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چکیده

هـدف ایـن تحقیـق بررسـی عوامـل موثر بـر توسـعه صالحیتهـای حرفـهای آموزشـگران ترویجی سـازمان جنگلهـا ،مراتع

و آبخیـزداری بـود تـا بتـوان بـا ارائـه پیشـنهادهایی بـرای تغییـر برنامههـای آموزشـی آموزشـگران ترویجـی زمینـه الزم را برای

بهبـود صالحیتهـای حرفـهای آنـان در بخـش منابـع طبیعی فراهم کـرد جامعه آمـاری تحقیق شـامل  85آموزشـگران ترویجی

سـازمان جنگلهـا ،مراتـع و آبخیـزداری کشـور و مراکـز آموزشـی وابسـته بـه آن بـود .دادههـا بـا اسـتفاده از آمارههـای فراوانی،
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ویژگیهـای حرفـهای آموزشـگران تأثیـر بسـزایی بـر توسـعه صالحیتهـای حرفـهای آموزشـگران ترویجـی دارد کـه درمجمـوع
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مقدمه

کـه تحقـق موثـر فعالیتهـای آمـوزش حرفـه ای را فراهـم

اغلـب صاحبنظـران و متفکـران مسـائل تربیتـی بـر ایـن

میکند(بجکیـک .)2011،بررسـی توسـعه صالحیتهـای

نظامهـای آموزشـی ،نقش مؤثری را در جریـان تعلیم و تربیت

بینالمللـی بـه خـود اختصـاص داده اسـت كـه نشـاندهنده

باورنـد کـه آموزشـگران بهعنـوان یـك زیرسـاخت مهـم در
و ارتقـای سـطح آموزشـی فراگیـران ایفـا میکننـد .ازایـنرو
میتـوان گفـت آموزشـگران بهعنـوان یکـی از تأثیرگذارتریـن

عناصـر در نظـام آموزشـی ،عضـو نظـام فرآینـد یاددهـی-
یادگیـری مـی باشـند (دانشپـژوه .)1382،آموزشـگران،
بـرای ایفـای نقـش خـود در یـک نظـام آموزشـی بایـد نسـبت
بـه دانـش روز آگاهـی کافـی داشـته و بتواننـد ایـن اطالعـات

را بـا بهکارگیـری روشهـا و فنـون مناسـب تدریـس انتقـال

دهنـد .از دیـدگاه اندرسـون ( )2005آموزشـگران كارآمـد
كسـانی هسـتند كـه بـه هدفهایـی كـه در زمینههـای گوناگون

آموزشـی ،علمـی ،پژوهشـی ،فـردی و اجتماعـی ،تعییـن
کردهانـد ،دسـت مییابنـد و در دسـتیابی بـه ایـن اهـداف ،از
دانـش ،مهـارت و تخصصهـای ویـژه خـود در موقعیتهـای

مناسـب بهـره میگیرنـد.

حرفـهای آموزشـگران ،مطالعـات زیـادی را در سـطح ملـی و
اهمیـت فزاینـده نقـش آموزشـگران در نظامهـای آموزشـی
و توجـه بـه امـر توسـعه صالحیتهـای آموزشـی میباشـد.
اغلـب آموزشـگران ترویجـی در نظامهای آموزشـی کشـاورزی

و منابـع طبیعـی ،از طریـق دانشـگاهها و مراکـز آموزشـی
دانـش فنـی الزم را در زمینههـای گوناگـون کسـب میکننـد.

دسـتیابی کشـاورزان بـه سـطح باالتـری از مهـارت و دانـش

منـوط بـه آن اسـت کـه آموزشـگران ترویـج خـود دارای
قابلیتهـا و صالحیتهـای الزم درزمینـه هـای مختلـف
حرفـهای ،آموزشـی و فنـی بـرای آمـوزش کشـاورزان باشـند

(زمانـی پـور.)1379،

در ایـن زمینـه ،آمـوزش در حـوزه منابـع طبیعـی بهعنـوان

بخـش برجسـته و مهـم نظام هـای آموزشـی ،نیازمنـد فعالیت

هـای مسـتمر بـرای ایجـاد دگرگونـی بهینـه و پایـدار در رفتـار

در ایـن راسـتا ،آموزشـگران بایـد دارای صالحیـت هـای

مـردم ،بهرهبـرداران و مجریـان طرحهـا و آسـانگری مشـارکت

بهبـود و ارتقـا فرآینـد آموزشـی کسـب کننـد (شـوارتزو

بهرهبـرداری اصولـی و پایـدار از جنگلهـا ،مراتـع ،بیابانهـا

کافـی بـوده و مهـارت هـا و توانمنـدی هـای الزم را بـرای
گیبسـون .)2010،صالحیـت بـه مجموعـهای از دانشهـا،
نگرشهـا ،مهارتهـا و دیگـر ویژگـی هـای شـخصی وابسـته

اطلاق میشـود کـه در کیفیـت یـک شـغل تاثیـر گذاشـته

و بـا عملکـرد آن همبسـتگی دارد .همچنیـن ،صالحیـت
میتوانـد در مقایسـه بـا اسـتاندارهای کاملا پذیرفتهشـده،
انـدازه گیـری شـود و بـا بازآمـوزی و تجربهانـدوزی ،توسـعه و

بهبـود یابـد (جهانیـان .)1389،درواقـع ،صالحیت آموزشـگر

بـه توانایـی او در بـرآوردن نیازهـا و مطالبـات حرفـه تدریـس
بـه میـزان کافـی و بـا اسـتفاده از مجموعـ ه یکپارچـهای از
دانـش ،مهـارت و نگرشهـا گفتـه میشـود ،بهطوریکـه ایـن

مجموعـه در بازتـاب عملکـرد آموزشـگر تجلـی یابـد (نیکنامی

و کریمـی .)1388،الزمـه موفقیـت تالشهـای انجامشـده در
زمینـه بهبـود و ارتقـای صالحیتهـای آموزشـگران ،توسـعه
حرفـهای و افزایـش دانـش و مهـارت آنـان میباشـد (ریشـتر

