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راهبردهای توسعه سرمایه انسانی در نظام آموزش عالی
مهدی خیر انديش ،1حسن دولتی ،2سپیده قمی

3

چکیده
غلبه بر پیچیدگیهای روزافزون محیطی مستلزم خلق راهبردهای نوين در نظام آموزش عالی جهت توسعه سرمايه
انسانی است .بر اين اساس هدف از انجام اين پژوهش ،تبیین راهبردهای توسعه سرمايه انسانی در نظام آموزش عالی
بود .اين پژوهش به روش آمیخته انجام شد که در بخش کیفی  11نفر از اعضای هیئت علمی آموزشی دانشگاههای
استان مازندران در خرداد سال  1359به روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند .و ابزار گردآوری اطالعات مصاحبه
نیمهساختاريافته و انفرادی استفاده شد .در گام بعد برای تايید کمی يافتهها ،راهبردها در قالب پرسشنامهای بین 383
نفر از اساتید هیات علمی سراسر کشور بهصورت نمونهگیری در دسترس و الکترونیکی توزيع ،گردآوری و تحلیل گرديد.
بر اساس تحلیل متن مصاحبهها مجموعهای از مضامین اولیه مشتمل بر راهبردهای آموزشی ،پژوهشی و گفتمانسازی
طی فرايند تلفیق موردها بهعنوان راهبردهای توسعه سرمايه انسانی در نظام آموزش عالی استخراج شدند .همچنین،
راهبردهای آموزشی ،پژوهشی و گفتمانسازی بهترتیب بیشترين همبستگی را با متغیر راهبردهای توسعه سرمايه
انسانی در آموزش عالی مربوطه دارند.
واژگان كلیدی :سرمایه انسانی ،گفتمانسازی ،راهبرد آموزشی ،راهبرد پژوهشی.

تاريخ دريافت مقاله59/12/19 :
تاريخ پذيرش مقاله59/17/18 :

 -1دانشیار مديريت آموزشی ،عضو هیئت علمی دانشگاه هوايی شهید ستاری
 -2استاديار مديريت آموزشی ،عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دريايی امام خمینی(ره) نوشهر (نويسنده مسئول)drdolati_uek@yahoo.com :
 -3دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ريزی درسی
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مقدمه

