11مندرج در جدول  t نتایج آزمون

 "و در دو پیشنهاد %95در سطح  "هماهنگی سازمان هاي مربوطه با دانشگاه "ي ارتباطات برون سازمانی در پیشنهاد مؤلفه

سازماندهی عناوین پروژه هاي دانشجویی متناسب با نیاز  "و "مکاتبات الزم با سازمان هاي اجرایی به منظور ارتباطات بیشتر

  داري وجود دارد.ري معنیتفاوت آما  %99در سطح  "سازمان هاي اجرایی
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- : مقایسه دیدگاه دانشجویان مجرد و متاهل در خصوص اهمیت هر یک از پیشنهادهاي مربوط به مؤلفه11جدول 

  ي آموزش عالی کشاورزيي ارتباطات برون سازمانی جهت رفع موانع توسعه

پیشنهادهاي مربوط به مؤلفه ي  ارتباطات 

  برون سازمانی

  میانگین

 tآماره 
سطح 

  معناداري

 )=78nدختر( 
 34(پسر 

n=(  

  03/0  10/2*  79/7  67/8  هاي مربوطه با دانشگاههماهنگی سازمان

ها با ارتباط مؤثر و سیستماتیک دانشکده

  مراکز استانی مرتبط با بخش پژوهش
46/8  64/7  66/64  55/0  

هاي اجرایی به منظور مکاتبات الزم با سازمان

  ارتباطات بیشتر
70/8   73/7  **14/3  00/0  

رسانی در خصوص اهمیت کشاورزي و اطالع

ي پایدار منابع طبیعی و نقش آن در توسعه

  کشور

61/8     20/8  20/1  23/0  

ریزي در مکاتبه با سازمان مدیریت و برنامه

ها جهت امور خصوص اولویت دادن به دانشگاه

  پژوهشی

71/8    23/8  70/1  09/0  

هاي دانشجویی سازماندهی عناوین پروژه

  هاي اجراییمتناسب با نیاز سازمان
06/9      09/8  **98/3  00/0  

  05/0 سطح در داريمعنی *                   01/0 سطح در داريمعنی**

  

 ي کارآموزيمقایسه دیدگاه دانشجویان دختر و پسر در خصوص اهمیت هر یک از پیشنهادهاي مربوط به مؤلفه

  ي آموزش عالی کشاورزي موانع توسعهجهت رفع  و کارورزي

، حاکی از آن است که بین دیدگاه دانشجویان دختر و پسر  مورد مطالعه در 12در جدول شماره مندرج  t نتایج آزمون 

تناسب تخصص کارورز با موضوع فعالیت "خصوص بررسی پیشنهادهاي مربوط به مؤلفه ي کارآموزي و کارورزي در دو پیشنهاد 

اطالع رسانی به موقع براي متقاضیان کارورزي و کارفرمایان از طریق سازمان جهاد کشاورزي و سازمان نظام  "و "کارفرما

اخذ مجوز امکان انجام کارورزي بالفاصله پس از فارغ التحصیلی، از وزارت جهاد  "و در دو پیشنهاد %95در سطح  "مهندسی

  تفاوت آماري معنی داري وجود دارد.  %99در سطح  "ر اداراتباال بردن کیفیت کارآموزي دانشجویان د "و "کشاورزي
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ي : مقایسه دیدگاه دانشجویان دختر و پسر در خصوص اهمیت هر یک از پیشنهادهاي مربوط به مؤلفه12جدول 

  ي آموزش عالی کشاورزيکارآموزي و کارورزي جهت رفع موانع توسعه

پیشنهادهاي مربوط به مؤلفه ي کارآموزي و 

  کارورزي

  میانگین
  سطح معناداري tآماره 

  )=n 34(پسر  )=78nدختر( 

اخذ مجوز امکان انجام کارورزي بالفاصله پس 

  از فارغ التحصیلی، از وزارت جهاد کشاورزي
94/8                                    08/8  **85/2  00/0  