و همـکاران.)2011،

صالحیتهـای حرفـهای آموزشـگران ،نظامـی از

دانـش ،مهـارت ،توانایـی و خواسـتهای انگیزشـی اسـت

آنـان در فرآینـد اجـرای برنامههـای حفاظت ،احیا و توسـعه و
و حـوزه هـای آبخیـز میباشد(سـازمان جنگلهـا مراتـع

و آبخیـزداری .)1390،ایـن فعالیتهـا بهطـور عمـده در

مراکـز آمـوزش منابـع طبیعـی سـازمان جنگلهـا ،مراتـع و

آبخیـزداری صـورت میپذیـرد .ایـن مراکـز باهـدف تربیـت و

بازآمـوزی نیـروی انسـانی متخصـص و ماهـر موردنیـاز و آشـنا
کـردن آنـان بـا آخریـن پیشـرفتها و دسـتآوردهای علمـی

و عملـی بهعنـوان یـک مرکـز آمـوزش ضمـن خدمـت منابـع

ی فعالیـت میکننـد .بااینحـال ،ایـن مراکـز اغلـب
طبیعـ 
آموزشهـای کافـی بـرای بهرهمنـدی کارکنـان از فرآیندهـای

آموزشـی در زمینـه آمـوزش فراگیـران را ندارنـد و بیشـتر
بـر پایـه میـزان دانـش فنـی خـود در سـازمانها مشـغول بـه

فعالیـت میباشـند.

ازآنجاکـه طیـف گسـتردهای از ایـن آموزشـگران دارای

تجربـه الزم جهـت اسـتفاده از فرآیندهای آموزشـی در هنگام

تدریـس نمیباشـند ،موفقیـت برنامههـای آموزشـی علاوه بر
اینکـه نیازمنـد بهبـود کیفیـت محتـوای دورههـای آموزشـی

است مسـتلزم اسـتفاده از فرآیندهای آموزشی موثر و مناسب
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بـرای برنامهریـزی ،پیادهسـازی (اجـرا) ،ارائـه برنامههـا و

آموزشـگاهها بـرای مشـاهده نیازهـای یادگیـری متنـوع

بنابرایـن ضـروری اسـت کـه عاملهـای موثـر بـر توسـعه

زمینـه صالحیـت هـای حرفه ای آموزشـگران زبان انگلیسـی،

ارزیابـی نتایـج یادگیری نیز میباشـد (کوپر و گراهـام)2001،؛

صالحیتهـای حرفهای آموزشـگران شناساییشـده و نسـبت
بـه ارتقـای سـطح حرفـهای آموزشـگران اقدامهـای الزم بـه
عمـل آید.

تحقیقـات انجامشـده در زمینـه توسـعه صالحیتهـای

حرفـهای ،بیشـتر در زمینـه ارتقـای سـطوح دانشـی و دانـش

تخصصـی صـورت گرفتـه اسـت و کمتـر بـه مسـائل پیرامـون

صالحیتهـای تدریـس و دیگـر مهارتهـای آموزشـی
آموزشـگران توجـه شـده اسـت .لـذا در ایـن تحقیـق بـه

شناسـایی مولفـه هـا و عاملهـای موثـر بـر توسـعه حرفـهای
آموزشـگران ترویجـی پرداختهشـده و امیـد اسـت نتایـج آن

بتوانـد بسـتری مناسـب را جهـت بهرهمنـدی آموزشـگران از

فرآیندهـای آموزشـی و ارتقـای صالحیتهـا و توانمندیهای

دانـش آمـوزان .در تحقیقـی دیگـر ،شـوارتز ( )2010در

صالحیـت هـای حرفـه ای آنـان را بـا ایـن عنوانها مطـرح ذکر
میکنـد :صالحیـت هـای مربـوط بـه رشـته ،صالحیـت هـای

پژوهـش ،صالحیـت هـای درسـی ،صالحیـت هـای یادگیـری

همیشـگی (مادامالعمر) ،صالحیت هـای اجتماعی -فرهنگی،

صالحیت هـای عاطفی ،صالحیت هـای ارتباطات ،صالحیت
هـای فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات و محیـط زیسـت.

تحقیـق كینـگ ( )2004هـم فعالیـت هـای توسـعه حرفـه

ای مسـتمر را بـر پایـه فراوانـی نظـرات پاسـخگویان شـامل

مـوارد زیـر مـی داند كـه به طـور عمده تاكیـد وی بـر عاملهای

مدیریتـی تأثیرگـذار بـر فرآینـد یـاد شـده مـی باشـد :ایجـاد

همـكاری در بیـن همـکاران در گروه یـا بخـش كاری مربوط به
خود ،پشـتیبانی و حمایـت همكاران برای پیشـرفت یادگیری

آنـان از طریـق دورههای آموزشـی ،شناسـایی و عرضـه نماید.

فـردی ،تشـكیل و سـاماندهی شـبكه ای از همـكاران مشـغول

تاكنـون رهیافتهـا و مـدل هـای زیـادی در زمینـه توسـعه

زمینـه تدریـس و یادگیـری ،تـدارك كنفرانـس هائـی در زمینه

اكنـون بـا توجـه بـه تغییـر دگرگونیهـای ایجادشـده در

قیمـر ( )2011در تحقیقـی بـا عنـوان اهمیـت صالحیـت های

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق

صالحیتهـای حرفـهای در جهـان مطرحشـده اسـت.
زمینههـای مختلـف آموزشـی و لـزوم بهرهگیـری از توانائیهـا
و صالحیتهـای الزم بـرای سـازگاری بـا شـرایط جدیـد ،الزم
اسـت تـا بـا گـذر از رهیافتهای سـنتی به سـمت رهیافتهای
نویـن و همچنیـن بـا بهکارگیـری رهیافتهـای پائیـن بـه بـاال،

الگـوی مناسـبی را در جهـت توسـعه بهتـر صالحیتهـای

حرفـهای آموزشـگران تدویـن نمـود .بـه عقیـده ویـوو و لیـن

( ،)2011صالحیـت حرفـهای آموزشـگران شـامل صالحیـت

حرفـه ای نیازسـنجی ،صالحیـت توسـعه برنامهریـزی،
صالحیـت آمادهسـازی تدریـس ،صالحیـت تدریـس عملـی،

صالحیـت ارزیابـی تدریـس ،صالحیـت مدیریـت تدریـس،
صالحیـت مشـاوره ،صالحیـت ارتقـا روابـط عمومـی و ارتباط

بیـن فـردی و صالحیـت همـکاری پـروژه میباشـد.