امروزه ،در حالی موضوع بحران اقتصادی و چگونگی مقابله با آن دغدغه اصلی صاحبان شرکتها و تولیدکنندگان کاال و
خدمات است که عمده بحثهای دانشگاهی به صورتی گذرا و مقطعی به اين موضوع میپردازند (میرعمادی.)1351،
اين در حالی است که سرمايه انسانی بهعنوان محصول نظام آموزش عالی ،عاملی تعیینکننده در کمیت و کیفیت رشد
اقتصادی محسوب میشود؛ اينکه چگونه استعدادهای انسانی ،از طريق آموزش تجهیز میشوند و اينکه چگونه به کار
گرفته میشود؟ موضوعاتی مهم در آيندهشناسی هر کشوری محسوب شده و نقش حائز اهمیتی در مديريت بحرانهای
اقتصادی دارد (نیلی.)1353،
با سرمايهگذاری بیشتر در نیروی انسانی و تربیت نیروی انسانی ،زمینه افزايش عرضه نیروی کار متخصص و با
تحصیالت عالی و همچنین افزايش محققین و کارآفرينان فراهم میگردد .قطعاً نیروی کار متخصص و آموزشديده
میتواند از طريق نوآوریها و بهکارگیری بهینه امکانات مادی و مالی کشور باعث رشد سريعتر جامعه شود (الماسی و
همکاران .)1388 ،به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان يکی از بنمايههای مقابله با بحرانهای اقتصادی ،از دل رفتارهای
اقتصادی سرمايه انسانی بیرون میآيد و برای اصالح وضعیت اقتصادی بايد ابتدا به دنبال تأثیر فرهنگ اقتصادی در
سرمايههای انسانی بود (غالمی )1351،و پیشنیاز ورود به چنین عرصههای نوين مديريتی ،توسعه ديد دانشآموختگان،
بهبود نقش و مهارت آنان و افزايش دانش عمومی آنان است (پرند و همکاران.)1351 ،
بدون ترديد دانشگاه در هزاره سوم نقشآفرين اصلی تحوالت خواهد بود و کانون اصلی تربیت نیروی انسانی متخصص و
آموزشديده است که با برخورداری از ايدهها و انديشههای نو هرلحظه در شريانهای حیاتی جامعه نیروی نوينی را
تزريق مینمايد (آقاجانی و همکاران .)1385 ،بهعبارتديگر ،بهترين مکان برای پرداختن و تئوريزه کردن ايدهها،
دانشگاهها هستند؛ زيرا سازمانها و نهادهای اجرايی توان ،حوصله و فرصت پرورش و کاربردی کردن ايدهها را ندارند
(غالمی .)1351،مراکز آموزش عالی میتوانند سبب توسعه وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشورها شده و يکی از عوامل
توسعهيافتگی کشورها باشند (ادريس و همکاران.)2112 ،1
با توجه به ظرفیتهای خدادادی و تاريخی اقتصاد ايران استعداد فراوانی برای دستیابی به رشدهای اقتصادی فراهم
است .لیکن سؤال کلیدی آن است که چه عواملی مبین شکاف موجود بین ظرفیتهای غنی اقتصاد ايران و عملکرد
ضعیف آن است؟ .بهعبارتديگر  ،چرا باوجود منابع غنی اقتصادی ،کشور ايران به اشکال مختلف با بحرانهای اقتصادی
مواجه است (نیلی.)1353 ،
بیشک پاسخ اين پرسشها را میتوان در توسعه سرمايه انسانی جستجو کرد ،امروزه سرمايه انسانی يکی از عوامل
انکارناپذير در جريان رشد و توسعه کشورها بهحساب میآيد (برقندان و همکاران )1385 ،و يک نقش دوگانه در
برنامهريزی اقتصادی دارد :از طرفی بهعنوان عامل توسعه و از طرف ديگر بهعنوان هدف توسعه به شمار میرود
(انتظاريان و طهماسبی .)1351 ،ضعف رشد سرمايههای انسانی بهموازات رشد منابع فیزيکی يکی از داليل اصلی پايین
بودن ظرفیت جذب منابع سرمايه فیزيکی در کشورهای درحالتوسعه است (تقوی و محمدی )1389 ،تأثیر سرمايه
انسانی بر رشد اقتصادی از دو ناحیه ارتقای توان تولید و بومیسازی فناوریهای وارداتی قابلتصور است (برقندان و
همکاران )1385 ،اثرات آموزش عالی را در سه مقوله اثر کاری ،اثر شناختی و اثر نوآوری بحث کرد .اثر کاری موجب
میشود که ن یروی انسانی بتواند با کمیت و کیفیت بیشتری وظايفش را انجام دهد .اثر شناختی ،اتخاذ و انجام يک
تصمیم است ،اثر نوآوری نیز سومین اثری است که انتظار میرود از طريق آموزش عالی فراهم شود .نوآوران جهان
امروز ،غالباً پرورش يافتة محیطهای دانشگاهی هستند (خورشیدی.)1383 ،
در سالهای اخیر در جوامع غربی و درحالتوسعه ،مؤسسات آموزش عالی با تغییرات زيادی مواجه بودهاند .با ظهور
اقتصاددانشی ،خطمشیهای ناظر بر آموزش عالی ،متحمل فشارهايی شدهاند که سبب شده است بهعنوان ابزاری برای
1- Idris et al.
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رقابتهای اقتصادی در بازارهای جهانی ايفای نقش کنند .اين بدان معناست که ارزشیابی و نگاه به آموزش و تحقیق
دانشگاهی بهطور فزايندهای از زاويه اقتصادی امکانپذير شده است .در تطابق با اين تغییر خطمشیها و تغییر زاويه
نگاه به دانشگاه ،الگوهای تأمین سرمايه و سبکهای مديريت دانشگاهها با تحوالت کثیری مواجه شده است (حسینقلی
پور و همکاران1385،؛ سیف )1352 ،در بررسی مجموعه اين سبکها و خطمشیها دو مسئله قابلبررسی است نخست
آنکه آيا نظريه ارائهشده در تحقق عدالت توأم با پیشرفت و توسعه موفق است و دوم آنکه آيا میتوان از فرضیههای اين
نظريه در عالم واقع بهره برد و به نتايج مطلوب رسید (بشارت و ارسالن بد .)1353 ،بهبیانديگر ،امروزه نظامهای
اقتصادی کشورهای درحالتوسعه عموماً همراه با دو نوع نظام مشتمل بر نظام سلطه و رودرروی نظام سلطه مواجه
هستند؛ نظامهای همراه با نظام سلطه اگرچه میتوانند آرمانهای ملی خود را داشته باشند ،لیکن تقسیمکار جهانی را
پذيرفته و با جريان کلی نظام سلطه هماهنگی الزم رادارند و ازاينجهت در الگوی وابستگی متقابل جهانی ،در بهترين
حالت (مانند کشور چین) ،سعی در ارتقاء جايگاه خود در اقتصاد جهانی دارند و دارای الگوی اقتصاد وابسته تلقی
میشوند .اما در شرايط يک نظام اقتصادی مستقل مانند آنچه در قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران تعريفشده است.
تحقق آرمانها ،هدف اساسی اقتصاد است (سیف )1352،و آن شرايطی است که جامعه اسالمی در زمینه اقتصادی
مورد تهديد جدی از سوی دشمن قرارگرفته و الزم است در برابر دشمنیها دفا ع و مقاومت کند و در رويکردی ديگر،
زمینهساز پیشرفت جامعه و تحقق تمدن اسالمی نوين است (اله خواه.)1353 ،
بنابراين راهبردهای توسعه نظام آموزش عالی بايد متناسب با دورنمای فلسفی ،ايدئولوژيک ،تاريخی و جغرافیايی کشور
تعیین شود تا ناامنی را تبديل به نگرانی و نگرانی را به شجاعت تبديل نمايد و بر اساس آن روش راهبری کنار آمدن و
تسلیم را تبديل به راهبری حمله کرده و همچنین تصمیمگیری بهوسیله تعامل را به تصمیمگیری سريع بر اساس
برنامه و اهداف کوتاهمدت تبديل نمايد (نجاتی گیالنی )1351 ،بر همین اساس مسئله اساسی پژوهش حاضر اين است
که راهبردهای توسعه سرمايههای انسانی بهعنوان محصول نظام آموزش عالی کدامند؟ در اين مقاله نگارندگان درصدد
هستند که با استفاده از پژوهشی کیفی و کمی  ،به طراحی راهبردهای نظام آموزش عالی برای توسعه سرمايه انسانی
اقدام نمايند .انجام پژوهش با رويکردی آمیخته و در راستای ايجاد همراستايی بین راهبردهای توسعه سرمايه انسانی در
نظام آموزش عالی از نوآوری اين پژوهش محسوب میشود.
1
در ارتباط با موضوع پژوهش تحقیقاتی انجامشده است که در ادامه به برخی از آنها پرداخته میشود؛ ماريانا ()2119
در يافتههای خود در مقالهای با عنوان آموزش تعیینکننده رشد اقتصادی نشان داد که مهمترين عامل رشد اقتصادی
کشورها درگرو توجه به آموزش عالی است و رابطه معناداری بین آموزش عالی و رشد اقتصادی وجود دارد .آموزش و
بهويژه آموزش عالی يکی از مهمترين عوامل رشد اقتصادی بوده و از راههای مختلف رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار
میدهد .آموزش ،بهره وری نیروی کار را از طريق تجمیع دانش و مهارت ،تسهیل پیشرفت فناوری و نوآوری ،افزايش
داده و رابطه عمیقی بین آموزش عالی و رشد اقتصادی در بلندمدت برقرار مینمايد و اين رابطه بهصورت مستقیم و
مثبت است.
2
دامسیوونس ( )2113در مقالهای تحت عنوان تأثیر سیاست آموزشی در توسعه اقتصادی کشور نشان داد که رفاه
اجتماعی و رشد آينده بستگی به تمرکز دانش در صنعت و خدمات است .بیشتر شغلها نیز به کیفیت آموزش نیاز
دارند .وی سرانجام با تحلیل سرمايه انسانی بهعنوان يکی از عوامل تولید نشان داد که افراد از طريق دانش
جمعآوریشده به افزايش تولید کمک میکنند .از ديدگاه وی ،پژوهش ،فناوری و کلیه عوامل افزايشدهنده تولید از
ديگر موضوعات مهمی هستند که از آموزش عالی تأثیر میپذيرند و در پايان نتیجه گرفت که سیاستهای آموزشی
اروپا با رشد اقتصادی رابطه مثبت و مستقیم دارد.

