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(تاریخ دریافت1396/07/03 :؛ تاریخ پذیرش)1397/09/27 :
چکیده
پژوهش حاضر با هدف شناسایی و بررسی آسیب های مرتبط با عملکرد نظام آموزش عالی در زمینه توسعه منابع
انسانی استان یزد با بکارگیری پارادایم کیفی و اصول نظریه مبنایی یا دادهبنیاد و ارائه پیشنهاداتی به منظور اتخاذ
راهکارهای مناسب جهت جبران و رفع آسیب ها و نقاط ضعف شناسایی شده ،انجام شد .این پژوهش به لحاظ هدف از نوع
پژوهشهای کاربردی و از لحاظ نحوۀ گردآوری اطالعات از نوع تحقیقات توصیفی و غیرآزمایشی است .دادههای مورد نیاز
این مطالعه از طریق انجام مصاحبه عمیق و نیمهساختارمند با  45نفر از خبرگان ،نخبگان ،سیاستگذاران ،برنامهریزان و
مدیران استانی ،متخصصان و کارشناسان منابع انسانی استان که به نوعی در فرایند توسعه منابع انسانی استان یزد دخیل
بودند ،با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند جمعآوری شد .تحلیل دادهها با استفاده از روش تحلیل مقایسه مداوم به
شیوه استراوس و کوربین انجام شد .بر اساس یافتههای این مطالعه ،اصلیترین آسیبهای وارد بر عملکرد نظام آموزش عالی
در زمینه توسعه نیروی انسانی استان یزد ،ضعف منابع و کارکرد آموزشی موسسات آموزش عالی استان ،نامناسب بودن
سیاست های توسعه علم و فناوری و عدم توجه به آمایش در نظام آموزش عالی بود .بر این اساس مهمترین راهکارها در
جهت کاهش میزان آسیب های نظام آموزش عالی در زمینه توسعه منابع انسانی استان یزد ،برقراری سازوکارهایی به منظور
ایجاد ارتباط بین دانشگاه و بخشهای اقتصادی استان ،اجرای مطالعات آمایش در نظام آموزش عالی و بازنگری در شیوههای
آموزشی پیشنهاد شده است.
واژههای کلیدی :آسیبشناسی ،توسعه منابع انسانی ،نظام آموزش عالی ،نظریه مبنایی.

 -1استادیار آموزش کشاورزی و کارآفرینی ،پژوهشکده مطالعات فناوریهای نوین ،سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران ،تهران ،ایران .مسئول

مکاتباتnfallah@irost.ir :
 -2استادیار ترویج و آموزش کشاورزی ،موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،کرج ،ایران
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 -1مقدمه
توسعه پایدار و دستیابی به شکوفایی اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی یک کشور از بستر
نیروی انسانی آن جامعه میگذرد  .در حقیقت نیروی انسانی به عنوان جوهره اصلی و مرکز ثقل فرایند
توسعه و پیشرفت هر جامعه در نظر گرفته میشود و سطح و کیفیت دانش ،بینش و مهارت نیروی
انسانی آن است که میزان رشد و توسعه یک کشور را تعیین میکند ( .)1بنابراین سرمایهگذاری و
برنامهریزی در پرورش نیروی انسانی اندیشمند ،ماهر و دارای انعطاف ذهنی و تحرک اندیشه ،پیش-
شرط ایجاد و تداوم هر گونه تحول و توسعه در تمامی ابعاد جامعه به شمار میرود .از اینرو ،سازمان-
های انسانپرور یا متولیان اصلی آموزش و پرورش منابع انسانی یکی از ارکان مهم و به عبارتی تکیهگاه
دولتها برای تربیت نیروی انسانی و در نهایت تحقق توسعه پایدار محسوب شده و از جایگاه ویژهای در
برنامهریزیهای کالن ،ارزیابی ها و مطالعات گسترده که نتایج آن در برگیرنده راهکارهای ارتقاءدهنده
باشد ،برخوردار هستند (.)2
نظام آموزش عالی به عنوان باالترین سطح هرم آموزش ،از مهمترین و باارزشترین نهادهایی است
که جامعه به منظور توسعه منابع انسانی در اختیار دارد .این نظام نه تنها به عنوان شالودۀ اصلی توسعة
نیروی انسانی در اکثر کشورهای دنیا شناخته شده است ،بلکه فراهمکنندۀ زیرساختهای فکری و
فرهنگی یک جامعه برای برخورداری از روشها و فناوریهای نوین نیز به شمار میرود ( .)3به همین
دلیل ،نقش این نهاد در توسعه همهجانبه کشورها ،چه در اقتصادهای پیشرفته و چه در کشورهای در
حال توسعه ،چشمگیر و بیبدیل ارزیابی میشود (.)4
نظام آموزش عالی دارای نقش های آموزشی ،پژوهشی ،اجتماعی و فرهنگی به همپیوستهای است و
دارا بودن این نقش پیچیده باعث شده است که تنها توجه به رشد کمّی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی
بدون در نظر گرفتن تحوالت علمی و استانداردهای کیفیت ،تضمینکنندۀ نقش موثر و خطیر این نظام
در تربیت نیروی انسانی جامعه نباشد .برخورداری از کیفیت مطلوب ،تناسب میان آموزش و پژوهش ،در
نظر گرفتن نیازهای جامعه ،بهره مندی از اطالعات و ارتباطات روزآمد علمی و داشتن یک نظام موثر به
منظور نظارت و ارزیابی از جمله مواردی هستند که همگام با گسترش کمّی ،میتوانند آموزش عالی را
به سوی ایفای نقش توسعهای مورد انتظار رهنمون سازند ( .)5بنابراین با توجه به نقش و جایگاه
دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و حساسیت باالی افراد و سازمانها نسبت به عملکرد این نهاد ،نظام
مذکور باید رشد متوازن و متعادلی در هر دو بعد کمّی و کیفی داشته باشد (.)6،7
بررسی تاریخچه شکلگیری آموزش عالی در ایران نشان میدهد که با تأسیس دانشگاه تهران در
سال  1313ه.ش .شکل گیری نظام آموزش عالی در ایران به شکل امروزی آغاز شد .این دانشگاه در
زمان تاسیس 1043 ،نفر دانشجو و  121عضو هیأت علمی داشت .پس از آن مراکز آموزش عالی در
شهرهای بزرگ کشور شامل تبریز ،اصفهان ،مشهد ،شیراز و اهواز تأسیس شد .توسعه این مراکز ادامه
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یافت بهگونهای که در سال  1357حدود  26دانشگاه 87 ،دانشکده و  288موسسه آموزش عالی با دارا
بودن  175675دانشجو در مقاطع و گروههای عمده تحصیلی در کشور فعالیت میکردند .پس از انقالب
اسالمی و توجه به مباحث عدالت آموزشی رشد و گسترش مراکز آموزش عالی در دو بخش دولتی و
غیردولتی با شیب بسیار تندی افزایش یافت .بهطوری که بر اساس اطالعات ارائه شده توسط موسسه
پژوهش و برنامهریزی در آموزش عالی در سال  ،1393تعداد  4،367،445دانشجو در  2259مرکز
آموزش عالی کشور مشغول به تحصیل بودهاند ( .)8به بیان دیگر ،طی  35سال گذشته تعداد مراکز
آموزش عالی کشور  7برابر و تعداد دانشجویان  25برابر شده است.
اما ارزیابی تحوالت نظام آموزش عالی کشور بهویژه در دهه گذشته ،حاکی از رشد کمّی آن و عدم
توجه کافی به کیفیت دانشگاهها و بهبود و ارتقاء آن میباشد ( .)9،10،11بنابراین ،حساسیت عملکرد
این نظام در فرایند توسعه از یکسو و افزایش اجتنابناپذیر تقاضای اجتماعی و به دنبال آن ظرفیت
دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و همچنین محدودیت منابع مادّی و انسانی متخصص و متعهد در
جامعه از سوی دیگر ،بررسی عملکرد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی را ضروری میسازد .عالوه بر این،
طی سال های اخیر ،ضرورت توجه بیشتر به مزیت نسبی هر یک از مناطق جغرافیایی کشور ،به عنوان
یکی از اولویتهای مهم برنامهریزان نظام آموزش عالی مطرح شده است (.)8
در خصوص شاخصهای توسعه ،استان یزد در وضعیت نسبتاً خوبی قرار دارد و در بحث آموزش و
پرورش ،شرکتهای دانشبنیان و بهویژه رتبه توسعه انسانی ،در ردیف پنج استان اول کشور قرار گرفته
است .در حال حاضر بین  83تا  90هزار دانشجو در رشتهها و مقاطع مختلف در  69دانشگاه و موسسه
آموزش عالی استان یزد در حال تحصیل هستند که حدود  52درصد از این تعداد در مقطع کارشناسی
و مابقی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا مشغول به تحصیل هستند .بهگونهای که در حال حاضر در
شاخص نسبت دانشجوی تحصیالت تکمیلی ،استان یزد رتبه اول را در کشور داراست .عالوه بر این
دانشگاه یزد که حدود  28سال پیش افتتاح شد ،تاکنون روند توسعه مناسبی را پشت سر گذاشته است
و در حال حاضر در بین  13دانشگاه برتر کشور قرار دارد ( .)12لذا این استان جهت مطالعه و بررسی
انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت.
هدف اصلی پژوهش حاضر آسیبشناسی عملکرد نظام آموزش عالی استان یزد در زمینه توسعه
منابع انسانی این استان با استفاده از پارادایم کیفی و روش نظریه مبنایی میباشد .انتظار میرود نتایج
این پژوهش عالوه بر اطالعرسانی در خصوص وضعیت فعلی و عملکرد آن بهویژه در زمینه توسعه منابع
انسانی این استان ،با شناسایی آسیبها و مشکالت پیشروی این نظام در استان ،بتواند به برنامهریزان
در خصوص شناسایی وضعیت موجود یاری رسانده و از هدررفت سرمایه ،زمان و توان اجرایی
سازمانهای ذیربط جلوگیری نماید.
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مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش

بهبود نظامهای مختلف آموزشی زمانی رخ میدهد که کاستیها و نقاط ضعف آن اصالح و نقاط
قوت آن تقویت شود .چرا که نواقص این نظام ها منجر به حصول برونداد و پیامد مطلوب از آن نخواهد
شد .اولین گام در رفع نارساییها و تقویت قوتهای یک نظام آموزشی ،ارزیابی عملکرد آن خواهد بود.
از سوی دیگر برنامه ریزی و ارزیابی در نظام آموزش عالی از جمله کارکردهای مدیریت این نظام است،
چرا که باعث میشود با بهرهگیری هر چه بیشتر از منابع ،تحقق هدفهای مطلوب و موردانتظار ،امکان -
پذیر شود .ازاینرو ،الزم است این نظام به صورت مستمر به قضاوت درباره عملکرد خود بپردازد و از
نتایج آن جهت بهبود وظایف و کارکردهای خود بهره گیرد (.)13
نتایج تحقیقات انجام شده در کشور حاکی از این است که افزایش نسبت هزینه به فایده در نظام
آموزش عالی ،به ویژه طی دو دهه اخیر ،ناشی از فقر کیفیت در عملکرد این نظام است و تنها راهکار
بهبود کیفیت نیز ایجاد فرهنگ مستمر ارزیابی و استفاده از نتایج حاصل به منظور بهبود و ارتقاء
کیفیت در نظام آموزش عالی کشور میباشد.
تاکنون مطالعاتی در خصوص ارزیابی نظام آموزش عالی در ایران و سایر کشورها انجام شده است.
بوذری ( )1395مطالعهای با هدف بررسی نقش آموزش عالی در توسعه استانهای کشور با استفاده از
مدلهای تحلیل عاملی و ضریب توسعهیافتگی موریس و ارزیابی عملکرد دانشگاهها و مراکز آموزش
عالی در توسعه بخشهای اقتصادی  31استان کشور انجام داد .نتایج این مطالعه نشان داد که با افزایش
تعداد مراکز آموزش عالی  ،دسترسی مناطق به زیرساختهای شهری ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی
افزایش یافته است و مناطق از توسعهیافتگی بیشتری برخوردار شدهاند .اما به دلیل نبود برنامهریزیهای
آمایشی در سطح کالن کشور و به خصوص در نظام آموزش عالی ،عمدتا کارکردهای دانشگاهها متنزع
از فعالیت بخشهای توسعه اجتماعی-اقتصادی مناطق بوده است و عملکرد آنها در تامین نیروی انسانی
موردنیاز بخشهای مختلف اقتصادی بهویژه بخش کشاورزی اثربخش نبوده و در این زمینه نقش ضعیف
و ناکارآمدی ایفا کردهاند (.)8
دباغ و جواهریان ( )1395در پژوهشی با عنوان بهرهوری واحدهای آموزشی و پژوهشی در دانشگاه-
های دولتی ایران ،به بررسی شاخصهای کارایی و بهرهوری آموزشی و پژوهشی  20دانشگاه مادر و
اندازه گیری عوامل موثر بر آنها پرداختند .نتایج این بررسی نشان داد که کارایی دانشگاهها در بخش
آموزش نسبت به بخش پژوهش بیشتر است ،در حالیکه روند رشد بهرهوری بخش پژوهش مثبت و
بخش آموزش منفی است و در شرایط یکسان بیشتر دانشگاه ها به طور نسبی ناکارا بوده و رشد متوازنی
نداشتهاند (.)14
حسینی لنگرودی و همکاران ( )1394در مطالعهای با عنوان مفهومسازی یادگیری زائد و
راهکارهای کاهش آن در نظام آموزش عالی ایران" با استفاده از روش دلفی به بررسی این مفهوم و
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وضعیت آن در نظام آموزش عالی ایران از دیدگاه صاحبنظران آموزش عالی پرداختهاند .نتایج این
مطالعه نشان داد که یادگیری زائد عبارت است از غیرکاربردی بودن دروس ،نامتناسب بودن محتوای
دروس با نیازهای جامع ه و بازار کار و برنامه درسی ناکارآمد ،و این پدیده در نظام آموزش عالی ایران به
چشم میخورد .مهمترین مصداق آن نیز وجود بیکاریهای آشکار و پنهان دانشآموختگان است.
صاحبنظران در این مطالعه معتقد بودهاند که تقریبا نیمی از محتوای کنونی رشتههای مختلف ،ارتباطی
ب ا بازار کار موجود و نیازهای واقعی جامعه ندارد .توانمندسازی اعضای هیأت علمی ،تاکید بر یادگیری
مداوم ،آزادی آکادمیک ،بازنگری و ارزیابی مستمر برنامه های درسی به عنوان مهمترین راهکارهای
کاهش یادگیری زائد ارائه شده است (.)15
رضایی و پاشا ( )1393در مطالعهای به ارزیابی عملکرد نظام آموزش عالی مطالعه موردی
مؤسسههای آموزشی علمی-کاربردی در شهر تهران از دیدگاه مدیران و دانشجویان پرداختند .نتایج این
مطالعه چشم انداز مثبتی از مدیران و دانشجویان از عملکرد این مؤسّسات نشان نداد .عملکرد این مراکز
در بخشی از زمینهها در راستای برنامهها و اهداف معین در آییننامه تأسیس این مراکز نبوده است.
امکانات و منابع قابل توجّهی به کار گرفته شده است؛ اما خروجی این دادهها مقبول و مطلوب عوامل
دستاندرکار اعم از مدیران و بهخصوص دانشجویان نیست .به نظر میرسد کاربردی نبودن آموزشهای
مراکز علمیکاربردی مهمترین ضعف و کاستی آنهاست .این در حالی است که کاربردی و مهارتی بودن
آموزشهای علمیکاربردی مهمترین هدف تأسیس چنین مراکزی است (.)16
نتایج مطالعه عابدی و همکاران ( )1392که با هدف بررسی دیدگاه اعضای هیأت علمی در خصوص
وضعیت موجود و مطلوب برنامه ریزی درسی در نظام آموزش عالی و تناسب آن با بازار کار رشتههای
کشاورزی و منابع طبیعی انجام شد ،نشان داد که از دید اعضای هیأت علمی در حال حاضر در نظام
آموزش عالی رشتههای کشاورزی و منابعطبیعی تناسب مطلوبی بین دروس و محتوای آنها با نیازهای
واقعی جامعه و بازارکار وجود ندارد .برای رسیدن به وضعیت مطلوب ،تشکیل گروههای مشترک برنامه-
ریزی درسی در جهت انطباق برنامهها با نیاز روز بازار کار ،در اولویت میباشد (.)17
نتایج مطالعه انتظاری ( (1388که با هدف ارائه الگویی برای هماهنگسازی آموزش عالی با تحوالت
مبتنی بر نظام دانش در نظام اشتغال با استفاده از روش تحلیل داده-ستانده انجام شد ،حاکی از این
بود که در حال حاضر هماهنگی و تناسب الزم بین نظام آموزش عالی و تحوالت نظام اشتغال ایران
وجود ندارد (.)18
در پژوهشی که در زمینه فرهنگ دانشگاهی ایران در مقایسه با برخی از کشورهای اروپایی توسط
فاضلی ( )1383انجام شد مشخص شد که نظام آموزش عالی در ایران نه تنها پژوهش-محور و دانشجو-
محور نیست ،بلکه سیاستها و برنامه های آموزشی که در این نظام طراحی شده و در حال اجرا است،
نیز بر مبنای تقاضای اجتماعی طراحی نشده است و عمدتا دولت به شیوه مکانیکی و از باال به پایین به

فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی ،سال پنجم ،شماره  ،19زمستان 1397

132

آن پرداخته است .نظام آموزشی کشور نیز غالباً اقتدارگرایانه ،غیر مشارکتی ،تک صدایی و یادگیری در
این نظام منفعل ،ایستا و غیر بازتابی است (. )19
در پژوهشی که توسط بارتلت و همکاران )2016( 1با هدف بررسی نقش آموزش عالی در تامین
نیازهای بازار کار در کشورهای بالکان غربی انجام شد ،مشخص شد که دانشآموختگان این دانشگاهها
از کیفیت آموزشی که در دانشگاه دریافت کردهاند ،نسبتا راضی بودهاند ،اما معتقدند که موقعیت شغلی
آنها با روشهای آموزشی مناسبتر ،برنامههای درسی مرتبطتر و بهروزتر و داشتن اساتید با صالحیت
بیشتر بهبود خواهد یافت .تعداد دانشآموختگان در برخی از رشتههای دانشگاهی (عمدتا رشتههای
علوم انسانی) بیش از نیاز بازار بوده است .اما نرخ اشتغال دانشآموختگان رشتههای فنی در برخی از
صنایع بزرگ و کوچک طی  10سال اخیر به سرعت افزایش یافته است .در این کشورها برخی از
کارفرمایان در تدوین برنامه درسی رشتههای فنی مشارکت داشتهاند که نتایج اثربخشی داشته است و
مشارکت بیشتری هم در این بخش و هم در سایر بخش ها الزم است .نتایج این مطالعه نشان داد که
حدود  48درصد از دانشآموختگانی که جذب بازار کار شدهاند مهارتهای الزم و موردنیاز برای شغل
خود را دارا هستند 37 ،درصد بسیار ماهر و باصالحیت هستند و  15درصد آنها دارای مهارتهای کافی
نیستند (.)20
2
نتایج مطالعه فلورین و همکاران ( )2011با هدف بررسی تاثیر آموزشهای ارائهشده در دانشگاه-
های پرستاری سوئد در مورد توسعه دانش نظری ،ارتقاء مهارتهای کلینیکی و توانمند کردن آنها در
زمینه به کارگیری مهارتهای خود ،حاکی از این است که برنامههای درسی دانشگاههای پرستاری در
این کشور در افزایش دانش دانشجویان نسبت به ارتقاء مهارتهای کلینیکی آنها اثربخشتر بوده است.
م یانگین بدست آمده در زمینه باور آنها در خصوص توانمندی خود در زمینه مهارتهای کلینیکی نسبتا
باال بود ،هر چند که تفاوت معنیداری بین دانشگاههای مختلف مشاهده شد (.)21
در مطالعهای که کونتز و همکاران )2009( 3با هدف ارزیابی تاثیر آموزشهای ارائه شده بر مهارت-
های مشاورهای دانشجویان رشته روانشناسی در دانشگاههای هلند انجام دادند ،مشخص شد که
آموزشهای ارائه شده در زمینه مهارت های پایه مشاوره در توانمندسازی دانشجویان بسیار اثربخش
عمل کردهاند ،اما در زمینه آموزش مهارت های پیشرفته نیاز به تغییر در برنامه درسی و آموزشهای
عملی بیشتری دارند (.)22

1.

Bartlett
Florin
3. Kuntze
2.
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 -2روش پژوهش
پژوهش حاضر به لحاظ هدف ،از نوع پژوهشهای کاربردی است ،زیرا نتایج آن میتواند سیاست-
گذاران ،برنامه ریزان و مدیران استانی را در دستیابی به اهداف توسعه استان و جهتگیری برای
برنامههای آتی رهنمون کند ،به لحاظ افق زمانی از نوع پژوهشهای تکمقطعی گذشتهنگرـحالنگر
است .از جنبة رویکرد پژوهشی ،با توجه به اینکه به دنبال آسیبشناسی عملکرد نظام آموزش عالی
استان یزد در زمینه توسعه منابع انسانی است ،از رویکرد قیاسی بهره گرفته است .این مطالعه همچنین
از لحاظ میزان و درجة کنترل ،از نوع پژوهشهای میدانی ،و از لحاظ نحوۀ جمعآوری اطالعات از نوع
تحقیقات توصیفی و غیرآزمایشی میباشد .رویکرد پارادایمیک در این پژوهش ،رویکرد کیفی است.
با توجه به ماهیت توصیفی و اکتشافی موضوع مورد بررسی و ضرورت کشف جزئیات ظریف و
اطالعات عمیق در زمینه موضوع مورد مطالعه و عدم وجود پیشینه مطالعاتی جامعی در رابطه با ارزیابی
عملکرد نظام آموزش عالی در توسعه منابع انسانی استان یزد ،در این مطالعه از روش تحقیق کیفی
استفاده شد .به منظور جمعآوری دادهها از مصاحبه عمیق و نیمهساختارمند و همچنین روشهای
تکمیلی مانند مطالعه مدارک و اسناد کتابخانهای و آمار و اطالعات استانی بهره گرفته شد .جامعه
پژوهش حاضر خبرگان ،نخبگان ،سیاستگذاران ،برنامهریزان و مدیران استانی ،متخصصان و
کارشناسان منابع انسانی استان بودند که به نوعی در فرایند توسعه منابع انسانی استان یزد درگیر و
دخیل بودند .این افراد با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند و نمونهگیری تا اشباع
نظری و تکراری شدن اطالعات ارایه شده توسط منتخبان مصاحبه ادامه یافت ( .)23در فرایند جمع -
آوری دادههای مورد نیاز این پژوهش ،تعداد  45مصاحبه با جامعه آماری مذکور انجام شد و اطالعات
بکر و دستاولی از این مصاحبهها به دست آمد.
از بین روشهای کیفی ،به منظور تحلیل دادههای حاصل از مصاحبههای اکتشافی انجام شده ،از
اصول نظریه مبنایی یا داده بنیاد به دلیل برخورداری از دقت باال ،ساختار نظاممند و رویکرد موشکافانه
استفاده شد .منظور از نظریه مبنایی ،آن نتایجی است که به صورت مستقیم از دادههایی استخراج
میشود که در جریان پژوهش به صورت منظم گرد آمده و تحلیل میشوند ( .)24،25،26،27،28الزمه
طبیعت مطالعه بنیانی این است که پرسش اصلی تحقیق تا حد امکان وسیع و باز باشد و با پیشرفت
پژوهش و ظاهر شدن مسائل حیطه مربوط ،به تدریج پاالیش یافته و خاصتر شود ( .)29در این پژوهش
پرسش اساسی و اصلی این بود که آسیب ها و نقاط ضعف نظام آموزش عالی در زمینه توسعه منابع
انسانی از بعد گسترش کمّی دانشگاهها ،تنوع تخصصها و رشتههای تحصیلی ،توجه به مهارتآموزی و
ارتباط با صنعت در استان یزد چه مواردی بوده است؟
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به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از روش تحلیل مقایسه مداوم به شیوه استراوس و کوربین)2011( 1
استفاده شد .این محققان معتقدند که نظریه مبنایی در واقع ،یک تحقیق تجربی است که درباره پدیده-
ی خاصی در چارچوب یا بستر زندگی واقعی پژوهش میکند .پدیده محوری یا هسته مرکزی نیز طرح
تئوری است که بین مفاهیم و مقولهها ارتباط برقرار میکند ( .)29پدیده محوری به دو صورت انتخاب
میشود :محقق میتواند موضوع مورد بررسی یا چارچوب طرح و یا حتی یکی از مقولههای موجود را به
عنوان هسته مرکزی انتخاب کند ،و یا نسبت به تعیین و ساخت آن اقدام نماید .از این رو تعیین و
انتخاب هسته مرکزی یا پدیده محوری میتواند در ابتدای فرایند جمعآوری و تحلیل دادهها انجام شود و
یا تعیین آن همزمان با تحلیل دادهها صورت گیرد (.)30
در نظریه مبنایی جمعآوری و تحلیل دادهها همزمان صورت میگیرد .به این صورت که بعد از هر
مصاحبه ،متون ،پیادهسازی شده و چندین بار مورد بررسی قرار میگیرند و فرایند کُدگذاری (شامل سه
مرحله کدگذاری باز ،محوری و گزینشی) بر روی دادهها انجام خواهد گرفت .در این مطالعه جهت
اطمینان از روایی و پایایی دادهها در بخش کیفی ،از روشهای مختلفی چون بررسی اسناد و مدارک،
مصاحبه ،تهیه عکس و فیلم و ضبط صـدا هنگام جمعآوری دادهها بهره گرفته شد.
 -3یافتههای پژوهش
در جدول زیر (جدول  ) 1توزیع فراوانی جامعه آماری پژوهش بر اساس متغیرهای میزان تحصیالت،
رشته تحصیلی و محل خدمت ارائه شده است.