بـه كار در دیگـر موسسـه هـا ،تـدارك كارگاه هـای آموزشـی در

تدریـس و یادگیـری بیـن همـکاران و سـازماندهی .مارتیـن و
مرتبـط بـا فرآیند آموزشـی بـرای آموزشـگران ترویجی ،هدف

توسـعه صالحیـت هـای حرفـه ای را در  4حـوزه فرآیندهـای

آموزشـی شـامل نیازسـنجی ،اصـول تدریـس و یادگیـری،

صالحیـت هـای مرتبـط بـا ارزشـیابی و روش هـای آمـوزش و
یادگیـری تعییـن میکننـد .گوتیلیـگ و همـکاران (،)2006
بیـان میکننـد کـه بـه بیشـینه رسـانیدن اثـر بخشـی و تـوان

بالقوه شـغلی آموزشـگران ترویجی بهطور گسـتردهای وابسـته
بـه وجـود یک رهیافـت (سیسـتماتیک) برای توسـعه حرفهای

می باشـد.

گاسـکی ( ،)2003نتایـج بـه دسـت آمـده از مشـارکت در

توسـعه حرفـه ای را بـه عنـوان تغییرپذیـری مثبـت دردانـش،
گرایشهـا ،مهـارت تجربـی ،مهارت عملی و تسـلط یـا چیرگی

سـاندرا و همـکاران ( ،)2006هدفهـای توسـعه حرفـهای

گـزارش کرده اسـت .اوالس ( )2005در بررسـی خـود با عنوان

تمرکـز توسـعه حرفهای بر بهبـود آموزش و موفقیـت تحصیلی

تدریـس را بـه  4حیطـه تقسـیم میكنـد كـه عبـارت انـد از:

را شـامل ایـن مـوارد میداننـد :فراهم کـردن خطـوط راهنما،
دانـش آمـوزان ،برقـراری ارتبـاط مسـتقیم توسـعه حرفـهای

بـا آموزشـگاهها و هدفهـای آموزشـگران و افزایـش ظرفیـت
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یادگیـری بـرای تدریـس در جامعـه دانـش ،صالحیـت هـای

آمـاده شـدن بـرای تدریـس (شـامل شـناخت كامـل محتـوای
موضـوع درسـی و برنامـه درسـی ملـی ،شـناخت ویژگیهـا،
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دانـش و تجربههـای دانـش آمـوزان ،توانایـی اسـتفاده از همه

(اعضـای هیئـت علمـی و دانشـجویان تحصیلات تکمیلـی

بـرای فراگیـران (شـامل :ایجـاد محیـط آکنـده از انصـاف،

کـه نظرهـای آنـان در پرسشـنامه لحـاظ شـد.

ی روشهـای تدریـس) ،تـدارك محیـط مناسـب یادگیـری
پذیـرش ،اعتمـاد ،همـكاری و احتـرام ،داشـتن انتظارهـای

یادگیـری چالـش برانگیـز) ،تدریـس بـرای یادگیـری (شـامل:
بیـان روشـن و صریـح اهـداف یادگیـری در كالس و اسـتفاده
از راهبردهـای تدریـس منسـجم و معنـادار) و حرفه ای شـدن

(شـامل :بازخـورد گرفتـن منظـم از فعالیـت هـا ،برقـراری

ارتبـاط گروهـی و حرفـه ای بـا همـكاران ،همـكاری و تعامـل
محترمانـه بـا والدیـن ،مسـؤولیت پذیـری و توجـه نسـبت بـه
دانـش آمـوزان).

هونـگ و همـكاران ( )2008در تحقیقـی ناهماهنگـی بیـن

صالحیـت هـای تربیـت معلـم پیـش از خدمـت و صالحیـت

هـای مورد نیـاز تدریس آموزشـگران ضمن خدمت را بررسـی
كـرد .با اسـتفاده از تحلیـل عاملی ،صالحیت هـای معلمان در

 6دسـته اصلـی توانایـی فكـری ،نظـام ارزش هـا ،مهارتهـای
بیـن فـردی ،توانایـی مدیریـت ،توانایـی هـای حرفـه ای و
ویژگیهـای شـخصیتی دسـته بنـدی شـد.

هـدف نهائـی ایـن تحقیـق ،شناسـایی مولفـه هـای موثر بر

توسـعه صالحیـت هـای حرفـه ای آموزشـگران ترویجـی مـی

باشـد تـا بتـوان بـا ارائـه پیشـنهادهایی بـرای تغییـر و اصلاح
برنامـه هـای آموزشـی آموزشـگران منابـع طبیعـی زمینـه را

بـرای بهبـود مهـارت هـای حرفـه ای آنـان در بخـش منابـع

طبیعـی فرآهـم کـرد.
روش شناسی

ایـن تحقیـق از لحـاظ هـدف کاربـردی ،از لحاظ گـرد آوری

داده هـا پیمایشـی و از لحـاظ کنتـرل متغیرهـای تحقیـق

غیـر آزمایشـی مـی باشـد .جامعه آمـاری شـامل آموزشـگران
ترویجـی سـازمان جنـگل هـا ،مراتـع و آبخیـزداری کشـور و

