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هاي علمی کاربردي بخش کشاورزي در استان بوشهرنیازسنجی آموزش

1*نوذر منفرد

)17/06/95؛ پذیرش: 05/02/95(دریافت: 
چکیده

هاي علمی و کاربردي، هاي اخیر مطرح شدن آموزشدر سالدانند.، آموزش را بهترین عامل رشد و توسعه نیروي انسانی مینظرانصاحب
باید تیوضعلیو تحلهیتجزآنجا کهازامید فراوانی براي ایجاد پویایی الزم در نظام آموزشی و رشد و شکوفایی کشور بوجود آورده است.

به گروه هدف توجه خاص شود؛ قیو عالازهایبه نیستیبا،در نظر گرفته شودباال ییو کاراتیبا موفقيزیرگام در برنامهنیبه عنوان اول
کاربردي -هاي علمیپژوهش با هدف نیازسنجی آموزشنیاي براي اجراي آموزش، نیازسنجی ضروري است.زیربرنامهعبارت دیگر، قبل از 

ریزان بخش ن و سرپرستان و برنامهبخش کشاورزي در استان بوشهر انجام شده است. جامعه آماري شامل اساتید و کارشناسان خبره، مدیرا
ي اطالعات استفاده شد. براي تعیین روایی آورجمعنمونه تحقیق انتخاب شدند. از پرسشنامه براي عنوانبهنفر 180که کشاورزي بود 

ي بندتیاولوصورتهبها ي سنجش پایایی آن نیز از یک مطالعه راهنما استفاده شد. یافتهو برانظرانصاحبپرسشنامه از روش نظرخواهی 
هاي خیلی مهم شامل رشته،هاي پژوهشرشته تحصیلی علمی کاربردي براي بخش کشاورزي ارائه گردیده است. با توجه به یافته49

هاي هاي مهم شامل ماشیني خرما، حمایت و حفاظت از منابع طبیعی و شیالت؛ رشتهبندبستهتولید و فرآوري خرما، تکنولوژي فرآوري و 
، مدیریت شور پسندهاي نه چندان مهم شامل پرورش و تولید گیاهان کشاورزي، ترویج کشاورزي، زهکشی و بهسازي خاك، رشته

هاي دامی، پرورش و مدیریت شامل: بهداشت و فرآوردهمهمریغهاي واحدهاي فرآوري لبنیات، صنایع کمپوست و کنسرو سازي، رشته
یی در راستاي نتایج آورده شده است.هاشنهادیپباشد. در پایان نیز و امور اداري میاشتیار دامپزشکیي، بهددارمرتعواحدهاي گاو شیري، 

.ی، استان بوشهرازسنجینآموزش علمی کاربردي، بخش کشاورزي، هاي کلیدي:واژه

.استاد مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان بوشهر ،سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزي ،بوشهر ،ایران-1
monfared_n@yahoo.comمسئول مکاتبات، پست الکترونیک: -*
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مقدمه
، آموزش را بهترین عامل رشد و توسعه نظرانصاحب

دانند. بخش کشاورزي یکی از مینیروي انسانی 
هاي اقتصادي کشور است. تنوع اقلیم، توانمندترین بخش

هاي تعـداد محصوالت بخش کشاورزي، متنوع بودن نظام
ي، ظرفیت باالي اشتغال در بخش، وجود منابع برداربهره

غنی و ثروتمند از یک سو و باال بودن سن و پایین بودن 
ن کــم تولیــد و سطح ســواد شاغالن، راندمــا

ي از محصوالت کشاورزي و ... از سوي دیگر برداربهره
هاي ضرورت اتخاذ تدابیر در عرصه توسعه و تعمیق آموزش

مورد نیاز شاغالن دولتی و خصوصی در بخش کشاورزي را 
).1380حجتی، کند (طلب می
هاي علمی و هاي اخیر با مطرح شدن آموزشدر سال

ی براي ایجاد پویایی الزم در نظام کاربردي، امید فراوان
آموزشی و از رهگذر آن رشد و شکوفایی کشور بوجود 

همین رابطه دانشگاه جامع علمی کاربردي درآمده است.
هاي کشور با هدف استان بوشهر همگام با سایر استان

هاي مختلف اقتصادي و ارتقاء سطح مهارت شاغلین بخش
لتحصیالن با بکارگیري و ااي فارغهاي حرفهافزایش مهارت

هاي دهی امکانات، منابع مادي و انسانی دستگاهسازمان
کاربردي در -هاي علمیاجرایی، اقدام به برگزاري دوره

گزارش بر اساسنماید. ی میو کارشناسمقاطع کاردانی 
)، این استان از 1390سازمان جهاد کشاورزي بوشهر (

ولیدات هاي بسیاري همچون رشد مستمر تقابلیت
کشاورزي، بازدهی مطلوب سرمایه و ارز آوري بیشتر 

هاي بخش کشاورزي استان باشد. مزیتبرخوردار می
بوشهر با در نظر گرفتن وضعیت جغرافیایی، منابع 

هاي صنایع بخشریدر ساهاي موجود اقتصادي و مزیت
ی (صنایع شیمیایی) موقعیت مناسبی میگازو پتروشنفت،

هاي شیالت، ي استان در زیر بخشبراي توسعه کشاورز
هاي خارج فصل و ... فراهم آورده است. باغداري، کشت

هاي ی آموزشی دورهازسنجینبنابراین مطالعه پیرامون 
علمی کاربردي براي توسعه بخش کشاورزي از ضروریات 

ممکن است از ازهاینصیتشخیی وشناساندیفرآباشد.می
با گر،یدبارتنظر سطح و وسعت متفاوت باشد؛ به ع

کیالزم است ایگرفت که آمیتوان تصمیاستفاده از آن م
ازهاینیی. از شناساریخایشودیطراحی دوره آموزش

عناصر و ایموضوعات خاص نییتعيتوان برایمنیهمچن
).1376نگ،یلیبهره گرفت (ونتیاجزا دوره آموزش

ایـ ممکـن اسـت آشـکار باشـد     یآموزشازیندگاهیدکیاز 
نیازهاي آشکار به راحتی قابل تشخیص هستند امـا  پنهان، 

مشـکل اسـت و   يقـدر ی پنهـان  آموزشيازهاینصیتشخ
یآموزشازینگریددگاهیاز د.استیتحقق و بررسازمندین

، يفردیآموزشازیباشد، در نیگروهاي یممکن است فرد
امـا  ،تندخـاص هسـ  يهاآموزشازمندیان نهر فرد از سازم

ازمنـد یگـروه ن ای، کل افراد سازمان یآموزش گروهازیدر ن
صـورت  يمتعادل و موازدیآموزش بانیآموزش هستند و ا

صـرفاً بـه   یآموزشـ يهـا از اوقات بذر تالشياریبس. ردیگ
یواقعـ يازهـا یبـا ن سیعلت نامتناسب بودن موضـوع تـدر  

و باعـث اتـالف   ندینشـ یمـ یحاصـل یبه خاك بـ رانیفراگ
گفـت در  دیـ شـود. لـذا با  یمیها و امکانات آموزشهیسرما
نیـی در تعرانیـ شـناخت فراگ ی،آموزشـ يهابرنامهنیتدو

.داردیهـا نقـش اساسـ   آني بنـد تیو اولویاهداف آموزش

يبنـد تیـ در انتخـاب و اولو ژهیـ بـه و یآموزشـ ازیننییتع
ها، مسائل و مشـکالت  از فرصتیدارد. آگاهتیاهداف اهم

چرا که ؛استيزیرهر برنامههیاز نکات مهم و اولرانیفراگ
دوره بـه  يو امکانات الزم بـرا لیوساهیبودجه و تهمیتنظ

رانیـ فراگتاهداف و شناخت مسائل و مشکالقیدقنییتع
توان به نقـاط قـوت و ضـعف    یمیازسنجیارتباط دارد. با ن

هـا بـه   آندنیرسيو برادیآگاه گردرانیوضع موجود فراگ
).1385(اسماعیلی، کرديزیرسطح مطلوب برنامه

اي با عنوان ) در مطالعه1388شهیدي و همکاران (
"هاي آموزش مداومی برنامهازسنجیندر مؤثري هامؤلفه"

ارائه راهنماي کاربردي براي انتخاب و بکارگیري الگوها و 
طراحی و تدوین یک راهنماي ی به بررسی،ازسنجینفنون 

عملی در خصوص انتخاب الگو و فن نیازسنجی با توجه به 
پرداختند. منابع علمی، تجارب جهانی و امکانات کشوري

هاي مؤثر بر انتخاب الگوها و فنون نیازسنجی عبارت مؤلفه
بودند از: سطح نیازسنجی، هدف نیازسنجی، گروه هدف 