1- Mariana
2- Dumciuviene
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اولگا و بلیانسکی )2118(1نیز درنتیجه تحقیقات خود در اروپا نشان داد که داشتن رويکرد بازاريابی راهبردی و
اقتصادی در اجرای تحوالت آموزش عالی ،توسعه محتوی ،ارائه خدمات آموزشی متنوع بر اساس رضايتمندی
سهامداران دانشگاهها و تسهیل توسعه مثبت اجتماعی میتواند مفید باشد.
باقرینژاد ( ) 1353در پژوهشی با عنوان سیستم نوآوری ملی و جايگاه و نقش جديد دانشگاهها در اقتصاد مبتنی بر
نوآوری ،جايگاه و نقش دانشگاهها را در عصر اقتصاد مبتنی بر نوآوری در سطوح کالن و خرد تحلیل نمود .در سطح
کالن کارکرد اثرگذار و اثرپذير دانشگاه ها در سیستم نوآوری ملی کشورها بیان شد و در سطح خرد ،مأموريت جديد
دانشگاهها در چارچوب تولید و تجاریسازی دارايیهای فکری و مشارکت فزاينده در فرايند نوآوری و توسعه
فعالیتهای فناورانه بومی ،ملی ،منطقهای و بینالمللی با نگاهی بر زيرساختهای فناورانه الزم منعکس میگردد.
درنهايت پیشنهادهايی جهت تسهیل روند توسعه نقش و کارکرد دانشگاهها بهمنظور دستیابی به اهداف راهبردی و
عملیاتی همسو با ارکان اقتصاد مبتنی بر نوآوری ارائه نمود.
شريفزاده( )1351در تحقیق خود نتیجه گرفت که محیطهای دانشگاهی علمی بايد با توجه به تغییرات آموزشی،
علمی ،پژوهشی ،و فنی سريع و پیدرپی ،برای ادای رسالت خود و انطباق با تحوالت فراگیر مذکور خود را بیشازپیش
تجهیز کنند تا از اين رهگذر بتوانند تحقق برنامههای پیشبینیشده را تضمین کنند.
روش تحقیق
2

اين تحقیق به روش آمیخته متوالی کمی و کیفی انجام شد .در رويکرد کیفی از روش تحلیل محتوا استفاده شد .هدف
اين روش تشريح تجربههای افراد به همانگونهای است که آن را تجربه کردهاند (عابدی و همکاران .)1351 ،در اين
پژوهش از روش نمونهگیرینظری استفادهشده است .اين بدان معناست که نمونهبرداری ،ارادی و نه تصادفی است و
متمرکز بر تولید يک نظريه است (دانايیفرد و امامی )1387 ،که با گروه ده نفرهای از متخصصان و خبرگان دانشگاهی
آگاه از نظام آموزش عالی و موضوعات اقتصادی (اعضای هیئتعلمی دانشگاههای مستقر در استان مازندران) صورت
گرفت .از مصاحبه ششم به بعد تکرار در اطالعات دريافتی مشاهده شد؛ اما برای اطمینان تا مصاحبه دهم ادامه يافت.
الزم به ذکر است که انتخاب حجم نمونه درروش کیفی ،در حین کار مشخص میشود و نمونهگیری آنقدر ادامه
میيابد تا اشباع دادهها حاصل شود؛ يعنی محقق به اين نتیجه میرسد که دادههای جديد تکرار دادههای قبلی است؛
گردآوری اطالعات از خرداد  1359آغازشده است .ابزار گردآوری دادهها مصاحبه عمیق بود که در اين پژوهش از
مصاحبه نیمه ساختاريافته و انفرادی استفاده گرديد و مشارکتکنندگان در فرايند مصاحبه ،ابتدا باهدف پژوهش آشنا و
از حقوق خود ،آگاه شدند و آنگاه به سؤالهای پژوهش پاسخ دادند .محور سؤاالت اين پژوهش در ارتباط با راهبردهای
توسعه انسانی در نظام آموزش عالی بود و باقی پرسشها بر اساس پاسخهای مصاحبهشونده طرح میشد .مدت
مصاحبهها بین  71تا  51دقیقه با توجه بهوقت اعضای هیئتعلمی جهت تدوين پروتکل مصاحبه تدوين شد .تمامی
مصاحبهها ضبط شد و برای استخراج نقاط کلیدی چندين مرحله موردبررسی قرار گرفتند .تحلیل دادهها به روش
تحلیل محتوا با استفاده از الگوی اسمیت بود که شامل مراحلی چون  -1خواندن و بازخوانی يک مورد -2 ،تشخیص و
برچسب زدن تمها -3 ،لیست کردن و خوشهبندی تمها -3 ،ايجاد يک جدول خالصهسازی ،و درنهايت  -9تلفیق
موردها (گزارش نهايی بر اساس تم اصلی و تم جز) است .کفايت و موثق بودن روايی پژوهش يا بهعبارتديگر دقیق
بودن يافتهها با استفاده از سیر مراحل ذيل موارد تايید واقع شد.
الف) دريافت بازخورد از پاسخدهندگان :مشارکتکنندگان ،مرحله کدگذاری محوری را بازبینی و نظر خود را در ارتباط
با آن ابراز کردند؛ ديدگاههای آنان در مرحله کدگذاری محوری اعمال شد.