مراکـز آموزشـی وابسـته بـه آن مـی باشـد کـه شـمار آنـان بـر
پایـه آمـار موجـود  85نفـر بـود .ابـزار گـرد آوری داده هـا نیـز

پرسشـنامه بـود کـه از  2بخـش تشـكیل شـده اسـت .بخـش
ویژگیهـای فـردی شـامل متغیرهای سـن ،پیشـینه تدریس،

پیشـینه اشـتغال ،شـمار دوره هـای شـركت در کالس هـای
ضمـن خدمت و رشـته تحصیلی می باشـد .روایی پرسشـنامه
بـا اسـتفاده از روش روایـی صـوری مـورد تأییـد خبـرگان

گـروه ترویـج و آمـوزش کشـاورزی دانشـگاه تهـران) قرارگرفت
بـه منظـور تعییـن میـزان پایایـی ابـزار گـرد آوری داده هـا

از ضریـب آلفـای كرنباخ اسـتفاده شـد .بـرای سـنجش پایایی

شـمار  20پرسشـنامه پـس از سـنجش روایـی در قالـب پیـش
آزمـون توسـط پاسـخگویان تکمیـل گردیـد .ضریب به دسـت

آمـده  0/816مـی باشـد کـه ایـن عـدد بیانگـر پایایـی مناسـب
ابـزار تحقیـق مـی باشـد .تحلیـل داده هـای مـورد نظـر بـا

اسـتفاده از روشهـای فراوانـی ،درصـد ،میانگیـن ،انحـراف

معیـار ،ضریـب تغییرات ،مقایسـه میانگین هـا ،تحلیل عاملی
اکتشـافی و تحلیـل رگرسـیون چنـد گانـه بـا بهـره گیـری از نرم
افـزار  Spssنسـخه  21انجـام گرفـت.

جدول -1ویژگی های فردی نمونه مورد بررسی
طبقه

ویژگی

زن
جنسیت
مرد
دکتری
میزان تحصیالت
کارشناسی ارشد
کارشناسی
35 - 20
سن (بر حسب سال)
50 - 36
65 - 51
کمتر از 10
پیشینه کار (بر حسب سال)
20 - 10
بیشتر از 20
پیشینه آموزش (بر حسب سال) کمتر از 10
20 - 10
بیشتر از 20
بلی
حضور در دوره های ضمن
خیر
خدمت

فراوانی

درصد فراوانی

9
76
17
63
5
10
60
15
11
37
37
47
34
4
26
59

10/6
89/4
20
74/1
5/9
11/8
70/6
17/6
12/9
43/5
43/5
55/3
40
4/7
30/6
69/4

یافته ها

یافتـه هـای بدسـت آمـده از جـدول ( )1نشـان مـی دهـد،

در ایـن تحقیـق  76نفـر( 89/4درصـد) از پاسـخگویان را مـرد

و  9نفـر( 10/6درصـد) از آنـان را زنـان تشـكیل مـی دهنـد .در
زمینـه مـدرك تحصیلـی  17نفـر( 20درصـد) از پاسـخگویان
دارای مـدرك تحصیلـی دكتـری 63 ،نفـر( 74/1درصـد) از

پاسـخگویان دارای مدرك تحصیلی كارشناسـی ارشـد و شـمار
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بررسی عامل های موثر بر ...

 5نفـر( 5/9درصـد) از آن دارای مـدرك تحصیلـی كارشناسـی

شـدند .جـدول ( )3چگونگـی قـرار گرفتـن هـر یـک از متغیرها

پیشـینه کار  20سـال و میانگیـن پیشـینه آموزشـی  11سـال

موجـود در هـر سـتون نشـاندهنده بارهـای عاملـی هـر متغیر

مـی باشـند .میانگیـن سـن پاسـخگویان  45سـال ،میانگیـن

می باشـد .شـمار  26نفر( 30/6درصد) از پاسـخگویان در دوره

هـای ضمـن خدمت شـرکت نمـوده انـد و  59نفر(69/4درصد)

را در عاملهـای مربـوط بـه آنهـا نشـان میدهـد .مقادیـر

بـر یـک عامـل میباشـد .همچنیـن اولویتهـای هریـک از
ایـن متغیرهـا در عاملهـای خـود مشخصشـده اسـت .بنـا بر

از پاسـخگویان در دوره های ضمن خدمت شـرکت نکرده اند.

تحلیـل عاملـی اکتشـافی کـه در ایـن تحقیـق انجـام شـد ،پنج

خدمـت بیـن زنـان و مـردان ،مقایسـه میانگیـن بـا اسـتفاده از

اسـت .ایـن متغیرهـا بنـا بـه ماهیـت و مفهـوم مشـترک

برای بررسـی تفـاوت در میـزان حضـور در دوره های ضمن

آزمـون  tانجـام گرفـت که نتایج به دسـت آمـده از آن در جدول

شـماره ( )2نشـان داده شـده اسـت .نتایـج بـه دسـت آمـده از
ایـن آزمـون نشـان داد کـه بین مـردان و زنـان به لحـاظ حضور
در دوره هـای ضمـن خدمـت تفـاوت معنـی داری در سـطح
یـک درصد وجـود دارد.

جـدول -2مقایسـه حضـور در دوره های ضمـن خدمت بین
زنـان و مردان
متغیر مستقل
مرد
زن

عامـل جداگانه اسـت کـه در هر عامل چندین متغیـر قرارگرفته

نامگـذاری میشـوند .در عامـل اول  11متغیـر قرارگرفتـه

اسـت کـه همگـی بهنوعـی داللـت بـر عاملهـای (ویژگیهای)
حرفهای آموزشـگر داشـته که بر توسـعه حرفهای آموزشـگران
ترویجـی تأثیـر میگـذارد.

ازایـنرو ایـن  11متغیـر در یـک عامـل بـه نـام عامـل

ویژگیهـای حرفـهای آموزشـگران طبقهبنـدی شـد و در
مـورد دیگـر عاملهـای نیـز بـه همیـن ترتیـب عمـل شـد.