تمام وقت بودن کارورزي و نظارت جدي 

  این موضوعسازمان نظام مهندسی بر 
34/8     76/8  57/1  11/0  

تناسب تخصص کارورز با موضوع فعالیت 

  کارفرما
76/8        97/7  *21/2  03/0  

اطالع رسانی به موقع براي متقاضیان کارورزي 

و کارفرمایان از طریق سازمان جهاد کشاورزي 

  و سازمان نظام مهندسی

79/8    76/7  *36/2  02/0  

دانشجویان در  باال بردن کیفیت کارآموزي

  ادارات
21/9  0/8  **20/4  00/0  

  05/0 سطح در داريمعنی *                   01/0 سطح در داريمعنی**

  

مقایسه دیدگاه دانشجویان دختر و پسر در خصوص اهمیت هر یک از پیشنهادهاي مربوط به مؤلفه ي منابع 

  جهت رفع موانع توسعه ي آموزش عالی کشاورزي  انسانی

، حاکی از آن است که بین دیدگاه دانشجویان دختر و پسر مورد مطالعه در 13در جدول شماره  مندرج t آزمون نتایج

افزایش استخدام کارشناس منابع طبیعی نسبت به سایر  "خصوص پیشنهادهاي مربوط به مؤلفه منابع انسانی در دو پیشنهاد

تفاوت آماري   %95در سطح  "کشاورزي و منابع طبیعیجذب کارشناس متخصص جهت آزمایشگاه هاي "و  "دانشکده ها

  معنی داري وجود دارد.

: مقایسه دیدگاه دانشجویان دختر و پسر در خصوص اهمیت هر یک از پیشنهادهاي مربوط به مؤلفه ي 13جدول 

  منابع انسانی جهت رفع موانع توسعه ي آموزش عالی کشاورزي

  انسانیپیشنهادهاي مربوط به مؤلفه ي منابع 

  میانگین

 tآماره 
سطح 

  معناداري

  )=n 34(پسر  )=78nدختر( 

افزایش استخدام کارشناس منابع طبیعی نسبت به سایر 

  هادانشکده
0/8            82/6  *  37/2  02/0  

هاي کشاورزي و جذب کارشناس متخصص جهت آزمایشگاه

  منابع طبیعی
80/8                                        11/8  *  17/2  03/0  

به خدمت گرفتن یا استخدام کارشناس مخصوص در جهت 

  هاي گران قیمت آزمایشگاهیدستگاه
66/8            14/8  61/1  11/0  

  05/0 سطح در داريمعنی *                   01/0 سطح در داريمعنی**
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مقایسه دیدگاه دانشجویان دختر و پسر در خصوص اهمیت هر یک از پیشنهادهاي مربوط به مؤلفه ي تجهیزات 

  آزمایشگاهی جهت رفع موانع توسعه ي آموزش عالی کشاورزي 

،حاکی از آن است که بین دیدگاه دانشجویان دختر و پسر مورد مطالعه در 14مندرج در جدول شماره  t نتایج آزمون

استفاده از علوم جدید و سرفصل هاي جدید  "پیشنهادهاي مربوط به مؤلفه ي تجهیزات آزمایشگاهی در پیشنهادخصوص 

 "و در سه پیشنهاد %95در سطح  "دروس کشاورزي و منابع طبیعی و سوق دادن آزمایشگاه هاي موجود در جهت علوم جدید

تدوین دستورالعمل "، "آزمایشگاهی به سایر بخش هاانتقال تجربیات و دستورالعمل هایی در خصوص خدمات دهی بخش 

گرفتن هزینه ي استهالك دستگاه  در نظر"و  "هایی در خصوص نحوه ي استفاده از تجهیرات آزمایشگاهی و تعرفه هاي خدمات

  تفاوت آماري معنی داري وجود دارد.  %99در سطح  "هاي موجود در آزمایشگاه و رفع مشکل آزمایشگاه ها

