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 چکيده
وضعیت کارکرد برنامه ریزی در سطح مدیران عالی آموزشی در  هدف از این پژوهش تبیین

  -مراکز آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان بود. روش پژوهش توصیفی

همبستگی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش تمام اعضای هیأت علمی دانشگاه کشاورزی و 

ید چمران اهواز و دانشکده محیط منابع رامین خوزستان، دانشکده کشاورزی دانشگاه شه

زیست و منابع طبیعی دانشگاه صنعتی خاتم األنبیاء بهبهان بود. نمونه آماری مطالعه با استفاده 

نفر تعیین و به شیوه طبقه ای متناسب با حجم طبقه انتخاب  111از جدول مورگان به تعداد 

روایی پرسشنامه از طریق  .دیدگر آوری جمع پرسشنامه از استفاده با های پژوهش شدند. داده

=  96/0پانل کارشناسان ترویج و آموزش کشاورزی و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ)

α مورد تأیید قرار گرفت. نتایج تحلیل نشان داد پاسخگویان کارکرد برنامه ریزی مدیران )

ان را  نسبتاً نامطلوب عالی آموزشی مراکز آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزست

ارزیابی کردند.  همچنین از دیدگاه پاسخگویان بین ویژگی های فردی و حرفه ای، مهارت 

های مدیریتی، رضایت شغلی و سابقه خدمت مدیران با میزان مطلوبیت کارکرد برنامه ریزی 

 آنها در سطح یک درصد رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

 .برنامه ریزی استراتژیک، مدیران آموزشی عالی کشاورزی،آموزش  اژگان کليدي:و 
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 مقدمه
 قادر محیطی، متغیرهای کنترل عدم نیز و دهد می رخ آنها بیرونی محیط در که افزونی روز و سریع تغییرات دلیل به سازمانها امروزه

 همزمان طور به که هستند موسساتی عالی، آموزش مراکز و ها دانشگاه میان این در .یابند دست خود اهداف به ریزی برنامه بدون بود نخواهند

 پیشبرد و جامعه مختلف های گروه و سازمانها افراد، دانشی علمی و های توانایی توسعه  آنها محصوالت کنند، می تولید متنوعی محصوالت

حاضر،  عصر در کشورها اقتصاد از ای عمده بخش معتقدند عالی آموزش نظران صاحب اغلب. است پژوهش و آموزش طریق از دانش مرزهای

 و مراکز آموزش عالی نقش ها دانشگاه (.1390ها است)زرین سبب و جبلی سینکی، دانشگاه در شده تولید فکری و فعالیتهای دانش بر مبتنی

های جانبی)خارجی( آنها حائز اهمیت می باشد. دانش دارند. در عین حال، پیشرفت  انتقال و انباشت و جدید های ایده تولید در مهمی بسیار

اگرچه مولد دیگری جهت تولید دانش مورد نیاز به منظور توسعه از طریق تحقیق و آموزش برای کمک به ایجاد تخصص، مدیریت توسعه، 

ش محرک رشد اقتصادی و تحول اجتماعی و حفظ ارزش های اجتماعی و اخالق فرهنگی وجود ندارد. در عصر حاضر در جوامع اطالعاتی، دان

. از سوی دیگر، (UNESCO,2007) توسعه است و آموزش عالی منبع اصلی تولید دانش، انتشار و جذب آن توسط هر جامعه ای می باشد

نقش آموزش عالی به عنوان یک عامل اصلی توسعه اقتصادی به خوبی ثابت شده است و این نقش بیشتر به صورت تغییرات در تکنولوژی و 

نوآورانه می  روحیه یک اتخاذ و وری بهره بهبود نیازمند، تغییرات این پرتو در رقابتی توان حفظ نی شدن قابل مشاهده است. کشورها برایجها

  .(NIU Outreach,2005)اهداف را دارد این به دستیابی جهت الزم پژوهش و ظرفیت دانش عالی باشند. آموزش

ریزی دقیق در امور آموزشی، پژوهشی و تربیت نیروی انسانی، برای افزایش بهره وری و استفاده   نظام آموزش عالی کشور باید با برنامه

 بهینه از سرمایه های  موجود در کشور تالش نموده و بیش از پیش نوید دهنده شکوفایی و اقتدار علمی و فرهنگی جامعه باشد. دانشگاه برای

سعه ای و راهبردی، بهبود فرآیند ها و روش ها و کنترل مستمر کیفیت است. انجام و تحقق حفظ پویایی خود نیازمند برنامه ریزی  های تو

زیابی هر یک از امور و فرآیندهای مذکور همراه با برنامه ریزی دقیق، نیازمند اطالعات واقعی، دقیق مرتبط و روزآمد می باشد)هیئت نظارت و ار

 دانشگاهها در اخیر های سال در استراتژیک ریزی و برنامه مدیریت به مربوط مفاهیم لذا .(1384فرهنگی و علمی شورای عالی انقالب فرهنگی،

 تعیین با باشد، که می ریزی برنامه متداول های روش از یکی استراتژیک ریزی برنامه .است شده مطرح جدی شکل به عالی آموزش مراکز و

 ممکن را شده تعیین اهداف به نیل جهت استراتژیک تصمیمات آن، بیرونی محیط و سازمان شناخت با سازمان، اهداف و انداز چشم مأموریت،

 (. 1390سازد)زرین سبب و جبلی سینکی، می

مدیریت را فرایند به کارگیری کارا و اثربخش منابع مادی و انسانی از طریق برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری، کنترل و نظارت برای    

(. برنامه ریزی عبارت است از تجسم و طراحی وضعیت 1384راساس نظام ارزشی حاکم تعریف می کنند)دعایی،دستیابی به اهداف سازمانی ب

مطلوب در آینده و یافتن راهها و وسایلی که رسیدن به آن را فراهم سازد. لذا برنامه ریزی مستلزم تشخیص مسائل و مشکالت و پیدا کردن 

 راه برای رسیدن به هدف است)همان منبع(. به طور کلی، اهداف هر برنامه ریزی عبارتند از: طرق مختلف برای حل مسائل و انتخاب بهترین

 افزایش احتمال رسیدن به هدف، ازطریق تنطیم فعالیتها؛.  1

 افزایش منفعت اقتصادی از طریق مقرون به صرفه ساختن عملیات؛.  2

 از انحراف از مسیر؛ متمرکز شدن بر طرق دستیابی به مقاصد و اهداف، و احتراز.  3

 (1388مهیاساختن ابزاری برای کنترل)رضاییان،.  4
 

 . برنامه ریزي استراتژیک1-1

برنامه ریزی استراتژیک تالشی سازمان یافته و منظم برای تصمیمات اساسی و اجرای اقداماتی زیربنایی است که ماهیت فعالیتهای یک 

دیگر سازمانها نشان می دهد و ناظر به مجموعه تصمیمات و فعالیتهایی است که از تنظیم و سازمان را در موقعیت محیطی و در ارتباط با 

اجرای استراتژیهای طراحی شده برای کسب اهداف یک سازمان ناشی شده باشد. به عبارتی فرایندی که طی آن مأموریتها، فرصتها و تهدیدها، 

 ابرنامه ریزی جامع ی (.1388صلی آن مشخص و تدوین می شوند)کهن و همکاران،نقاط قوت و ضعف و راهبردهای سازمان به عنوان عناصر ا

شخیص ت .های سازمان در دراز مدت تعیین می شود ها و ماموریت الیتفع ستراتژیک، فرایندی است که ضمن آن اهداف و خطوط کلیا

می  مع انجـاماج ی است نیز در برنامه ریزیاف سازمان ضروردرسیدن بـه اه وکلیدی که برای ها و تعیین اقـدامات اصلی اولویت

