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تأثیر مؤلفههای صالحیت حرفهای بر عملکرد شغلی آموزشگران هنرستانهای
کشاورزی استانهای شمالغرب کشور
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 -1استادیار ،دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه زنجان

چکیده

با توجه به اهمیت حیاتی عملکرد شغلی و نقش پر رنگ آموزشگران به منزله یکی از رکن های اصلی آموزش ،شناخت

متغیرهای تأثیرگذار بر بهبود عملکرد شغلی آموزشگران به ویژه صالحیت های حرفه ای امری ضروری به شمار می رود .از
این رو ،هدف این تحقیق بررسی تأثیر مؤلفههای صالحیت حرفهای بر عملکرد شغلی آموزشگران هنرستانهای کشاورزی

استانهای شمال غرب كشور بود .جامعه آماری این تحقیق را  295نفر از آموزشگران هنرستان های کشاورزی در استان های

آذربایجان غربی ،آذربایجان شرقی ،اردبیل و زنجان تشکیل دادند که  210نفر از آنان با روش نمونهگیری تصادفی طبقهای

بهعنوان نمونه انتخاب شد .برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد .روایی محتوایی پرسشنامه با

نظرسنجی از متخصصان نیز تأیید شد .همچنین ،بر پایه مقدار میانگین واریانس استخراج شده ( )0/525> AVE >0/807و
پایایی ترکیبی ( ،)0/802> CR >0/948پرسشنامه دارای روایی همگرا و پایایی مناسبی بود .به همین منوال ،با توجه به بزرگتر

بودن مقدار میانگین واریانس استخراج شده از میانگین مجذور واریانس مشترک و حداکثر مجذور واریانس مشترک ،پرسشنامه
روایی تشخیصی مناسبی داشت .برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش چند متغیره مدلسازی معادله های ساختاری به روش
حداقل مربعات جزئی استفاده شد که به این منظور نرم افزار  Smart PLSبه کار گرفته شد .نتایج تحقیق گویای آن بود که

سه مؤلفه اصلی صالحیت های حرفه ای شامل صالحیت های پایه ( ،)β=0/208، ρ=0/01صالحیت های شخصی (،ρ=0/01
 )β=0/297و صالحیت های آموزشی ( )β=0/434 ،ρ=0/01دارای تأثیر مثبت و معنی داری بر عملکرد شغلی آموزشگران

هنرستان های کشاورزی بوده و در حدود  53درصد از واریانس آن را تبیین کردند .در مجموع ،می توان نتیجه گرفت که بهبود

و توسعه صالحیت های حرفه ای آموزشگران هنرستان های کشاورزی می تواند به شکل مستقیم منجر به افزایش سطح عمکرد
شغلی آنان شود.

نمایه واژگان  :آموزشگران ،هنرستان کشاورزی ،صالحیت حرفه ای ،عملکرد شغلی.

نویسندهی مسئول :لیال صفا
رایانامهsafa@znu.ac.ir :

دریافت 94/2/31 :پذیرش96/6/13 :
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مقدمه

مـی دهنـد .بـه عبـارت دقیـق تـر ،عملکرد شـغلی آموزشـگران

آمــوزش منابــع انســانی یکــی از پیــش شــرط هــای اصلــی

نحـوه و میـزان انجـام وظایـف و مسـؤلیت هـای محولـه توسـط

بــه دانــش ،بینــش و مهــارت فراگیــران ،موجــب افزایــش بهــره

حرفـه ای آنـان یعنـی تدریـس اسـت (مورحـد .)1995 ،بـا در

توســعه کشــاورزی بــه شــمار مــی رود کــه از راه تعالــی بخشــی
وری آنــان مــی شــود (عربــی و شــهوالی .)2000 ،در ایــن

راســتا ،آمــوزش متوســطه کشــاورزی بــا هــدف تأمیــن نیــرو
بــرای ایجــاد ارتبــاط بیــن ســطوح پاییــن هــرم انســانی بــا

ســطوح بــاالی هــرم در بخــش کشــاورزی برنامــه ریــزی شــده
اســت (نــوروزی و همــکاران.)1385 ،

آموزشـگر بـه ویـژه در ارتبـاط بـا اصلـی تریـن وظیفـه /کارکـرد
نظـر گرفتـن اهمیـت عملکـرد شـغلی و ضـرورت ارتقـاء آن ،در

سـال هـای اخیـر پژوهش های پر شـماری به منظور شناسـایی
ابعـاد و مؤلفـه هـای عملکرد شـغلی صـورت گرفته اسـت؛ برای

نمونـه ،کوپلند ( )2004و گری و اسـتارک ( )2007شـاخصهای

عملکـرد شـغلی آموزشـگران را در قالب برنامهریزی آموزشـی،

آمـوزش در ایـن مقطـع مـی بایسـت بـه گونـه ای صـورت

تدریـس ،ایجـاد محیـط یادگیـری مناسـب ،ارزشـیابی و ارایـه

و مـدارج بـاالی تحصیلی بـه کیفیت مطلوب در عملکرد برسـند

بـه همین ترتیـب ،عسـگری و همـکاران ( )1392مؤلفههای

گیـرد کـه دانشآموختـگان آن بتواننـد بـدون گذرانـدن مقاطـع

و بـا انگیـزه و عالقـه کافی بـه محیط کشـاورزی رفته و بـه ایفای

بازخـورد بـه فراگیـران طبقـه بندی کـرده اند.

اصلـی عملکـرد شـغلی را عمومـی و فنـی در نظـر گرفته انـد .به

وظایـف محوله خود بپردازند .آنچه مسـلم اسـت ،آموزشـگران

طـور همسـان ،در یک دسـته بندی دیگـر کـه دارای جامعیت و

داشـتن مسـؤلیت تدریـس ،تهیـه و تدویـن محتـوای برنامـه

هـای آموزشـی دارد ،لوگان ( )2014مؤلفه های عملکرد شـغلی

بـه دلیـل تعامـل و ارتبـاط تنگاتنـگ بـا فراگیـران ،بـر عهـده

هـای آموزشـی ،بـه کارگیـری فنـاوری هـای آموزشـی مختلف،

تأثیرگذاری در تعیین سـاختار اجتماعـی ،فرهنگی و اقتصادی

حاکـم بر جامعـه و ارتباط با نهادهای گوناگون علمی ،پژوهشـی

چارچـوب شـفاف تـری بـوده و تناسـب بیشـتری نیـز بـا محیط
آموزشـگران را بـه صـورت عملکرد وظیفـه ای اصلـی و عملکرد
وظیفـه ای حمایتـی دسـته بنـدی کـرده اسـت؛ در ایـن زمینه،