ي مقایسه دیدگاه دانشجویان دختر و پسر در خصوص اهمیت هر یک از پیشنهادهاي مربوط به مؤلفه :14جدول 

  ي آموزش عالی کشاورزيتجهیزات آزمایشگاهی جهت رفع موانع توسعه

  پیشنهادهاي مربوط به مؤلفه ي تجهیزات آزمایشگاهی
  میانگین

 tآماره 
سطح 

  )=n 34(پسر  )=78nدختر(   معناداري

دهی هایی در خصوص خدماتانتقال تجربیات و دستورالعمل

  هابخش آزمایشگاهی به سایر بخش
69/8  05/7  **  87/4  00/0  

ي استفاده از هایی در خصوص نحوهتدوین دستورالعمل

  هاي خدماتتجهیرات آزمایشگاهی و تعرفه
74/8                                       05/7  **  07/5  00/0  

هاي موجود در ي استهالك دستگاهنظر گرفتن هزینهدر 

  هاآزمایشگاه و رفع مشکل آزمایشگاه
42/8                35/7  **  68/2  00/0  

هاي جدید دروس کشاورزي و استفاده از علوم جدید و سرفصل

هاي موجود در جهت علوم منابع طبیعی و سوق دادن آزمایشگاه

  جدید

93/8  29/8  *  27/2  02/0  

  05/0 سطح در داريمعنی *                   01/0 سطح در داريمعنی**

مقایسه دیدگاه دانشجویان دختر و پسر در خصوص اهمیت هر یک از پیشنهادهاي مربوط به مؤلفه ي اعتبارات 

  جهت رفع موانع توسعه ي آموزش عالی کشاورزي 

که بین دیدگاه دانشجویان دختر و پسر مورد مطالعه در  ، حاکی از آن است15مندرج در جدول شماره   tنتایج آزمون 

 پژوهشی در زمینه -بها دادن هر چه بیشتر به مجالت علمی "خصوص پیشنهادهاي مربوط به مؤلفه اعتبارات در دو  پیشنهاد

ر سایانتقال تجربیات و دستورالعمل هایی در خصوص خدمات دهی بخش آزمایشگاهی به "و  "ي کشاورزي و منابع طبیعی

 "و "مصرف بهینه اعتبارات پژوهشی استان ها و سوق دادن به سمت دانشگاه ها "و در دو پیشنهاد %95در سطح  "بخش ها

تفاوت آماري   %99در سطح  "اختصاص منابع مالی به دانشکده ها متناسب با نیازهاي دانشکده هاي کشاورزي و منابع طبیعی

  معنی داري وجود دارد.
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ي مقایسه دیدگاه دانشجویان دختر و پسر در خصوص اهمیت هر یک از پیشنهادهاي مربوط به مؤلفه :15جدول 

  ي آموزش عالی کشاورزياعتبارات جهت رفع موانع توسعه

  پیشنهادهاي مربوط به مؤلفه ي اعتبارات
  میانگین

 tآماره 
سطح 

  )=n 34(پسر  )=78nدختر(   معناداري

پژوهشی در زمینه  -مجالت علمیبها دادن هر چه بیشتر به 

  کشاورزي و منابع طبیعی
56/8       88/7  *07/2  04/0  

ها و سوق دادن به سمت مصرف بهینه اعتبارات پژوهشی استان

  هادانشگاه
88/8  85/7  **52/3  00/0  

ها متناسب با نیازهاي دانشکده اختصاص منابع مالی به دانشکده

  هاي کشاورزي و منابع طبیعی
05/9         97/7  **56/3  00/0  

دهی بخش هایی در خصوص خدماتانتقال تجربیات و دستورالعمل

  هاآزمایشگاهی به سایر بخش
50/8     61/7  *60/2  01/0  

  05/0 سطح در داريمعنی *                   01/0 سطح در داريمعنی**

پیشنهادهاي مربوط به مؤلفه ي اشتغال مقایسه دیدگاه دانشجویان دختر و پسر در خصوص اهمیت هر یک از 