منابع ونیاز، تعریف نیاز(نوع، تعداد و پراکندگی)، نوع 
) در 1387همکاران (و (مالی و انسانی، زمان و...). آقاجانلو

ي آزاد در احرفهآموزشگاه فنی سیتأساي با عنوان مطالعه
هاي آموزشی آن با بخش کشاورزي و تعیین اولویت

ی آموزشی بازار اشتغال کشاورزي ازسنجیناستفاده از 
یافتند که بازار اشتغال استان زنجان به این نتیجه دست

هاي: استان زنجان به ترتیب اولویت نیازمند آموزش رشته
ي میوه، هاباغهاي آبیاري، ایجاد نهالستان، احداث سیستم

پرورش قارچ و پرورش گاو شیري در کوتاه مدت و آموزش 
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هاي هاي پرورش اردك، تکنسین ادوات چاهرشته
کارگر ماهر کشاورزي، تولید مرباجات، صنایع چوب و

باشد.کشتارگاه دام در میان مدت می
هـاي  متـدولوژي "اي بـا عنـوان   ) در مطالعه1386خدایار (

ابتدا به تشریح مختصـر مفهـوم   "آموزشییازسنجینوین ن
پردازد و سپس بـا توجـه بـه منـابع     میی آموزشازینیاز و ن

نیازهـاي آموزشـی و اصـول    يبنـد معتبر در خصوص طبقه
سـازمان، شـغل   ،هاي اصـلی نیازسنجی، انواع نیازها و حوزه

ها و فنون تعیین نیازهـاي  هاي نیازسنجی، روشفرد و الگو
بیـان  تاًینهاکند، میبیان را هاي نیازسنجی آموزشی و مدل

تعیـین نیازهـاي آموزشـی آغـاز هـر نـوع فعالیـت        کندمی
تـر از تعیـین نیازهـاي    مهماي هیچ وظیفهوآموزشی است 

) در 1383بینقـی ( باشد. سـعیدي رضـوانی و   نمیآموزش 
ــه ــراي   مطالع ــد اج ــا و فرآین ــی الگوه ــوان بررس ــا عن اي ب

هاي آموزشی علمـی کـاربردي و تبیـین علـل     ی دورهازسنجین
ــی،     ــنجی آموزش ــور از نیازس ــه، منظ ــداف اولی ــراف از اه انح

هاي علمـی کـاربردي مـورد نیـاز اسـت و سـه       تشخیص دوره
رویکـرد تجزیـه و تحلیـل سـازمان، تجزیـه و تحلیـل شــغل و       
تجزیه و تحلیل مشکل به عنوان مبناي نظري، انتخاب شـدند.  
همچنین بر اساس مطالعات میدانی مشخص شـد کـه بخـش    

بیشـتري بـر اهـداف واقعـی آمـوزش علمـی       دیتأککشاورزي 
نسـانی و خـود اشـتغالی داشـته     کاربردي نظیر توسعه منـابع ا 

هـاي موجـود،   است ولـی در بخـش صـنعت، اهـداف آمـوزش     
انـد.  هاي آکادمیک پیشین نداشتهچندان تفاوتی با اهداف دوره

تهدید، به ویژه در بخـش صـنعت بـه وجـود آمـدن      نیترمهم
باشد.هاي علمی کاربردي میانحراف از اهداف اولیه آموزش

شی علمـی کـاربردي کشـاورزي    نیازهاي آموز،در این پژوهش
عام و کلـی مـورد سـنجش و ارزیـابی     صورتبهاستان بوشهر 

بـه اینکـه کشـاورزي (نخـیالت) و     بـا توجـه  قرار گرفته است. 
محور توسعه استان (نفت و گاز، تجارت، 4شیالت دو محور از 

شوند، این پژوهش بـه بررسـی   را شامل می)نخیالت و شیالت
- هـاي علمـی  اد و گسـترش آمـوزش  هاي ایجـ و مطالعه زمینه

ي آن در هـا بخـش ریـ زکاربردي در بخش کشاورزي بـا کلیـه   
پردازد. مسأله مهمی کـه در ایـن تحقیـق بـه     استان بوشهر می

هـاي حـال و   آن پرداخته شده این است که با توجه به فرصـت 
هاي علمـی کـاربردي در   آینده بوجود آمده، چه نوع از آموزش

هـاي توسـعه   نیـاز اسـت؟ اولویـت   استان در این بخـش مـورد  
هـاي نسـبی ایـن    هاي علمی کاربردي با توجه به مزیتآموزش

بخـش در اســتان کدامنــد؟ هــدف نهـایی و کلــی ایــن مقالــه   

کـاربردي بخـش   - شناسایی و بررسی نیازهاي آموزشی علمی
هاي آینده با توجه به تحوالت اسـتان  کشاورزي استان در سال

شود:ف کلی، اهداف زیر دنبال میباشد. در راستاي این هدمی
هاي علمی کاربردي و ارائـه  . بررسی الگوهاي نیازسنجی دوره1

الگوي مناسب در استان
کـاربردي مـورد نیـاز    - هاي آموزشـی علمـی  . شناسایی دوره2

ي زراعت، باغبـانی و دامـداري، شـیالت، آب و    در حوزهاستان 
خاك، منابع طبیعی

پایـه اسـتوار اسـت کـه بـراي      چارچوب نظري تحقیق بر ایـن  
هاي تحصیلی علمی کاربردي دو عامل زیر:نیازسنجی رشته

میزان سازگاري رشته تحصیلی بـا نیازهـا و اهـداف توسـعه     - 
کشاورزي استان

قابلیت ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم رشته تحصـیلی  - 
(میزان کاربري شغلی)

یـت رشـته   به عنوان دو فـاکتور ضـروري و مهـم در کنـار اهم    
- توانند مبناي بسیار خوبی براي نیازسنجی رشـته تحصیلی می

هاي تحصیلی علمی و کاربردي مورد نیـاز اسـتان و حتـی در    
).1سطح کشور باشند (نگاره 

چارچوب نظري تحقیق-1نگاره 
روش پژوهش

نـوع کـاربردي بـوده و از پرسشـنامه بـراي      ازاین مطالعـه، 
ــع ــام   ي دادهآورجم ــور انج ــه منظ ــد. ب ــتفاده گردی ــا اس ه

هــاي تحصــیلی علمــی ي رشــتهبنــدتیــاولونیازســنجی و 
متمرکــز بــر گــروه و پیمــایش هــاي کــاربردي از مصــاحبه

ي بنـد تیاولومورد مطالعه براي تعیین و افراداستفاده شد.
هاي تحصیلی علمی کاربردي مورد نیاز بـراي توسـعه   رشته

گروه یا دسته افراد بودنـد  3بخش کشاورزي استان، شامل 
نفر):330جمعاً(

ــه عنــوان  -1 ــن گــروه ب اســاتید و کارشناســان خبــره: ای
متخصصین در پژوهش شامل: مدرسـین و اسـاتید مرکـز    

ي و سـایر مراکـز آموزشـی عـالی     جهـاد کشـاورز  آموزش 
کشاورزي اسـتان و همچنـین کارشناسـان خبـره در ایـن      

باشند.موضوع می

نیاز سنجی 
هاي تحصیلی رشته

علمی و کاربردي

قابلیت ایجاد اشتغال 
مستقیم و غیرمستقیم 

رشته

اهمیت رشته 
تحصیلی

سازگاري رشته تحصیلی 
با نیازها و اهداف توسعه
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گروه رشته تحصـیلی یـا رشـته    9مدیران و سرپرستان در - 2
شغلی.

برنامه ریزان شامل: برنامه ریزان بخـش کشـاورزي، برنامـه    - 3
استان.گذاراناستیسریزان مراکز آموزشی و برنامه ریزان و 

با توجه به محدودیت امکانات و اعتبارات و همچنین زمـان در  
دسترس، با استفاده از فرمـول تعیـین حجـم نمونـه کـوکران،      

نفـر  60روههـر گـ  نفـر تعیـین و از   177حجم نمونه تحقیـق  
پرسشـنامه تکمیـل   180تـاً ینهاتصـادفی انتخـاب و   صورتبه

ي اطالعـات اسـتفاده شـد.    آورجمعپرسشنامه براي ازگردید.
ــواهی     ــنامه از روش نظرخـ ــی پرسشـ ــین روایـ ــراي تعیـ بـ

استفاده گردید. بدین صـورت کـه بعـد از انجـام     نظرانصاحب
ــن   مصــاحبه ــه پرسشــنامه، ای ــر گــروه و تهی هــاي متمرکــز ب

بخـش قـرار داده   نظـران صـاحب نفر از 8پرسشنامه در اختیار 
شد که پس از دریافت نظرات اصالحی، اقدام بـه تجدیـد نظـر    
در پرسشنامه شد. براي سنجش پایایی آن نیـز، یـک مطالعـه    

نفر خارج از نمونه اصلی انجام و از ضـریب  30راهنما با شرکت 
- 82/0مه (آلفا کرونباخ استفاده شد که ضریب بـراي پرسشـنا  

ي جنبـه 3) مورد قبول بود. در پرسشنامه براي هر رشـته  7/0
نظر خواهی وجود دارد.