عملکـرد وظیفـه ای اصلـی به رفتـار و فعالیـت های فنی اشـاره

و همچنیـن بازار کار ،دارای نقش برجسـته ای در نظام آموزش

دارد که به طور مسـتقیم در ارتباط با کارکرد اصلی آموزشـگران

چنین شـرایطی ،انتظار می رود که آموزشـگران عملکرد شغلی

طـرح درس مناسـب ،تنظیـم و ارایـه محتـوای سـودمند بـه

کشـاورزی هسـتند (حاجی میررحیمی و حسـینی .)1381 ،در

باالیـی داشـته باشـند ،زیـرا آموزشـگران کارآمـد مـی تواننـد با

یعنـی تدریـس قـرار می گیرد و شـامل مواردی همچـون تدوین

فراگیـران ،اسـتفاده از روش تدریـس اثربخـش ،ارزشـیابی از

ایجـاد فضـای مطلوب یادگیـری و بهره گیری از مواد آموزشـی و

سـطح یادگیری فراگیـران و غیره می شـود (اولواکمی و اوگانری

آنـان را در راسـتای بهبـود رفتـار و توسـعه مهـارت هایشـان

حمایتـی بـه عنـوان وظایـف و مسـؤلیت هایی تعریف می شـود

علـوم و فنـون نوین و از راه برقراری رابطه مناسـب بـا فراگیران،

هدایـت کـرده (اندرسـن )1386 ،و منجر به توانمندسـازی آنان

شـوند (پاراسـرت چارنسـوکا و همـکاران.)2015 ،

در زمینـه عملکـرد شـغلی ،تعریف های پرشـماری از سـوی

واجـو .)2014 ،ایـن در حالـی اسـت کـه عملکـرد وظیفـه ای

کـه انجام آنها از سـوی آموزشـگران منجر به آسـانگری شـرایط

بـرای انجـام وظایـف اصلی آنـان در ارتباط با تدریـس و آموزش
فراگیـران مـی شـود و مـی تواند اثربخشـی فعالیت هـای وظیفه

پژوهشـگران و صاحبنظران مختلف ارایه شـده است (اولواکمی

ای اصلـی را تـا حـدود زیـادی افزایـش دهد.

ارزش مـورد انتظـار بـرای یـک سـازمان اسـت کـه از فعالیـت ها

عملکـرد وظیفـه ای حمایتـی می تـوان به مـواردی ماننـد ارایه

دسـت مـی آیـد (موحامـد و همـکاران .)2016 ،بـر ایـن پایـه،

در فراینـد تدریـس ،مشـارکت دادن فراگیـران در جریـان

و اوگانـری واجو)2014 ،؛ در یک تعریف سـاده ،عملکرد شـغلی

و اقـدام هـای شـغلی افـراد در یـک دوره زمانـی مشـخص بـه
تفری ( )2014عملکرد شـغلی آموزشـگران را بـه عنوان وظایف
محـول شـده بـه آنـان توصیف مـی کنـد کـه در یـک دوره زمانی
مشـخص در راسـتای دسـتیابی بـه هدف هـای آموزشـی انجام

بـا توجـه بـه ایـن تعریف ،از مهـم ترین اقـدام هـای مرتبط با

تکلیـف هـا به فراگیران ،اسـتفاده از رسـانههای کمک آموزشـی

آمـوزش و غیـره اشـاره کرد (لـوگان .)2014 ،به هـر حال ،صرف
نظـر از نحـوه تعریـف عملکـرد شـغلی و طبقه بنـدی مؤلفه های

آن ،آنچـه مسـلم اسـت بـا توجـه بـه اهمیـت حیاتـی عملکـرد
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شـغلی و ارزیابـی آن از یـک سـو و نقـش پـر رنـگ آموزشـگران

 .)1381در واقـع ،در ایـن زمینـه ،همـان طـور کـه حالجیـان و

متغیرهـای تأثیرگـذار بـر بهبـود عملکـرد شـغلی آموزشـگران

تابـع دانـش شـغلی و مهـارت در انجـام وظایـف و فعالیتهـای

بـه منزلـه یکـی از ارکان اصلی آموزش از سـوی دیگر ،شـناخت

همـکاران ( )1391تصریح دارنـد ،از آنجایی که توانایی کارکنان

امـری ضـروری به شـمار مـی رود .در این بـاره ،نتایج تحقیقات

شـغلی اسـت ،از ایـن رو ،پیـش شـرط بنیادیـن بـرای بهبـود

هـای فـردی کارکنـان ،ویژگیهـای شـخصیتی ،انگیـزش (تـت

هـای حرفـه ای آنـان در ابعـاد مختلـف مـی باشـد کـه مـی تواند

گوناگـون گویای آن اسـت کـه عامل های مختلفی اعـم از ویژگی

عملکرد شـغلی آموزشـگران ،توجه به ارتقاء مسـتمر صالحیت

و بورنـت ،)2003 ،مهـارت حرفـهای ،رضایـت شـغلی (مـؤذن و

نقـش بنیادیـن در کمـک بـه آنـان در ایفـای بهتـر وظایف شـان

اسـتفاده از ابزارهای کمک آموزشـی (درخشـان فر و آرین مهر،

باشد.

دیگـر مـوارد ،بـر عملکـرد شـغلی تأثیرگـذار هسـتند کـه در این

آمـوزش و پـرورش اسـت کـه بـا هدف تربیـت کمک کارشناسـی

همـکاران ،)1390 ،مدیریـت کالسـی ،مهارتهـای تدریـس و

 ،)1393ویژگیهـای حرفـهای (بهـادری و صدیقـی )1393 ،و
میـان ،بسـیاری از صاحبنظـران تأکیـد ویـژه ای بـر صالحیـت
هـای حرفـه ای بـه عنـوان یکـی از اصلـی تریـن متغیرهـا دارند
(مـؤذن و همـکاران1390 ،؛ دانیـل2008 ،؛ آنتونیـو و کـی
ریاکیـدز.)2010 ،

و در نتیجـه ،تربیـت دانـش آموختگان توانمند و کارآمد داشـته
هنرسـتان کشـاورزی ،از مراکـز آموزشـی وابسـته بـه

(تکنسـین) و نیـروی کار ماهـر و کاردان کشـاورزی ،پـا به عرصه
نهـاده اسـت .فراگیـران عالقمنـد پـس از گذرانـدن مقاطـع