  جهت رفع موانع توسعه ي آموزش عالی کشاورزي

حاکی از آن است که بین دیدگاه دانشجویان دختر و پسر مطالعه در خصوص پیشنهادهاي مربوط به مؤلفه   tنتایج آزمون 

به " و "آشنایی دانش آموختگان کشاورزي و منابع طبیعی با ایجاد فرصت هاي شغلی و بازار کار "ي اشتغال، در دو پیشنهاد

  تفاوت آماري معنی داري وجود دارد.  %99در سطح  "نکارانکارگیري فارغ التحصیالن در شرکت هاي مهندسی مشاور و پیما

ي مقایسه دیدگاه دانشجویان دختر و پسر در خصوص اهمیت هر یک از پیشنهادهاي مربوط به مؤلفه :16جدول 

  ي آموزش عالی کشاورزياشتغال جهت رفع موانع توسعه

  ي اشتغالپیشنهادهاي مربوط به مؤلفه
  میانگین

 tآماره 
سطح 

  )=n 34(پسر  )=78nدختر(   معناداري

آشنایی دانش آموختگان کشاورزي و منابع طبیعی با ایجاد فرصت 

  هاي شغلی و بازار کار
19/9      82/7  **81/4  00/0  

وزارت جهاد کشاورزي و سازمان نظام مهندسی ترتیبی اتخاذ 

نمایند که کارشناسان کشاورزي و منابع طبیعی پس از گذراندن 

ي آموزش نظامی به عنوان سرباز کشاورز فعالیت نمایند دیده دوره

  شوند

53/8  38/8  46./  64/0  

هاي مهندسی مشاور و به کارگیري فارغ التحصیالن در شرکت

  پیمانکاران
94/8    91/7  **38/3  00/0  

  05/0 سطح در داريمعنی *                   01/0 سطح در داريمعنی**

دانشجویان دختر و پسر در خصوص اهمیت هر یک از پیشنهادهاي مربوط به مؤلفه ي توسعه مقایسه دیدگاه 

  ي کیفی جهت رفع موانع توسعه ي آموزش عالی کشاورزي

حاکی از آن است که بین دیدگاه دانشجویان دختر و پسر مورد مطالعه در خصوص پیشنهادهاي مربوط به   tنتایج آزمون 

رفع مشکالت موجود در زمینه ي تشخیص صالحیت ثبت شرکت هاي مهندسی "مؤلفه هاي توسعه ي کیفی، در سه پیشنهاد 

مورد بررسی قرار دادن وضع موجود  "و "انشکدهتوسعه ي قطب هاي عملی متناسب با نیاز مناطق در دستور کار د "،"مشاور
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تفاوت آماري معنی   %99در سطح  "مشکالت دانشکده ها و پردیس هاي کشاورزي و منابع طبیعی توسط کمیته هاي تخصصی

  داري وجود دارد.

-مقایسه دیدگاه دانشجویان مجرد و متاهل در خصوص اهمیت هر یک از پیشنهادهاي مربوط به مؤلفه :17جدول 