(. برنامه ریزی استراتژیک فرایند اساسی آماده سازی برای انجام مأموریت سازمان می باشد و چارچوبی را برای تصمیم 1389)مقدسی،گیرد

ر بوجود می آیند، فراهم گیری در مورد چگونگی تخصیص منابع سازمانی، چالش های موجود و بهره گیری از فرصت هایی که در طول مسی

 .(Dubhghaill,2010)می کند 
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 Dubhghaill,(2010) منبع:

 

 . خصوصيات و پيش نيازهاي برنامه ریزي استراتژیک 2-1

 انعکاسی از ارزشهای حاکم بر جامعه است. .  1

برنامه های امروز سازمان چه هستند و برنامه »معطوف به پرسش های اصلی و مسائل اساسی سازمان هاست. پرسش هایی از قبیل.  2

 «امروز کجا هستیم و جهت گیری های آینده چه هستند؟« » های آتی چه باید باشند؟

 نجام فعالیت هایشان هم جهت و هماهنگ می سازند.با مطرح ساختن اهداف بلندمدت و تبیین رسالت های سازمان، مدیران را در ا.  3

 دارای دید دراز مدت است و افق هایی دورتر را در سازمان مطرح می سازد. .  4

 بخشد. عملیات و اقدامات سازمان را در دوره های زمانی بالنسبه طوالنی هماهنگ کرده و به آن ها پیوستگی می.  5

، زیرا در این سطح است که تقریباً به گونه ای همه جانبه اطالعات الزم در مورد امکانات و در سطوح عالی سازمان شکل می گیرد.  6

 منابع سازمان و انتظارات و توقعات از آن متمرکزاند.

 فراگیر است و برنامه های عملیاتی سازمان را در بر می گیرد و به آن ها جهت می بخشد..  7

ی سازمان را مدنظر دارد و پیش بینی های خود را با توجه به آن ها انجام       می امکانات و محودیتهای درونی و بیرون.  8

 (.1388دهد)الوانی،

طراحی و اجرای موفق برنامه های بلندمدت استراتژیک نیازمند فراهم بودن شرایط مطلوب می باشد که این شرایط در فرهنگ برنامه    

می گردد. توجه به پیش نیازها در طراحی برنامه های استراتژیک ضروری است. حداقل پیش ریزی استراتژیک تحت عنوان پیش نیازها عنوان 

 نیازهای ضروری برای برنامه ریزی استراتژیک به شرح زیر است:

  الف( پیش نیازهای ساختاری: شامل وجود پایگاه اطالعاتی دقیق و کیفی، تکنولوژی انعطاف پذیر، ساختار انعطاف پذیر منابع

 انسانی؛

 ب( پیش نیازهای فرهنگی: شامل وجود تفکر استراتژیک و فرهنگ استراتژیک در سازمان؛ 

  ج( پیش نیازهای انسانی: شامل وجود نیروی انسانی استراتژی خیز، وجود نیروی انسانی متخصص و وجود نیروی انسانی داوطلب

 (.1386توسعه و پرورش)سلطانی،

 فرایند برنامه ریزي استراتژیک
 ما کجا هستيم؟ -1

 * شناسایی وضعیت فعلی

 * پیش بینی روندهای آینده

 *شناسایی نیازها و خواسته های ذینفعان

 

 در آینده باید کجا باشيم؟ -5

 *گسترش/تجدید چشم انداز

 مأموریت و مقاصد *اهداف،

 چگونه کار کنيم تا به آنجا برسيم؟ -2

 *فرآیندهای کلیدی هددف برای بهبود

 * توسعه برنامه برای بستن شکاف ها

 * اجرای برنامه های عملیاتی

 

چگونه وقتی به آنجارسيدیم آگاه می  -3

 شویم؟

*شناسایی شاخص های عملکرد به منظور 

 گیری نتایجاندازه 

 چقدر باید کار کنيم تابه آنجا برسيم؟ -4

* شناسایی شکاف های بین جایی که در 

حال حاضر هستیم و جایی که می خواهیم به 

 آنجا برسیم.
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استراتژیک، باید این نکته را مدنظر قرار داد که در طراحی و تدوین برنامه استراتژیک الزم است بنابراین با توجه به اهمیت برنامه ریزی 

پیش نیازهای الزم برای هر سازمانی فراهم شود. در غیر این صورت تدوین برنامه ها بدون وجود زمینه و رعایت پیش نیازها اتالف وقت، 

 سرمایه و دیگر منابع را در پی خواهد داشت.

 

 . برنامه ریزي استراتژیک در آموزش عالی 3-1
دانشگاه ها به عنوان تولیدکنندگان مهم دانش، به نهادهای کلیدی در اقتصاد دانش محور تبدیل شده اند که توسط دولت و جامعه از 

گاه و آموزش عالی دانشگاهی لحاظ ارتباط و پاسخگویی آنها به طور مستمر مورد بررسی دقیق قرار می گیرند. حرکت به منظور تأکید بر دانش

 Bin)به عنوان یک عامل مؤثر در توسعه سرمایه انسانی در حال حاضر به خوبی در برنامه های توسعه ملی بسیاری از کشورها تثبیت شده است

Sirat,2010)  .هند و با ترسیم مراکز آموزش عالی در دنیا باید با دیدگاهی استراتژیک وضعیت موجود خود را مورد بررسی دقیق قرار د

ه بصیرت ها و رسالت ها براساس قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و نگرانی ها، اهداف خود را تعیین کنند تا در قالب برنامه های عملیاتی مرتبط ب

ند تعیین وظایف خود به نحوی مؤثر بتوانند پاسخگوی نیازهای جامعه و مشکالت جهانی شدن برآیند. در واقع برنامه ریزی استراتژیک فرآی

برنامه ریزی  ( .1388اهداف سازمان و اتخاذ تصمیم درباره طرح های جامع عملیاتی و اجرایی برای تحقق آن اهداف است)انصاری و همکاران،

 استراتژیک در یک سازمان آموزشی عبارت است از:
 یک فرایند مدیریتی جهت تغییر شکل سازمان و بهبود و اصالح برنامه های سازمان؛.  1

 یک فلسفه مدیریتی جهت تعیین اهداف، اولویت ها و نیازها با توجه به ارزشهای حاکم بر جامعه و باورهای مورد قبول افراد؛.  2

 یک روش تفکر جهت حل مسائل سازمانی؛.  3

 یک تجربه تربیتی و یک فعالیت ارشادی برای کارکنان و توسعه سازمانی؛.  4

 (.1374مشارکت افراد در آن)کرامتی،نوعی آموزش اجتماعی از طریق .  5
برنامه ریزی استراتژیک در برنامه های آموزش عالی به عنوان راهنمای عملی و مفید برای رهبران بخش های علمی و اداری از طریق 

استراتژیک در آموزش  ایجاد و پیاده سازی برنامه ها و استراتژی هایی که برای آینده شان بسیار حیاتی است، ایجاد شده است. برنامه ریزی

 عالی بر استراتژی های کلیدی برای رهبری، ارتباطات و ارزیابی در طول هفت مرحله برنامه ریزی تأکید دارد: 

بررسی اصول هدایت )راهنمایی( سازمان ها به عنوان یک نقطه مرجع مفید برای برنامه ریزی، به  -مأموریت، چشم انداز و ارزش ها.  1

 چگونگی تخصیص منابع و اندازه گیری دستاوردها؛ ویژه هنگام تعیین

 شناسایی دینفعان نکته سنج، با توجه خاص به انتظارات آنها برای توسعه و اجرای طرح؛ -ذینفعان و همکاران.  2

 بررسی مسائل فرهنگی، اهمیت منابع و سایر عواملی که ممکن است فرایند برنامه را تحت تأثیر قرار دهد. -محیط.  3

 شناسایی آرمان های سازمانی در شرایط ملموس، دست یافتنی و قابل اندازه گیری؛ -اهداف.  4

 ترجمه اهداف به یک سری از استراتژی های به هم پیوسته و فعالیت با زمان بندی مناسب؛ –برنامه های عملی و استراتژیک .  5

 و در عین حال قابل فهم باشد؛ تشریح اهداف و استراتژی ها به شیوه ای که جامع -ایجاد برنامه.  6

 .(Tromp&Ruben,2010)نظارت بر پیشرفت و مهمتر از همه ارزیابی نتایج -نتایج و دستاوردها.  7

برنامه ریزی استراتژیک یکی از گام های مهم دانشگاه ها است که می توانند برای رو به رو شدن با چالشهای پیش رو  طراحی کنند. 