ابتدایـی و راهنمایـی ،بـه عنـوان هنرجـو وارد هنرسـتان هـا

شـده و تحـت تعلیـم آموزشـگران قـرار مـی گیرنـد (حاجـی

بـه طور کلی ،صالحیت را می تـوان مجموعه دانش ،مهارت

میررحیمـی و حسـینی .)1381 ،آنچه مسـلم اسـت هنرسـتان

طـور اثربخـش فعالیتهـای مربـوط به شـغل خـود را بـر مبنای

آمـوزش هـای رسـمی و غیررسـمی مـی توانند سـهم عمـده ای

و نگرشهایـی در نظـر گرفـت که کارکنـان را قادر میسـازد تا به

هـای کشـاورزی بـا آمـوزش هنرجویـان و کشـاورزان در قالـب

اسـتانداردهای مـورد انتظـار انجـام دهنـد (کونیـگ و الرمـن،

در توسـعه کشـاورزی ایفـا کننـد .ایـن در حالی اسـت کـه نتایج

صالحیـت حرفـهای را توانایـی آموزشـگر در بـرآوردن نیازهـا

هـای کشـاورزی دارای عملکـرد شـغلی مطلوبی نیسـتند؛ برای

2016؛ مونیـکا هـو .)2010 ،در یـک تعریـف جامع تـر می توان
و خواسـته هـای حرفـ ه تدریـس بـه میـزان کافـی و بـا اسـتفاده

برخـی بررسـی هـا نشـان مـی دهـد ،آموزشـگران هنرسـتان

نمونـه ،حاجی میررحیمی و حسـینی ( )1381بـر این باورند که

از مجموعـهای یکپارچـه از دانـش ،مهـارت و نگـرش دانسـت،

یکـی از دالیـل پایین بـودن توانایی هـا و مهارت هـای فراگیران

مـی شـود (نیـج ولـت و همـکاران .)2005 ،در ارتبـاط بـا مؤلفه

سـطح صالحیـت های حرفـه ای و عملکرد شـغلی آموزشـگران

انجـام گرفتـه اسـت کـه در یـک دسـته بنـدی کامـل ،مـی تـوان

انـد اثربخشـی و کارایـی مناسـبی بـرای تربیـت نیـروی انسـانی

بـه طـوری کـه در نهایـت ،منجـر بـه بهبـود عملکـرد شـغلی فرد
هـای صالحیت حرفه ای آموزشـگران نیز تحقیقات پرشـماری
ایـن صالحیـت هـا را در قالـب سـه دسـته صالحیت هـای پایه،
صالحیـت هـای شـخصی و صالحیـت هـای آموزشـی در نظـر

گرفـت (بـرادران و همـکاران1395 ،؛ سـبحانی نـژاد ،مهـدی و

کـه در نهایـت منجـر بـه بیـکاری آنان شـده اسـت ،پاییـن بودن

هنرسـتان هـا اسـت ،بـه نحوی کـه ایـن آموزشـگران نتوانسـته
کارآمـد از خـود نشـان دهنـد.

بـه همیـن منـوال ،نتایج تحقیـق بردبـار و موسـوی ()1390

نشـان مـی دهـد کـه رغبـت نداشـتن بـه کار کشـاورزی ،آشـنا

تـژدان1394 ،؛ رجبـی و همـکاران1391 ،؛ مـؤذن و همکاران،

نبـودن بـا علـوم و فنـون جدیـد کشـاورزی و نداشـتن مهـارت

احمـد و همـکاران2012 ،؛ کونیـگ و الرمـن.)2016 ،

دارد .افـزون بـر مـوارد اشـاره شـده ،نداشـتن مهـارت کافـی،

1390؛ ملکـی1388 ،؛ صفـا1387 ،؛ موحدمحمـدی1382 ،؛

عملـی ،همگـی نشـان از عملکـرد شـغلی پاییـن آموزشـگران

بـه هر حـال ،آموزشـگران بایسـتی صالحیتهـای حرفهای

پاییـن بـودن اثربخشـی دوره هـای آموزشـی ،نبـود امـکان

مهـارت و توانمندیهـای الزم را کسـب کنند تـا بتوانند عملکرد

عملکـرد ،نظـام انگیزشـی ناکارآمـد و غیـره ،از دیگـر تنگناهـا و

باالیـی داشـته باشـند و پیش از ایفـای نقش مهم آموزشـگری،
مناسـبی را از خـود بـروز دهند (حاجی میررحیمی و حسـینی،
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دسترسـی بـه اطالعـات شـغلی مناسـب ،نبـود نظام ارزشـیابی

نارسـایی هایـی هسـتند کـه سـبب شـده انـد تـا سـطح عملکرد

شماره  ،41تابستان 1396

شـغلی آموزشـگران تـا حـدود زیـادی کاهـش یابـد.

نتایـج بررسـی بازدارنـده هـا و راهکارهـای افزایـش عملکـرد

با توجه به نارسـایی های اشـاره شـده ،شـمار هنرستانهای

شـغلی آموزشـگران هنرسـتانهای کشـاورزی در اسـتان

چشـمگیری داشـته ،به طوری که هم اکنون تنها دو هنرسـتان

تنبیـه متناسـب بـا عملکـرد ،توانایـی شـغلی انـدک و بـه روز

کشـاورزی و هنرجویـان آنهـا در سـال هـای اخیـر کاهـش

مازنـدران نشـان دادنـد ،نبـود انگیـزه شـغلی ،نبـود پـاداش و

در اسـتان زنجـان ،سـه هنرسـتان در اسـتان آذربایجانغربـی،

نشـدن ،وجـود تنـش و نگرانـی (اسـترس) شـغلی و نارضایتـی

کشـاورزی در اسـتان اردبیـل دایـر هسـتند کـه بـه ترتیـب در

آموزشـگران مـورد بررسـی بودنـد.