  ي آموزش عالی کشاورزيي توسعه کیفی جهت رفع موانع توسعه

  ي کیفیي توسعهپیشنهادهاي مربوط به مؤلفه
  میانگین

 tآماره 
سطح 

  )=n 34(پسر  )=78nدختر(   معناداري

24/7  نسبت مناسب جنسیت با توجه به نوع رشته  94/7  53/1-  13/0  

در هاي منابع طبیعی و کشاورزي و ي دانشکدهتوسعه

هایی مانند دانشکده ها به دانشکدهصورت نیاز تقسیم آن

  ي مهندسی و...جنگل و مرتع و فضاي سبز دانشکده

96/7  23/7  56/1  12/0  

هاي کشاورزي و منابع کنترل تعداد دانشجویان رشته

  هاي آزاد و پیام نورطبیعی در دانشگاه
98/8       61/8  33/1  18/0  

ها با استفاده از نظرات تقویت کیفی دانشکده و گروه

  هیئت علمی و کادر فنی
79/8  52/8  16/1  24/0  

ي تشخیص صالحیت ثبت رفع مشکالت موجود در زمینه

  هاي مهندسی مشاورشرکت
71/8  64/7  **44/3  00/0  

هاي عملی متناسب با نیاز مناطق در ي قطبتوسعه

  دستور کار دانشکده قرار گیرد
06/9  94/7  **71/3  00/0  

ها بررسی قرار دادن وضع موجود مشکالت دانشکده مورد

اي ههاي کشاورزي و منابع طبیعی توسط کمیتهو پردیس

  تخصصی

00/9  08/7  **74/5  00/0  

  05/0 سطح در داريمعنی *                   01/0 سطح در داريمعنی**

  گیري و پیشنهادهانتیجه

 و کشاورزي توسعه به رسیدن براي. شوددر هر کشوري محسوب میهاي اساسی توسعه آموزش عالی یکی از زیر ساخت

 یکاف مهارت از که کند تربیت آموختگانی دانش موانع، برداشتن میان از با باید عالی کشاورزي آموزش ها،وابستگی قطع

 تموسساو  هاهنشگادااست. باشند از این رو شناسایی تنگناها و موانع آموزش عالی کشاورزي از اهمیت زیادي برخوردار  برخوردار

ند دار رنمد معاجو فرهنگیو  جتماعیا دي،قتصاابط در روا هکنند تعیینو  ساسیا نقش که هاییدنها انعنو به عالی زشموآ

 اریاخت و توسعه در شرفتیپ يکه جوامع برا یمنابع نیترها به عنوان پرارزشدانشگاه امروز، يایدر دن نکهیتوجه به ا اهمچنین ب

ش بخ نیدر ا یاصول يگذارهیسرما شونددر نظر گرفته می يو معنو يدر سطح ماد شرفتیها، پآن یدارند، و همواره نقش اصل

. ندکیم فایکشور ا يدر جهت توسعه همه جانبه حیو اقدام صح ندهیآ يهانسل يبرا التیتسه امکانات و جادیدر ا ینقش مهم

 این اب همراه. است یافته گسترش عالی آموزش به متقاضیان دسترسی کشور، در هادانشگاه تعداد افزایش به توجه با امروزه

 توجه ضمن شود. آموزش عالی بایستی فراهم نیز هادانشگاه کیفیت تضمین و بهبود براي چارچوبی است الزم کمی گسترش

 دگرگونی و ثباتیبی سریع، تغییر شرایط در کارآمد رهبري و مدیریت عامل بر اتکاء کیفیت با ارتقاء و بهبود به ها،چالش به
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 را واقعیت این باید آید،می میان به سخن کیفیت تضمین و مباحث بهبود، ارتقاء با که هنگامی بپردازد. آموزش محیط در

 انتظار مورد و قبول قابل کیفیت جهت در هاشود فعالیت تالش باید و شده پدیدار موجود وضع از نارضایتی نوعی که پذیرفت

  شود:می ارائه زیر هايپیشنهاد حاصله نتایج به توجه شوند. با هدایت و دهیجهت

ها و اهداف آموزشی آنان و هاي خارجی به منظورآگاهی از سرفصلهاي بین المللی با دانشگاهایجاد فضا براي همکاري -

مشترك مراکز آموزش عالی کشاورزي داخلی و  مراکز  يهاآگاهی به علم و فناوري به روز کشاورزي از طریق انجام پروژه

  آموزش عالی کشاورزي خارجی

 اهآگ منظور به...  و صنعت و کشت کشاورزي، جهاد هاينظیر سازمان مراکزي با کشاورزي هايدانشگاه میان ارتباط ایجاد -

 با تحقیقی هايطرح انجام و واحدها این از دانشجویان مکرر بازدیدهاي طریق از کشاورزي روز علم و بازارکار نیازهاي از شدن