ریزی استراتژیک عبارتند  ای دانشگاه تا مزیت رقابتی و جایگاه آن را در محیط پیدا کنند. بر این اساس مزایای برنامهاستراتژی ابزاری است بر

 از:

 ارائه یک چارچوب برای تعیین مسیر دانشگاه به منظور دستیابی به آن در آینده؛ -

 ارائه یک چارچوب برای دستیابی به مزیت رقابتی؛ -

 های دانشگاه  با یکدیگر نسبت به دستیابی به اهداف با یکدیگر مشارکت و همکاری نمایند. اجازه می دهد که تمام حوزه -

 همسویی اهداف دانشگاه با محیط؛ -

 .(Lerner,1999) به دانشگاه ها اجازه می دهد تا اولویت های خود را تنظیم کنند -

 

 هادر دانشگاه استرتژیکریزي اهميت و ضرورت برنامه. 4-1
 به نیازمندیهای مستمر پاسخگویی و برد دور و بزرگ اهداف به رسیدن که دهد می نشان دانشگاهها از جمله اخیر سازمانها سالهای تجربه

روند تغییرات و تحوالت (. 1384شود )ناظمی،  نمی محقق ریزی استراتژیک برنامه سایه در جز ، تالطم پر های محیط در مشتریان و مخاطبین

ه تصمیم بگیرند، تجربه گذشته لزوماً راهنمای توانند برای تعیین اهداف سازمان براساس تجربیات گذشتای است که مدیران دیگر نمیبه گونه
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وی تنظیم نمایند که ریزی جامع، استراتژیهای آینده دانشگاه خود را به نحمطمئنی برای آینده نیست و مدیران باید با مددگیری از برنامه

های مختلف، دانشگاهها را احاطه کرده است؛ آوری که در زمینهمتناسب با موقعیت و شرایط آینده باشد. در سالهای اخیر با تغییرات شگفت

توانند هتر میدار )کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت( بهای مدتاند که با تعیین اهداف و مأموریتهای دانشگاه در زمانمسئوالن دریافته

کند و نسبت به محیط خود واکنشهای مناسبتری تر کار میهای مورد نظر خود را به ثمر برسانند. زیرا در این وضعیت، دانشگاه بهتر و روانبرنامه

ینی لرگانی، )حسریزی جامع و استراتژیک به عنوان یک ضرورت در دانشگاهها مطرح شده استدهد. از این رو استفاده از برنامهنشان می

برنامه ریزی دانشگاه ها براساس مأموریت ها و  (، حرکت آموزش عالی در مسیر معین و با اهداف مشخص؛1387(. توفیقی داریان )1388

اهداف از پیش تعیین شده)برنامه ریزی استراتژیک(؛ ایفای نقش ذی نفعان آموزش عالی در برنامه ریزی های آموزشی دانشگاه ها را جهت 

 .ی کیفیت در آموزش عالی ایران ضروری می داندارتقا

(، معتقد است در دنیای امروز، آگاهی از برنامه ریزی منحصر به مدیران ارشد، میانی و اجرایی سازمان ها نیست و به 1388خطیبی)

تسلط بر برنامه ریزی و نحوه  تک تک انسان ها مربوط می شود. هر چه دامنه فعالیت انسان ها و مسئولیت های مدیریتی آنان گسترش یابد،

تدوین و اجرای آن غیرقابل اجتناب می شود. اگر قرار است مدیران ارشد و میانی هر سازمان به ویژه نظام آموزش عالی در کار و مسئولیت 

ه را به اجرا گذارند. نظام خویش موفق باشند باید برنامه ریزی استراتژیک را به طور اصولی فراگرفته، آن را تدوین کرده و به خوبی این برنام

آموزش عالی ایران از ماهیتی متمرکز برخوردار است و برای آنکه برنامه ریزی استراتژیک این نظام در سطوح مختلف بتواند به خوبی طراحی 

سسات زیرمجموعه واحدهای و به مرحله اجرا گذاشته شود، باید از سطح وزارتخانه آغاز شده و در مراحل بعد دانشگاهها، پژوهشگاهها و دیگر مؤ

 میانی، اقدام به طراحی و تدوین برنامه استراتژیک خویش کند.

با آشکار شدن اهمیت آموزش عالی در جامعه و پذیرش رسالت های نوین دانشگاه ها، شیوه های سنتی در مدیریت و برنامه ریزی این 

باً همه مدیران دانشگاه ها در رشته های مختلف دارای تحصیالت دانشگاهی نهادها مورد تردید واقع می شوند. همچنین با توجه به اینکه تقری

 می باشند، به نظر می رسد با عنایت به نقش و رسالت دانشگاه ها این مدیران باید با مدیریت و رهبری مؤثر پاسخگوی مسئولیت های فزاینده

(. با نگاهی 1383رای این مدیران مشخص می سازد)بازرگان هرندی،ی خویش باشند و این مسأله اهمیت دارا بودن مهارت های مدیریتی را ب

به وضعیت آموزش عالی و دانشگاه های ایران، مشکالت و چالش های متعدد و متنوعی قابل مشاهده است که برخی بسیار قدیمی و سنتی و 

ات برنامه های سوم و چهارم توسعه کشور و همچنین برخی متأثر از تغییرات و تحوالت جهانی و منطقه ای جدید و نو ظهوراند. براساس مستند

گزارش های بخش آموزش عالی همایش چشم اندازهای توسعه کشور، آموزش عالی با چالش های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی 

مستلزم تدوین برنامه جامع  فراوانی روبه رو است که شناخت دقیق آنها و یافتن راهکارهای اثربخش برای کاهش و برطرف سازی این چالش ها

(. اگرچه مدیران، دانشگاهی هستند، اما کار مدیریت را از طریق آزمایش و 1385و استراتژیک آموزش عالی از سوی مدیران است)قهرمانی،

لکرد مدیران ارزیابی خطا انجام می دهند. این نوع مدیریت بسیار پرهزینه و مخاطره آمیز است. در این سال ها نه به طور سازمان یافته ای عم

شده و نه آموزش های الزم در زمینه مدیریت به آنها داده شده است. در این میان یکی از مسائل و مشکالت بارز دانشگاه ها، معلول ضعف 

 آموزش مدیریت در علمی صالحیت های ضعف و تجربه کمبود کنار در ای سلیقه و صحیح غیر (. مدیریت های1380مدیریت است. )آراسته،

 توسعه در اخیر سالهای بسیار تحوالت و تغییر وجود (. با1388است)دهقانی و همکاران،  کرده ایجاد عالی آموزش برای عالی، مشکالتی

توانمندی  اساس بر عالی آموزش در مدیران رشد متاسفانه است. افزایش نیافته کشور دانشگاه های در مدیریت نظام کارآمدی و کشور،کارایی

(. در این میان ، مراکز و مؤسسات آموزش عالی کشاورزی 1380نمی پذیرد )آراسته، صورت مراتب سلسله منطق و قابلیت ها تخصصی، های

 از این قاعده مستثنی نیستند.