شـش هنرسـتان در اسـتان آذربایجانشـرقی و  12هنرسـتان
حـدود  68 ،46 ،102و 350نفـر هنرجـو در آنهـا در رشـته هـای

شـغلی ،بـه ترتیب اصلـی تریـن بازدارنـده های عملکرد شـغلی
مـؤذن و همـکاران ( )1390در نتایـج بررسـی عامـل هـای

مختلـف اعـم از امـور زراعـی و باغـی ،امـور دامـی ،پـرورش

مؤثـر بر عملکرد شـغلی آموزشـگران هنرسـتانهای کشـاورزی

و غیـره مشـغول بـه تحصیل هسـتند .بـا توجه به این مسـئله به

مهـارت حرفـهای ،رضایـت شـغلی و ویژگیهـای حرفـهای

گیاهـان جالیـزی و سـبزی و مکانیک و ماشـین های کشـاورزی
نظـر می رسـد کـه بررسـی و شـناخت عامـل هـای تأثیرگـذار بر

در اسـتان تهـران دریافتنـد ،بین عملکرد شـغلی بـا متغیرهای

آموزشـگران رابطـه مثبـت و معنـیدار و بـا متغیـر سـن رابطـه

عملکـرد شـغلی آموزشـگران کشـاورزی اهمیـت فراوانـی دارد؛

منفـی و معنـیدار وجـود داشـت .حجـازی و ایروانـی ()1381

در هنرسـتان های کشـاورزی در اسـتان های شمال غرب کشور

شـغلی در میان دانش آموختگان دانشـکده کشـاورزی دانشگاه

این در حالی اسـت که تاکنون پژوهش مشـخصی در این زمینه
انجـام نگرفتـه اسـت کـه بـر ایـن پایـه ،ایـن پژوهـش بـا هـدف
اصلـی بررسـی تأثیـر مؤلفههـای صالحیت حرفهای بـر عملکرد

شـغلی آموزشـگران هنرسـتانهای کشـاورزی در اسـتانهای
شـمالغرب کشـور انجـام گرفـت .در قالـب هـدف اشـاره شـده،

در نتایـج بررسـی رابطـه میان ویژگیهای شـخصیتی و عملکرد

تهـران بـه این نتیجه دسـت یافتند کـه ارتباط معنـی داری بین
ویژگیهای شـخصیتی و عملکرد شـغلی وجود نداشت .کونیگ

و الاورمـن ( )2016در نتایـج بررسـی خـود نشـان دادنـد ،بیـن

صالحیـت هـای حرفـه ای آموزشـگران بـا سـطح خودکارآمدی

در ادامـه نتایج برخـی از پژوهش های تجربـی مرتبط در داخل

آنـان در انجـام وظایف شـغلی شـان رابطه مثبـت و معنی داری

بهـادری و صدیقـی ( )1393در فراتحلیـل عامـل هـای

باالتـر (شـامل صالحیـت هـای پایـه /عمومی و صالحیـت های

کشـاورزی نشـان دادنـد کـه ویژگیهـای حرفـهای بیشـترین

وظایـف شـغلی شـان بودنـد .آلـکان و اردم ( )2014در بررسـی

و خـارج از کشـور بـه طـور خالصـه مرور شـده اسـت.

تأثیرگـذار بـر عملکـرد شـغلی و حرفـهای عاملان ترویـج
تأثیـر را بـر عملکرد شـغلی و حرفـهای عامالن ترویج کشـاورزی
داشـتند .همچنیـن ،مهـارت و لیاقـت فنـی ،شـمار بازدیـد

وجـود داشـت ،بـه نحوی کـه افـراد با صالحیـت هـای حرفه ای
شـخصی) ،دارای احسـاس خودکارآمـدی باالتـری بـرای انجام

رابطـه آگاهـی فراشـناختی ،اثربخشـی آموزشـگر و صالحیـت

هـای حرفـه ای در دانشـگاه حاجـت تپـه ترکیـه بـه ایـن نتیجـه

میدانـی ،عضویت در تشـکلها ،شـرکت در دورههای آموزشـی

رسـیدند که بین آگاهی فراشـناختی و صالحیت های حرفه ای

از دیگـر متغیرهـای اصلـی تأثیرگـذار بـر عملکـرد شـغلی و

داری وجـود داشـت.

ضمـن خدمـت و دسترسـی بـه امکانـات و تجهیزات آموزشـی،

حرفـهای پاسـخگویان مـورد بررسـی بودنـد .در پژوهـش
دیگـری ،مـؤذن و همـکاران ( )1392به بررسـی عملکرد شـغلی

بـا میـزان اثربخشـی شـغلی آموزشـگران رابطـه مثبـت و معنی
بـه همیـن ترتیـب ،ان زولـوا ( )2014در پژوهـش خود عامل

هـای انگیزشـی مؤثـر بر عملکـرد تخصصی و کاری آموزشـگران

مدیـران هنرسـتانهای کشـاورزی اسـتان تهـران از دیـدگاه

دبیرسـتان های دولتی در شـهر نایروبی را بررسـی کرده اسـت.

که بیشـتر آموزشـگران سـطح عملکرد شـغلی مدیران را در حد

شـغلی آموزشـگران بیشـتر تحـت تأثیـر عامـل هـای انگیزشـی

آموزشـگران پرداختـه انـد .نتایـج ایـن تحقیـق گویـای آن بـود
متوسـط ارزیابـی کردنـد .همچنین ،بیـن مهارتهای انسـانی،
فنـی و ادراکـی مدیـران و عملکـرد شـغلی آنـان رابطـه مثبـت و

معنـیداری وجـود داشـت .علیخانـی و همـکاران ( )1392در

نتایـج ایـن تحقیق گویـای آن بود کـه رفتار حرفـه ای و عملکرد

و مهارتـی قـرار داشـتند کـه در ایـن میـان ،نقـش مهـارت هـا
و صالحیـت هـای حرفـه ای بسـیار شـایان توجـه بـود .احمـد

و همـکاران ( )2012در نتایـج بررسـی عامـل هـای تأثیرگـذار
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رابطه مثبت و معنيداري وجود داشت .به همين ترتيب ،انزولوا ( )4102در پژوهش خود عاملهاي انگيزشي مؤثر بر
عملکرد تخصصي و کاري آموزشگران دبيرستانهاي دولتي در شهر نايروبي را بررسي کرده است .نتايج اين تحقيق

صالحیت
مؤلفهکههای
...اي و عملکرد شغلي آموزشگران بيشتر تحت تأثير عاملهاي انگيزشي و مهارتي قرار
حرفه
رفتار
تاثیربود
گوياي آن

داشتند که در اين ميان ،نقش مهارتها و صالحيتهاي حرفهاي بسيار شايان توجه بود .احمد و همکاران ( )4104در

نتايج بررسي عاملهاي تأثيرگذار بر صالحيت حرفهاي آموزشگران نشان دادند ،مديران ،آموزشگران و دانشآموزان از

پیشـین و
هـای
روشدر بخـش
اشـاره شـده
پایـه مطالـب
صالحيت بـر
مدیـران،
تسلط ای
صالحیـت حرفـه
بين بـر
هاي درفردي
ويژگي
تدريس و
آموزشگران،
حرفهاي
دادنـد ،به
نشـان نسبت
آموزشـگراننگرش
بر موضوع،
چهار عامل
آموزشـگران و دانشآمـوزان از بیـن چهـار عامـل تسـلط بـر