میزان اهمیت رشـته بـر اسـاس طیـف، عـدم اهمیـت تـا        - 1
) سنجیده شد.10تا 0ي بندزیاد (طبقهاهمیت خیلی 

میزان سازگاري رشته تحصیلی با نیازهـا و اهـداف توسـعه    - 2
عدم سـازگاري تـا سـازگاري    طیف بر اساسکشاورزي استان 

) سنجیده شد.10تا 0خیلی زیاد (طیف عددي 
میزان قابلیت ایجاد اشتغال مستقیم و غیر مسـتقیم رشـته   - 3

طیف عـدم کـاربري   بر اساستحصیلی یا میزان کاربري شغلی 
) سـنجیده  10تـا  0طیـف عـدد   زیاد (شغلی تا کاربري خیلی 

شد.
ارائه الگوي نیازسنجی

هـاي  ي رشـته بنـد تیـ اولوبه منظور انجام نیازسنجی تعیین و 
تحصــیلی علمــی کــاربردي مــورد نیــاز بــراي توســعه بخــش  

هاي متمرکز بـر گـروه و پیمـایش    کشاورزي استان از مصاحبه
استفاده گردید. بـدین صـورت کـه در ابتـدا در سـطح اسـتان       
بوشهر با تعدادي از متخصصین (اساتید و کارشناسـان خبـره)   

بخــشریــزگــروه یــا 9ران، برنامــه ریــزان در رابطــه بــا مــدی
هاي تحصیلی علمی کاربردي در چندین نوبت اقـدام بـه   رشته

در بخـش ریـ زهـا یـا   هاي بحث نموده و در گروهتشکیل گروه
هاي علمـی کـاربردي   ي رشتهبندتیاولوارتباط با نیازسنجی و 

مورد نیاز توسـعه بخـش کشـاورزي اسـتان بحـث و مصـاحبه       

جام گردید. مبناي مصـاحبه نیـز اطالعـات بدسـت آمـده در      ان
نفـر از متخصصـین، مـدیران و    30مطالعه راهنمـا بـا حضـور    

برنامه ریـزان و همچنـین اطالعـات بدسـت آمـده از منـابع و       
هـاي  اطالعات موجود در بخش کشاورزي استان بود. مصـاحبه 

صـورت تحلیـل   گانه زیر بخـش بـه  9هاي انجام شده در گروه
هـاي تحصـیلی   شـد و در نهایـت رشـته   بنديدستهییامحتو

9هـاي  علمی کاربردي هر گروه (زیر بخش) تهیه گردید. گروه
، از زراعـت هاي علمی کاربردي عبارتند گانه یا زیر بخش رشته

ی و حفـظ  پزشـک اهیـ گباغبانی، امور دام، طیـور و دامپزشـکی،   
آبزیـان،  نباتات، آب و خاك، منابع طبیعی و زمـین، شـیالت و   

ترویج، آموزش و اقتصاد کشاورزي، مدیریت و امور عمومی.
هاي تحصیلی علمی کـاربردي بدسـت   در مرحله بعد در رشته

یا زیر بخش پرسشنامه تحقیق بـراي افـراد   هر گروهآمده براي 
(متخصصین، اساتید و کارشناسان خبره، مـدیران  مورد مطالعه 

ها، اقـدام  ي پرسشنامهرآوجمعو برنامه ریزان) ارسال و پس از 
به تجزیه و تحلیل شد. در زیـر نحـوه طراحـی و ارائـه فرمـول      

هاي تحصیلی علمی کاربردي ارائـه  ي رشتهبندتیاولوتعیین و 
شده است.

هاي تحصیلی علمی کاربردي با توجه بـه  بندي رشتهاولویت
نیازها و اهداف توسعه کشاورزي استان بوشهر

رشته تحصیلی با نیازهاي استان و اهـداف  » مقیاس سازگاري«
اهمیـت رشـته   «توسعه کشـاورزي اسـتان بـه مفهـوم ضـرب      

مجموع میـزان سـازگاري رشـته    «در قدر مطلق » تحصیلی
باشد.می» تحصیلی و سطح اهمیت آن

رشته تحصیلی یا قابلیت ایجـاد اشـتغال   » مقیاس کاربري«
صــیلی علمــی مســتقیم و غیرمســتقیم توســط رشــته تح 

در قدر » اهمیت رشته تحصیلی«کاربردي، به مفهوم ضرب 
مجموع میـزان کـاربري رشـته تحصـیلی و سـطح      «مطلق 

ــراي محاســبه مقیــاس مــی» اهمیــت آن Aهــاي باشــد. ب

ــاتید و    ــازگاري رشــته تحصــیلی از منظــر اس ــاس س (مقی
(مقیاس کاربري رشـته تحصـیلی از   E) وکارشناسان خبره

اسان خبره) به روش فوق با اسـتفاده  منظر اساتید و کارشن
از دیدگاه مدیران بخش کشاورزي اسـتان و برنامـه ریـزان    

عملیات مورد نظر صورت گرفت.
اي شاخص تعیـین کننـده  » اهمیت رشته تحصیلی«اصوالً 

و نقـش رشـته تحصـیلی علمـی     ریتأثبراي شناخت میزان 
کاربردي در تحقیق اهداف توسعه بخش کشـاورزي اسـتان   

آید. بنابراین، با توجه به محـدودیت امکانـات و   به شمار می
ــت از    ــترس، الزم اس ــان در دس ــین زم ــارات و همچن اعتب
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به عنـوان یـک شـاخص ارزنـده در     » اهمیت رشته تحصیلی«
زگاري رشـته  نیازسنجی اسـتفاده شـود. از طرفـی میـزان سـا     

تحصیلی علمی کـاربردي بـا نیازهـا و اهـداف توسـعه بخـش       
کشاورزي استان از اهمیت زیادي برخوردار اسـت و سـازگاري   
رشته تحصیلی باعث مقبولیت بیشتر رشـته و حمایـت بیشـتر    

اسـتان از آن خواهـد شـد. قابلیـت     گذاراناستیسمسئولین و 
مسـتقیم  رشته تحصیلی براي ایجاد اشـتغال مسـتقیم و غیـر    

میزان کاربري شغلی) نیـز بسـیار مهـم بـوده و بـا توجـه بـه        (
زااشـتغال هایی کـه  هاي دولت در ایجاد اشتغال، رشتهسیاست

یی (بخش خصوصی و تعـاونی) پـائین   زااشتغالنباشد یا زمینه 
داشته باشند، مقبولیت نداشـته و نـه تنهـا متقاضـی نخواهـد      

شـور و اسـتان نیـز    داشت بلکه از جانب مسئولین و مـدیران ک 
حمایت نخواهد شد.

اي صــحیح و اصــولی بــراي تعیــین بــه منظــور تــدوین شــیوه
هاي تحصیلی علمی کاربردي مورد نیاز استان از فرمـول  رشته

ذیل استفاده گردید. فرمول اخذ شده از نتایج مطالعـه حـاجی   
اسـاتید و کارشناسـان   با شرکت) 1381میر رحیمی و زمانی (

باشد. بر این اساس، سه گـروه  کشاورزي میخبره حوزه ترویج 
اساتید و کارشناسان خبره، مدیران بخش کشـاورزي و برنامـه   
ــزان بخــش    ــزان نیــروي انســانی اســتان شــامل برنامــه ری ری
کشاورزي و برنامـه ریـزان مراکـز آموزشـی و برنامـه ریـزان و       

هـاي تحصـیلی   استانی در انتخاب نهایی رشـته گذاراناستیس
مورد نیاز در آینده با توجه به سـوابق خـدمتی   علمی کاربردي 

هــا و امکانــات در دســترس، و و تجربیــات شــغلی، محــدودیت
کنند.اهداف بخش شرکت می

در این تحقیق، دیدگاه سه گروه فوق بررسی شد، با توجـه بـه   
بـه  2و 1، 3بیضـرا سطح دانش و تجربیات این سـه گـروه،   

ور شـده اسـت.   هاي سـه گـروه فـوق منظـ    ترتیب براي دیدگاه
هـاي آموزشـی،   همچنین، در این فرمـول ابعـاد محتـواي دوره   

سطوح میزان اهمیـت رشـته تحصـیلی، میـزان سـازگاري بـا        
نیازهــا و اهــداف توســعه کشــاورزي اســتان و قابلیــت ایجــاد   
اشتغال مستقیم و غیر مستقیم یا میزان کـاربري شـغل مـورد    