بخش کشاورزی یکی از بخش هایی است  که در رفع معضالت گوناگون کشور و ارتقای جایگاه جهانی آن و دستیابی به استقالل همه 

انبه، نقش بسیار عمده و اساسی ایفا می کند و توسعه آن در گرو توسعه نیروی انسانی از طریق آموزش و بهره مندی از فناوری های مدرن ج

و علم بکارگیری آنها می باشد. آموزش عالی کشاورزی وظیفه و نقش مهمی در آموزش و افزایش بهره وری و کارآیی نیروی انسانی دارد 

(. با توجه به اهمیت آموزش عالی کشاورزی در کشور ایران و تأثیر آن بر کلیه ابعاد رشد و توسعه انسانی، اقتصادی 1387کاران،)ورمزیاری و هم

و کشاورزی و همچنین، ظهور مراکز و مؤسسات متنوع آموزش عالی کشاورزی رقابت را برای جذب دانشجو در این مؤسسات بیشتر کرده 

های کشاورزی دولتی درصدد کسب مزیت رقابتی پایدار در مقایسه با سایر مراکز و مؤسسات آموزش عالی کشاورزی  است. بنابراین اگر دانشکده

ا چالش باشند، باید به طور مداوم مورد بررسی و بازنگری قرار گیرند و با تدوین برنامه استراتژیک رهیافت ها و الگوهای مناسبی برای مبارزه ب

 (.1389رد خود ارائه کنند )عباسی و حجازی،های پیش رو و ارتقای عملک

( در پژوهشی به این نتیجه رسید که به نظر مربیان مراکز آموزش کشاورزی توانمندی مدیران در زمینه برنامه ریزی 1377رضوانی)

العه ای تحت عنوان (، در مط1380مطلوب نیست و عملکردشان با توجه به برنامه ریزی های انجام شده موفقیت آمیز نبوده است.آراسته)

مدیریت در دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: چالشها و کاستیها، وجود ساختار آموزشی متمرکز، ضعف برنامه ریزی و 
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کاستی های ارزیابی در زمینه های مختلف، عدم وجود برنامه های مختلف برای ارتقای توانمندی های مدیران ارشد دانشگاه ها را از جمله 

 و Akram(2010)(، 1383مدیریت در دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ذکر کرده است. نصر و همکاران)

(2012)Ahmed et al.  در پژوهش های خود به این نتیجه دست یافتند که سابقه مدیریتی در دانشگاه؛ مرتبه علمی مدیران گروه ها و

( حاکی از آن است که بین ویژگی های 1383مختاری پور و سیادت)نتایج مطالعه  بر عملکرد مدیران تأثیرگذاراند. سابقه خدمت دانشگاهی

(، نیز به این نتیجه دست 1385جمعیت شناختی اعضای هیأت علمی در خصوص وظایف مدیران آموزشی تفاوتی وجود ندارد. ستوده باوانی )

ریتی مدیریت آموزشی از جمله برنامه ریزی در قطب های علمی گروه مهندسی برق کشور در سطح یافت که میزان بکارگیری کارکردهای مدی

( حاکی از آن است که کیفیت کارکرد برنامه ریزی مدیران دانشگاه علوم پزشکی 1386مطلوب است. نتایج مطالعه نکویی مقدم و همکاران)

 کرمان در سطح باالست.

وضعیت آموزش عالی در ایران و مقایسه آن با سایر کشورها اظهار می دارد که ضعف نظام  ( در بررسی آسیب شناسی1386کارنما)

آموزشی به لحاظ سیستم مدیریتی و برنامه ریزی آموزشی به صورت عملی و  عدم طراحی برنامه های بلندمدت )برنامه ریزی استراتژیک( در 

( در مطالعه ای بی ثباتی مدیران، شتاب زدگی و 1387جاودانی و همکاران) .نظام آموزشی و عملی ایران تحت عنوان آسیب شناخته شده اند

رمضانی بی ثباتی در برنامه ریزی ها و عملکردها را از ویژگی های وضعیت کنونی نظام مدیریت آموزش عالی کشور برشمرده اند.  نتایج مطالعه 

 مدیریت، جامعه مدیران مورد بررسی در سطح متوسط تا خوب است. (، حاکی از آن است که قابلیت های برنامه ریزی و1388و همکاران )

(، در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که مدیران بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران در زمینه 1389طبیبی و همکاران )

ارت های حرفه ای، و ویژگی های فردی و (، مه1387(، انگیزش و رضایت شغلی)1387برنامه ریزی توانمند نیستند. سابقه خدمت)شمس،

.  ,Akram,2010, (Ahmed et al.,2012،1390بر عملکرد مدیران آموزشی در آموزش عالی مؤثر می باشد)مؤذن و همکاران، حرفه ای

ی، بی ثباتی (، بی رغبتی و بی انگیزگی اعضای هیأت علمی برای مشارکت در برنامه ریزی های آموزشی و درس1390پرداختچی و همکاران)

شگاه ها در برنامه ها و طرح ها و عموماً بخشنامه ای یا تقلیدی بودن برنامه ها و در نتیجه ناکارآیی و زیر سؤال رفتن اصل برنامه ریزی در دان

ده اند. همچنین، عدم پیگیری طرح ها و برنامه ها پس از تغییر مدیران را از جمله علل ضعیف بودن برنامه ریزی دانشگاهی عنوان کر

(2005)Young and Dulewicz  در پژوهشی صالحیت های مورد نیاز مدیران را شامل: مهارت های مدیریتی و هدف گرایی )برنامه

حال و آینده، اشاره می کند که مدیر باید اطمینان  در مطالعه با عنوان سیستم آموزشی نیجریه:گذشته، Taiwo(2010 ) .ریزی( می داند

ه ها و فعالیت های مؤسسه آموزشی برنامه ریزی شده، طراحی شده، هماهنگ و یکپارچه شده است. در یک چنین مسیری حاصل کند که برنام

 مؤسسه آموزشی قادر به برآوردن نیازهای پرسنل ، نیازها و انتظارهای جامعه و اهداف آموزشی و اهداف مؤسسه آموزشی می شود.

که مبتنی بر اهداف روشن و برنامه مشخص عمل می کند، ایفای وظایف و فعالیت های  بنابراین، در نظامی مانند نظام آموزش عالی

ه آموزشی و رهبری آنها باید به افراد شایسته و با صالحیت سپرده شود. نمی توان در انتخاب مدیران دانشگاهی تنها به اعتبار علمی و تجرب

هارت، رفتار و توانایی برای اداره دانشگاه در زمینه های مختلف نیازمند هستند. از ایشان بسنده کرد، بلکه آنها به طیف گسترده ای از دانش، م

سوی دیگر، با گسترش نظام آموزشی و به ویژه آموزش عالی کشاورزی و تنوع و گوناگونی خدمات و فعالیت های آن، منابع عظیم انسانی و 

امروزه نظام آموزش عالی کشاورزی با چالش  مؤثر و کارآمد قرار نمی گیرند.مادی در اختیار نظام قرار داده می شود که مورد بهره برداری 

هایی در حیطه های مختلف مواجه می باشد که مجموعه این عوامل می توانند سبب کاهش کارآیی این نظام شوند. بنابراین با توجه به نقش 

ه طبع آن توسعه ملی دارند، مهمی که مراکز آموزش عالی کشاورزی در آموزش نیروی انسانی مورد نیاز و همچنین توسعه بخش کشاورزی و ب

به  الزم است مدیریت این نظام به لحاظ کارکردهای اساسی و از جمله برنامه ریزی، توانمندی و صالحیت الزم را داشته باشد. لذا، این مطالعه

ز مطلوبیت الزم برخوردار دنبال پاسخگویی به این سؤال است که: آیا برنامه ریزی استراتژیک مراکز آموزش عالی کشاورزی استان خوزستان ا