نظـر گرفتـن هـدف تحقیـق ،چارچـوب مفهومـی پژوهـش در

آموزشگران ،تأثير عامل تسلط بر موضوع بر عملکرد حرفهاي آموزشگران را بيشتر از ديگر عاملها ارزيابي کردند.
موضـوع ،نگـرش نسـبت بـه صالحیـت حرفـه ای آموزشـگران،

قالـب نـگاره ( )1ترسـیم شـده اسـت؛ همـان گونـه که مشـخص

همچنين ،بنا بر نتايج اين تحقيق مشخص شد ،صالحيتهاي حرفهاي به ويژه صالحيتهاي پايه و صالحيتهاي مرتبط با
روش تدریـس و ویژگـی هـای فـردی آموزشـگران ،تأثیـر عامل

اسـت ،سـه مؤلفـه صالحیـت هـای حرفـه ای شـامل صالحیت

هـایداشت.
آموزشگران
آموزشي
عملکرد
داري بر
موضـوعو برمعني
بـر مثبت
تأثير
تدريس
پایـه ،صالحیت های شـخصی و صالحیت های آموزشـی
را بیشـتر
آموزشـگران
حرفـه ای
عملکـرد
تسـلط

قالباینگاره
عملکـرددر
بعـدپژوهش
مفهومي
شـغلی چارچوب
عملکـردتحقيق،
گرفتن هدف
در نظر
بخشهاي
اشاره شده
مطالب
وظیفـه
آموزشـگران در دو
نتایـج بـر
پيشينبنـاو بـر
همچنیـن،
ارزیابـیدرکردنـد.
عامـل هـا
پايهدیگـر
بر از

دارنـد.
اي ای
وظیفـه
مؤلفه اصلـی و
سهویژه
ای بـه
حرفـه
صالحیت هـای
تحقیـق
( )0ایـن
پايه ،صالحيت-
تأثیـرهاي
حمایتـیالحيت
شامل ص
عملکـردحرفه
صالحيتهاي
است،
مشخص
شـد،گونه که
مشـخصهمان
شده است؛
ترسيم
بـر مبنـای چارچـوب مفهومـی پژوهـش ،مهم تریـن فرضیه
صالحیـت هـای پایـه و صالحیت هـای مرتبط با تدریـس تأثیر
عملکرد
شغلي آموزشگران در دو بعد عملکرد وظيفهاي اصلي و
هاي شخصي و صالحيتهاي آموزشي بر عملکرد
مثبـت و معنی داری بر عملکرد آموزشـی آموزشـگران داشـت.

وظيفهاي حمايتي تأثير دارند.

هـای ایـن تحقیق عبـارت بودنـد از:

آموزشگران
حرفهاي
مفهومیپژوهش:
چارچوبمفهومي
نگاره-1-1چارچوب
نگاره
شغليآموزشگران
عملکردشغلی
بر عملکرد
ای بر
هاي حرفه
صالحيتهای
هاي صالحیت
مؤلفههای
تأثير مؤلفه
پژوهش :تأثیر

بر مبناي چارچوب مفهومي پژوهش ،مهمترين فرضيههاي اين تحقيق عبارت بودند از:

هنرستانهای
آموزشگران هنرستان
پايهپایه
هايهای
صالحیت
فرضیه :1
روش
شناسیتأثير مثبت و معنيداري بر عملکرد شغلي
کشاورزي داراي
هاي
آموزشگران
صالحيت
فرضيه :0
کشاورزی دارای تأثیر مثبت و معنی داری بر عملکرد شغلی

ایـن تحقیـق از نظـر هـدف ،کاربـردی و بـه لحـاظ نحـوه
گـردآوری اطالعـات ،توصیفـی و از نـوع ع ّلـی -رابطـه ای و

آنان است.
شغلي
کشاورزی دارای تأثیر مثبت و معنی داری بر عملکرد
های

(رویکـرد واریانـس محـور) اسـت .جامعـه آمـاری ایـن تحقیـق

 :3صالحیت های آموزشی آموزشگران هنرستان
فرضیه
است.
شغلي -آنان

هـای شـمالغرب کشـور شـامل آذربایجـان شـرقی ،آذربایجان

آنان است.

آنان است.

عملکرد
 فرضيه  :4صالحيتهاي شخصي آموزشگران هنرستانهاي کشاورزي داراي تأثير مثبت و معنيداري بر فرضیه  :2صالحیت های شخصی آموزشگران هنرستان بهطـور مشـخص مبتنـی بـر مـدل معادلـه هـای سـاختاریآنان است.
 شغلیاسـتان
کشـاورزی
هنرسـتان
شـامل همـه
عملکرد
داريدر بر
های معني
مثبت و
آموزشـگرانتأثير
کشاورزي داراي
صالحيتهاي آموزشي آموزشگران هنرستانهاي
فرضيه :3
های کشاورزی دارای تأثیر مثبت و معنی داری بر عملکرد
شغلی آنان است.
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 5نفـر بـود (جـدول  .)1بـرای تعیین حجـم نمونه در ایـن پژوهش

شماره  ،41تابستان 1396

از جـدول بارتلـت و همـکاران ( )2001اسـتفاده شـد کـه بـر پایه

عملکـرد وظیفـه ای اصلـی (شـامل هشـت پرسـش) و عملکـرد

تعییـن شـد .بـا توجه بـه توزیـع ناهمگـن آموزشـگران در چهار

حرفـه ای در قالـب سـه مؤلفـه صالحیـت هـای پایه (شـامل دو

آن بـا در نظـر گرفتـن  p=0/50و  ،t=2/58حجـم نمونـه  210نفـر

اسـتان مـورد بررسـی ،بهمنظور دسـتیابی بـه نمونه هـا از روش
نمونـه گیـری تصادفـی طبقـه ای با انتسـاب متناسـب اسـتفاده

شـد ،بـه نحـوی کـه بـر مبنـای حجـم جامعـه آمـاری در هر یک
از اسـتان هـا ،شـمار نمونـه متناسـب بـه هـر یـک از طبقـه هـا

اختصـاص یافتـه و پرسشـنامه هـا بهصـورت تصادفـی در بیـن

اعضـای نمونـه آمـاری توزیـع شـد (جـدول .)1

جـدول -1شـاخصهای برازندگـی مـدل معادلههـای
سـاختاری پژوهـش

1

آذربایجان شرقی

61

43

3

زنجان

63

44

2

آذربایجان غربی

4

اردبیل
کل

زیرمؤلفه صالحیت های شـناختی با چهار پرسـش و صالحیت

های مهارتی با پنج پرسـش) ،صالحیت های آموزشـی (شـامل
سـه زیرمؤلفه صالحیـت های مرتبط با محتوا با چهار پرسـش،
صالحیـت هـای مرتبـط بـا روش تدریـس بـا شـش پرسـش و
صالحیـت هـای مرتبـط بـا مدیریـت کالسـی با شـش پرسـش)
و صالحیـت هـای شـخصی (شـامل چهـار زیرمؤلفـه صالحیـت