Strauss and Corbin

1.
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جدول شماره  :1توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس متغیرهای شغلی
متغیرهای شغلی

میزان
تحصیالت

فراوانی

درصد

دکتری

30

66/7

کارشناسی ارشد

10

22/2

کارشناسی

4

8 /9

دیپلم

1

2 /2

جمع

45

100

مدیریت (صنعتی ،شهری ،منابع انسانی ،دولتی ،بازرگانی ،رفتار سازمانی)

15

33/3

جغرافیا و برنامهریزی شهری

5

11/1

اقتصاد (اقتصاد ،اقتصادکشاورزی ،اقتصاد و توسعه)

4

8 /9

مهندسی عمران (سازه ،راه و ساختمان)

4

8 /9

روانشناسی (روانشناسی و روانشناسی صنعتی)

2

4 /5

علوم سیاسی

2

4 /5

مهندسی برق

2

4 /5

شهرسازی

2

4 /5

علوم اجتماعی

1

2 /2

کارآفرینی

1

2 /2

فیزیک ذرات بنیادین

1

2 /2

مهندسی صنایع

1

2 /2

مهندسی مکانیک

1

2 /2

مهندسی معدن

1

2 /2

نساجی

1

2 /2

علوم قرآن و حدیث

1

2 /2

زبان ادبیات فارسی

1

2 /2

45

100

14

31/1

10

22/2

کارخانه و شرکتهای خصوصی

5

11/1

اداره تعاون ،کار و امور اجتماعی استان یزد

4

8 /9

آموزش و پرورش استان یزد

2

4 /5

پارک علم و فناوری استان یزد

2

4 /5

خانه صنعت ،معدن و تجارت استان یزد

2

4 /5

بنیاد ملی نخبگان استان یزد

2

4 /5

رشته تحصیلی

جمع
مدیران و متخصصان دولتی و غیردولتی استان یزد
دانشگاهها و موسسات آموزش عالی استان یزد

محل خدمت

منبع( :یافتههای نگارندگان)

اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان یزد

1

2 /2

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی استان یزد

1

2/2

جهاد دانشگاهی یزد

1

2/2

جویای کار

1

2/2

جمع

45

100
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با توجه به ماهیت موضوع مورد مطالعه پدیده محوری در این پژوهش ،تبیین آسیبهای عملکرد
نظام آموزش عالی در زمینه توسعه منابع انسانی استان یزد است .همانطور که ذکر شد ،در این
پژوهش به منظور تحلیل دادهها ،از فرایند کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی استفاده
شده است .در جریان کُدگذاری باز ،متن هر مصاحبه ،سطر به سطر و با دقت مرور و بازخوانی شد تا هر
جزئی که حاوی نکتهای مرتبط با سوال اصلی پژوهش است ،شناسایی گردد و به آن برچسبی از کلمه
یا کلماتی که گویای آن نکته است ،نسبت داده شود .حاصل این مرحله شناسایی"مفاهیم" مرتبط با
موضوع بود که در جدول زیر ارائه شدهاست .جدول شماره  2مفاهیم حاصل از کدگذاری باز دادههای
جمعآوری شده را نشان میدهد.
جدول شماره  :2مفاهیم اصلی حاصل از کدگذاری باز دادهها

ردیف
2

گسست بین دانشگاه و نیازهای
جامعه
عدم وجود آموزشهای میدانی

ردیف

1

مفاهیم

کد

مفاهیم

کد

K1

22

غیر فعال شدن کمیته آمایش

K22

K2

23

ضعیف بودن دانشگاهها

K23

24

کاربردی نبودن آموزههای دانشگاههای
علمی-کاربردی

K24

عدم تعادل در عرضه و تقاضای نیروی
متخصص و دانشگاهی

K25

گسست بین دانشگاه و صنعت

K26

مسئله محور نبودن دستگاهها و
بازیگران حوزه علم و فناوری و نوآوری

K27
K28
K29

3

هم راستا نبودن مهارت افراد با
نیازهای بخش معدن ،صنعت و
خدمات

K3

4

پایین بودن فضای اشتغال برای
دانشآموختگان بومی

K4

25

5

کاربردی نبودن پروژههای دانشگاه

K5

26

6

کارکرد صرف انتقال دانش و عدم
توجه به توسعه مهارت دانشجو

K6

27

7

عدم ارتباط بین دانشگاهها با بخش
خدمات

K7

28

رواج مدرکگرایی در جامعه

8

سردرگمی دانشآموختگان برای
اشتغال در بخش صنعت

K8

29

کمبود نیروی متخصص و ماهر

K9

30

K10

31

K11

32

9
10

11

وجود روحیه تقاضا محوری به جای
عرضه محوری در دانشگاهها
ضعف برنامه آمایش استان در بحث
آموزش عالی
افزایش نرخ بیکاری دانشآموختگان
دانشگاهی و دلسردی

عدم تناسب فرصتهای شغلی و
آموزش
وجود رشتههای تحصیلی نامرتبط با
نیاز بازار
عدم برخورداری دانشگاهها از تجهیزات
و
کارگاههای فنی

K30
K31

K32
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ادامه جدول شماره  :2مفاهیم اصلی حاصل از کدگذاری باز دادهها
12

صرف منابع و هزینهها در آموزش
رشتههای بدون کاربرد

K12

33

فقدان روابط دو به دو میان دولت،
صنعت و دانشگاه

K33

13

توسعه نامتوازن موسسات آموزش
عالی

K13

34

فقدان الویتبندی شغلی و آموزشی

K34

14

تربیت افراد غیرمتخصص

K14

35

15

عدم نیازسنجی آموزشی و مهارتی

K15

36

فقدان تقاضای برنامهریزیشده برای
جذب دانشجو
وجود روحیه کارگر محوری به جای
دانش محوری

K35
K36

16

عدم همکاری سازمانهای مدیریتی با
نهادهای آموزشی

K16

37

عدم پرورش نیروی انسانی ماهر

K37

17

عدم تطابق آموزشها با نیازهای بازار
کار

K17

38

هدفمند نبودن آموزش برای تولید
نسل بعدی

K38

18

عدم تمرکز منابع انسانی استان بر
روی مزیتهای رقابتی

K18

39

نبود تخصص و تجربه کاری در برخی
موسسات آموزشی در سطح استان

K39

19

عدم همکاری حوزه صنعت با دانشگاه

K19

40

سوداگری آموزشی

K40

20

عدم نیاز صنعت به دانشگاه

K20

41

عدم کشف استعدادها

K41

21

رویکرد بخشنامهای (سلبی و ایجابی)

K21

42

عدم نیازسنجی شغلی در استان

K42

منبع( :یافتههای نگارندگان)