دیگـر عاملهـا بـر پایـه ماهیـت هریـک از متغیرهـای خـود بـه

میانگین

انحراف معیار

t

P

1/646
1/850

0/4819
0/3663

-1/741
-2/010

0/00

تحلیل عاملی

ترتیـب عامـل مدیریـت کالس درس ،مهارتهـای ارزشـیابی،
مهارتهـای فنـاوری تدریـس و مهارتهـای نیازسـنجی و
طراحـی برنامـه درسـی نامگـذاری شـد .همانطـور کـه در

جـدول ( )3مشخصشـده اسـت ،عامـل ویژگیهـای حرفـهای
آموزشـگران  11متغیـر بـر روی آن بـار معنـیداری داشـتند

در ایـن بخـش از پژوهـش بهمنظـور شناسـایی مؤلفههـای

کـه مهمتریـن آنهـا مهارتهـای نوشـتاری و گـزارش دهـی

ترویجـی را تحت تأثیر قرار میدهد از تحلیل عاملی اکتشـافی

در رابطـه بـا عامـل نیازسـنجی و طراحـی برنامـه درسـی

اصلـی کـه توسـعه صالحیتهـای حرفـهای آموزشـگران

میباشـد.

بهـره گرفتـه شـد .بنـا بـر نتایـج بهدسـتآمده در جـدول 3

 8متغیـر بـر روی آن بـار معنـیداری داشـتند کـه مهمتریـن

مهـارت نیازسـنجی و طراحی برنامـه ،مهارتهـای مدیریتی،

و کوتاهمـدت بـرای برنامههـای آموزشـی فراگیـران میباشـد.

مشـخص شـد کـه ایـن متغیرهـا در  5دسـته (مؤلفـه) بـا عنوان

مهارتهـای ارزشـیابی ،مهارتهـای فنـی و مهارتهـای

حرفـهای گروهبندیشـده و درمجمـوع

61/88درصـد از

واریانـس را تبییـن میکننـد .مقـدار  KMOبهدسـتآمده

بـرای تحلیـل عاملی برابر بـا مقدار  0/635بود که نشـاندهنده

مناسـب بـودن و تأییـد تحلیـل عاملی میباشـد .نتایج حاصل

آنهـا تبییـن هدفهـای (کلـی ،جزیـی ،رفتـاری) بلندمـدت

در رابطـه بـا عامـل فنـاوری تدریـس  9متغیـر بـر روی آن بـار

معنـیداری داشـتند کـه مهمتریـن آنهـا توانایـی برقـراری
تعامـل دوسـویه در ارائـه مطالـب آموزشـی در فرآینـد تدریس
و یادگیـری میباشـد .در رابطـه با عامـل ارزشـیابی  7متغیر بر

روی آن بـار معنیداری داشـتند که مهمترین آنها ارزشـیابی

از تحلیـل عاملـی و مؤلفههـای اکتشـافی در جـدول شـماره 3

یکنواخـت همـه فراگیـران میباشـد .در رابطـه بـا عامـل

بهمنظـور دسـتیابی به هـدف تحقیق و اکتشـاف مؤلفههای

داشـتند کـه مهمتریـن آنهـا توانائـی بهکارگیری یـک تدریس

آورده شـده اسـت.

توسـعه حرفـهای  43متغیـر کـه پایایـی درونـی آنهـا از طریق

آلفـای کرونبـاخ مـورد تأییـد قـرار گرفـت ،وارد تحلیـل عاملی
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مدیریـت کالس درس  7متغیـر بـر روی آن بـار معنـیداری

مناسـب بـر پایـه موقعیتهای مختلـف (زمان ،مکان ،شـرایط
محیطـی) بـرای ایجـاد انگیـزه در بیـن فراگیـران میباشـد.
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جدول -3عاملهای تعیینشده ،متغیرهای مربوطه و بار عاملی هر متغیر
مؤلفه یا
عامل

بار عاملی
(به ترتیب
اولویت)

گویه
تبیین هدفهای (کلی ،جزیی ،رفتاری) بلندمدت و کوتاهمدت برای برنامههای آموزشی فراگیران

نیازسنجی و
طراحی
برنامه درسی مشخص کردن عناوین و سرفصلهای درسهای منابع طبیعی
طراحی یک برنامه درسی برای توسعه برنامه آموزشی دوره

0/872
0/866

شناسایی اولویتهای فراگیران و طراحی یک برنامه درسی متناسب با آنها

توانایی استفاده از نیازهای احساس شد ه در بین فراگیران برای تعیین محتوای آموزشی هر دوره

آشنایی با الگوهای نیازسنجی (بهطور مثال الگوهای استقرایی ،قیاسی ،کالین ،روش دلفای)

0/678

فراهم آوردن زمینه یادگیری بهصورت گروهی جهت درگیر کردن بهتر فراگیران

0/759

استفاده از منابع و امکانات محلی در آموزش فراگیران مانند بازدیدهای محلی ،دعوت از خبرگان محلی و کارشناسان

0/744

ترغیب فراگیران در بیان باورها و نظر خود در کالس درس

0/751

بهکارگیری رهیافت یادگیرنده محور متناسب با ویژگیهای رفتاری فراگیران

0/735

فراهم کردن زمینهها و فرصتهای و امکانات مناسب آموزشی برای ایجاد ابتکار و خالقیت در فراگیران

0/681

ارزشیابی نتایج بهدستآمده از فعالیتهای ترویجی در یک کالس

0/886

ارزشیابی یکنواخت همه فراگیران

0/715
0/887
0/814

شناخت کافی از رویکردهای ارزشیابی (ارزشیابی تشخیصی ،مرحلهای ،پایانی)

0/753

آشنایی با روشهای ارزشیابی آموزشی (ارزشیابی فراگیر ،آموزشگر ،برنامه درسی و مواد آموزشی)

0/692

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و میزان یادگیری فراگیران در طول دوره آموزشی