هـای اخلاق فـردی با پنج پرسـش ،صالحیـت هـای عاطفی با

چهـار پرسـش ،صالحیـت هـای بیـن فـردی بـا چهار پرسـش و

صالحیـت هـای فیزیکـی بـا دو پرسـش) بود .شـایان یـادآوری

نام استان شمار آموزشگران شمار نمونه اختصاص یافته

شماره

وظیفـه ای حمایتـی (شـامل هشـت پرسـش) و صالحیت های

50

69

73

102

210

295

اسـت کـه مقیـاس سـنجش عملکـرد شـغلی و صالحیـت هـای

حرفـه ای طیـف لیکـرت از هیچ=  0تـا خیلی زیاد= 5بـود .روایی
محتوایـی پرسشـنامه بـا نظرسـنجی از متخصصـان در حـوزه

موضـوع مـورد پژوهـش و پـس از انجـام اصلاح هـای ضـروری
تأییـد شـد .به منظور بررسـی روایی سـازه شـامل روایی همگرا
و روایی تشـخیصی و پایایی ابزار اندازهگیری به بررسـی برازش

مـدل در سـه سـطح مـدل اندازهگیری ،مـدل سـاختاری و مدل

ابـزار گـردآوری دادههـا در ایـن تحقیـق پرسشـنامه محقـق

کلـی تحقیـق پرداختـه شـد کـه نتایج بـه دسـت آمـده از آنها در

منبـع هـای مختلفـی اسـتفاده شـده بـود کـه در جـدول ( )2بـه

پـس از حـذف تنهـا یـک متغیـر آشـکار (بهرهگیـری از اردوهای

سـاخته بـود کـه بـرای تدویـن آن و بـرای اسـتخراج متغیرهـا از
تفکیـک هـر یـک از بخـش ها به مهـم ترین ایـن منبع ها اشـاره
شـده اسـت .افـزون بـر بخـش مشـخصههای فردی-حرفـهای،

پرسشـنامه در بخـش اصلـی شـامل پرسـش هـای مرتبـط
بـا سـنجش عملکـرد شـغلی آموزشـگران در قالـب دو مؤلفـه

جـدول هـای ( )1و ( )2آورده شـده اسـت .بـا توجـه بـه نتایـج،
آموزشـی بـرای تکمیـل و بهبود کیفیـت یادگیری فراگیـران) در

متغیـر پنهـان عملکـرد وظیفـه ای حمایتـی بـه دلیـل داشـتن
بـار عاملـی کمتـر از  ،0/5روایـی همگـرا و تشـخیصی و پایایـی

ترکیبـی ابـزار اندازهگیـری بـه دسـت آمـد (جـدول .)2

جدول -2خالصه نتایج به دست آمده در مورد برازش مدلهای اندازهگیری تحقیق و منبع های استخراج متغیرها
سازه های
اصلی

عملکرد شغلی

متغیرپنهان

متغیرآشکار

بار
عاملی

منبع های اصلی استفاده شده

عملکرد وظیفه ای
اصلی

تعیین هدف های آموزشی مناسب و تبدیل آنها به هدف های رفتاری /عملکردی
استفاده از محتوا و منبع های علمی روزآمد و كوشش برای طرح مباحث جدید
تدوین طرح درس مناسب و جامعیت و پیوستگی در ارایه مطالب
استفاده از روش تدریس اثربخش متناسب با هدف ها و محتوای درس
انتقال مطالب اساسی درس به فراگیران
بیان مثالهای روشن ،مناسب و کاربردی مرتبط با موضوع مورد تدریس
خالصه و نتیجهگیری از مطالب تدریس شده در پایان کالس
ارزشیابی مناسب از سطح یادگیری و پیشرفت فراگیران با توجه به هدف های درس

0/731
0/723
0/779
0/755
0/723
0/703
0/692
0/757

مؤذن و همکاران ()1390؛ مؤذن
و همکاران ()1392؛
ان زولوا ()2014

شاخصهای روایی و پایایی MSV=0/341 ،CR=0/903 ،AVE=0/538 :و ASV=0/299
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تاثیر مؤلفه های صالحیت ...

ادامه جدول2
سازه های
اصلی

متغیرپنهان

متغیرآشکار

بار
عاملی

منبع های اصلی استفاده شده

عملکرد وظیفه ای
حمایتی

بهرهگیری از اردوهای آموزشی برای تکمیل و بهبود کیفیت یادگیری فراگیران
توجه به حضور و غیاب فراگیران
ارایه بازخوردهای مناسب به فراگیران در زمینه وضعیت درسی آنان
ارایه تکلیف ها و فعالیتهای مناسب به فراگیران در راستای موضوع های مورد تدریس
استفاده از فناوری ها و رسانههای کمک آموزشی در فرایند تدریس
فراهم کردن محیط کالسی گرم و صمیمی برای فراگیران
مشارکت دادن و درگیر کردن فراگیران در جریان یادگیری و آموزش
ایجاد انگیزه و رغبت در فراگیران برای تحقیق بیشتر

0/494
0/617
0/760
0/716
0/630
0/705
0/727
0/717

حجازی و ایروانی ()1381؛ مؤذن
و همکاران ()1390؛ مؤذن و
همکاران ()1392

شاخصهای روایی و پایایی MSV=0/314 ،CR=0/868 ،AVE=0/525 :و ASV=0/278
صالحیت های
شناختی

صالحیت های
پایه

دانش پایه و عمومی در حوزه کشاورزی
آشنایی با فناوری های به روز و جدید در حوزه کشاورزی
آشنایی با سیاست ها ،برنامه ها و مسئله های جاری بخش کشاورزی
آشنایی با اصول و فنون تدریس و یادگیری

0/936
0/953
0/921
0/772

رجبی ()1391؛ ملکی ()1388؛
برادران و همکاران ()1395

شاخصهای روایی و پایایی MSV=0/298 ،CR=0/948 ،AVE=0/807 :و ASV=0/206
صالحیت های
مهارتی

تجربه و مهارت عملی در زمینه کشاورزی
مهارت در استفاده از فناوری های اطالعاتی و ارتباطی به ویژه رایانه و اینترنت
مهارت در پژوهش و انجام فعالیت های تحقیقاتی
توانایی در برقراری ارتباط با مراکز علمی -پژوهشی به منظور کاربردی کردن آموزش های خود
مهارت های کسب و کار و خوداشتغالی