بنـدي  اولویـت بررسی واقع شد. این ابعاد در فرآینـد تعیـین و  
هـاي تحصـیلی مـورد نیـاز آینـده بـراي توسـعه بخـش         رشته

کشاورزي مورد استفاده قرار گرفت.
Vn= 3(A+ E) + 2(A1 + E1) + (A2 + E2)

هر یک از عناصر به شرح ذیل می باشند:باالدر فرمول 
Vnامتیاز رشته تحصیلی علمی کاربردي :

A:ــمق ــاتید و   اسی ــر اس ــیلی از منظ ــته تحص ــازگاري رش س
کارشناسان خبره

A1:مقیاس سازگاري رشته تحصیلی از منظر برنامه ریزان
A2:مقیاس سازگاري رشته تحصیلی از منظر مدیران
E     ــاتید و ــر اس ــیلی از منظ ــته تحص ــاربري رش ــاس ک : مقی

کارشناسان خبره
E1: ریزانبرنامهمقیاس کاربري رشته تحصیلی از منظر
E2مقیاس سازگاري رشته تحصیلی از منظر مدیران:

هـا از  با توجه به منـابع موجـود، بـراي محاسـبه ایـن مقیـاس      
شود (حاجی میر رحیمی و زمـانی،  هاي ذیل استفاده میروش

1381:(
مقیاس سازگاري  (A)= (mi + ma)mi

باشد. بـر امتیاز سازگاري میmaامتیاز اهمیت و miکه در آن 
هـاي آموزشـی   اساس این فرمول مقیاس سازگاري براي رشته

باشد.مختلف از منظر هر گروه شرکت کننده می
مقیاس کاربري (E)= (mi + me)mi

امتیاز کاربردي بـودن  meامتیاز اهمیت رشته و miکه در آن 
باشد. بر اساس این فرمول مقیاس کاربردي بـودن  آن رشته می

مختلف بـر اسـاس منظـر هـر گـروه      ي آموزشی هارشتهبراي 
باشد.شرکت کننده می

ها و بحثیافته
نمونه این تحقیق شامل سه گروه اساتید و کارشناسـان خبـره،   

گروه تحصـیلی یـا رشـته شـغلی و     9مدیران و سرپرستان در 
برنامه ریزان استان بوشهر است. آمار توصیفی براي هـر یـک از   

باشد.سه گروه به شرح ذیل می
60توصـیفی نشـان داد   آمـار اساتید و کارشناسان خبـره: - 1

درصد از اساتید و کارشناسـان خبـره داراي مـدرك تحصـیلی     
فوق لیسانس و مابقی داراي مدرك تحصـیلی لیسـانس بـوده    

سـال بـوده،   10درصد ایشان داراي سابقه کاري زیر 12است. 
سال بوده و مابقی کـه  20تا 10درصد داراي سابقه کاري 51
اند. سال بوده20اند داراي سابقه کاري باالتر از درصد بوده37

هـاي  از لحاظ رشته تحصیلی نیـز ایشـان در طیفـی از رشـته    
کشاورزي مانند ترویج و آموزش کشـاورزي، زراعـت و اصـالح    

پزشکی و آب و خـاك، رسـته منـابع    نباتات، باغبانی، دام، گیاه
–اي اداريهـ ي و رسـته پـرور يآبـز طبیعی ماننـد شـیالت و   

اند.  مدیریتی تقسیم شده
درصـد  از  45توصیفی نشان داد آمارمدیران و سرپرستان:- 2

مدیران و سرپرستان داراي مدرك تحصـیلی فـوق لیسـانس و    
باشـند.  درصد)، داراي مدرك تحصیلی لیسانس می55مابقی (
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همچنین از لحاظ سابقه کاري، بیشـترین فراوانـی مربـوط بـه     
باشـد و پـس از آن   سال می20تا 10کاري بین افراد با سابقه 

سـال قـرار دارنـد و در نهایـت     20افراد با سابقه کاري باالتر از 
کمترین فراوانی متعلق بـه مـدیران و سرپرسـتانی اسـت کـه      

باشند. درصـد افـراد بـراي    سال می10داراي سابقه کاري زیر 
56ها از لحاظ سابقه کـاري بـه ترتیـب شـامل     هر یک از گروه

باشد.درصد می12درصد و 32درصد، 
مـورد گـروه برنامـه ریـزان آمـار توصـیفی       دربرنامه ریزان:- 3

درصد از ایشـان داراي مـدرك تحصـیلی    57نشان داد حدود 
فوق لیسانس بوده و مابقی داراي مـدرك تحصـیلی لیسـانس    

درصـد از  41باشند. از طرف دیگر آمار توصیفی نشـان داد  می
سـال  20تـا  10سابقه کاري بین در گروهتان برنامه ریزان اس

باشـد در گـروه سـابقه    درصـد مـی  59قرار دارند و مابقی کـه  
باشد که این امر نشان دهنـده ایـن   سال می20کاري باالتر از 

است کـه ایشـان داراي ترکیبـی از سـابقه تحصـیلی و تجربـه       
باشند.کاري مناسب می

دگانهاي تحصیلی از نظر شرکت کنناهمیت رشته
هـاي تحصـیلی   دهـد، رشـته  نشان می1جدول که گونههمان

ي خرمـا،  بنـد بسـته تولید و فرآوري خرما، تکنولوژي فرآوري و 
پرورش شتر، مـدیریت آب و خـاك، بهداشـت آبزیـان، اصـول      
تغذیه و بهداشـت دام و طیـور، آبخیـزداري، تولیـد و فـرآوري      

ي آبیـاري و  هـا شـبکه ي و نگهـداري از  بـردار بهـره مرکبات و 
زهکشی از نظر شرکت کنندگان داراي بیشترین اهمیت بـوده  

هـایی چـون تکنولـوژي آرد و نـان،      رشـته کـه یحالاست. در 
ي وربهـره ي گیاهان دارویی و معطر، احیـاء و  برداربهرهتولید و 

هــاي بیولوژیــک، مــدیریت تلفیقــی آفــات، از بیابــان، فــرآورده
ــع ــگاهی و دا دارمرت ــوم آزمایش ــور اداري،  ي، عل ــکی، ام مپزش

بهداشتیار دامپزشکی، پرورش و مدیریت واحدهاي پرواربنـدي  
(گوســاله و گوســفند)، مــدیریت واحــدهاي فــراوري لبنیــات، 

هواشناسـی  هـاي غیـر معمـول در تغذیـه دام،     فراوري علوفـه 
گوشــت و ، زینتــیاهــانیو گگــل ، وکــاربرد آن در کشــاورزي

از نظـر  ي دامـی هـا هفـراورد بهداشت و و هاي گوشتیفرآورده
باشـند. ایـن امـر    شرکت کنندگان داراي کمترین اهمیت مـی 

هـاي اسـتان و دارا بـودن    دهد بـا توجـه بـه ویژگـی    نشان می
اي چـون خرمـا و مرکبـات و    ظرفیت باال در محصـوالت بـاغی  

هایی کـه  شیالت، شرکت کنندگان اهمیت بیشتري را به رشته
انـد. از طـرف دیگـر،    دهباشند، قائل شدر راستاي این حوزه می

داراي هـا آنهاي آموزشـی را کـه اسـتان در بـاب     ایشان رشته
هاي پـایین  ظرفیت نبوده یا ظرفیت ضعیفی دارند را در اولویت

بـازار  انـد  ) بیـان کـرده  1387اند. آقاجانلو و همکاران (قرار داده
اشـتغال اســتان زنجــان بــه ترتیـب اولویــت نیازمنــد آمــوزش   

هــاي آبیــاري، ایجـاد نهالســتان، احــداث  سیسـتم ي هــارشـته 
باشـد. در  مـی هاي میوه، پرورش قارچ و پرورش گاو شیريباغ

هـاي  واقع هـر اسـتان مطـابق شـرایط آب و هـوایی و ویژگـی      
نـه  باشـد و  هاي علمی کاربردي میاستان، نیازمند برخی رشته

.هاآنهمه لزوماً
هاي تحصیلی از نظر شرکت کنندگانسازگاري رشته

دهـد، شـرکت کننـدگان    نشان می2که جدول گونهانهم
هـاي  هاي استان در زمینهها و توانمنديبا توجه به ویژگی

ي بنـد رتبـه هـاي مـورد نیـاز را    مختلف، سـازگاري رشـته  
تولید و فـرآوري  هاي تحصیلی نمودند. بر این اساس رشته
ي خرما، پرورش شـتر،  بندبستهخرما، تکنولوژي فرآوري و 

مدیریت آب و خاك، آبخیزداري، بهداشـت آبزیـان، اصـول    
تغذیه و بهداشت دام و طیور، تولید و فـرآوري مرکبـات و   

از ي آبیـاري و زهکشـی   هـا شبکهي ونگهداري از برداربهره
نظر شرکت کنندگان داراي بیشترین سازگاري بوده است. 