در ادامه جریان کُدگذاری باز ،مفاهیم بدست آمده با دقت مورد بررسی قرار گرفتند و از جهت
شباهتها و تفاوتها با یکدیگر مقایسه شدند .در نتیجه مفاهیمی که ماهیت یکسان داشته ،یا از لحاظ
معنا به هم مربوط میشدند ،ذیل مفهومهای انتزاعیتری که "مقوله" نامیده میشوند ،قرار گرفتند .در
واقع در این مرحله جمعبندی مفاهیم حاصل از رمزگشایی مصاحبهها انجام شد و مقولههای اصلی،
مقولههای فرعی ،مفاهیم مربوط به هر مقوله و نوع پیوند مقوالت اصلی و فرعی مشخص شد .در نتیجه با
تعیین مفاهیم و مقوالت اصلی و فرعی مربوط به آن وارد مرحله بعدی تحلیل میشویم .در این مرحله از
کدگذاری محقق میبایست مقوالت ی را که در اختیار دارد در نظمی منطقی قرار دهد و نوع ارتباط آنها را
با هم مشخص کند .این مرحله همان کدگذاری محوری است که در این مرحله میان یک مقوله و
مقولههای فرعیاش ارتباط برقرار میشود و پیوند میان یک مقوله و مقولههای فرعیاش برقرار میشود.
این کار با به کار بردن یک "مدل پارادایمی" حاصل میشود که شامل "شرایط علّی"" ،پدیده"،
"زمینه"" ،شرایط مداخلهگر"" ،راهبردهای عمل/تعامل" و "پیامدها" است ( .)31مقولههای محوری،
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مقولههای فرعی ،مفاهیم مربوط به هر مقوله ،و نوع پیوند مقوالت اصلی و فرعی در جدول شماره 3
آورده شده است.
جدول شماره  :3مقولههای اصلی ،مقولههای فرعی و مفاهیم استخراج شده از فرایند کدگذاری باز
پدیده

مقولههای

مقولههای

محوری

اصلی

فرعی

مفاهیم
هم راستا نبودن مهارت افراد با نیازهای بخش صنعت ،کشاورزی و
خدمات
کارکرد صرف انتقال دانش و عدم توجه به توسعه مهارت دانشجو
کاربردی نبودن پروژههای دانشگاه
تربیت افراد غیر متخصص
کاربردی نبودن آموزههای دانشگاههای علمی-کاربردی

ضعیف بودن دانشگاهها
عدم برخورداری دانشگاهها از تجهیزات کافی و کارگاههای فنی
نبود تخصص و تجربه کاری در برخی موسسات آموزشی
عدم کشف استعدادها و هدایت افراد به سمت عالقمندیهای خود
صرف منابع و هزینه ها در آموزش رشتههای بدون کاربرد
سوداگری آموزشی

نامناسب بودن سیاستهای توسعه علم و فناوری

سردرگمی دانشآموختگان برای اشتغال در بخش صنعت
وجود روحیه تقاضا محوری به جای عرضه محوری در دانشگاهها
افزایش نرخ بیکاری دانشآموختگان دانشگاهی و دلسردی آنها

راهبردهای نامناسب

آسیب های نظام آموزش عالی در زمینه توسعه منابع انسانی استان یزد

کمبود نیروی متخصص و ماهر
عدم پرورش نیروی انسانی ماهر

ضعف کیفی دانشگاهها

ضعف منابع و کارکرد آموزشی موسسات آموزش عالی

عدم توجه به مهارت آموزی

عدم وجود آموزشهای میدانی

توسعه نامتوازن موسسات آموزش عالی
رویکرد بخشنامهای (سلبی و ایجابی)
عدم تعادل در عرضه و تقاضای نیروی متخصص و دانشگاهی
رواج مدرکگرایی در جامعه
مسئله محور نبودن دستگاهها و بازیگران حوزه علم و فناوری و
نوآوری
وجود روحیه کارگر محوری به جای دانش محوری
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ادامه جدول شماره  :3مقولههای اصلی ،مقولههای فرعی و مفاهیم استخراج شده از فرایند کدگذاری باز
گسست بین دانشگاه و نیازهای جامعه
گسست بین دانشگاه و صنعت
عدم ارتباط بین دانشگاه ها با بخش خدمات
عدم همکاری سازمانهای مدیریتی با نهادهای آموزشی
عدم همکاری حوزه صنعت با دانشگاه
عدم نیاز صنعت به دانشگاه
فقدان روابط دو به دو میان دولت ،صنعت و دانشگاه
ضعف برنامه آمایش استان در بحث آموزش عالی

عدم اجرای آمایش در نظام آموزش عالی

عدم توجه به آمایش در نظام آموزش عالی

آسیبهای نظام آموزش عالی در زمینه توسعه منابع انسانی استان یزد

بخشی

عدم وجود تعامالت سازمانی و

نامناسب بودن سیاستهای توسعه
علم و فناوری

هدفمند نبودن آموزش برای تولید نسل بعدی

عدم نیازسنجی شغلی در استان
عدم نیازسنجی آموزشی و مهارتی
عدم تطابق آموزشها با نیازهای بازار کار
غیر فعال شدن کمیته آمایش
پایین بودن فضای اشتغال برای دانشآموختگان بومی
عدم تناسب فرصتهای شغلی و آموزش
وجود رشتههای تحصیلی نامرتبط با نیاز بازار
فقدان الویتبندی شغلی و آموزشی
عدم تمرکز منابع انسانی استان بر روی مزیتهای رقابتی
فقدان تقاضای برنامهریزیشده برای جذب دانشجو

منبع( :یافتههای نگارندگان)

در نتیجه فرایند کدگذاری سه مقوله اصلی به شرح زیر استخراج شد:
• ضعف منابع و کارکرد آموزشی موسسات آموزش عالی
• نامناسب بودن سیاستهای توسعه علم و فناوری
• عدم اجرای آمایش در نظام آموزش عالی
نمودار ارتباط پدیده محوری "آسیبشناسی نظام آموزش عالی در زمینه توسعه منابع انسانی در
استان یزد" با مقولههای اصلی ،فرعی و مفاهیم مربوط در شکل شماره  1ارائه شده است.
نتیجه این مطالعه نشان میدهد اصلیترین آسیبهای نظام آموزشی ،ضعف منابع و کارکرد
آموزشی موسسات آموزش عالی ،نامناسب بودن سیاست های توسعه علم و فناوری ،و عدم توجه به
آمایش در نظام آموزش عالی است .ضعف منابع و کارکردهای آموزشی موسسات آموزش عالی به دو
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شکل نمایان میشود :عدم توجه به مهارتآموزی نیروی انسانی و ضعف کیفی دانشگاهها و موسسات
آموزش عالی.
نامناسب بودن سیاست های توسعه علم و فناوری استان دو مقولة راهبردهای نامناسب توسعه علم و
فناوری و عدم تعامالت سازمانی و بخشی بین دانشگاه و سایر بخشهای اقتصادی را شامل میشود .از
جمله پیامدهای ناشی از دنبال کردن راهبردهای نامناسب در توسعه علم و فناوری میتوان به افزایش
نرخ بیکاری دانشآموختگان ،عدم تعادل در عرضه و تقاضای نیروی متخصص ،رواج مدرکگرایی در
جامعه و مساله محور نبودن بازیگران و دستگاه های حوزه علم و فناوری اشاره کرد .موضوع مهم دیگری
که در نتیجه نامناسب بودن سیاست های توسعه علم و فناوری در این بخش ایجاد شده است ،عدم
تعامالت و یا نامناسب بودن این قبیل تعامالت و ارتباطات بین نهادهای آموزشی با سایر سازمانها و
بخشهای اقتصادی استان است.
نقطه ضعف دیگری که در نظام آموزش عالی در استان یزد وجود دارد ،عدم توجه به برنامههای
آمایش در نظام آموزش عالی است.
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عدم اجرای آمایش
ضعف برنامه آمایش استان در بحث آموزش عالی ،عدم نیازسنجی شغلی در استان ،فقدان نیازسنجی آموزشی و
مهارتی ،عدم تطابق آموزش ها با نیازهای بازار کار ،غیر فعال شدن کمیته آمایش ،پایین بودن میزان فضای اشتغال
برای دانشآموختگان بومی ،عدم تناسب فرصت شغلی و آموزش ،وجود رشتههای تحصیلی نامرتبط با نیاز بازار،
فقدان الویتبندی شغلی و آموزشی ،عدم تمرکز منابع انسانی استان بر روی مزیتهای رقابتی ،فقدان تقاضای کافی
برای جذب دانشجو
راهبردهای
نامناسب