0/773
0/800
0/865
0/850
0/851

رجبی ()1391؛ ملکی ()1388؛
صفا ()1387

0/849
0/898
0/862
0/847
0/881

سبحانی نژاد ،مهدی و تژدان
()1394؛ برادران و همکاران
()1395

شاخصهای روایی و پایایی MSV=0/245 ،CR=0/916 ،AVE=0/686 :و ASV=0/207
صالحیت های
مرتبط با اخالق
فردی

تعهد و مسؤلیتپذیری
بردباری و انعطاف پذیری
صداقت در رفتار و گفتار
توان بیان و تفهیم مطالب
اعتماد به نفس کافی در تدریس

شاخصهای روایی و پایایی MSV=0/224 ،CR=0/938 ،AVE=0/752 :و ASV=0/186
صالحیت های
عاطفی
صالحیت های
شخصی

مهربانی و دلسوزی نسبت به فراگیران
عالقه و اشتیاق به کشاورزی و تدریس آن
توانایی انگیزش و ایجاد عالقه در فراگیران
نگرش خوش بینانه نسبت به فراگیران

0/824
0/663
0/860
0/855

صفا ()1387؛ کونیگ و الاورمن
()2016

شاخصهای روایی و پایایی MSV=0/224 ،CR=0/873 ،AVE=0/635 :و ASV=0/186
صالحیت های بین توانایی در برقراری ارتباط مناسب با فراگیران و حفظ آن
رعایت احترام متقابل بین خود و فراگیران
فردی
خوش رویی و حسن برخورد با فراگیران
گشاده رویی و برخورد شایسته با همکاران و والدین فراگیران

0/819
0/828
0/876
0/778

صفا و همکاران ()1388؛ برادران
و همکاران ()1395

شاخصهای روایی و پایایی MSV=0/224 ،CR=0/896 ،AVE=0/683 :و ASV=0/186
صالحیت های
فیزیکی

آراستگی و ظاهر فیزیکی مناسب
توانایی های فیزیکی و جسمانی الزم برای انجام عملیات کشاورزی

0/876
0/758

موحدمحمدی ()1382

0/798

سبحانی نژاد ،مهدی و تژدان
()1394؛ کونیگ و الاورمن
()2016

شاخصهای روایی و پایایی MSV=0/224 ،CR=0/802 ،AVE=0/671 :و ASV=0/186
صالحیت های
مرتبطمحتوا
صالحیت های
آموزشی

مهارت در سازماندهی و تدوین محتوای آموزشی مناسب (به ویژه از نظر علمی بودن ،قابلیت
کاربرد و قابل درک بودن)
تسلط به موضوع ها و محتوای درسی از بعد علمی
توانایی در استفاده از مطالب علمی و منبع های درسی به روز و جدید برای تدریس
توجه به جنبه های نظری و عملی محتوای درس ها به صورت متعادل

0/877
0/878
0/832

شاخصهای روایی و پایایی MSV=0/224 ،CR=0/910،AVE=0/717 :و ASV=0/186
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ادامه جدول2
سازه های
اصلی

متغیرپنهان

متغیرآشکار

بار
عاملی

منبع های اصلی استفاده شده

صالحیت های
آموزشی

صالحیت های
مرتبط با روش
تدریس

آشنایی با سبک ها و روش های مختلف تدریس و توانایی انتخاب و کاربرد مناسب آنها در شرایط
کالس
آشنایی با مشخصه ها ،اصول و روش های تدریس اثربخش
توانایی در برنامه ریزی درسی به ویژه مهارت در تدوین و استفاده از طرح درس
توانایی در استفاده از فناوری ها و رسانه های کمک آموزشی
آشنایی با شیوه های مختلف ارزشیابی و استفاده از شیوه مناسب برای ارزیابی سطح پیشرفت
فراگیران
تسلط بر مهارت های عملی در زمینه موضوع های مورد تدریس

0/804

رجبی ()1391؛ برادران و
همکاران ()1395

0/861
0/781
0/724
0/878
0/731

شاخصهای روایی و پایایی MSV=0/224 ،CR=0/913 ،AVE=0/638 :و ASV=0/186
0/809
صالحیت های توانایی در برقراری نظم و انضباط و اداره مناسب كالس
0/822
مرتبط با مدیریت توانایی در مشارکت دادن و فعال کردن فراگیران در جریان تدریس
0/843
مهارت در اداره کالس به روش گروهی و تشویق فراگیران به فعالیت ها و کار گروهی
کالسی
0/718
رعایت عدالت در برخورد با فراگیران و پرهیز از تبعیض بین آنان در کالس
مهارت در جلب و حفظ توجه فراگیران در فرایند تدریس و جلوگیری از خستگی آنها در طول کالس 0/821
0/737
مهارت در آماده سازی و سازماندهی اثربخش محیط فیزیکی کالس

صفا ()1387؛ سبحانی نژاد،
مهدی و تژدان ()1394؛ احمد و
همکاران ()2012

شاخصهای روایی و پایایی MSV=0/224 ،CR=0/910 ،AVE=0/629 :و ASV=0/186

پس از تأیید مناسب بودن برازش مدل های اندازهگیری

تحقیق ،در این مرحله به بررسی برازش مدل ساختاری

تحقیق بر پایه دو شاخص ( R2بیانگر میزان تأثیر متغیرهای
پنهان برونزا بر درونزا) و ( Q2نشان دهنده توان پیشبینی

مدل) پرداخته شد که نتایج به دست آمده از آنها در جدول
( )3آورده شده است .با توجه به نتایج مندرج در جدول (،)3

مقدار دو شاخص  R2و  Q2برای متغیر پنهان درونزای مرتبه

جـدول -3خالصـه نتایـج به دسـت آمـده در مـورد برازش
مـدل سـاختاری تحقیق
شماره متغیر پنهان درونزا
1

عملکرد وظیفه ای اصلی

3

صالحیت های شناختی

2
4
5

دوم عملکرد شغلی و همچنین متغیرهای پنهان درونزای

6

عملکرد وظیفه ای حمایتی ،صالحیت های شناختی،

8

عملکرد وظیفه ای حمایتی

مقدار R2

مقدار Q2

0/918

0/536

0/939

0/750

0/746

0/533

0/666

صالحیت های مهارتی

صالحیت های مرتبط محتوا

صالحیت های مرتبط با روش تدریس

0/805
0/884
0/859

0/626

10

صالحیت های بین فردی

0/769

0/512

12

عملکردشغلی

0/531

مرتبه اول مورد بررسی شامل عملکرد وظیفه ای اصلی،

7

صالحیت های مرتبط با مدیریت کالسی

صالحیت های مهارتی ،صالحیت های مرتبط محتوا،

9

صالحیت های عاطفی

0/834

با مدیریت کالسی ،صالحیت های مرتبط با اخالق فردی،

صالحیت های عاطفی ،صالحیت های بین فردی و صالحیت
های فیزیکی ،در حد مناسب بوده و از اینرو ،مدل ساختاری
تحقیق دارای برازش مطلوب بود.