، تکنولـوژي  هـایی همچـون  به زعم ایشان رشتهکهیدرحال
ي گیاهـان دارویـی و معطـر،    بـردار بهرهآرد و نان، تولید و 

هاي بیولوژیک، مدیریت ي از بیابان، فرآوردهوربهرهاحیاء و 
ي، علوم آزمایشگاهی و دامپزشـکی،  دارمرتعتلفیقی آفات،

هـاي غیـر معمـول در    بهداشتیار دامپزشکی، فراوري علوفه
لبنیـات، پـرورش و   واحدهاي فـراوري  مدیریتتغذیه دام،

مدیریت واحدهاي پرواربندي (گوسـاله و گوسـفند)، امـور    
ي هافرآوردهي دامی، گوشت و هافراوردهبهداشت و اداري، 

گوشتی، گل و گیاهان زینتی و هواشناسی وکـاربرد آن در  
از نظــر شــرکت کننــدگان داراي کمتــرین    کشــاورزي 

باشند.سازگاري با نیازهاي استان می
هاي تحصیلی از نظر شرکت کنندگانرشتهکاربردي بودن

هاي انتخاب رشـته آموزشـی، کـاربردي    یکی دیگر از جنبه
هاي مورد نظر از دیدگاه شرکت کننـدگان بـود.   بودن رشته

دهـد، شـرکت کننـدگان،    نشان می3که جدول گونههمان
هاي، تولید و فرآوري خرما، پرورش شـتر، تکنولـوژي   رشته

هـاي  مـا، عمـل آوري و فـرآورده   خربنـدي و بسـته فرآوري 
شـــیالتی، بیمـــاري گیاهـــان گرمســـیري، آبخیـــزداري،  

و پرورش زنبور عسـل  هواشناسی و کاربرد آن در کشاورزي
انـد. از طـرف دیگـر    داراي بیشـترین ارزش کـاربردي بـوده   

تکنولـوژي  هاي دهد رشتهنشان می3جدول گونه که همان
داشت دام و طیـور،  آرد و نان، امور اداري، اصول تغذیه و به
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هاي بیولوژیک، پرورش و مـدیریت واحـدهاي گـاو    فرآورده
شــیري، امورحقــوقی زمــین، شناســایی وکــاربرد ســموم 

هـاي آبیـاري و   برداري و نگهداري از شبکهشیمیایی و بهره

ــد  زهکشــی  ــاربردي از دی ــزان ارزش ک ــرین می داراي کمت
اند.شرکت کنندگان تحقیق بوده

هاهاي تحصیلی از نظر هر سه گروه آزمودنیمیزان اهمیت رشته-1جدول 
اساتید و آموزشی)مهارت(موضوع ردیف

کارشناسان خبره
مدیران و 
سرپرستان

برنامه 
ریزان

مجموع 
)nامتیاز (

اولویت

101010301فرآوري خرماتولید و 1
1099282بندي خرماتکنولوژي فرآوري و بسته2
999273پرورش شتر3
988254مدیریت آب و خاك4
988254آبخیزداري5
988254بهداشت آبزیان6
799254اصول تغذیه و بهداشت دام و طیور7
988254تولید و فرآوري مرکبات8
988254ي آبیاري و زهکشیهاشبکهي و نگهداري از برداربهره9
978245بیماري گیاهان گرمسیري10
1077245حمایت و حفاظت از منابع طبیعی و شیالت11
897245زهکشی و بهسازي خاك12
888245پرورش گاو13
888245پرورش طیور14
987245ي شیالتیهافرآوردهعمل آوري و 15
888245مدیریت گلخانه16
878236ترویج کشاورزي17
977236بندي مواد غذاییتکنولوژي بسته18
877227اقتصاد کشاورزي19
877227پرورش و تولید گیاهان شور20
877227پرورش زنبور عسل21
877227و پرورش آبزیانتکثیر 22
877227يبرداربهرهصید و 23
877227آزمایشگاهیشیمی24
877227ي کشاورزيهانیماش25
877227شناسایی و کاربرد سموم شیمیایی26
867218صنایع کمپوست و کنسروسازي27
777218ي لبنیهافرآوردهشیر و 28
777218حقوقی زمینامور 29
876218اقتصاد واحدهاي تولید دام و طیور30
786218پرورش و مدیریت واحدهاي گاو شیري31
تکنولوژي در کاشت، داشت و برداشت (مکانیزاسیون 32

محصوالت باغی)
777218

777218حسابداري33
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1ادامه جدول 
اساتید و آموزشی)مهارت(موضوع ردیف

کارشناسان خبره
مدیران و 
سرپرستان

برنامه 
ریزان

مجموع
)nامتیاز (

اولویت

866209هواشناسی و کاربرد آن در کشاورزي34
866209گل و گیاهان زینتی35
767209ي گوشتیهافرآوردهگوشت و 36
767209ي دامیهافراوردهبهداشت و 37
866209اداريامور38
767209گوساله و گوسفند)(پرورش و مدیریت واحدهاي پرواربندي 39
866209مدیریت واحدهاي فراوري لبنیات40
866209ي غیر معمول در تغذیه دامهاعلوفهفرآوري 41
776209بهداشتیار دامپزشکی42
7661910علوم آزمایشگاهی و دامپزشکی43
7561811يدارمرتع44
6661811مدیریت تلفیقی آفات45
6661811ي بیولوژیکهافرآورده46
7551712ي از بیابانوربهرهاحیاء و 47
5571712ي گیاهان دارویی و معطربرداربهرهتولید و 48
6551613تکنولوژي آرد و نان49

هاهاي تحصیلی از نظر هر سه گروه آزمودنیسازگاري رشتهمیزان -2جدول 
اساتید و کارشناسان آموزشی)مهارت(موضوع ردیف

خبره
مدیران و 
سرپرستان

مجموع ریزانبرنامه
)nامتیاز (

اولویت

101010301تولید و فرآوري خرما1
1099282بندي خرماتکنولوژي فرآوري و بسته2
999273پرورش شتر3
988254مدیریت آب و خاك4
988254آبخیزداري5
988254بهداشت آبزیان6
799254اصول تغذیه و بهداشت دام و طیور7
988254تولید و فرآوري مرکبات8
988254ي آبیاري و زهکشیهاشبکهي و نگهداري از برداربهره9
978245گرمسیريبیماري گیاهان 10
1077245حمایت و حفاظت از منابع طبیعی و شیالت11
897245زهکشی و بهسازي خاك12
888245پرورش گاو13
888245پرورش طیور14
987245ي شیالتیهافرآوردهعمل آوري و 15
888245مدیریت گلخانه16
878236ترویج کشاورزي17
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2جدول ادامه 
اساتید و کارشناسان آموزشی)مهارت(موضوع ردیف

خبره
مدیران و 
سرپرستان

مجموعریزانبرنامه
)nامتیاز (

اولویت

977236بندي مواد غذاییتکنولوژي بسته18
877227اقتصاد کشاورزي19
877227پرورش و تولید گیاهان شور20
877227زنبور عسلپرورش 21
877227تکثیر و پرورش آبزیان22
877227يبرداربهرهصید و 23
877227شیمی آزمایشگاهی24
877227ي کشاورزيهانیماش25
877227شناسایی و کاربرد سموم شیمیایی26
867218صنایع کمپوست و کنسروسازي27
777218ي لبنیهافرآوردهشیر و 28
777218حسابداري29
777218امور حقوقی زمین30
876218اقتصاد واحدهاي تولید دام و طیور31
786218پرورش و مدیریت واحدهاي گاو شیري32
تکنولوژي در کاشت، داشت و برداشت (مکانیزاسیون 33

محصوالت باغی)
777218

866209هواشناسی و کاربرد آن در کشاورزي34
866209گل و گیاهان زینتی35
767209ي گوشتیهافرآوردهگوشت و 36
767209ي دامیهافرآوردهبهداشت و 37
866209ي غیر معمول در تغذیه دامهاعلوفهفرآوري 38
866209امور اداري39
گوساله و (پرورش و مدیریت واحدهاي پرواربندي 40

گوسفند)
767209

866209مدیریت واحدهاي فراوري لبنیات41
776209بهداشتیار دامپزشکی42
7661910علوم آزمایشگاهی و دامپزشکی43
7561811داريمرتع44
6661811مدیریت تلفیقی آفات45
6661811هاي بیولوژیکفرآورده46
5571712برداري گیاهان داروي و معطرتولید و بهره47
7551712وري از بیاباناحیاء و بهره48
6551613تکنولوژي آرد ونان49