0/751

ارزیابی وتفسیر عملکرد خود بهعنوان یک آموزشگر با نظرسنجی در بین فراگیران برای سنجش میزان رضایت آنها

0/659

انتخاب روش مناسب و متنوع تدریس با توجه به شرایط فراگیران

0/834

توانایی برقراری تعامل دوسویه در ارائه مطالب آموزشی در فرآیند تدریس و یادگیری

0/884

ایجاد یک بحث گروهی جهت مشارکت هر چه بیشتر فراگیران در فرآیند یادگیری

0/830

استفاده از انواع رسانهها و مواد چاپی مختلف ترویجی اطالعرسانی اعم از عکس ،فیلم ،نشریه ،پوستر و  ...در ارائه محتوای آموزشی

0/755

داشتن قدرت بیان و ارتباط کالمی مؤثر در ارتباط با فراگیران

0/808

استفاده از ابزار نوین فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی بهویژه رایانه و اینترنت در ارائه محتوای آموزشی

0/751

آشنایی با روشهای تدریس (انفرادی ،مشارکتی ،پرسش و پاسخ ،مباحثهای)

0/610

ارائه یک موضوع (مفهوم) با نمایش آن و یا ارائه عملی در بین فراگیران

ویژگیهای
حرفهای
آموزشگران

0/712

توانائی بهکارگیری یک تدریس مناسب بر پایه موقعیتهای مختلف (زمان ،مکان ،شرایط محیطی) برای ایجاد انگیزه در بین فراگیران 0/791

ارزیابی انتظارهای فراگیران از برنامهها با استفاده از راهکار و روش مناسب

فناوری
تدریس

0/739

ی ترویجی مناسب و هدفمند
شناسایی تنگناها و نارساییهای موجود برای طراحی یک برنامه درس 

مهارت در زمینه مشارکت فعال فراگیران در هنگام تدریس

ارزشیابی

0/864

0/730

آشنایی با مراحل نیازسنجی و تعیین نیازهای آموزشی فراگیران بهصورت فردی و جمعی

مدیریت
کالس درس

0/895

0/723

برپایی نمایشگاههای آموزشی و گردشهای علمی برای آسانگری و ترغیب فراگیران در فرآیند یادگیری و افزایش روحیه آنها

0/501

آشنایی با جامعه و آدابورسوم حاکم بر آن

0/890

مهارتهای نوشتاری و گزارش دهی

0/903

مهارتهای روابط عمومی (ارتباط با فراگیران و دیگر سازمانها و نهادهای آموزشی کشاورزی و منابع طبیعی)

0/809

مهارت در تهیه پوسترها و نشریههای ترویجی

0/788

مهارتهای ارتباطی (گوش دادن ،ارتباط مؤثر و مهارتهای اولیه)

0/763

داشتن روحیه کار گروهی و مشارکتی

0/695

اعتمادبهنفس الزم برای تدریس

0/641

شخصیت و اخالق مناسب

داشتن اطالعات تخصصی در رشته خود
داشتن روحیه کارآفرینی

داشتن تجربه و پیشینه کار عملی کافی در زمینه منابع طبیعی

0/771
0/736
0/647
0/637

فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

61

بررسی عامل های موثر بر ...

رگرسیون

در جـدول ( ،)4متغیـر مدیریت کالس درس بیشـترین سـهم را

در ایـن بخـش از تحقیـق بهمنظـور بررسـی رابطـه ع ّلی بین

در تبیین واریانس توسـعه صالحیتهای حرفهای آموزشـگران

بدیـن ترتیـب کـه متغیرهـای نیازسـنجی و طراحـی برنامـه

یشـود ،تمامی متغیرهای مسـتقل تأثیـر معنیدار
مشـاهده م 

متغیرهـای تحقیـق از روش رگرسـیون چندگانه اسـتفاده شـد.

ترویجـی دارا بـود .بنـا بـر دادههـای منـدرج در جـدول ()4

درسـی ،مدیریـت کالس درس ،فنـاوری تدریـس ،ارزشـیابی و

و مثبتـی در توسـعه حرفـهای آموزشـگران ترویجی داشـتهاند،

تأثیرگـذار بـر متغیـر وابسـته توسـعه صالحیتهـای حرفـهای

حرفـهای آموزشـگران نیـز افزایش معنیداری پیداکرده اسـت.

ن بهعنوان متغیرهای مسـتقل
ویژگیهـای حرفهای آموزشـگرا 

آموزشـگران ترویجـی مـورد تحلیل قـرار گرفتنـد .نتایج تحلیل
نشـان داد ،همـهی ایـن متغیرهـا بهطـور معنـیداری بـر متغیر

وابسـته تأثیرگذار هسـتند .همچنین بر اسـاس نتایج ارائهشده

یعنـی بـا افزایـش هریـک از ایـن مهارتهـا ،سـطح توسـعه
ایـن تأثیـر در سـطح پنـج درصـد معنـیدار شـده ،یعنـی بـا

احتمـال  ٪ ۹۵میتـوان گفت کـه این متغیرها در افزایش سـطح

توسـعه حرفـهای آموزشـگران مؤثر هسـتند.

جدول -4ضرایب تعیین متغیرهای تأثیرگذار بر توسعه صالحیتهای حرفه ای
متغیر
عدد ثابت
 = X1نیازسنجی و طراحی برنامه درسی
 = X2مدیریت کالس درس
 = X3فناوری تدریس
 = X4ارزشیابی
= X5ویژگی های حرفهای آموزشگران

B

Beta

t

Sig.