 است؟ کدام قابلیت ها و ویژگی های مدیران می توانند در تدوین برنامه استراتژیک مؤثر واقع شوند؟  

 

 . روش پژوهش2
همبستگی است. اعضای هیأت  -روش تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و بر حسب نحوه گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی

علمی دانشگاه کشاورزی و منابع رامین خوزستان، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشکده محیط زیست و منابع طبیعی 

اء بهبهان جامعه آماری این پژوهش را تشکیل می دهند. نمونه آماری این مطالعه از طریق جدول مورگان به تعداد دانشگاه صنعتی خاتم األنبی

نفر تعیین و به شیوه نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم طبقه انتخاب گردیدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه بود.  111

ست. بخش اول به ویژگی های فردی و حرفه ای پاسخگویان، بخش دوم به وضعیت موجود کارکرد) پرسشنامه از دو بخش تشکیل شده ا

( استفاده 0-10وظیفه( برنامه ریزی در سطح مدیران گروه های آموزشی اختصاص داده شد. در سنجش گویه های پرسشنامه شیوه امتیازدهی)

میزان مطلوبیت وظیفه برنامه ریزی مدیران گروه های آموزشی می باشد.  نشاندهنده حداکثر 10گردید. صفر نشاندهنده عدم مطلوبیت و 
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( مورد تأیید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده α= 96/0روایی پرسشنامه از طریق پانل متخصصان و پایایی آن نیز با استفاده از آلفای کرونباخ )

توصیفی به منظور تعیین میزان مطلوبیت کارکرد برنامه ریزی مدیران گروه  در بخش آمار انجام شد. . 16winSPSSها با استفاده از نرم افزار 

براساس فرمول   )ISDM(1های آموزشی در مراکز آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان از روش فاصله انحراف از میانگین

 زیر استفاده گردید. 

 

A = نامطلوب  :min ≤ A<Mean – Sd 

B =  ًنامطلوب نسبتا : Mean – Sd ≤ B <Mean 

C =  نسبتاً مطلوب: Mean ≤ C < Mean + Sd 

D= مطلوب  : Mean + Sd ≤ D ≤ max 

 

نامطلوب، نسبتاً  در این روش براساس کمینه، بیشینه، میانگین و انحراف معیار مجموع هر متغیر، داده های بدست آمده در چهارسطح

متغیر مورد  ی گردند و سپس براساس فراوانی و درصد بدست آمده در هر سطح، وضعیت موجودنامطلوب، نسبتاً مطلوب و مطلوب تقسیم م

 نظر مشخص می شود. در بخش آمار استنباطی نیز از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.

 

 . نتایج و بحث3
نی پاسخگویان سآوری شده، میانگین نفر پاسخگو براساس اطالعات جمع  111همانگونه که جدول شماره یک نشان می دهد ، از مجموع 

 9/18تری و درصد دارای مدرک دک 5/77سال است.  72سال و بیشینه سن  28سال می باشد. کمینه سن 96/9سال و انحراف معیار  75/39

از کشور رج درصد در دانشگاه های خا 4/14درصد پاسخگویان در دانشگاه های داخل کشور و  1/81درصد هم مدرک فوق لیسانس دارند. 

 1/8کمترین فراوانی ) درصد( و پاسخگویان با درجه علمی استاد 2/62تحصیل کرده اند. پاسخگویان با درجه علمی استادیار بیشترین فراوانی)

اشد. کمینه سابقه سال می ب 14/10سال و انحراف معیار آن  44/10درصد( را به خود اختصاص داده اند. میانگین سابقه خدمت در دانشگاه 

در دانشکده  درصد 3/33درصد پاسخگویان در دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین،  1/54سال است.  48خدمت یک سال و بیشینه آن 

 .درصد نیز در دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست بهبهان مشغول به خدمت هستند 6/12کشاورزی دانشگاه چمران اهواز و 

 انفردي پاسخگویتوزیع فراوانی ویژگی هاي  -1جدول 

 فراوانی تجمعی درصد فراوانی فراوانی سطح بندی ویژگی های فردی

 سن)سال(

30 > 13 7/11 3/12 

40 - 30 57 4/51 0/66 

51- 41 15 5/13 2/80 

51< 21 9/18 0/100 

  5/4 5 بدون پاسخ

 سطح تحصیالت

  9/18 21 فوق لیسانس

  5/77 86 دکتری

  6/3 4 بدون پاسخ

دانشگاه محل اخذ آخرین 

 مدرک تحصیلی

  1/81 90 داخل کشور

  4/14 16 خارج از کشور

  5/4 5 بدون پاسخ

 مرتبه علمی

  1/8 9 استاد

  0/9 10 دانشیار

  2/62 69 استادیار

  2/16 18 مربی

                                                           
1- Interval of Standard Deviation from the Mean 
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  5/4 5 بدون پاسخ

 سابقه خدمت

10> 68 3/61 7/66 

20 - 10 18 2/16 3/84 

31- 21 12 8/10 1/96 

31< 4 6/3 0/100 

  1/8 9 بدون پاسخ

 دانشگاه محل خدمت

  1/54 60 دانشگاه رامین

  3/33 37 دانشکده کشاورزی چمران

  6/12 14 دانشکده منابع طبیعی بهبهان

 

گویه های برنامه ریزی  نشان می دهد 1نتایج حاصل از رتبه بندی گویه های کارکرد برنامه ریزی در سطح مدیریت عالی در جدول 

دانشگاه به منظور الکترونیکی کردن  تقویت وب سایت ایجاد و امور آموزشی در مقاطع مختلف تحصیلی با همکاری گروه های آموزشی مربوط،

پیگیری و ریزی برنامه پژوهشی و   -فرایند ثبت نام دانشجویان و ... و برنامه ریزی و تفویض اختیار به مدیران میانی در بخش های آموزشی

در راستای توسعه بخش کشاورزی رتبه اول تا سوم را به خود اختصاص دادند و گویه های ایجاد و توسعه  تاسیس رشته های جدید در دانشگاه

ت. آموزش های کاربردی کشاورزی در دانشگاه و در نظر گرفتن اصل شایسته ساالری در انتصاب مدیران آموزشی در رتبه آخر قرار گرفته اس

خود در زمینه های  آموزشی در مقاطع مختلف تحصیلی نیازمند  پویایی حفظ کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان برای دانشگاه های

 فرایندهای و امور از یک هر تحقق و انجام مستمر کیفیت هستند. کنترل و روشها و فرایندها بهبود راهبردی، و ای توسعه های ریزی برنامه

آنها،  متمرکز انجام و ها فعالیت گسترده باشد. حجم می روز و به مرتبط دقیق، واقعی، اطالعات نیازمند دقیق، ریزی با برنامه همراه مذکور

 از یکی که آنجا داده است. از اختصاص خود به و سلب آنان از اساسی به وظایف پرداختن از را دانشگاه ارشد مدیران فرصت های از بخشی

 احساس در را ها سازمان پویایی الزمه»نیز  مدیریت علم علمای و اختیار است تفویض و زدائی تمرکز سازنده، و تحوالت مثبت مبانی مهمترین

 انجام طرفی از و« آن می دانند شده و تعیین تعریف اهداف و مدیریت در قبال و هم مقابل در آنها اجزای تمامی احساس مسئولیت و وظیفه

 رسد. بنابراین، نظر می به غیرممکن امری تر پائین سطوح مدیران اختیارات به از قسمتی تفویض بدون ها، فعالیت تنوع به توجه با نیز امور

جدید در دانشگاه  های رشتهباید با برنامه ریزی و با توجه به تخصص و سوابق افراد اجرا شود. ایجاد  دانشگاه مدیران میانی به اختیار تفویض

 آوردن فراهم صحیح، ریزی بدون شک با برنامه .از جمله اهداف برنامه پنجم توسعه است دانشجویانبرای افزایش جذب  عالیو تالش آموزش 