هاتعیین مقیاس
تعیین مقیاس سازگاري-1

دهـد از منظـر اسـاتید و    نشان مـی 4گونه که جدول همان
ــته  ــه رش ــا،  کارشناســان نخب ــراوري خرم ــد و ف ــاي تولی ه
بندي خرما و حمایـت و حفاظـت   تکنولوژي فرآوري و بسته

شیالت داراي بیشترین مقیاس سازگاري از منابع طبیعی و 
برداري گیاهـان دارویـی   هاي، تولید و بهرهو در عوض رشته

و معطـر، مـدیریت تلفیقـی آفـات، تکنولـوژي آرد و نــان و      
هاي بیولوژیـک داراي کمتـرین مقیـاس سـازگاري     فرآورده

باشند.می
هاي تولید و فرآوري خرما، زهکشـی  از منظر مدیران رشته

ــا ــرآوري و  و بهســازي خ ــوژي ف ــتر، تکنول ــرورش ش ك، پ
بندي خرما و اصـول تغذیـه و بهداشـت دام و طیـور،     بسته

هـاي،  داراي بیشترین مقیاس سازگاري و در عـوض رشـته  
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ي بـردار بهـره ي، تولید و دارمرتعي از بیابان، وربهرهاحیاء و 
ــان داراي    ــوژي آرد و ن ــر و تکنول ــی و معط ــان داروی گیاه

).4باشند (جدول میکمترین مقیاس سازگاري 
دهـد از منظـر برنامـه ریـزان     نشان مـی نیهمچن4جدول 

هاي تولید و فرآوري خرما، پـرورش شـتر، تکنولـوژي    رشته
بندي خرما و اصول تغذیه و بهداشـت دام و  فرآوري و بسته

ــوض     ــازگاري و در ع ــاس س ــترین مقی ــور داراي بیش طی
آرد ونـان  ي از بیابان و تکنولـوژي وربهرههاي احیاء و رشته

باشند.داراي کمترین مقیاس سازگاري می
تعیین مقیاس کاربري  -2

دهـد از منظـر اسـاتید و    نشان مـی 5جدول گونه که همان
هاي تولید و فرآوري خرما، حمایـت  کارشناسان خبره رشته

و حفاظت از منابع طبیعی و شیالت و تکنولوژي فرآوري و 
کــاربري و در بنــدي خرمــا داراي بیشـترین مقیــاس  بسـته 

ي بـردار بهرهنان و تولید و هاي تکنولوژي آرد وعوض رشته
گیاهان دارویـی و معطـر داراي کمتـرین مقیـاس کـاربري      

باشند.می

هـاي تولیـد و فـرآوري    از منظر مدیران و سرپرستان رشته
ــته   ــرآوري وبس ــوژي ف ــا و تکنول ــا داراي  خرم ــدي خرم بن

، شناسـایی  هـاي بیشترین مقیاس کاربري و در عوض رشته
ــان داراي    ــوژي آرد و ن ــیمیایی و تکنول ــموم ش ــاربرد س ک

).5باشند (جدول کمترین مقیاس کاربري می
دهـد از منظـر برنامـه ریـزان     همچنین نشان مـی 5جدول 

هـاي تولیـد و فـرآوري خرمـا و پـرورش شـتر داراي       رشته
هـاي تکنولـوژي   بیشترین مقیاس کاربري و در عوض رشته

ــرآورده ــان، ف ــور اداري داراي  آرد و ن ــک و ام ــاي بیولوژی ه
رسـد در  نظـر مـی  بـه باشـند. کمترین مقیاس کاربري مـی 

سیتأسـ بخش کشاورزي نیازهاي احسـاس شـده، اسـاس    
باشد ولی توجه به عدم کارایی هاي علمی کاربردي میدوره

راًیـ اخکافی این امر در تشخیص نیازهاي واقعی، مسئولین 
کلیه مشاغل این بخـش بـر   ي بندطبقهدرصدد شناسایی و 

هـاي علمـی نیازسـنجی    انـد و تـا حـدي بـه مکـانیزم     آمده
انــد (بینقــی و ســعیدي رضــوانی، آموزشــی نزدیــک شــده

1380.(

هاهاي تحصیلی از نظر هر سه گروه آزمودنیمیزان کاربردي بودن رشته-3جدول 
ــاتید آموزشی)مهارت(موضوع ردیف و اســـــــ

کارشناسان خبره
مــــدیران و 

سرپرستان
ــه  برنامـ

ریزان
مجمــــوع * 

nامتیاز 

اولویت

101010301تولید و فرآوري خرما1
889252پرورش شتر2
898252بندي خرماتکنولوژي فرآوري و بسته3
888243آبخیزداري4
888243هاي شیالتیعمل آوري و فرآورده5
887234زنبور عسلپرورش6
886225بیماري گیاهان گرمسیري7
877225هواشناسی و کاربرد آن در کشاورزي8
777216پرورش و تولید گیاهان شور9

966216حمایت و حفاظت از منابع طبیعی و شیالت10
777216برداري گیاهان دارویی و معطرتولید و بهره11
768216گل و گیاهان زینتی12
777216پرورش گاو13
777216پرورش طیور14
777216حسابداري15
پرورش و مدیریت واحدهاي پرواربنـدي (گوسـاله و   16

گوسفند)
777216

767207ترویج کشاورزي17
677207مدیریت گلخانه18
767207هاي گوشتیگوشت و فرآورده19
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3ادامه جدول 
ــاتید و آموزشی)مهارت(موضوع ردیف اســـــــ

کارشناسان خبره
مــــدیران و 

سرپرستان
ــه  برنامـ

ریزان
مجمــــوع * 

nامتیاز 

اولویت

766198داريمرتع20
676198صنایع کمپوست و کنسروسازي21
766198زهکشی و بهسازي خاك22
667198مواد غذاییبندي تکنولوژي بسته23
666189وري از بیاباناحیاء و بهره24
666189تکثیر و پرورش آبزیان25
666189برداريصید و بهره26
576189هاي غیر معمول در تغذیه دامفرآوري علوفه27
تکنولوژي در کاشت، داشـت و برداشـت   (مکانیزاسیون 28

محصوالت باغی)
675189

855189تولید و فرآوري مرکبات29
6561710هاي لبنیشیرو فرآورده30
6551611مدیریت آب و خاك31
5651611هاي کشاورزيماشین32
5551512اقتصاد کشاورزي33
5551512مدیریت تلفیقی آفات34
5551512شیمی آزمایشگاهی35
5551512هاي دامیو فرآوردهبهداشت 36
5551512بهداشت آبزیان37
5551512علوم آزمایشگاهی و دامپزشکی38
6541512اقتصاد واحدهاي تولید دام و طیور39
5551512مدیریت واحدهاي فراوري لبنیات40
5551512بهداشتیار دامپزشکی41
6531413هاي آبیاري و زهکشینگهداري از شبکهبرداري و بهره42
5541413شناسایی و کاربرد سموم شیمیایی43
5341214امور حقوقی زمین44
5341214پرورش و مدیریت واحدهاي گاو شیري45
5431214هاي بیولوژیکفرآورده46
5321015اصول تغذیه و بهداشت دام و طیور47
333916امور اداري48
342916نانتکنولوژي آرد و49

صورت نهاییهاي مختلف بهبندي رشتهاولویت
ترکیب مقیاس سازگاري و کاربردي را از دید هر 6جدول

هاي بندي نهایی رشتهسه گروه شرکت کنندگان و اولویت
گونه که در جدول مالحظه دهد. همانمورد نظر را نشان می

ها را به چهار گروه خیلی مهم، مهم، نه توان رشتهشود میمی
ي نمود. بینقی و سعیدي بندمیتقسچندان مهم و غیر مهم 

یی که دیگر هارشته) عوامل زیر را در تداوم 1380رضوانی (
اند: مراکز داراي دانستهمؤثرنبوده است، هاآننیازي به 

اند و عدم تداوم هر رشته کارکنان ثابت اداري و آموزشی بوده
با مقاومت مراکز آموزشی مواجه شده است؛ ارتقاء سطح 

عواملی است که منجر به تداوم گریاز دعلمی هیأت علمی 
هاي سطح هاي غیر مورد نیاز و به خصوص تبدیل دورهرشته

اي کاردانی به سطح کارشناسی بدون در نظر گرفتن نیازه
واقعی شده است؛ فضاي مرکز و امکانات و تجهیزات 
آزمایشگاهی گران قیمت نیز باعث شده است براي فرار از 

هارشتهبودجه اختصاصی به مراکز، هدر رفتپاسخگویی به 
تداوم پیدا کنند. در واقع، یکی از تبعات عدم توجه به 

ها، تداوم غیر ضروري و تداوم دروهسیتأسنیازسنجی در 
ها به ویژه در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد هرشت