  موسسات؛ این در کارآموزي واحد گذارندن و واحدها این

  عالی؛ آموزش نظام سازي بین المللی پژوهشی و آموزشی عملیاتی برنامه ریزي در تحول -

  کار؛ بازار با دانشگاه کردن همسو جهت دانشجویان و کارآفرینان بین يمراوده جهت سمینارها و هانشست برگزاري -

  ها؛هاي این دانشگاههاي داخلی جهت آشنایی با اهداف و برنامههمکاري با دانشگاه -

  .هاي کسب و کار از قبیل بازاریابیي مهارتارائه دروسی در زمینه -

   منابع:

 توسعه، محور دانشگاه، ملی همایش پایدار، توسعه در دانشگاه نقش ،1395 مهاجران، بهناز و رستمی فرزاد شهال؛, اصالنی -

  حیدریه. تربت نور پیام دانشگاه حیدریه، تربت

 تجاري ادوار در کشاورزي بخش نقش و جایگاه ). بررسی1393جالیی،ع، عزیزي، آ، زراعی،ن و مهرابی بشرآبادي،ح.( -

 .65-53،صص 25، شماره 8ایران، فصلنامه علمی مدلسازي اقتصادي، دوره 

). ویژگی هاي فردي تاثیر گذار بر وضعیت اشتغال دانش آموختگان 1390پور، بهمن و سلیمانپور، محمدرضا( خسروي -

کاربردي جهاد کشاورزي استان هاي تهران و البرز، فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزي، -مرکزهاي آموزش عالی علمی

 .1390، پاییز 18شماره  

 فنی آموزش ثابت مراکز در شده برگزار آموزشی هاي دوره محتواي ). ارزیابی1395معتمدي،م.(زمانیان،ع، چاوشان،م و  -

)، 19(پیاپی:12هاي کشور)سال دوم، شماره ، ماهنامه شباك(شبکه اطالعات کنفرانس94 سال در جنوبی خراسان اي و حرفه

 .1395اسفند 

 تدریس هايپویایی و هابا شایستگی ارتباط در علمی هیأت اعضاي تجارب ). واکاوي1396سلیمی،ق، محمدي،م و نثار،ز.( -

کیفی، فصلنامه علمی پژوهشی تدریس پژوهی، سال پنجم، شماره  پژوهشی: عالی آموزش شدنالمللی بین در فرآیند پژوهش و

 .134-109دوم، صص 
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Abstract 

     Today, higher education in agriculture in the country, due to the speed of change and 

transformation, does not have the necessary efficiency and does not prepare learners to adapt to the 

changing conditions of the agricultural sector. Every year, during a meeting of heads of agricultural 

colleges and professional debates, proposals to improve Higher education in agriculture and fixes existing 

problems are formulated. The present study proposals in a number of meetings in order to eliminate 

obstacles to agricultural development Higher education by the farm has deans. In terms of practical 

purpose terms of how research methodology and data collection descriptive – survey. The population of 

the three faculties of engineering graduate students of agricultural and rural development, the 

Department of Agriculture and Department of Animal Sciences College of Agriculture and Natural 

Resources Ramin province, 112 people were selected. Sample is stratified sampling. Data collection 

questionnaire construction is achieved. Data was gathered by a researcher-made questionnaire 

is.Descriptive statistics indicate that most of the suggestions offered three suggestions to fix the problems 

in the field of consulting engineering company registration authority to recognize, communicate effectively 

and systematically colleges with relevant provincial centers Research And consider the depreciation cost 

devices in the laboratory and Troubleshooting Laboratories Ranked first and third respectively assigned 

to them in the preferences. The most important results of inferential statistics have shown that the views 

of students, the component planning of the study, Proposed the creation of the required fields and trends 

and to strengthen interdisciplinary expertise and Revising existing courses according to the needs of each 

region, there was no significant difference with 99% confidence. 
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