عدم اجرای
آمایش

آموزشی دانشگاهها

گسست بین دانشگاه و نیازهای
جامعه ،گسست بین دانشگاه و
صنعت ،عدم ارتباط بین دانشگاه
ها با بخش خدمات ،عدم
همکاری سازمان مدیریت با
نهادهای آموزشی ،عدم همکاری
حوزه صنعت با دانشگاه ،عدم
نیاز صنعت به دانشگاه ،فقدان
روابط دو به دو میان دولت ،عدم تعامالت
سازمانی و بخشی
صنعت و دانشگاه

مهارتآموزی هم راستا نبودن مهارت
افراد با نیاز صنعت ،کشاورزی و
خدمات ،عدم وجود آموزش-
های میدانی ،کارکرد نسبتا
صرف انتقال دانش و عدم توجه
به توسعه مهارت دانشجو،
کاربردی نبودن پروژههای
افراد
تربیت
دانشگاه،
غیرمتخصص ،کاربردی نبودن
آموزههای دانشگاههای علمی-
کاربردی ،کمبود نیروی
متخصص و ماهر ،عدم پرورش
نیروی انسانی ماهر

ضعف منابع و کارکرد

سیاستهای نامناسب

در آموزش عالی

توسعه علم و فناوری

سردرگمی دانشآموختگان بخش
صنعت ،وجود روحیه تقاضا محوری
به جای عرضه محوری در دانشگاهها،
افزایش نرخ بیکاری دانشآموختگان
دانشگاهی و دلسردی آنها ،توسعه
نامتوازن موسسات آموزش عالی،
رویکرد بخشنامهای ،عدم تعادل در
عرضه و تقاضای نیروی متخصص و
دانشگاهی ،رواج مدرکگرایی ،مسئله
محور نبودن دستگاهها و بازیگران
حوزهی علم و نوآوری ،روحیه کارگر
محوری بجای دانش محوری ،هدفمند
نبودن آموزش برای تولید نسل بعدی

عدم توجه به

ضعف کیفی

ضعیف بودن دانشگاهها ،عدم
از
دانشگاهها
برخورداری
تجهیزات کافی و کارگاههای
فنی ،نبود تخصص و تجربه
کاری در برخی موسسات
آموزشی در سطح استان ،عدم
کشف استعدادها ،صرف منابع و
هزینهها در آموزش رشتههای
بدون کاربرد ،سوداگری آموزشی

دانشگاهها

شکل  :1ارتباط پدیده محوری با مقولههای اصلی ،مقولههای فرعی و مفاهیم
منبع( :یافتههای نگارندگان)

تعامالت و راهبردها
•
•
•

اجرای آمایش نظام آموزش عالی
فعال شدن دفاتر ارتباط با صنعت و سایر بخشهای اقتصادی استان
بازنگری در شیوههای آموزش

پیامدها
سردرگمی دانشآموختگان بخش صنعت ،افزایش نرخ بیکاری دانشآموختگان
دانشگاهی و دلسردی آنها ،توسعه نامتوازن موسسات آموزش عالی ،رواج مدرکگرایی
در جامعه ،وجود روحیه کارگر محوری به جای دانش محوری ،هدفمند نبودن آموزش
برای تولید نسل بعدی ،عدم کشف استعدادها و هدایت افراد به سمت عالقمندیهای
آنها ،صرف منابع و هزینهها در آموزش رشتههای بدون کاربرد ،سوداگری آموزشی

آسیب های عملکرد آموزش عالی در توسعه
منابع انسانی استان یزد

پدیده

محوری
عدم تطابق آموزش با نیازهای بازار ،عدم نیازسنجی
شغلی ،عدم تناسب فرصت شغلی و آموزش ،وجود رشته-
های تحصیلی نامرتبط با نیاز بازار ،فقدان الویتبندی
شغلی و آموزشی ،فقدان تقاضای کافی برای جذب
دانشجو ،عدم تعادل در عرضه و تقاضای نیروی متخصص
و دانشگاهی ،همراستا نبودن مهارت با نیاز بازار ،عدم
وجود آموزشهای میدانی ،کارکرد صرف انتقال دانش و
عدم توجه به توسعه مهارت ،کمبود نیروی متخصص و
ماهر ،عدم برخورداری دانشگاهها از تجهیزات کافی و
کارگاههای فنی ،نبود تخصص و تجربه کاری در برخی
موسسات آموزشی استان

ضعف برنامه آمایش استان در آموزش عالی،
غیرفعال شدن کمیته آمایش ،پایین بودن فضای
اشتغال برای دانشآموختگان بومی ،عدم تمرکز
منابع انسانی استان بر مزیتهای رقابتی ،وجود
روحیه تقاضا محوری بجای عرضه محوری در
دانشگاهها ،مسئله محور نبودن دستگاهها و بازیگران
حوزه علم و نوآوری ،گسست بین دانشگاه ،صنعت و
نیازهای جامعه ،عدم همکاری سازمان مدیریت با
نهادهای آموزشی ،عدم همکاری حوزه صنعت با
دانشگاه ،عدم نیاز صنعت به دانشگاه ،فقدان روابط
دو به دو میان دولت ،صنعت و دانشگاه
شرایط

شرایط علّی

زمینهای

شکل  :2مدل پارادایمی آسیبهای عملکرد نظام آموزش عالی در توسعه منابع انسانی استان یزد
منبع( :یافتههای نگارندگان)
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مدل پارادایمی پدیده محوری "آسیب های عملکرد نظام آموزش عالی در توسعه منابع انسانی استان
یزد" و پیوند و ارتباط آن با مقولههای اصلی ،فرعی و مفاهیم آنها در شکل شماره  2ارائه شده است.
بر اساس این مدل پارادایمی عواملی مانند عدم ارائه آموزشهای میدانی به دانشجویان ،بیتوجهی
به اولویت های شغلی ،عدم کشف استعدادها و هدایت دانشجویان به سمت عالئق و همچنین توسعه
نامتوازن موسسات آموزشی و پژوهشی موجب شکلگیری پیامدهایی در حوزه آموزش عالی میشود .از
جمله مهمترین این پیامدهای منفی میتوان به مدرکگرایی و غیرمتخصص و غیرماهر بودن دانش -
آموختگان اشاره کرد .در این میان مسئله-محور نبودن دانش و فنآوری ،هدفمند نبودن آموزش و
مدیریت بروکراتیک و غیرآکادمیک آموزش عالی زمینهساز ایجاد این پیامدها به شمار میروند .این مدل
سه راهبرد کلی را جهت بهبود عملکرد آموزش عالی در حوزه توسعه نیروی انسانی و کاهش پیامدهای
منفی آن ارائه می کند که شامل اجرای مطالعات آمایش در نظام آموزش عالی ،ایجاد سازوکارهایی برای
برقرای ارتباط بین دانشگاه با بخشهای اقتصادی استان و بازنگری در شیوههای آموزشی میباشد.
با اتخاذ نگرشی جامع و همهجانبهنگر در زمینة آسیب شناسی نظام آموزش عالی و نقش آن در
تامین نیروی انسانی مورد نیاز استان ،مدل علّی زیر به دست آمد.
در این مد ل گسترش کمّی آموزش عالی که شامل افزایش تعداد دانشگاهها ،افزایش جذب دانشجو
و تاسیس رشته میباشد در حالت کلی دو پیامد منفی به دنبال دارد:
یکی از این پیامدها برهم خوردن تعادل و تناسب میان نیازهای جامعه اعم از بخشهای صنعتی،
خدماتی و غیره با تعداد دانشآموختگان و نوع رشتههایی که در آن تحصیل کردهاند ،میباشد و پیامد
نامطلوب دیگر گسترش کمّی آموزش عالی ،کاهش شاخصهای بهرهوری دانشگاهها و موسسات
آموزشی است .برای مثال بررسی شاخصهای بهرهوری دانشگاه یزد بهعنوان مهمترین مرکز آموزش
عالی استان نشان میدهد در فاصلة سالهای  1385تا  1392شاخصهای بهرهوری دانشگاه با افت
محسوسی روبهرو بوده است .یکی از مهمترین این شاخصها نسبت دانشجو به استاد است که از  25نفر
در سال  1385به  40نفر در سال  1392افزایش یافته است .در طول این دوره همچنین سرانة فضای
آموزشی از  10به  7مترمربع ،سرانة فضای خدماتی و رفاهی از  1.7به  1.2مترمربع و سرانة فضای
خوابگاهی از  16به  11مترمربع کاهش یافته است (.)32
همانطور که در این مدل علّی مشاهده میشود ،کاهش شاخصهای بهرهوری در دانشگاهها موجب
کاهش کیفیت آموزشی نیز میشود که این امر ،مهارتآموزی ،کسب تخصص و پرورش خالقیت را در
بین دانشجویان تضعیف کرده و در نتیجه دانشآموختگانی به جامعه معرفی میشوند که از مهارت و
تخصص الزم جهت ورود به عرصه اشتغال در حوزههای مختلف صنعتی و خدماتی برخوردار نیستند.
بنابراین ارتباط بین بخشهای صنعتی و خدماتی با دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و اعتماد آنها
به دانش و توانمندی دانشآموختگان بیش از پیش کاهش مییابد و در نهایت به آمار بیکاران
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تحصیلکرده افزوده میشود و چنین وضعیتی آسیب های اجتماعی متعدد و جبران ناپذیری در جامعه
ایجاد خواهد کرد.