است.
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)3)، برنامه ریزان (2()، مدیران 1هاي تحصیلی از دید اساتید و کارشناسان خبره (مقیاس سازگاري رشته-4جدول 
مقیاس آموزشی)مهارت(موضوع ردیف

)1(يسازگار
مقیاس 

)2(يسازگار
مقیاس 

)3(يسازگار
200200200تولید و فرآوري خرما1
16298128بیماري گیاهان گرمسیري2
2009898حمایت و حفاظت از منابع طبیعی و شیالت3
12816298زهکشی و بهسازي خاك4
162128128مدیریت آب و خاك5
1289898اقتصاد کشاورزي6
12898128ترویج کشاورزي7
1287272هواشناسی و کاربرد آن در کشاورزي8
985050ي از بیابانوربهرهاحیاء و 9
162128128آبخیزداري10
985072يدارمرتع11
1289898پرورش و تولید گیاهان شور12
727272مدیریت تلفیقی آفات13
505098ي گیاهان دارویی و معطربرداربهرهتولید و 14
1287272گل و گیاهان زینتی15
128128128شیگاومپرورش گاو و 16
128128128پرورش طیور17
1289898پرورش زنبور عسل18
162162162پرورش شتر19
1289898آبزیانتکثیر و پرورش20
16212898ي شیالتیهافرآوردهعمل آوري و 21
1289898يبرداربهرهصید و 22
1287298صنایع کمپوست و کنسروسازي23
1289898آزمایشگاهیشیمی24
200162162بندي خرماتکنولوژي فرآوري و بسته25
989898ي لبنیهاوفرآوردهریش26
987298ي گوشتیهافرآوردهگوشت و 27
987298ي دامیهافرآوردهبهداشت و 28
162128128بهداشت آبزیان29
987272علوم آزمایشگاهی و دامپزشکی30
1289898ي کشاورزيهانیماش31
989898حسابداري32
989898امور حقوقی زمین33
1287272امور اداري34
1289872اقتصاد واحدهاي تولید دام و طیور35
987298گوساله و گوسفند)(پرورش و مدیریت واحدهاي پرواربندي 36
1287272مدیریت واحدهاي فراوري لبنیات37
1287272ي غیر معمول در تغذیه دامهاعلوفهفرآوري 38
9812872پرورش و مدیریت واحدهاي گاو شیري39
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4جدول ادامه 
مقیاس آموزشی)مهارت(موضوع ردیف

)1(يسازگار
مقیاس 

)2(يسازگار
مقیاس 

)3(يسازگار
98162162اصول تغذیه و بهداشت دام و طیور40
725050تکنولوژي آرد و نان41
1629898بندي مواد غذاییتکنولوژي بسته42
989872بهداشتیار دامپزشکی43
تکنولوژي در کاشت، داشت و برداشت محصوالت (مکانیزاسیون 44

باغی)
989872

128128128مدیریت گلخانه45
162128128تولید و فرآوري مرکبات46
162128128ي آبیاري و زهکشیهاشبکهي و نگهداري از برداربهره47
727272ي بیولوژیکهافرآورده48
1289898سموم شیمیاییشناسایی و کاربرد 49

)3)، برنامه ریزان (2)، مدیران (1هاي تحصیلی از نظر اساتید و کارشناسان خبره (میزان کاربردي بودن رشته-5جدول 
مقیاس کاربردي آموزشی)مهارت(موضوع ردیف

)1بودن (
مقیاس کاربردي 

)2بودن (
مقیاس کاربردي 

)3بودن (
200200200تولید و فرآوري خرما1
153105112بیماري گیاهان گرمسیري2
1909191حمایت و حفاظت از منابع طبیعی و شیالت3
12013591زهکشی و بهسازي خاك4
144104104مدیریت آب و خاك5
1048484اقتصاد کشاورزي6
12091120ترویج کشاورزي7
1287878هواشناسی و کاربرد آن در کشاورزي8
915555ي از بیابانوربهرهاحیاء و 9
153124128آبخیزداري10
1125572يدارمرتع11
1209898پرورش و تولید گیاهان شور12
666666مدیریت تلفیقی آفات13
606098ي گیاهان دارویی و معطربرداربهرهتولید و 14
1207284گل و گیاهان زینتی15
120120120پرورش گاو16
120120120پرورش طیور17
12810598پرورش زنبور عسل18
137153162پرورش شتر19
1129191تکثیر و پرورش آبزیان20
153128105ي شیالتیهافرآوردهعمل آوري و 21
1289191يبرداربهرهصید و 22
1287891صنایع کمپوست و کنسروسازي23
1048484شیمیآزمایشگاهی24
180162153بندي خرماتکنولوژي فرآوري و بسته25
918491ي لبنیهاوفرآوردهریش26
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5ادامه جدول 
مقیاس کاربردي آموزشی)مهارت(موضوع ردیف

)1بودن (
مقیاس کاربردي 

)2بودن (
مقیاس کاربردي 

)3بودن (
987298ي گوشتیهافرآوردهگوشت و 27
846684ي دامیهافرآوردهبهداشت و 28
126104104بهداشت آبزیان29
846666علوم آزمایشگاهی و دامپزشکی30
1049184ي کشاورزيهانیماش31
989898حسابداري32
847077امور حقوقی زمین33
885454امور اداري34
1128460طیوراقتصاد واحدهاي تولید دام و 35
987898گوساله و گوسفند)(پرورش و مدیریت واحدهاي پرواربندي 36
1046666مدیریت واحدهاي فراوري لبنیات37
1047872ي غیر معمول در تغذیه دامهاعلوفهفرآوري 38
848860پرورش و مدیریت واحدهاي گاو شیري39
8410899اصول تغذیه و بهداشت دام و طیور40
544535تکنولوژي آرد ونان41
1359198بندي مواد غذاییتکنولوژي بسته42
848466بهداشتیار دامپزشکی43
تکنولوژي در کاشت، داشت و برداشت (مکانیزاسیون 44

محصوالت باغی)
919884

112120120مدیریت گلخانه45
153104104تولید و فرآوري مرکبات46
13510488ي آبیاري و زهکشیهاشبکهي و نگهداري از برداربهره47
666054ي بیولوژیکهافرآورده48
1043677شناسایی و کاربرد سموم شیمیایی49

برنامـه ریـزان   )، b)، مدیران (aهاي تحصیلی از دید اساتید و کارشناسان خبره (ترکیب مقیاس سازگاري و کاربردي بودن رشته-6جدول 
)cهاي تحصیلیبندي نهایی رشته) و اولویت

a(A+ E)b(A+ E)c()A+ E(3)A2(A+ Eآموزشی)مهارت(موضوع ردیف + E2()A1 + E1(2 مجموع
امتیاز

اولویت

400400400120تولید و فرآوري خرما1
0

40080024001

بندي تکنولوژي فرآوري و بسته2
خرما

380324315114
0

32463020942

حمایت و حفاظت از منابع طبیعی 3
و شیالت

390189189117
0

18937817373

31525225694525251217094آبخیزداري4
31520324094520348016285يریگرمسبیماري گیاهان 5
30623223291823246416146مدیریت آب و خاك6
31525620394525640616077هاي شیالتیفرآوردهعمل آوري و 7
28823223286423246415608بهداشت آبزیان8
برداري و نگهداري از بهره9

هاي آبیاري و زهکشیشبکه
29723221689123243215559
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6ادامه جدول 
a(A+ E)b(A+ E)c()A+ E(3)A2(A+ Eآموزشی)مهارت(موضوع ردیف + E2()A1 + E1(2 مجموع

امتیاز
اولویت

248248248744248496148810پرورش گاو10
248248248744248496148810پرورش طیور11
297189196891189392147211بندي مواد غذاییتکنولوژي بسته12
240248248720248496146412مدیریت گلخانه13
302189182906189364145913ي کشاورزيهانیماش14
248189248744189496142914ترویج کشاورزي15
248297189744297378141915زهکشی و بهسازي خاك16
302134175906134350139016شناسایی و کاربرد سموم شیمیایی17
256203196768203392136317پرورش زنبور عسل18
199315222597315444135618پرورش شتر19
ي غیر معمول در هاعلوفهفرآوري 20

تغذیه دام
302150144906150288134419

215232232645232464134120تولید و فرآوري مرکبات21
182270261546270522133821اصول تغذیه و بهداشت دام و طیور22
256189189768189378133522برداريصید و بهره23
248196194744196388132823پرورش و تولید گیاهان شور24
302138138906138276132024مدیریت واحدهاي فرآوري لبنیات25
256150189768150378129625صنایع کمپوست و کنسروسازي26
240189189720189378128726تکثیر و پرورش آبزیان27
232182182696182364124227آزمایشگاهیشیمی28
232182182696182364124227اقتصاد کشاورزي29
هواشناسی و کاربرد آن در 30