1- Olga & Belyanski

2- Qualitative
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ب)استفاده از کدگذاران مستقل و گروه خبرگان :پنجتن از اساتید مديريت به بررسی يافتهها و اظهارنظر درباره مرحله
کدگذاری محوری پرداختند.
ج)بهکارگیری تطابق همگونی :بهطور همزمان از ديدگاههای چندين مشارکتکنندگان در تحلیل و تفسیر دادهها کمک
گرفته شد.
در گام بعد برای تايید راهبردهای شناسايیشده ،پرسشنامهای از راهبردها تهیه گرديد و بین 383نفر از اساتید
هیئتعلمی سراسر کشور بهصورت نمونهگیری در دسترس و الکترونیکی توزيع ،گردآوری و تحلیل گرديد .پايايی
پرسشنامه با آزمون آلفای کرونباخ(با ضريب  ) 1/513تايید گرديد و برای بررسی روايی آن از اعتبار عاملی استفاده شد
که نتايج آن در بخش يافتهها آمده است.
یافتههای تحقیق
بر اساس بررسی بهعملآمده مشارکتکنندگان اين مطالعه  11نفر بودند .شرکتکنندگان اساتیدی باسابقه کارآموزشی
و متخصص در حوزه علم اقتصاد باسابقه کارآموزشی 11تا  29سال بودند که از بین اساتید دو نفر در مرتبه استادی3 ،
نفر در رتبه دانشیاری و  3نفر استاديار و  2نفر مربی بودند .بنابراين طیف مناسبی از اساتید برای مصاحبه دعوت شدند.
در تحلیل مصاحبهها  51کد به دست آمد که بعد از حذف کدهای تکراری و ادغام موارد مشابه درنهايت کدهای
بهدستآمده در سه درونمايه اصلی قرار داده شدند اين درونمايهها عبارتند از راهبردهای آموزشی ،راهبردهای
پژوهشی و گفتمان سازی که بهطور جداگانه با تشريح پاسخ تعدادی از مصاحبهشوندگان در جدول يک الی سه نشان
دادهشده است.
راهبردهای آموزشی تحقیق
اين راهبرد دارای  12طبقه به شرح جدول يک است .در آن مشارکتکنندگان راهبردهای آموزشی را يکی از عوامل
مؤثر در نظام آموزش عالی جهت توسعه سرمايه انسانی میدانستند .بهطور مثال به اعتقاد مشارکتکننده شماره 11
«بیشتر وقت افراد را با کنکور میگیريم و دانشجو وقت فراگیری علم را ندارد و بهجای اين کار بهتر است سرفصلهای
دروس غنی شود تا افرادی که اهلش نیستند ادامه ندهند ».و همچنین مشارکتکننده  6معتقد بود که «بايد سرفصل
دروس مثل گذشته غنی باشد تا فقط افرادی که توانايی و استعداد تحصیلدارند بتوانند ادامه دهند و ساير افراد در
همان مقاطع پايینتر به دنبال يادگیری يک حرفه بروند .مشارکتکننده  7عنوان کرد؛ با توجه به تغییرات شگرف در
حوزه علوم مختلف ،بازنگری سرفصل دروس با رهیافت کاربردی کردن و بهروز کردن سرفصلها ضروری به نظر میرسد.
بديهی است سرفصلهای کنونی نیز بايد در فواصل زمانی کوتاه مثالً پنجساله بازنگری دوباره شوند .در اين صورت
دانشجويان و استادان همواره خود را با شرايط روز رشته تخصصی مربوطه هماهنگ میکنند و مشارکتکننده  3عنوان
کرد؛ دانشجويان تحصیالت تکمیلی ناقصالخلقه هستند چون تولیدکننده علم نیستیم ولی مصرفکننده علمی هستیم
که حاصل کتابهای با ترجمه ناقص است و بهعبارتديگر برخی از سرفصلهای اصلی در کتابهای ترجمه حذفشده
است .به داليل مختلف همان سرفصلهای ناقص در کالس درس توسط استاد به جزوههای ناقص تبديل میشود بدين
ترتیب دانشجو در حالی فارغالتحصیل میشود که کلیه سرفصلها را مطالعه نکرده است .بنابراين اگر با دانشجوی
خارجی بر سر يک میز مذاکره بنشیند کم میآورد و مشارکتکننده  2بیان کرد؛ دانشجو بايد دروس کاربردی و نظری
را در کنار هم فراگیرد دروس نظری و کاربردی حلقههای متصلبههم هستند که فراگیری آنها بهصورت مجزا اثربخشی
ندارد ما در کشور نخبه پرور و نظريهپرداز هستیم ولی اگر بخواهیم در کارهای عملی حضور پیدا کنیم سیستم آموزشی
اين اجازه را به ما نمیدهد .و مشارکتکننده  3عنوان کرد؛ سیستم آموزشی که توسط دولت طراحی میشود بايد
بهگونه ای طراحی شود که مردم بتوانند از منافع آن استفاده کرده و به عبارتی رفاه جامعه را تأمین کند .پژوهشگران با
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بررسی اين بخش از مصاحبهها شاخصهای تطبیق سرفصلهای دروس دانشگاهی با نیازهای واقعی صنعت و جامعه،
مهارت يادگیری نظری و عملی بهصورت تلفیقی را استخراج کردند و ازآنجايیکه اين شاخصها ماهیت آموزشی دارند
اين شاخصها جزء مؤلفههای راهبرد آموزشی لحاظ شد.
جدول( )1راهبردهای آموزشی
.1

تطبیق سرفصلهای دروس دانشگاهی با نیازهای واقعی صنعت و جامعه

.2

آموزش مبانی اعتقادی و اخالقی مرتبط با توسعه کشور

.3

آموزش افراد برای انجام دادن کارها بهصورت گروهی و همکاری با يکديگر

.3

آشنايی با فنهای مختلف مطالعه جهت مديريت زمان

.9

وجود انواع مواد و فناوری آموزشی و کمکآموزشی مبتنی بر رايانه و فناوری نوين

.7

دسترسی اساتید و دانشجويان به منابع اطالعاتی متنوع بهمنظور انجام تدريس و پژوهش

.6

توانايی دانشجويان جهت مواجهه با مسائل مبهم و چالشبرانگیز در محیطی باز و دوستانه

.8

مهارت يادگیری نظری و عملی بهصورت تلفیقی

.5

آموزش مهارت ارتباط با اساتید و دانشجويان (مهارت بین فردی)