دانشجویان را به آموزش عالی  جذب زمینه توان می و در نظر گرفتن شرایط و نیاز جامعهدقیق  اطالع رسانی و نیاز مورد و مناسب امکانات

 .دنموفراهم رشته های تخصصی با توجه با نیاز بازار کار کشاورزی و 

 رتبه بندي گویه هاي کارکرد برنامه ریزي استراتژیک در سطح مدیریت عالی از دیدگاه پاسخگویان  -2جدول 

 میانگین گویه
انحراف 

 معیار

ضریب 

 تغییرات

رتبه 

 بندی

 1 33/0 19/2 77/6 گروه های آموزشی مربوطبرنامه ریزی امور آموزشی در مقاطع مختلف تحصیلی با همکاری 

 2 39/0 49/2 42/6 دانشگاه به منظور الکترونیکی کردن فرایند ثبت نام دانشجویان تقویت وب سایت ایجاد و

 3 45/0 43/2 47/5 پژوهشی –برنامه ریزی و تفویض اختیار به مدیران میانی در بخش های آموزشی 

 3 45/0 58/2 74/5 در راستای توسعه بخش کشاورزی رشته های جدید در دانشگاهپیگیری تاسیس و برنامه ریزی 

 4 49/0 69/2 5/5 (عمرانی)تجهیز کالس ها، کارگاه ها و آزمایشگاه ها -تقویت زیر ساخت های آموزشی

 5 5/0 65/2 38/5 اهداف آموزش عالی کشاورزی کشوربرنامه ریزی و سیاست گذاری آموزشی بر اساس 

 6 52/0 7/2 21/5 دسترسی اعضای هیأت علمی و دانشجویان به منابع روز مرتبط به رشته تحصیلی

 7 56/0 2/3 71/5 جذب اعضاء هیات علمی بر اساس نیاز سنجی جهتبرنامه ریزی 

 8 57/0 72/2 8/4 تأمین اعتبار و امکانات آموزشی و پژوهشی

 9 59/0 76/2 61/4 پژوهشی دانشگاه -راستای اهداف آموزشیتعامل با دستگاه های اجرایی کشاورزی در 

 10 6/0 68/2 51/4 آموزش ، ارتقاء دانش و مهارت های تدریس اعضای هیأت علمی)کارگاه های آموزشی و ... (
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برابر  برنامه ریزی جهت استفاده اعضای هیأت علمی از فرصت های مطالعاتی داخل و خارج

 ضوابط مصوب
44/4 79/2 63/0 11 

 12 65/0 91/2 43/4 آموزش و ارتقاء دانش مدیران سطوح میانی و خرد

 13 66/0 03/3 6/4 پژوهشی -امور آموزشی واحدهای مختلف آموزشی

 14 7/0 65/2 83/3 ایجاد و توسعه آموزش های کارآفرینی در دانشگاه)حرکت در جهت ایجاد دانشگاه کارآفرین(

 15 71/0 75/2 88/3 دانشجویان خارجیبرنامه ریزی جهت پذیرش 

 16 73/0 7/2 72/3 پیگیری توسعه رشته های تلفیقی )میان رشته ای(

 17 9/0 71/2 01/3 ایجاد و توسعه آموزش های مجازی  و آموزش از راه دور

 18 99/0 93/2 94/2 ایجاد و توسعه آموزش های کاربردی کشاورزی در دانشگاه

 19 46/1 23/9 3/6 شایسته ساالری در انتصاب مدیران آموزشیدر نظر گرفتن اصل 

 

نتایج جدول شماره سه نشان می دهد برنامه ریزی استراتژیک در مراکز آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان از 

(، جاودانی 1386مطلوبیت الزم و کافی برخوردار نیست و پاسخگویان آن را نسبتاً نامطلوب ارزیابی کردند. این نتیجه با نتایج پژوهش کارنما)

( مطابقت دارد. به نظر می رسد با توجه به اینکه برنامه ریزی  و به ویژه برنامه ریزی استراتژیک 1389( و طبیبی و همکاران)1387و همکاران)

دود در دانشگاه ها تحت تأثیر محیط بیرونی و شرایط در حال تغییر و تحول قرار می گیرد و میزان کنترل و تأثیر دانشگاه ها بر این عوامل مح

ن برنامه ریزان و مدیران مراکز آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان نتوانسته اند به طور حرفه ای در زمینه است، بنابرای

نخواهد  اغلب از انسجام کافی برخوردار آنها برنامه ریزیبرنامه ریزی استراتژیک و تدوین چشم انداز دانشگاه خود موفق عمل کنند. در نتیجه 

 بود. 

 از دیدگاه پاسخگویان آموزشی سطح بندي ميزان مطلوبيت کارکرد برنامه ریزي مدیران  -3جدول 

 انحراف معیار میانگین درصد فراوانی سطح مطلوبیت کارکرد برنامه ریزی استراتژیک

 4/14 16 نامطلوب

55/96 65/41 
 5/40 45 نسبتاًنامطلوب

 0/27 30 نسبتاًمطلوب

 0/18 20 مطلوب

 

مطابق یافته های جدول شماره چهار نتایج نشان می دهد بین ویژگی های فردی و حرفه ای مدیران گروه های آموزشی با عملکرد آنها 

در زمینه برنامه ریزی رابطه معنی داری در سطح پنج درصد وجود دارد. به نظر می رسد از دیدگاه پاسخگویان افرادی که به عنوان مدیر 

کند باید نسبت به افراد مشاغل دیگر خصوصیات متفاوتی داشته باشند. زمانی که روحیات و ویژگی های فردی و حرفه آموزشی فعالیت می 

ای با نوع فعالیت های آموزشی آنها هماهنگی الزمه را نداشته باشد بازده مناسبی نخواهند داشت و این عدم هماهنگی عملکردشان را تحت 

یگر، هر چه مدیران آموزشی در انجام تصمیم ها و مسئولیت های محوله بیشتر مصمم باشند، به نظم و انضباط تأثیر قرار خواهد داد. از سوی د

در انجام فعالیت ها اهمیت دهند و جهت ارتقا و بهبود عملکرد خود تالش نموده و نسبت به حضور در محل کار متعهد و مقید باشد به طور 

  Ahmed et al.( 2012)و Akram (2010)(، 1390ین یافته با نتایج پژوهش مؤذن و همکاران)یقین عملکرد آنها بهبود خواهد یافت. ا

 مطابقت می کند. 

بین مهارت های مدیران گروه های آموزشی با عملکرد آنها در زمینه برنامه ریزی در سطح پنج درصد رابطه مثبت و معنی داری وجود 

همخوانی دارد.  بین رضایت شغلی با وظیفه برنامه  .Ahmed et al(2012)و  Young and Dulewicz(2005)، .دارد. این یافته با نتایج

( و 1387(، سجادی و امیدی)1387ریزی مدیران در سطح پنج درصد رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.این یافته با نتایج مطالعه شمس)

در سطح پنج  در زمینه برنامه ریزی ( همخوانی دارد. بین بین متغیر سوابق خدمتی مدیران آموزشی با وظایف آنها1390مؤذن و همکاران)

درصد رابطه معنی داری وجود دارد. این نتیجه بیانگر آن است مدیرانی که دارای سابقه خدمت مدیریتی در مراکز آموزش عالی هستند و از 

ری در زمینه برنامه ریزی مرتبه علمی باالتری برخوردارند و عالقه مند به تصدی سمت مدیریتی می باشند، می توانند عملکرد بهتر و باالت

 (.4( مطابقت دارد )جدول1387(، سجادی و امیدی)1387داشته باشند. این یافته با نتایج مطالعه شمس)
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 رابطه بين متغيرهاي مستقل پژوهش با وظيفه برنامه ریزي مدیران گروه هاي آموزشی -4جدول