کشاورزي
256150150768150300121828

248144156744144312120029گل و گیاهان زینتی31
240182132720182264116630اقتصاد واحدهاي تولید دام و طیور32
186196196558196392114631حسابداري33
پرورش و مدیریت واحدهاي 34

گوساله و گوسفند)(پرواربندي 
196150196588150392113032

189182189567182378112733هاي لبنیشیر و فرآورده35
196144196588144392112434هاي گوشتیگوشت و فرآورده36
تکنولوژي در کاشت، (مکانیزاسیون 37

داشت و برداشت محصوالت باغی)
189196156567196312107535

182168175546168350106436امور حقوقی زمین38
182138182546138364104837هاي دامیفرآوردهبهداشت و 39
پرورش و مدیریت واحدهاي گاو 40

شیري
182216132546216264102638

210105144630105288102339داريمرتع41
182182138546182276100440بهداشتیار دامپزشکی42
20612612661812625299641امور اداري43
18213813854613827696042علوم آزمایشگاهی و دامپزشکی44
18910510556710521088243وري از بیاباناحیاء و بهره45
برداري گیاهان دارویی تولید و بهره46

و معطر
11011019633011039283244

13813813841413827682845مدیریت تلفیقی آفات47
13813212641413225279846هاي بیولوژیکفرآورده48
12695853789517064347نانتکنولوژي آرد و49



1395/ 2/ شماره 12علوم ترویج و آموزش کشاورزي ایران / جلد 

104

هاي و پیشنهادریگجهینت
دراستان بوشهربه جهت شرایط و موقعیت منحصر بـه فـرد   

توان با بسترسـازي و ایجـاد فضـاي الزم بـراي ایجـاد و      می
هـاي  مزیتکاربردي مرتبط با -هاي علمیگسترش آموزش

و گـاز هاي کشاورزي، شیالت، نفت،نسبی استان در زمینه
پتروشیمی، صنایع دریایی و فناوري اطالعات و ارتباطـات،  

ي را در گـذار هیسـرما هاي خدمات بازرگانی و صنعت زمینه
ی ازسـنج ینپـژوهش بـا هـدف    نیـ اآموزش فـراهم نمـود.  

در اسـتان کاربردي بخـش کشـاورزي   -هاي علمیآموزش
ها و نتایج پـژوهش  توجه به یافتهبابوشهر انجام شده است.

هـاي تحصـیلی علمـی کـاربردي بخـش      بندي رشتهاولویت
شود:صورت زیر ارائه میکشاورزي استان به

هــاي خیلــی مهــم شــامل: تولیــد و فــرآوري خرمــا، رشــته
بندي خرما، حمایت و حفاظت از تکنولوژي فرآوري و بسته

، آبخیــزداري، بیمــاري گیاهــان منــابع طبیعــی و شــیالت
هـاي  آوري و فرآوردهگرمسیري، مدیریت آب و خاك، عمل

ــره  ــان، به ــت آبزی ــیالتی، بهداش ــداري از ش ــرداري و نگه ب
هاي آبیاري و زهکشی، پرورش گـاو، پـرورش طیـور،    شبکه

بندي، مدیریت گلخانه. از آنجـا کـه اسـتان    تکنولوژي بسته
هـاي  باشـد، رشـته  مـی هاي نخیالتی کشور بوشهر از استان

هاي خیلی مهم محسـوب  مربوط به محصول خرما از رشته
توانـد  اند. این مسأله بیانگر این است که نیازسنجی میشده

هاي براي مناطق مختلف راه حل مناسبی در انتخاب رشته
مراکز علمی کاربردي باشد.

هــاي کشـاورزي، تــرویج  هــاي مهـم شــامل: ماشـین  رشـته 
بهسـازي خـاك، شناسـایی کــاربرد    کشـاورزي، زهکشـی و   

سموم شیمیایی، پرورش زنبور عسل، پرورش شتر، فرآوري 
هـاي غیـر معمـول در تغذیـه دام، تولیـد و فـرآوري       علوفه

مرکبــات، اصــول تغذیــه و بهداشــت دام و طیــور، صــید و  
هـاي کـاربردي دیگـر نیـز در رده دوم     بـرداري. رشـته  بهره

زهکشی و حفاظـت  هاي مربوط بهاهمیت قرار دارند. رشته
خاك و پرورش زنبور عسل و تولید و فرآوري مرکبـات کـه   

التحصـیالن  توانند درآمدزایی مناسـبی نیـز بـراي فـارغ    می
داشته باشند.

هاي نه چندان مهم شامل: پـرورش و تولیـد گیاهـان    رشته
، مـدیریت واحـدهاي فـرآوري لبنیـات، صـنایع      شور پسند

ش آبزیـان، شـیمی   کمپوست و کنسرو سازي، تکثیر و پرور
آزمایشگاهی، اقتصاد کشاورزي، هواشناسی و کاربرد آن در 
کشاورزي، گل و گیاهان زینتی، اقتصـاد واحـدهاي تولیـد    

ــدیریت واحــدهاي   ــرورش و م ــور، حســابداري، پ دام و طی
هـاي لبنـی،   پرواربندي (گوساله و گوسفند)، شیر و فرآورده

ولوژي در هاي گوشتی، مکانیزاسیون (تکنگوشت و فرآورده
کاشت، داشت و برداشت محصوالت بـاغی)، امـور حقـوقی    

زمین؛
هـاي دامـی،   هاي غیر مهم شامل: بهداشت و فـرآورده رشته

ــع  ــاو شــیري، مرت ــدیریت واحــدهاي گ ــرورش و م داري، پ
بهداشــتیار دامپزشــکی، امــور اداري، علــوم آزمایشــگاهی و 

بـرداري  وري از بیابان، تولید و بهرهدامپزشکی، احیاء و بهره
گیاهـــان دارویـــی و معطـــر، مـــدیریت تلفیقـــی آفـــات، 

هاي بیولوژیک، تکنولوژي آرد و نان.فرآورده
پژوهش پیشـنهادهاي زیـر ارائـه    جیو نتاها با توجه به یافته

گردد:می
هاي تحصـیلی علمـی کـاربردي    بندي رشتهنتایج و اولویت

بخش کشاورزي مورد توجه برنامه ریزان کشـاورزي اسـتان   
قرار گیرد.

تواند راهنماي ارزشـمند و مناسـبی   هاي پژوهشی مییافته
ــرمایه  ــراي س ــوزش ب ــش آم ــذاري در بخ ــی  گ ــاي علم ه

کاربردیبخش کشاورزي باشد.
ریزي تربیت نیروي انسانی تواند در برنامهنتایج پژوهش می

متخصص جهـت رفـع نیازهـاي اسـتان در بخـش نیـروي       
باشد.مؤثرانسانی کشاورزي 

هاي عملی کاربردي تـا آنجـا کـه ممکـن     اري دورهدر برگز
هاي خیلی مهم و مهـم باشـد   است سعی در برگزاري رشته

ها اهمیت بیشتري دارند چرا که طبق نیازسنجی این رشته
هـا و افـزایش کیفیـت    و با تخصیص منـابع بـه ایـن رشـته    

تري تربیت کرده و وارد بـازار  توان نیروي انسانی مجربمی
کار نمود.

مـورد بـازبینی قـرار    مهـم ریـ غهاي نه چندان مهم و رشته
جایگزین شوند.ترمهمیهارشتهبگیرند و اگر امکان دارد با 

یی کـه سـازگاري بیشـتري بـا     هـا رشـته بیشتري بر دیتأک
شرایط استان دارند صورت گیرد.
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Abstract
Experts believe training as the best factor for growth and development of human resources. In recent years,
introduction of scientific and practical training has created great hope for creating dynamism in the country's
education system and the growth and prosperity of the country. Since, the analysis of the situation as a first step
of planning, it should be done successfully and efficiently, and must pay particular attention to the needs and
interests of the target group. In other words, before planning to implement training, needs assessment is
necessary. Need assessment of technical and vocational education in agriculture in Bushehr province was the
main purpose of this study. Agricultural specialists, experts, managers and planners were the statistical
population of the study and a sample of 180 people were selected using stratified random sampling method. Data
collection has been done by questionnaire. The validity and reliability of the questionnaire were approved by a
panel of experts and conductiong a pilot study. Findings have been presented in the shape of ranking 49
scientific-applied fields of study in agricultural sector. The most important fields include the production and
processing of palm, palm processing and packaging technology, protection of natural resources and fisheries;
Important fields including agricultural machinery, agricultural extension, drainage and soil improvement; Not so
important fields including breeding and production of halophytes, management of dairy processing units,
compost and canning industries; The least important fields including health and animal products, dairy cattle
breeding and management units, range management, veterinary healthcare, administrative affairs. Based on the
research findings some applicable recommendations have been presented.
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