.11

آموزش مهارت حضور در شبکههای اجتماعی

.11

آموزش مهارت ارتباط با مجامع علمیْ انجمنها و کنگرهها

.12

آموزش مهارت تسلط بر زبان انگلیسی

راهبردهای پژوهشی تحقیق
اين راهبرد دارای 6طبقه به شرح جدول دو است .مشارکتکنندگان راهبردهای پژوهشی را يکی از عوامل مؤثر در نظام
آموزش عالی جهت توسعه سرمايه انسانی میدانستند بهعنوانمثال مشارکتکننده  3معتقد بود؛ فرض کنید استادی در
خارج از کشور تحصیلکرده و موضوع پژوهش او ،مسائلی بوده که در آنجا مطرح میشد .در برخی از موارد اين استاد،
پس از حضور در ايران هم همان مسیر را ادامه میدهد و در زمینه همان موضوعات تحقیق میکند .هرچند شايد اين
استاد مقالههای بسیار درجهيک و سطح بااليی تولید کند اما بايد توجه داشت که برخی از اين مقالهها ،ربطی به رفع
نیازهای داخلی ما ندارد .مشارکتکننده  3بیان کرد؛ نمیتوان با بررسی فقط يک شاخص مانند تعداد مقالههای علمی
به اين نتیجه رسید که ما در همه زمینهها رشد علمی داشتیم .به نظر من آن نوع رشد علمی برای کشور ما مفید است
که سودی به حال جامعه و کشور داشته باشد و بتواند گرهی از مشکالت کشور را باز کند .مشارکتکننده  2بیان کرد؛
بايد بهسرعت تدبیری انديشید .کاری کرد که رقابتپذيری بر مبنای آفرينش و تجاریسازی علم و فناوری نوين و ورود
به جريان اصلی اقتصاد کشور باشد .مشارکتکننده  7بیان کرد :طرحهای تحقیقاتی سازمانها فقط به افراد دوروبری
خودشان میرسد .گاهی برخی از دانشجويان من که در برخی سازمانها مشغول هستند طرحهايی دارند و به من
مراجعه میکنند و میگويند شما اين طرح را انجام بدهید ولی  31 – 31درصد مبلغ طرح را ما میگیريم .البته من
يک چنین طرحی را هیچگاه انجام ندادهام .مشارکتکننده  8بیان کرد؛ در بین دانشگاه و صنعت و همچنین دولت
ارتباطات ضعیف است .مشاهدهکننده  3عنوان کرد؛ دانشجويانی که کارهای پژوهشی و پاياننامه و رساله انجام
میدهند .سريع به دنبال آن هستند که تمام کنند اگر دولت هزينه میکرد در آن نظارت میکرد و اين کار پژوهشی
يک کار کیفی میشد و به عبارتی ارزش هر چیزی به خاطر منابع مالی است .الماس به علت اين ارزش دارد که قیمتش
باالست ».پژوهشگران با بررسی اين بخش از مصاحبهها شاخصهای تعیین اولويتهای تحقیقاتی و آيندهپژوهی توسط
صنعت و دانشگاه ،حاکمیت نگرش علمی بر باورهای فرهنگی جامعه ،بهرهگیری از نظرات و ايدههای خبرگان توسط
مناصب حکومتی ،حمايت از پاياننامههای دانشجويان مرتبط با مسائل و مشکالت جامعه را استخراج کردند و
ازآنجايیکه اين شاخصها ماهیت پژوهشی دارند اين شاخصها جزء مؤلفههای راهبرد آموزشی لحاظ شد.
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جدول ( )2راهبردهای پژوهشی
1

آزمون تجربهها و تبديل آنها به دانش کاربردی و قابلدسترس

2

تعیین اولويتهای تحقیقاتی و آيندهپژوهی توسط صنعت و دانشگاه

3

انتقال ايدهها به محیط خارجی باهدف تقسیم کردن خطر نوآوری با ديگر دانشگاهها

3

ايجاد پارکهای تحقیقاتی جهت انتقال دانش بین صنعت و دانشگاه

9

تولید و انتشار مقاالت مفید ،بستههای آموزشی متناسب برای مقابله با بحرانهای اقتصادی

7

حمايت از پاياننامههای دانشجويان مرتبط با مسائل و مشکالت جامعه

6

استفاده مؤثر و کارا از انواع مختلف دانش در تمام فعالیتهای اقتصادی و صنعتی

8

بهرهگیری از نظرات و ايدههای خبرگان توسط مناصب حکومتی

5

حاکمیت نگرش علمی بر باورهای فرهنگی جامعه

راهبردهای گفتمان سازی تحقیق
اين راهبرد دارای  9طبقه به شرح جدول سه است که در آن مشارکتکنندگان راهبردهای پژوهشی را يکی از عوامل
مؤثر در نظام آموزش عالی جهت توسعه سرمايه انسانی میدانستند .بهعنوانمثال مشارکتکننده  9معتقد بود؛ دانشگاه
حتی در حوزه گفتمان سازی جهت حذف فرهنگ غلط رانت خواری خوب عمل نموده است اما در بدنه دولت گوش
شنوايی وجود ندارد و جزء افرادی هستند که سیستم آموزشی را دور زده و نمره گرفته و رفتهاند .مشارکتکننده 3
بیان کرد که دانشگاه بايد افکار و ارزشهايی را که در وحدت ملی تأثیر دارند ترويج نمايد .مشارکتکننده  2عنوان کرد
دانشگاه و جامعة علمی فرهنگی بهعنوان آگاهترين قشر جامعه ،بايد با ارزيابی و تحلیل علمی و منطقی شرايط
بینالمللی و وضعیت داخلی کشور ،در طراحی و پیشنهاد مناسبترين فرايند توسعة اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
پیشگام باشد .پژوهشگران با بررسی اين بخش از مصاحبهها شاخصهای اشاعه فرهنگ ارزشها و هنجارهای متناسب با
توسعه سرمايه انسانی در جامعه ،تولید برنامههای تلويزيونی در قالبهای مستند/میزگرد ،فیلم با همکاری گروههای
موزشی جهت تشريح مسائل اقتصادی ،فرهنگی و اقتصادی جامعه را استخراج کردند .ازآنجايیکه اين شاخصها ماهیت
گفتمان سازی دارند اين شاخصها جزء مؤلفههای راهبرد آموزشی لحاظ شد.
جدول ( )3راهبردهای گفتمان سازی
1