 (p)سطح معنی داری )pr(ضریب همبستگی متغیر وابسته متغیر مستقل

 ویژگی های فردی و حرفه ای

 برنامه ریزی استراتژیک

*210/0 027/0 

 038/0 197/0* مهارت های مدیریتی

 032/0 108/0* رضایت شغلی

 041/0 148/0* سوابق خدمتی

 05/0* معنی داري در سطح      
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 نتيجه گيري و پيشنهادها 
الزمه پویایی و کیفیت دانشگاه ها تدوین و اجرای برنامه های متناسب با شرایط درونی و بیرونی دانشگاه ها است. نتایج مطالعات نشان 

ت می دهد که دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی با مسائل و مشکالت کیفی فراوانی مواجه هستند. به همین دلیل، توجه و تأکید بر افزایش کیفی

 توسعه و کیفی سطح ارتقاء در دانشگاهی مدیران نقش اهمیتعالی، دانشگاه ها و خروجی آنها همواره مورد اشاره قرار می گیرد. آموزش 

 ها و مراکز آموزش عالی موضوعی دانشگاه مدیریت برای نیاز مورد های ویژگی و شرایط، دلیل همین به. است روشن و واضح امری ها دانشگاه

ریزی استراتژیک یا جامع در دانشگاهها، تحوالت شگرف و سریع یکی از دالیل روی آوردن به برنامه در این میان، باشد.می  توجه خور در

تأثیرگذاری متقابل دانشگاه و جامعه در قالب ارتباطات گسترده و  جامعه امروزی است. به طور کلی تغییرات و تحوالت تکنولوژیکی در جهان،

را برای دانشگاه  استراتژیکریزی ستند که برنامهههایی ها و مدت زمان آنها همه زمینهو گستردگی اغلب برنامهمتعدد دانشگاه با محیط 

با توجه به اهمیت برنامه ریزی و برنامه ریزی استراتژیک در مدیریت نظام آموزش عالی و بنابراین،  سازد.ناپذیر میامروزی ضروری و اجتناب

زی، باید این نکته را مدنظر قرار داد که در طراحی و تدوین برنامه ها ضروری است پیش نیازهای الزم فراهم شود. به ویژه آموزش عالی کشاور

در این  در غیر این صورت تدوین برنامه ها بدون وجود زمینه و رعایت پیش نیازها اتالف وقت، سرمایه و دیگر منابع را در پی خواهد داشت.

موزش عالی کشاورزی در آموزش و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز جامعه و همچنین توسعه بخش کشاورزی در میان، نظر به اهمیت مراکز آ

راستای توسعه ملی دارند، می باید مدیریت این نظام توانمندی، صالحیت و مهارت های الزم را در زمینه وظایف مدیریتی و از جمله برنامه 

اشد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که برنامه ریزی استراتژیک مراکز آموزش عالی کشاورزی و ریزی و برنامه ریزی استراتژیک  داشته ب

منابع طبیعی رامین خوزستان از مطلوبیت مناسب برخوردار نیست. همچنین نتایج نشان داد که بین ویژگی های فردی و حرفه ای مدیران، 

عملکرد آنها در زمینه برنامه ریزی و برنامه ریزی استراتژیک همبستگی وجود مهارت های مدیریتی، رضایت شغلی و سوابق خدمت آنان با 

 دارد. با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهادهایی ارائه شده است.

نتایج اولویت بندی نشان داد که گویه در نظر گرفتن اصل شایسته ساالری در انتصاب مدیران آموزشی در اولویت پایین قرار دارد. .  1

توجه به اهمیت شناخت ابعاد شایستگی ها و مهارت های مدیریتی هم برای توسعه و هم برای ارزیابی مدیران آموزشی توصیه می شود برای با 

انتخاب مدیران شایسته به ویژگی های شخصیتی آنها توجه الزم مبذول شود و در این زمینه ضابطه و مالک خاص موجود باشد و این ضوابط 

 ی انتخاب شوند که در مراکز آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان قابل سنجش باشد.باید به گونه ا

در هنگام انتصاب مدیران آموزشی ویژگی های فردی مورد تأکید قرار گیرد. همچنین، با توجه به جایگاه و اهمیت نقش مدیران .  2

ب مدیران آموزشی جهت ارتقای عملکردشان شرح وظایف مربوطه در اختیارشان آموزشی در ارتقای کیفیت آموزش، الزم است بعد از انتصا

 قرار گیرد و تا حد امکان مدیران را با در نظر گرفتن تخصص شان در سطوح مختلف منصوب کرد.

وجه شود و توصیه می شود در انتصاب مدیران آموزشی به مرتبه علمی و سوابق خدمت و  مدیریتی آنها در مراکز آموزش عالی ت.  3

 این عوامل در اولویت قرار گیرد.

با توجه به ضرورت مهارت های مدیریتی) فنی، انسانی وادراکی(،توصیه می شود که مدیران نسبت به ارتقاء توان برنامه ریزی و .  4

زمینه الزم است با اجرای یک  اعمال مدیریت براساس اصول علمی آموزش های الزم را دریافت و در محیط کار آنها را اعمال نمایند. در این

نیازسنجی آموزش مدیران مراکز آموزش عالی کشاورزی، نسبت به اولویت بندی نیازها اقدام و براساس آن برنامه های آموزشی مورد نیاز 

 طراحی و اجرا شود. 

مدیران زمینه های مشارکت اعضای پیشنهاد می شود، به منظور تقویت کارکرد برنامه ریزی در راستای ارتقای کیفیت و عملکرد .  5

هیأت علمی در تصمیم گیری ها و تدوین برنامه های راهبردی آموزشی فراهم شود. در این راستا برنامه ریزی جهت برگزاری های کارگاه های 

 ر قرار گیرد.آموزشی در زمینه های تخصصی، مهارت های تدریس، و نحوه برنامه ریزی های درسی برای اعضای هیأت علمی باید مدنظ

کارکرد برنامه ریزی در مراکز آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان از دیدگاه پاسخگویان، نسبتاً نامطلوب ارزیابی .  6

 ن شود.گردید، بنابراین، برنامه ریزی استراتژیک در این مراکز باید مورد تأکید قرار گیرد و در قالب برنامه های کوتاه مدت اجرایی تدوی

در چارچوب برنامه ریزی استراتژیک دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان باید توانمندی ها .  7

و شرایط محیطی خود را تحلیل کرده و براساس آن اهداف قابل دسترس و شیوه های رسیدن به آنها را در قالب برنامه های کوتاه مدت قابل 

 خص کنند.اجرا مش

مدیران بایستی مفهوم و فرآیند برنامه ریزی استراتژیک را درک کنند. تعدادی از افراد کلیدی در این فرآیند ممکن است تخصص و .  8

ریزی های آموزشی در برنامه بایستی عالوه بر جلب مشارکت آنان، برنامه ها دانشگاه رؤسایاین رو،  زای در برنامه ریزی نداشته باشند. اتجربه

 .استراتژیک را برای این افراد در دستور کار قرار دهد
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پیشنهاد می شود کمیته ای تخصصی در زمینه برنامه ریزی استراتژیک در مراکز آموزش عالی کشاورزی استان خوزستان تشکیل .  9

 .براساس تخصص، تجربه و تاثیرگذاری انتخاب شوند دبایآن  اعضایشود و 
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 مراجعمنابع و 
، مدیریت در دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: چالش ها و کاستی ها، پژوهش 1380آراسته،ح.ر.  [1]

 .41 -69،صص 22و  21و برنامه ریزی در آموزش عالی،شماره 

 ، مدیریت عمومی،  چاپ سی و هفتم، نشر نی.1388الوانی، م.  [2]