-1/911
0/098
0/274
0/131
0/325
0/107

0/190
0/548
0/218
0/428
0/244

1/127
3/794
11/315
4/426
8/673
5/048

0/263
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

R2= 820/0

توجـه بـه نتایـج ارائهشـده در جـدول ( ،)4معادلـه خطـی

حاصـل از تحلیـل رگرسـیونی بـرای متغیـر وابسـته توسـعه

صالحیتهـای حرفـهای آموزشـگران ترویجـی را بهقـرار زیـر
نوشـت:

R2 = 0/850
مقایسه میانگینها

نداشـتهاند وجـود دارد .ایـن بـدان معنـی اسـت که شـرکت در

بنـا بـر یافتههـای منـدرج در جـدول  5مشـخص شـد که در

ایـن دورهها افزون برافزایـش میزان برخورداری آموزشـگران

تدریـس و صالحیتهـای ارزشـیابی تفـاوت معنـاداری در

آموزشـی هـر یـک از آنـان کمـک کـرده تـا بتواننـد بـا بهبـود

بیـن پاسـخگویان ازلحـاظ داشـتن از صالحیتهـای فنـاوری

سـطح  5درصـد بیـن افـرادی کـه در دورههـای ضمـن خدمـت

شـرکت کردهانـد و افـرادی کـه تاکنـون در ایـن دورهها شـرکت

از دانـش فنـی مرتبـط بـا رشـته تحصیلـی خـود بـه ارتقـای
عملکـرد آموزشـی خـود بهویـژه صالحیتهای یادشـده زمینه

الزم را بـرای توسـعه حرفـهای خـود فراهـم آورنـد.

جدول -5آزمون من وایت نی بر پایه شرکت در دورههای ضمن خدمت
نام مقیاس

شرکت در دورههای ضمن خدمت

فراوانی

میانگین رتبهها

ضریب من وایت نی

سطح معنی داری

بله
خیر
بله
خیر

26
59
26
59

51/13
39/42
51/71
39/16

555/5

0/043

540/5

0/030

صالحیت آگاهی از
فناوریهای تدریس
صالحیتهای ارزشیابی
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بحث و نتیجهگیری

افزایـش پیـدا میکند.همچنیـن مشـخص شـد کـه صالحیـت

هـدف كلـی ایـن مقالـه بررسـی عاملهـای مؤثـر بر توسـعه

مدیریـت کالس درس باالتریـن عامـل تأثیرگـذار بـر توسـعه

جنگلهـا ،مراتـع و آبخیـزداری كشـور بود.بنـا بـر یافتههـای

آموزشـگران افزایـش یابـد میـزان توسـعه حرفـهای آنـان نیـز

صالحیتهـای حرفـهای آموزشـگران ترویجـی سـازمان

بهدسـتآمده از آمـار اسـتنباطی مشـخص شـد بیشـتر
پاسـخگویان را مـردان تشـكیل میدهنـد و مشـاركت زنـان در

زمینـه آموزش دورههـای ضمن خدمت کم میباشـد .ازاینرو
برنامهریـزان و مسـئوالن بایـد در زمینه توسـعه صالحیتهای
حرفـهای آموزشـگران ترویجـی بهطورکلـی و بهکارگیـری زنان

بهعنـوان آموزشـگران ترویجـی بهطـور خـاص تلاش نمایند.
یکـی از اقدامهـای مؤثـر در زمینـه توسـعه صالحیتهـای
حرفـهای آموزشـگران ترویجـی ،برگـزاری دورههـای ضمـن

خدمـت بهطـور مسـتمر میباشـد.

حرفـهای آموزشـگران میباشـد .بنابرایـن هرچـه ایـن توانایی

بیشـتر میشـود .ایـن یافتههـا بـر نتایـج تحقیقـات مارتیـن
و قیمـر ( ،)2011کینـگ ( ،)2004گاسـکی ( )2003و اوالـس
( )2005تأکیـد مـی کنـد .صالحیتهـای شناساییشـده در
ایـن بررسـی بـا برخـی از پژوهشهـای دیگـر نیـز همخوانـی

داشـته و نتایـج آن تحقیقات را تأیید میکنـد .بهعنوانمثال،
یانـگ ( )1990صالحیتهایـی همچـون ارزشـیابی ،شـناخت

روشهـای مختلـف تدریـس و کاربـرد آن و تدویـن برنامههای
درسـی متناسـب را جـزء الینفکـی از توسـعه حرفـهای

آموزشـگران برشـمرده اسـت.

ایـن دورههـا چـه بهصـورت کوتاهمـدت و چـه بهصـورت

بـر ایـن پایـه میتـوان ادعـا کـرد کـه کسـب صالحیتهـای

فراهـم کـرده تـا آنـان بـا اسـتفاده از مهارتهـای آموزشـی

منجـر بـه افزایش کارایـی آموزشهای ارائهشـده بـه فراگیران

بلندمـدت میتوانـد زمینـه الزم را بـرای آموزشـگران ترویجی

بهدسـتآمده در ایـن دورههـا بتواننـد باعـث ارتقـای سـطح
خـود در زمینـه آمـوزش به فراگیران شـوند .در زمینه مقایسـه

میانگینهـا مشـخص شـد در زمینـه برخـی از صالحیتهـای
بهدسـتآمده تفـاوت معنـاداری بین افـرادی کـه در دورههای

ضمـن خدمـت شـرکت کردهانـد و آموزشـگرانی کـه در ایـن
دورههـا شـرکت نکردهانـد وجـود دارد .نتایج بررسـی داگالس
و همـکاران و سـینگلتری ( )2006نشـاندهنده

تأثیـر

پیشـینه شـغلی در توسـعه حرفـهای بـوده و دیگـر متغیرهـا

تأثیـر معنـیداری در توسـعه حرفـهای نشـان ندادنـد .در
ایـن تحقیـق بـر پایـه بررسـی هـای اسـنادی ،کتابخانـهای و

کاوشهـای اینترنتـی  43متغیـر تأثیرگـذار بـر فعالیتهـای

حرفـهای و نیـز مهارتهـای تخصصـی توسـط آموزشـگران
خواهـد شـد .در ایـن میان ،نقـش مهارتهای آموزشـی مانند
روشهـای تدریـس مناسـب و کارآمـد ،ارزشـیابی فراگیـران و