ايجاد مراکز مشاوره و خدمات فنی در سطح منطقهای و ملی

2

اشاعه فرهنگ ارزشها و هنجارهای متناسب با توسعه سرمايه انسانی در جامعه

3

اجرای دورههای آموزشی ،برای گروهها و انجمنهای حرفهای صنايع در دانشگاهها

3

ارائه خدمات آموزشی مجازی از طريق ايجاد و توسعه آموزشهای الکترونیکی

9

تولید برنامههای تلويزيونی در قالبهای مستند/میزگرد ،فیلم با همکاری گروههای آموزشی

نتایج تحلیل عاملی تأییدی
شکل  1و  2تحلیل عاملی مرتبه اول و دوم الگوی راهبردهای آموزش عالی را در حالت تخمیین اسیتاندارد و معنیاداری
اعداد نشان میدهد .همانگونه که مشاهده میشود ضرايب استاندارد بهدستآمده هم در مرتبه اول و هم در مرتبیه دوم
باالتر از  1/3است و بنابراين می توان گفت که در مرتبه دوم سه دسیته راهبیرد آموزشیی ،پژوهشیی و گفتمیان سیازی
بهخوبی توانستهاند راهبردهای توسعه سرمايه انسانی در آموزش عالی را تبیین کننید .همچنیین در مرتبیه اول نییز 12
راهبرد شناسايیشده در حوزه آموزشی 5 ،راهبرد شناسايیشده در حوزه پژوهشی و  9راهبرد شناسیايیشیده در حیوزه
گفتمان سازی نیز بهخوبی توانستهاند تا متغیر مربوطه را تبیین کنند و میتوان گفت که روايیی همگیرا بیین راهبردهیا
وجود دارد .در نمودار  2نیز مشاهده میشود که اعداد معناداری بهدستآمده برای راهبردها هم در مرتبیه اول و هیم در
مرتبه دوم بزرگتر از  1/57است و بدين ترتیب معناداری ضرايب استاندارد بهدستآمده تايید میگردد.
63

تابستان  ،59شماره 9

فصلنامه علمی پژوهشی آموزش علوم دريايی

همچنین نتايج تحلیل عاملی نشان داد که در بین راهبردهیای توسیعه سیرمايه انسیانی در آمیوزش عیالی ،راهبردهیای
آموزشی با ضريب  1/85بیشترين همبستگی را با متغیر مربوطه دارد و بعدازآن راهبردهای پژوهشی بیا ضیريب  1/83و
راهبردهای گفتمان سازی با ضريب  1/65قرار دارند.

شکل( )1تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و دوم الگوی راهبردهای توسعه سرمایه انسانی در آموزش عالی در حالت تخمین
استاندارد
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شکل ( )2تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و دوم الگوی راهبردهای توسعه سرمایه انسانی در آموزش عالی در حالت اعداد
معناداری

در اين پژوهش بهمنظور بررسی پذيرش راهبردهای شناسايیشده در بخش کیفی در يک جامعه وسیعتر ،از آزمون تی
تک نمونهای استفاده گرديد که نتايج آن در جدول  3نشان دادهشده است.
جدول ( )4نتایج آزمون تی تک نمونهای
راهبردها

میانگین

سطح
معناداری

آماره تی

نتیجه

تطبیق سرفصلهای دروس دانشگاهی با نیازهای واقعی صنعت و جامعه

3/891

1/111

28/123

تايید

آموزش مبانی اعتقادی و اخالقی مرتبط با توسعه کشور

3/291

1/111

33/178

تايید

آموزش افراد برای انجام دادن کارها بهصورت گروهی و همکاری با يکديگر

3/657

1/111

27/311

تايید

آشنايی با فنهای مختلف مطالعه جهت مديريت زمان

3/399

1/111

15/592

تايید

وجود انواع مواد و فناوری آموزشی و کمکآموزشی مبتنی بر رايانه و فناوری نوين

3/739

1/111

23/136

تايید

دسترسی اساتید و دانشجويان به منابع اطالعاتی متنوع بهمنظور انجام تدريس و پژوهش

3/632

1/111

29/711

تايید

توانايی دانشجويان جهت مواجهه با مسائل مبهم و چالشبرانگیز در محیطی باز

3/951

1/111

22/639

تايید

مهارت يادگیری نظری و عملی بهصورت تلفیقی

3/822

1/111

26/891

تايید
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آموزش مهارت(بین فردی) ارتباط با اساتید و دانشجويان