، (swot Analysis)، تحلیل استراتژیک درونی و بیرونی1388رحیمی، ع.ر. یارمحمدیان، م.ح. و یعقوبی،م. انصاری، م.  [3]

 .33 -39(،36)12؛1388مدیریت سالمت،

، تدوین و هنجاریابی آزمون مهارتهای مدیریتی رؤسای دانشگاه ها و دانشکده های دولتی شهر 1383بازرگان هرندی، آ.  [4]

 اسی ارشد رشته تحقیقات آموزشی، دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.تهران، پایان نامه کارشن

و  5، ضرورت ارتقای کیفیت در آموزش عالی ایران، نشریه صنعت و دانشگاه، سال دوم، شماره 1387توفیقی داریان، ج.  [5]

 .5 -10، صص 1388، پاییز و زمستان 6

، بررسی مشکالت و تنگناهای رؤسای دانشگاهها در توسعه 1390زاده، س. پرداختچی، م. ح.، فرجی ارمکی، ا. و حسن  [6]

واحدهای دانشگاهی و افزایش کیفیت و بهره وری پژوهشی در دانشگاههای صنعتی و غیرصنعتی)یک بررسی کیفی(، 

 .91 -103. صص 1390، تابستان 50فصلنامه آموزشی مهندسی ایران، سال سیزدهم، شماره 

، بررسی وضعیت مدیریت نظام آموزش عالی 1387ی، ج.، قاضی طباطبایی، م. و پرداختچی، م.ح. جاودانی، ح.، توفیق [7]

، صص 48ایران از دیدگاه مدیران عالی: گذشته، حال و آینده، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره 

162- 139. 

پژوهی، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش ، مدیریت برنامه ریزی استراتژیک آینده 1388حسینی لرگانی، م.  [8]

 ,www.strategic.comعالی

، ارائه الگوی برنامه ریزی استراتژیک برای آموزش عالی ایران، نامه آموزش عالی، دوره جدید، سال 1388خطیبی، ج. ا.  [9]

 .61 -47، صص 1389سوم، شماره نهم، بهار

 سمت.، مبانی سازمان و مدیریت، انتشارات 1388رضاییان،ع.  [10]

ضرورت برنامه ریزی استراتژیک در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، اولین  ،1390زرین سبب،ک. جبلی سینکی،ع.  [11]

 .1404همایش ملی آموزش در ایران

 ،  مدیریت منابع انسانی)نگرش کاربردی(، چاپ پنجم، مشهد، ناشر: بیان هدایت نور.1384دعایی، ح.ا.  [12]

در  دانشگاهها درسی برنامه اجرای در مدیریتی های ، چالش1388ثانی،ح.  جعفری عباسزاده،م.م. و سید دهقانی،م.، [13]

 انجمن ساالنه همایش مقاالت نهمین غربی(، مجموعه آذربایجان استان موردی پرورش)مطالعه و با آموزش مقایسه

 .122 -142ایران،صص  درسی برنامه مطالعات

وظایف مدیریت آموزشی از دیدگاه مربیان مراکز آموزش کشاورزی  ، بررسی انطباق عملکرد مدیران با1377رضوانی، ح.  [14]

 کشور، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم، دانشکده علوم تربیتی.

، بررسی قابلیتهای مدیریتی مدیران دانشگاههای دولتی شهر تهران، 1388رمضانی، ن.، پناهی، م. و پرداختچی، م.ح.  [15]

 . 51 -72، صص 51ه ریزی در آموزش عالی، شماره فصلنامه پژوهش و برنام

، ضرورت برنامه ریزی استراتژیک در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، اولین 1390زرین سبب،ک. جبلی سینکی،ع.  [16]

 .1404همایش ملی آموزش در ایران

ی علمی گروه مهندسی ، بررسی میزان اجرای کارکردهای مدیریت آموزشی با عملکرد قطب ها1385ستوده باوانی ، م .  [17]

 برق کشور، پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت آموزشی ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه تهران.

، بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد شغلی کارشناسان ستادی سازمان تربیت بدنی، نشریه 1387سجادی،س.ن. و امیدی،ع.ر.  [18]

 .81 -93، صص 38حرکت، شماره 

 ، مبانی برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی، انتشارات ارکان دانش.1386سلطانی، ا.  [19]

،  واکاوی عوامل موثر بر عملکرد پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشکده های کشاورزی ایران و طراحی 1387شمس، ع.  [20]

کشاورزی و منابع طبیعی،  مدلی برای بهبود آن، رساله دکتری در رشته آموزش کشاورزی، دانشگاه تهران، پردیس

 دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی.
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، ارتباط شایستگی مدیران و کارآیی بیمارستان های 1389طبیبی، ج. ا. ، فتحی، م.، ریاحی، ل. و یوسفی نژادی، ت.  [21]

 -24، صص 77پزوهشی طب و تزکیه، شماره  -آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران،  فصلنامه علمی

، نقش رهبری، فرهنگ و یادگیری سازمانی در ارتقای عملکرد دانشکده های کشاورزی 1389ازی، ی. عباسی، ع. حج [22]

، 56ایران)ایجاد دانشکده های کشاورزی یادگیرنده(، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی،شماره 

 .61 -79،صص1389

ایران، دانشگاه تربیت معلم، دانشکده روانشناسی و ،  تدوین الگوی مدیریت استراتژیک آموزش عالی 1385قهرمانی، م.  [23]

 علوم تربیتی، گروه بنیادهای آموزش و پرورش، رساله دوره دکتری مدیریت آموزشی.

،  بررسی آسیب شناختی وضعیت آموزش عالی در ایران و مقایسه آن با سایر کشورها، سومین همایش 1386کارنما، ا.  [24]

 اشتغال و نظام آموزش عالی کشور.

،  مقدمه ای بر برنامه ریزی استراتژیک در آموزش و پرورش، ناشر: موسسه چاپ و انتشارات آستان 1374کرامتی،م .ر. [25]

 قدس رضوی.

، باورهای معرفت شناختی مدیران و نگرش آنها درخصوص برنامه ریزی استراتژیک در آموزش 1388کهن، ا. ح.  [26]

 .27 -50، صص 51و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره  عالی)دانشگاه های شمال شرق ایران(، فصلنامه پژوهش

، بررسی تأثیر وظایف مدیران گروه های آموزشی بر کارآیی اعضای هیأت علمی 1383مختاری پور، م .، سیادت، ع.  [27]

 .71-90، صص 65دانشگاه اصفهان از دیدگاه اعضای هیأت علمی، دانش مدیریت ، شماره 

، صص 55ه ریزی استراتژیک وعملیاتی در سازمان، ماهنامه صنعت و کارآفرینی، شماره، کاربرد برنام1389مقدسی،ع.ر.  [28]

34- 30. 

، بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد شغلی آموزشگران هنرستان 1390مؤذن، ز.، موحدمحمدی،ح. ، رضوانفر، ا. و میرترابی،م.ا.  [29]

 -134، صص 1390، بهار 5ل اول، شمارههای کشاورزی استان تهران، فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سا

115. 

 طرح جهان، معاونت منتخب دانشگاه چند کالن اهداف و ارزشها ، رسالت ، انداز چشم بر ،  مروری1384ناظمی،ش.ا.  [30]

 دانشگاه. راهبردی ریزی برنامه مشهد، کمیته فردوسی دانشگاه برنامه و

،  بررسی تحلیلی آئین نامه مدیریت گروه 1383نیلی، م.ر. و حسینی، ف. نصر،ا. ر. ، عالمت ساز، م. ح.، فکری ارشاد، ج.،  [31]

های آموزشی دانشگاه و عوامل مؤثر بر عملکرد مدیران آن، مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، سال 

 .37 -66،صص1383، بهار 1شانزدهم، شماره 
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