محتوای درسـی ،نیازسـنجی و طراحی مناسـب برنامه درسی

و همچنیـن داشـتن مهارتهـای حرفـهای ماننـد داشـتن

روحیـه کارآفرینـی مهارتهـای ارتباطـی ،داشـتن اطالعـات
تخصصـی در رشـته خـود ،برخـورداری از تجربـه و پیشـینه

کار عملـی ،شـخصیت و اخلاق مناسـب ،داشـتن روحیـه کار

گروهـی و مشـارکتی و مـوارد دیگـر بسـیار پررنگتر میباشـد؛

زیـرا آموزشـگرانی کـه چنیـن مهارتهایـی دارنـد میتواننـد
بـه نحـو شایسـتهتری وظیفـه خویـش را بـه انجـام برسـانند.
اکنـون متولیـان امـور آموزشـی در سـازمان جنگلهـا ،مراتـع

توسـعه حرفهای آموزشـگران ترویجی شناسـایی شـد که در 5

و آبخیـزداری کشـور بهمنظـور ایجـاد و بهبـود صالحیـت و

درس ،فنـاوری تدریـس ،ارزشـیابی و ویژگیهـای حرفـهای

منسـجم و گسـتردهای را بـه اجـرا درآورنـد کـه ازجملـه آنهـا

مؤلفـه نیازسـنجی و طراحـی برنامـه درسـی ،مدیریـت کالس
آموزشـگران طبقهبنـدی شـدند.

مهارتهـای موردنیـاز در آموزشـگران میتواننـد اقدامهـای

میتـوان بـه مـوارد زیـر اشـاره کـرد:

اکتشـافی نیـز نشـان داده

• آسـانگری برقـراری ارتبـاط بیـن آموزشـگران ترویجـی

اسـتاندارد میباشـد .بنـا بـر نتایـج رگرسـیون چندگانـه

منابـع طبیعـی و حتـی مراکـز محلـی بهمنظـور هماهنگـی

نتایـج تحلیـل عاملـی

مقیاسهـای تعیینشـده در سـازگاری کامـل بـا مقیاسهـای
مشـخص شـد کـه همـه ایـن متغیرهـا بهطـور معنـیداری بـر

متغیـر وابسـته تأثیرگـذار هسـتند .یعنـی بـا افزایـش سـطوح
هـر یـک از فعالیتهـا میـزان توسـعه حرفـهای آموزشـگران

و دیگـر بخشهـای مرتبـط بـا بخشهـای اجرایـی درزمینـه
محتـوا و نیازهـای واقعـی بخـش کشـاورزی و منابـع طبیعـی.
• برگـزاری همایشهـا و اجالسهـای ملـی و ترغیـب

آموزشـگران بـرای شـرکت در ایـن گردهماییهـا بهمنظـور
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افزایـش دانـش و اطالعـات بـهروز و در نظر گرفتـن امتیازهای

و ویژگیهـای مختلـف کارآفرینی.

اشـتیاق آموزشـگران بـه اینگونـه فعالیـت هـا خواهـد شـد.

صالحیـت های حرفـه ای آموزشـگران ترویجی کـه از ضرورت

درزمینـه هـای مختلـف اعـم از روشهـای نویـن تدریـس،

اثربخشـی همـه ی طـرح هـای اجـرا شـده توسـط سـازمان

شـغلی و مـادی در زمینـه تحقیـق و پژوهـش کـه منجـر بـه
• برگـزاری کارگاههای آموزشـی برای آموزشـگران ترویجی

مـواد و تجهیـزات نویـن آموزشـی و چگونگـی اسـتفاده از

آنهـا ،روشهـای مختلـف پژوهـش در زمینه منابـع طبیعی،

بهکارگیـری روشهـای نویـن در زمینـه آمـوزش عملـی

آموزشـگران ترویجـی و انتقـال آن بـه فراگیـران

• برگـزاری دورههـای کارآفرینی برای آموزشـگران ترویجی

بهمنظـور افزایـش روحیـه کارآفرینی در آنها و شـناخت ابعاد

• برگـزاری دوره هـای آموزشـی ضمـن خدمـت در راسـتای

هـای اثربخـش در امـر آمـوزش مـی باشـد و در نتیجـه موجـب
جنـگل هـا ،مراتـع و آبخیـزداری خواهـد بـود.

• بدیهـی اسـت ،ارزیابـی هـر چـه دقیقتـر میـزان نیازهـای

حرفـهای آموزشـگران ترویجـی و بهکارگیـری نتایـج آن
موجـب تقویـت بنیـاد علمی و تخصصـی آموزشـگران و تقویت

پاسـخهای درخواسـتی از نتایـج اجرایـی برنامههـا میشـود.
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Abstract
This Study Aimed At Survey Effective Factors On Professional Competency Development In Extension Educators Of Forest, Rangeland And Watershed Management Organization To Providing Good
Conditions For Improvement Professional Competencies Of Extension Educators Who Work In Natural
Resources Sector By Provide Suggestions To Change Training Programs. The Statistical Population
Were The Extension Educators Of Forest, Rangeland And Watershed And Its Dependent Educational
Centers That They Were 85 Persons. Data Have Been Analyzed By Using Frequency, Percentage, Mean,
Exploratory Factor Analysis And Multiple Regression. The Results Showed That Five Components
Such As Needs Assessment And Curriculum Design, Classroom Management, Teaching Technology,
Assessment And Professional Characteristics Of Teachers Has A Significant Impact On The Professional Competency Development For Extension Educators In Total, 82% Of The Variance In The Dependent
Variable Explained. Classroom Management Factor Had Greatest Importance Among The Factors To
Explains Of The Total Variance Factors Affecting Professional Development .
Index Terms: Professional Competency Development, Extension Educators, Forest, Rangeland And

Watershed Management Organization.

Corresponding Author: Seyed Y. Hedjazi
Email: yhejazi@ut.ac.ir
Received: 10/09/2016 ; Accepted: 22/05/2017

67

JOURNAL OF AGRICULTURAL EDUCATION ADMINISTRATION RESEARCH