وجود روحیه تقاضا محوری
به جای عرضه محوری در
دانشگاهها ،رویکرد بخشنامه-
ای ،عدم تعادل در عرضه و
تقاضای نیروی متخصص و
دانشگاهی ،رواج مدرکگرایی
در جامعه ،مسئله محور
نبودن دستگاهها و بازیگران
حوزهی علم و فناوری و
نوآوری
عدم تعامل بین دانشگاه و
نیاز بخشهای اقتصادی
جامعه ،عدم همکاری
سازمانهای مدیریتی با
نهادهای آموزشی

افزایش نرخ بیکاری دانش-
نامتوازن
توسعه
آموختگان،
موسسات آموزش عالی ،رواج
مدرکگرایی در جامعه ،وجود
روحیه کارگر محوری به جای
دانش محوری ،هدفمند نبودن
آموزش برای تولید نسل بعدی،
عدم کشف استعدادها و هدایت
افراد به سمت عالقمندیهای آنها،
صرف منابع و هزینهها در آموزش
رشتههای بدون کاربرد

عدم وجود آموزشهای میدانی،
کارکرد نسبتا صرف انتقال
دانش و عدم توجه به توسعه
مهارت دانشجو ،کاربردی
نبودن پروژههای دانشگاه،
تربیت افراد غیرمتخصص،
کاربردی نبودن آموزههای
دانشگاهها ،عدم پرورش نیروی
انسانی ماهر و متخصص
عدم برخورداری دانشگاهها از
تجهیزات کافی و کارگاههای
فنی ،نبود تخصص و تجربه
کاری در برخی موسسات
آموزشی در سطح استان،
سوداگری آموزشی

ضعف برنامه آمایش استان در بحث آموزش عالی ،عدم
نیازسنجی شغلی ،آموزشی و مهارتی در استان ،عدم تطابق
آموزشها با نیازهای بازار کار ،پایین بودن میزان فضای
اشتغال برای دانشآموختگان بومی ،عدم تناسب فرصت شغلی
و آموزش ،وجود رشتههای تحصیلی نامرتبط با نیاز بازار ،عدم
تمرکز منابع انسانی استان بر روی مزیتهای رقابتی
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 -4بحث و نتیجه گیری
هزاره سوم با جهانی شدن اقتصاد و تحول بنیادین علوم و فنون همراه و همزاد بوده است که نتیجه
این تحوالت ظهور عصر فراپیچیده با دانش و فناوری سازمانیافته بوده است .بنابراین با حرکت جوامع
به سمت جهانیشدن و گسترش رقابت در بازارهای بینالمللی ،توجه به توسعه منابع انسانی بیش از
پیش به عاملی تعیینکننده تبدیل شده است .بهطوری که ،با فرض ثابت بودن سایر عوامل ،یک درصد
افزایش در متوسط سالهای تحصیل افراد ،میبایست بهرهوری کل عوامل را حدود  0/35درصد افزایش
دهد ( .)33بنابراین آموزش عالی ،معرف نوع مهمی از سرمایه گذاری در منابع انسانی است که با فراهم
آوردن و ارتقاء بخشیدن دانش ،نگرش و مهارتها به توسعة اقتصادی کمک میکند.
نتیجه این مطالعه حاکی از این است که اصلیترین چالشها و آسیبهای عملکرد نظام آموزش
عالی استان یزد در زمینه توسعه نیروی انسانی از دیدگاه صاحبنظران استان به طور کلی در سه مقوله
اصلی شامل؛ ضعف منابع و کارکرد آموزشی موسسات آموزش عالی ،نامناسب بودن سیاستهای توسعه
علم و فناوری و عدم توجه به آمایش در نظام آموزش عالی جای میگیرند.
در مقوله " ضعف منابع و کارکردهای آموزشی موسسات آموزش عالی" دو مقوله فرعی با عنوان
"عدم توجه به مهارتآموزی نیروی انسانی" و "ضعف کیفی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی" قرار
گرفتهاند .از آنجا که در حال حاضر د ر کشور به ویژه در جایگاه مشاغل دولتی ،مدرکگرایی رواج داشته
و موقعیت اجتماعی و همچنین میزان حقوق افراد عمدتا بر اساس مدرک تعیین شده و تخصص و
مهارت در این میان جایگاه چندانی ندارند ،توسعه و تشویق فرهنگ مدرکگرایی بهتدریج میل به
مهارتآموزی را در بین دانشجویان کاهش داده و توسعه مهارتهای نیروی انسانی نیز در نظام آموزش
عالی تقریبا مورد غفلت و بی توجهی قرار گرفته است .این امر به نوبه خود باعث شده است خروجی نظام
آموزش عالی استان در تامین و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز برای توسعه آنچنانکه الزم است ،نقش
چندانی نداشته باشد .در حالیکه در شرایط اقتصادی فعلی و همگام با کوچک سازی دولت و کاهش
فرصتهای شغلی در این بخش ،آموزش افرادی توانمند و دارای تخصص به منظور خلق فرصتهای
کسب و کار و مهارتآموزی سرمایههای انسانی ،توسط دانشگاهها و موسسات آموزشی کشور زمینه

توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور را فراهم خواهد کرد.
در این راستا ،از آنجا که دانشگاه کانون اصلی تربیت نیروی انسانی متخصص و آموزشدیده است و
با برخورداری از ایدهها و اندیشههای نو میبایست نیروی آموزشدیده و ماهری وارد شریانهای حیاتی
جامعه کند ،اصالح و تغییر سیاست های نظام آموزش عالی چون؛ خروج از تئوری-محور بودن
آموزشهای دانشگاهی و انطباق آن ها با نیازهای صنعت ،جامعه و بازار کار استان ،الزام دانشگاهها به
کسب درآمد از طریق توسعه کسب و کارهای خالقانه و نوآور ،مشتری محور کردن و فروش پژوهش-
هایی که در دانشگاهها و موسسات آموزشی صورت میگیرد ،عدم در الویت قرار گرفتن فعالیتهای
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پژوهشی مانند ثبت و انتشار مقاالت در قوانین و مقررات ترفیع و ارتقاء اعضای هیات علمی ،تغییر تفکر
مدیریت دانشگاهها از اجرای پژوهشهای دولتی و مقاله-محور به پژوهشهای درآمدزا و پولزا ،و
همچنین در نظر گرفتن مهارت و تخصص به عنوان پایه و مبنای پرداخت حقوق به کارکنان بخش
دولتی و خصوصی در جامعه اقدامات موثری جهت تربیت مناسب نیروی متخصص ،جلوگیری از اتالف
وقت و منابع مادّی و انسانی ،و همچنین رفع معضل مدرکگرایی و توسعه مهارت و تخصصگرایی در
جامعه خواهد شد.
مقوله اصلی دیگری که در زمینه آسیب های نظام آموزش عالی در حوزه توسعه منابع انسانی
شناسایی شد" ،عدم توجه به آمایش در نظام آموزش عالی" است .برخی چالشها و آسیبهای
شناسایی شده در این پژوهش از جمله؛ گسترش کمّی ،نامتوازن و غیرضروری دانشگاهها و موسسات
آموزش عال ی و به دنبال آن دانشجویان ،عدم وجود تناسب بین نیروی انسانی ماهر و متخصص مورد
نیاز بخش های مختلف اقتصادی استان ،عملکرد ضعیف آموزش عالی در زمینه تامین نیروی انسانی
ماهر و متخصص مورد نیاز استان ،فقدان الویتبندی شغلی و آموزشی ،عدم تطابق آموزشها با نیازهای
بازار کار ،وجود رشتههای تحصیلی نامرتبط با نیاز بازار در استان و فقدان تقاضای برنامهریزیشده برای
جذب دانشجو ،باعث برهم خوردن تعادل و تناسب میان نیازهای استان اعم از بخشهای صنعتی،
کشاورزی و خدماتی با تعداد دانشآموختگان و نوع رشتههایی که در آن تحصیل کردهاند ،شده است.
مسلم است که به منظور کاهش میزان بیکاری و دستیابی به بهرهوری بهتر ناشی از اشتغال متناسب با
مهارت ،برنامهریزی آموزش عالی در استان باید بر پایه ترکیبی از نیروی انسانی و تقاضای اجتماعی
صورت گیرد .زیرا در شرایطی که نیاز استان به منابع انسانی چه از لحاظ تعداد و چه از نظر رشته و
گرایش تحصیلی تغییر نکرده و نیازسنجی الزم نیز در این زمینه صورت نپذیرفته است ،افزایش تعداد
دانشآموختگان و گسترش رشتههای غیرضروری ،عالوه بر تحمیل هزینههای زیاد به نظام آموزش عالی
و هدررفت بسیاری از منابع کشور ،موجب افزایش عرضه نیروی انسانی تحصیلکرده بر میزان تقاضا،
رویارویی گروه سنی تحصیلکرده با بازار کاری اشباع  ،و در نهایت افزایش بیکاری و تعبات ناشی از آثار
اقتصادی و اجتماعی آن بر جامعه را بهدنبال داشته است.
به منظور حل این قبیل معضالت اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،اجرای رویکرد آمایش در برنامه-
ریزیهای آموزش عالی میتواند زمینهساز ارائه چیدمان منطقی فعالیتهای آموزش عالی در عرصه
سرزمین باشد .آمایش آموزش عالی به عنوان زیرمجموعه برنامهریزی آمایش سرزمین ،شامل اقدامات
ساماندهی و نظامبخشی به مراکز آموزش عالی با رویکرد سرزمینی و مکانی در سطوح ملی و منطقه -
ای است که بر اساس جهتگیریهای توسعه بلندمدت کشور و با تکیه بر قابلیتها ،توانمندیها و
محدودیتهای منطقهای صورت میگیرد .با اجرای این رویکرد میتوان تعداد دانشجویان ،استادان و
برنامههای درسی را متناسب با نیازمندیها ،شرایط و ظرفیتهای هر منطقه و یا استان جهتدهی کرد
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و هرم توزیع مناسب دانشجویان و دانشآموختگان را در هر منطقه با نیازهای اقتصادی و منابع انسانی
آن منطقه تنظیم کرد .عالوه بر این ،از جمله سایر مزایای اجرای آمایش در نظام آموزش عالی میتوان
به برقراری و گسترش ارتباط متقابل بین مؤسسات آموزش عالی و دیگر بخشها در زمینه علمی،
فرهنگی و صنعتی ،ایجاد هماهنگی و تمرکز در برنامهریزیها و سیاستگذاریهای نظام آموزش عالی
و عدم تمرکز در اجرای برنامهها ،ارتقای سطح علمی مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی ،ایجاد تعادل
نسبی منطقهای و پذیرش داوطلبان با کیفیت آموزشی باالتر ،مهار رشد آموزش عالی در قطبهای
اشباع شده که حجم متقاضی ورود به آموزش عالی بر ظرفیتهای فیزیکی منطقه و دانشگاه فزونی
گرفته و افزایش آن موجب تشدید روند مهاجرت و بحرانها و نارساییهای اجتماعی شده است ،اشاره
کرد .لذا ت وجه به برنامه آمایش در نظام آموزش عالی استان باعث دستیابی به تعادل منطقهای و
استفاده منطقی از امکانات و قابلیتهای منطقهای در برنامهریزیهای نظام آموزش عالی و توسعه
متوازن جامعه خواهد شد .در این خصوص تحلیل و برآورد نیروی انسانی موردنیاز در بخشهای مختلف
اقتصادی استان که در حقیقت یکی از راهبردهای اجرای مطالعات آمایش آموزش عالی میباشد ،از
اقدامات مهمی است که سیاستگذاران و برنامهریزان حوزه علم و فناوری در سطوح مختلف مدیریتی به
منظور تدوین راهبردها ،سیاستها و خطمشیها ،همچنین نظارت ،هماهنگی و هدایت برنامهها به نتایج
آن نیاز دارند.
"عدم وجود تعامالت سازمانی و بخشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی با بخشهای اقتصادی
استان از جمله ،معدن ،صنعت ،کشاورزی و خدمات" به عنوان یکی از مقولههای فرعی در مقولهی
اصلی "نامناسب بودن سیاستهای توسعه علم و فناوری" شناسایی شد .در حال حاضر کلیه استانهای
کشور از جمله استان یزد بیش از هر زمان دیگری نیازمند بهبود شاخص سرمایة انسانی و تأکید بر
پیوند بین فعالیتهای آموزشی و اقتصادی میباشد .بدین معنا که در وضعیت کنونی یکی از
راهبردهای اساسی برای توسعه پایدار استان ،افزایش و تقویت پیوند بین فرایندهای آموزشی-پژوهشی
و فرایندهای اقتصادی می باشد .با توجه به کارکرد مهم نظام آموزش عالی در تأمین نیروی کار
متخصص و ماهر برای سایر بخشها ،ضروری است که ارتباط دانشگاهها و هماهنگی و تعامالت آنها با
بخشهای صنعتی و خدماتی تعمیق و گسترش یابد .د ر این زمینه فعال نمودن دفاتر ارتباط با صنعت
در دانشگاهها و دفاتر ارتباط با دانشگاه ها در بخش صنعت و ضمانت اجرایی الزم برای آن میتواند هم
در برقرای ارتباط بین این دو نهاد و هم در ارتقاء مهارتآموزی دانشجویان موثر واقع شود .الزام
دانشگاهها و بخش صنعت به ارائه گزارشهای دورهای که دقیقاً بر موضوع ارتباطات دوجانبه تأکید دارد
و قرار دادن امتیازاتی برای دانشگاه ها یا صنایعی که این مهم را در اولویت و دستور کار خود قرار
میدهند می تواند راهگشای این معضل مهم باشد .اما آنچه که در این مطالعه از دیدگاههای
مصاحبهشوندگان استان یزد استنباط می شود ،عدم کارایی رویکردهای دستوری و بخشنامهای در
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راستای پیوند دانشگاه با سایر بخشها است .سالها تجربه نشان میدهد نگاه دیوانساالرانه و بدون
پشتوانههای تعریف شده نظری و عملی نمی تواند مسیر روشن و کارآمدی از ارتباط دانشگاهها با
بخش های صنعتی و خدماتی ارائه کند و صرفا با امضای چند تفاهمنامه و مکاتبات اداری این مهم
محقق نخواهد شد .لذا راهکار اجرایی در این خصوص عبارت از تشکیل کمیتههای تخصصی در
حوزه های مربوط ،جهت نظارت بر عملکرد مطلوب ارتباطی بین دانشگاه و بخش صنعت است تا تبادل
دوجانبه و تعاملی اطالعات ،دانش و تجربه بین بخش های مختلف به طرز بهینه برقرار شود و از نتایج
عملی و کاربردی آن ،هم دانشگاهها در تربیت نیروی انسانی متخصص بهرهمند شوند و هم بخش
صنعت و سایر بخشهای جامعه از بهروزترین اطالعات تولیدی در مراکز آموزش عالی بهرهمند گردند.
عالوه بر این پیشنهاد میشود به منظور انطباق بیشتر نیروی انسانی متخصص مورد نیاز استان و هدایت
اثربخش منابع و سرمایه های مادّی و انسانی نظام آموزش عالی ،زمینه حضور نمایندگان بخشهای
اقتصادی استان (صنعت ،کشاورزی و خدمات) و نمایندگان آموزشعالی در برنامهریزیهای درسی و
آموزشی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی فراهم شود .همچنین مطمئنا اجرای ارزیابیهای ادواری و
ساالنه ناظر بر عملکرد دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به منظور نظارت بر عملکرد و تأمین
نیازهای منطقهای اقدامی ضروری در بهبود عملکرد نظام آموزش عالی در زمینه توسعه منابع انسانی
خواهد بود.
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