3/387

1/111

21/133

تايید

آموزش مهارت حضور در شبکههای اجتماعی

3/123

1/111

5/366

تايید

آموزش مهارت ارتباط با مجامع علمیْ انجمنها و کنگرهها

3/812

1/111

26/116

تايید

آموزش مهارت تسلط بر زبان انگلیسی

3/119

1/111

33/929

تايید

راهبردهای آموزشی

3/613

1/111

23/888

تايید

آزمون تجربهها و تبديل آنها به دانش کاربردی و قابلدسترس

3/722

1/111

23/857

تايید

تعیین اولويتهای تحقیقاتی و آيندهپژوهی توسط صنعت و دانشگاه

3/789

1/111

23/122

تايید

انتقال ايدهها به محیط خارجی باهدف تقسیم کردن خطر نوآوری با ديگر دانشگاهها

3/311

1/111

19/133

تايید

ايجاد پارکهای تحقیقاتی جهت انتقال دانش بین صنعت و دانشگاه

3/638

1/111

29/378

تايید

تولید و انتشار مقاالت مفید ،بستههای آموزشی

3/366

1/111

21/685

تايید

حمايت از پاياننامههای دانشجويان مرتبط با مسائل و مشکالت جامعه

3/639

1/111

29/395

تايید

استفاده مؤثر و کارا از انواع مختلف دانش در تمام فعالیتهای اقتصادی و صنعتی

3/733

1/111

23/511

تايید

بهرهگیری از ايدههای خبرگان توسط مناصب حکومتی

3/851

1/111

28/129

تايید

حاکمیت نگرش علمی بر باورهای فرهنگی جامعه

3/521

1/111

25/312

تايید

راهبردهای پژوهشی

3/761

1/111

23/291

تايید

ايجاد مراکز مشاوره و خدمات فنی در سطح منطقهای و ملی

3/337

1/111

21/217

تايید

اشاعه فرهنگ ارزشها و هنجارهای متناسب با توسعه سرمايه انسانی در جامعه

3/392

1/111

17/733

تايید

اجرای دورههای آموزشی ،برای گروهها و انجمنهای حرفهای صنايع در دانشگاهها

3/968

1/111

22/318

تايید

ارائه خدمات آموزشی مجازی از طريق ايجاد و توسعه آموزشهای الکترونیکی

3/911

1/111

21/562

تايید

تولید برنامه های تلويزيونی برای تشريح مسائل اقتصادی ،فرهنگی و اقتصادی جامعه

3/637

1/111

29/198

تايید

راهبردهای گفتمان سازی

3/922

1/111

22/119

تايید

بحث و نتیجهگیری
هدف از اين مطالعه ،تبیین راهبردهایهای توسعه سرمايه انسانی در نظام آموزش عالی جهت توسعه سرمايه انسانی بود
که با استفاده از راهبرد تحلیل محتوا تدوينشده است ،همانگونه که در ادبیات تحقیق اشاره شد ،نظريات متعددی در
حوزه توسعه سرمايه انسانی بیانشده است که بعد راهبردهای آموزشی با نتايج تحقیق باقرینژاد( ،)1353نیلی(،)1353
پرند و همکاران( ،)1351انتظاريان و همکاران( ،)1351آقاجانی و همکاران( ،)1385حسینقلی پور و همکاران(،)1385
الماسی و همکاران( ،)1388خورشیدی( ،)1383ماريانا( ،)2119دامسیوونس( ،)2113ادريس( )2112و اولگا و
بلیانسکی( )2118همخوانی داشت .بعد راهبردهای پژوهشی با نتايج تحقیق نیلی( ،)1353غالمی(،)1351
خورشیدی( ،)1383ماريانا( ،)2119دامسیوونس( ،)2113ادريس( )2112و اولگا و بلیانسکی()2118همخوانی داشت.
همچنین بعد گفتمانسازی با نتايج تحقیق اسدی( ،)1353فالحتی و همکاران( ،)1353علی بیگی و همکاران(،)1351
غالمرضايی و همکاران( ،)1388شريفزاده و همکاران( ،)1387خورشیدی( ،)1383ماریاند(،)2119
دامسیوونس( ،)2113ادريس( )2112و اولگا و بلیانسکی( )2118همخوانی داشت.
بنابراين میتوان اذعان نمود که توسعه سرمايه انسانی بهعنوان محصول نظام آموزش عالی يکی از مهمترين عوامل
جهت توسعه سرمايه انسانی است که نظام آموزش عالی میتواند با استفاده از راهبرد آموزشی نسبت به ايجاد مهارت و
تخصص در افراد و بهبود قو تشخیص آنها ،و با استفاده از راهبرد پژوهشی نسبت به افزايش محقق و کارآفرين ،حل
مسائل مختلف جامعه و تولید محصوالت و خدمات کاربردی و با راهبرد گفتمان سازی زمینه انتقال دانش تولیدشده به
ادبیات جامعه را فراهم نموده و موجبات ايجاد نوآوری ،بهکارگیری بهینه منابع مادی و مالی و رشد سريعتر جامعه را
امکانپذير سازد.
در اين پژوهش راهبردهای ذکرشده با اتکاء روش پژوهش پديدارشناسی تفسیری اسمیت از طريق مصاحبه تحت عنوان
راهبردهای توسعه سرمايه انسانی در نظام آموزش عالی جهت توسعه سرمايه انسانی شناسايی شدند .همچنین ذکر اين
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نکته ضروری است که هرچند برخی از عوامل و عناصر احصاء شده از مصاحبهها با عوامل و مؤلفههای حاصل از ادبیات
پژوهش مشابه بودند ،اما بسیاری از شاخصهای بهدستآمده در ادبیات پژوهش مورد تأکید قرار نگرفتند ،که علت را
میتوان با توجه به ايدئولوژیها ،موقعیتهای سیاسی ،مکانی و دورنمای فلسفی ،تاريخی ،جغرافیايی ،شرايط خاص و
متفاوت نظام آموزش عالی کشورمان توجیه کرد.
ترديدی نیست که سرمايه انسانی بهعنوان محصول نظام آموزش عالی نقش حائز اهمیتی در تمام مراحل فرآيند توسعه
سرمايه انسانی دارد .برای آنکه بتوان به اين امر مهم دستيافت پیشنهادها ذيل ارائه میگردد.
 دانشگاهها دانشجويان را ازلحاظ طرز تفکر انتقادی چنان مجهز نمايند که بتوانند در برابر انواع مختلف ابهام وچالشهای محیطی تابآوری داشته و توانايی تحمل شدايد و حل مسائل پیچیده جامعه را داشته باشند.
 سرفصلهای دروس در دانشگاهها مرتبط با انواع دانش روز ارائه شود و هرچند سال متناسب با تغییرات جامعهموردبازنگری قرار گیرد و انواع مختلف مهارتهای ارتباطی بین فردی و فرهنگ حضور در شبکههای اجتماعی را به
دانشجويان انتقال دهد.
 دانشگاهها بايد با تولید فیلمنامه ،مستند و اجرای سخنرانی و برگزاری دفاتر مشاوره امکان انتقال دانش تولیدشده دردانشگاه را به جامعه فراهم نمايند.
 سازمانها بايد جهت رفع مسائل داخلی خود بدون سیاسیکاری از نظرات و ايدههای خبرگان دانشگاهی بهرهبرداریکنند و دانشگاهها نیز بايد ترتیبی اتخاذ نمايند تا تحقیقات دانشگاهی به سمتوسوی نیازهای جامعه سوق پیدا کند.
علیرغم ارتباط نزديک و مؤثر نظام آموزش عالی در خصوص کیفیت توسعه سرمايه انسانی تحقیقات کمتری در داخل
کشور در اين خصوص انجامشده است .بنابراين الزم است تحقیقات مشابهی توسط محققین در آينده بهمنظور کارآمد
سازی نظام آموزش عالی جهت توسعه سرمايه انسانی صورت پذيرد و همچنین با استفاده از يافتههای تحقیق حاضر
نسبت به ارزيابی وضعیت موجود راهبردهای نظام آموزش عالی اقدام نمايند.
منابع
آقاجانی ،حسنعلی و صمدی میارکالئی ،حمزه .)1385( .انتظارات متقابل دانشگاه و صنعت.اولین کنفرانس بین المللی مديريت
نوآوری و کارآفرين ،شیراز ،ايران.
الماسی،مجتبی ؛ سهیلی ،کیومرث و سپهبان قره بابا ،اصغر . )1388(.بررسی تأثیر به کار گیری دانش آموختگان آموزش عالی بر
رشد اقتصادی .فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ،سال نهم ،شماره چهارم31-23،
انتظاريان ،ناهید و طهماسبی ،طاهره .)1351( .بررسی میزان هماهنگی و انطباق نظام آموزش عالی و آموزشهای فنی و حرفهای
با نیازهای بازارکار ،ماهنامه کار و جامعه ،131 ،از صفحه .61-95
باقری نژاد جعفر.)1353(.سیستم نوآوری ملی و جايگاه و نقش جديد دانشگاهها در اقتصاد مبتنی بر نوآوری .نشريه صنعت و
دانشگاه.17-9،
برقندان ،ابوالقاسم؛ برقندان ،کامران؛ ستوده نیا کرانی ،سلمان؛ پازند ،مجید.)1385(.اثر سرمايه انسانی بر رشد اقتصادی در ايران.
مدلسازی اقتصادی، ،)12(3 ،از صفحه .97-35
بشارت ،احسان؛ ارسالن بد ،محمدرضا .)1353( .اثرپذيری رشد اقتصادی ايران از شاخصهای اقتصاد مقاومتی:ديدگاه راهبردهای
توسعه کشورهای ژاپن و کره جنوبی ،فصلنامه علمی و پژوهشی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی،از صفحه .58-66
پرند ،کورش؛ پوراندخت ،نیرومند؛ فرجی ارمکی ،اکبر؛ علیزاده ،ابوالفضل؛ احديه ،نرگس .)1351( .ارائه چارچوب پیشنهادی جهت
مهارت آموزی و توانمندسازی دانشجويان با رويکرد شايستگی محوری .اولین کنفرانس بین المللی توسعه صادرات و
فناوری اطالعات ،تهران ،از صفحه .12-1
تقوی ،مهدی؛ محمدی ،حسین .)1389( .تأثیر سرمايه انسانی بر رشد اقتصادی .پژوهش نامه اقتصادی ،)3(7 ،از صفحه .33-19
حسن زاده ،علی؛ کیانوند ،مهران .)1388( .بحران مالی ،بازار جهانی نفت و استراتژی اوپک .تازههای اقتصاد،127 ،از صفحه -83
.51
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حسینقلی پور،حکیمه؛ قلی پور،آرين ،قاضی محله،مهدی ،روشندل اربطانی ،طاهر .)1385( .الزامات ،ضرورتها و مکانیزمهای
تجاریسازی دانش در دانشکدههای مديريت ،مديريت بازرگانی ،)7(2 ،از صفحه 71-31
خورشیدی غالمحسین.)1383(،درآمدی بر اقتصاد آموزش عالی .تهران :وزارت علوم ،تحقیقات و فنّاوری ،معاونت فرهنگی و
اجتماعی ،دفتر برنامهريزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی.
دانايیفرد حسن ،امامی سید مجتبی.)1387(،استراتژیهای پژوهش کیفی :تأملی بر نظريهپردازی داده بنیاد .انديشه مديريت،صص
.56-75
رئیس دانا فريبرز.)1383(،علل و انگیزههای اقتصادی -اجتماعی بروز بحرانها و تهديدهای اجتماعی در ايران .فصلنامه علمی
پژوهشی رفاه اجتماعی ،صص235-221
سیف ،اله مراد .)1352( .مقدمهای بر نقشه راه پیادهسازی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ج.ا.ايران .فصلنامه علمی  -پژوهشی
علوم انسانی ،)71(17صفحه.85
شجری پرستو.)1353(،از رکود تا بهبود اقتصادی .تازههای اقتصاد ،دوره جديد ،سال هفتم ،شماره ، 127صص.83-63
شريفزاده فتاح .)1351(،ضرورت بازشناسی نظام آموزش عالی و نقش آن در توسعةعلمی و اجتماعی کشور:پژوهشی دربارة دورة
کارشناسی رشتة مديريت دولتی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور .جامعه پژوهی فرهنگی ،پژوهشگاه علوم انسانی و
مطالعات فرهنگی،سال دوم ،شمارة اول،صص.112-65
شیرزادی رضا.)1383(،نقد و بررسی کتاب :توسعه بهمثابه آزادی.آمارتیاسن،ترجمه وحید محمودی ،فصلنامه تخصصی علوم
سیاسی ،شماره نهم،صص .267-275
عابدی جعفری حسن ،تسلیمی محمد سعید ،فقیهی ابوالحسن ،شیخزاده محمد (.)1351تحلیل مضمون و شبکه مضامین :روشی
ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در دادههای کیفی .انديشه مديريت راهبردی ،سال پنجم ،شماره دوم ،شماره
پیاپی ،11ص.158-191
عزتی مرتضی ،احمدی علی ،انوری قاسم ،اصغری هرندی محمدرضا.)1353(،تأثیر اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در
مقابله با تحريمهای اقتصادی .فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژيک،سال سیزدهم ،شماره ،71صص.31-9
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