در نهایت ،پس از بررسی برازش مدلهای اندازهگیری و

ساختاری تحقیق و اطمینان از مناسب بودن آنها ،در مرحله
سوم به بررسی برازش کلی مدل تحقیق بر پایه شاخص
 GOFپرداخته شده است .این شاخص به صورت مجذور

حاصلضرب میانگین ضریب تعیین متغیرهای درونزا در
میانگین مقادیر اشتراکی متغیرهای مورد بررسی در مدل به

0/549
0/555

0/662

صالحیت های مرتبط با روش تدریس ،صالحیت های مرتبط

0/491

11

صالحیت های مرتبط با اخالق فردی

0/494

صالحیت های فیزیکی

0/414
0/518
0/312
0/226

0.19<R2تأثیر ضعیف؛
مقدار استاندارد :R2
2
 0.67>Rتأثیر قوی
 0.19>R2>0.67تأثیر متوسط و
 0.02<Q2توان ضعیف؛
مقدار استاندارد :Q2
2
 0.35>Qتوان قوی
 0.02>Q2>0.15توان متوسط و

شرح زیر محاسبه میشود:

= GOF

2

= 0/693

با توجه به اینکه مقدار به دست آمده (یعنی  )0/693برای

شاخص  GOFباالی  0/25میباشد ،از اینرو ،برازش کلی
مدل در سطح مطلوبی بوده و در ادامه میتوان به آزمون
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تاثیر مؤلفه های صالحیت ...

فرضیههای تحقیق پرداخت؛ شایان یادآوری است که به

سطح تحصیالت نشان داد که بیشترین درصد فراوانی در بین

های استاندارد شده مربوط به مسیرهای هر یک از فرضیههای

سطح کارشناسی ( 64/3درصد) قرار داشت .در زمینه رشته

منظور آزمون فرضیههای تحقیق از مقادیر  t-valuesو ضریب

تحقیق استفاده میشود که در ادامه به نتایج به دست آمده از
آنها اشاره شده است .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از

نرمافزارهای  SPSSو  Smart PLSانجام گرفت .البته ،اشاره

به این نکته نیز ضروری است که در بخش توصیفی ،برای گروه
بندی پاسخگویان بر حسب متغیرهای اصلی مورد بررسی

شامل عملکرد شغلی و صالحیت های حرفه ای و مؤلفه-های
آنها در سطوح پایین (نامطلوب) ،متوسط (به نسبت مطلوب)

و باال (مطلوب) ،از شاخص تفاوت انحراف معیار از میانگین
( )ISDMبه صورت زیر استفاده شد (گانگادهاراپا و همکاران،

:)2007

 -1پایین

؛(A): A < mean- ½ Sd

 -2متوسط ؛(B): mean- ½ Sd ≤ B ≤ mean+ ½ Sd
 -3باال
(C): C > mean+ ½ Sd.
بحث و نتیجه گیری

پاسخگویان مربوط به آموزشگرانی بود که تحصیالت آنان در

تحصیلی ،بنا بر نتایج تحقیق مشخص شد 66/7 ،درصد از
پاسخگویان دارای مدرک تحصیلی کشاورزی و  33/3درصد

نیز دارای مدرک تحصیلی در رشته های دیگر بودند.

با توجه به نتایج به دست آمده از توزیع درصد فراوانی

آموزشگران بر حسب سطح عملکرد شغلی آنان مشخص شد،

بیشترین درصد فراوانی در هر دو مؤلفه عملکرد وظیفه ای

اصلی و حمایتی مربوط به سطح متوسط بود (جدول .)4

جـدول -4توزیـع درصـد فراوانـی پاسـخگویان بـر حسـب
سـطح مؤلفـه هـای عملکـرد شـغلی
مؤلفه های عملکرد شغلی

پایین

متوسط

باال

عملکرد وظیفه ای اصلی
عملکرد وظیفه ای حمایتی

33/3
36/4

45/1
47/6

21/6
16

نتایـج تحقیـق در زمینه توزیـع درصد فراوانی آموزشـگران

نتایج تحقیق گویای آن بود که  75/7درصد از پاسخگویان

بـر حسـب سـطح مؤلفه هـای صالحیت حرفـه ای آنـان گویای

تشکیل دادند .با توجه به نتایج کسب شده ،میانگین سن

بررسـی شـامل صالحیـت هـای شـناختی ،صالحیـت هـای

مورد بررسی را مردان و در حدود  24/3درصد از آنان را زنان

آن بـود کـه بیشـترین درصد فراوانـی در همه مؤلفـه های مورد

و پیشینه تدریس آموزشگران به ترتیب  38/28و 13/28

مهارتـی ،صالحیـت هـای مرتبـط محتـوا ،صالحیـت هـای

روستا و  51/9درصد در شهر متولد شده بودند .همچنین،

کالسـی ،صالحیـت هـای مرتبـط بـا اخلاق فـردی ،صالحیت

سال بود .از نظر محل تولد 48/1 ،درصد از پاسخگویان در

 16/2درصد از آموزشگران مجرد و بیشتر آنان (یعنی 83/8

درصد) متأهل بودند .توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب

مرتبـط بـا روش تدریـس ،صالحیـت هـای مرتبط بـا مدیریت
هـای عاطفـی ،صالحیـت هـای بیـن فـردی و صالحیـت هـای
فیزیکـی ،در سـطح متوسـط بـود (جـدول.)5

جدول -5توزیع درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب سطح مؤلفه های صالحیت حرفه ای
سطح مؤلفه ها (بر حسب درصد)
صالحیت ها

مؤلفه ها

پایین

متوسط

باال

صالحیت های پایه

صالحیت های شناختی
صالحیت های مهارتی
صالحیت های مرتبط محتوا
صالحیت های مرتبط با روش تدریس
صالحیت های مرتبط با مدیریت کالسی
صالحیت های مرتبط با اخالق فردی
صالحیت های عاطفی
صالحیت های بین فردی
صالحیت های فیزیکی

36/3
35/1
29/5
28/8
27/3
24/9
27/9
26/1
28/2

40/2
38/6
48/2
43/1
40/6
39/9
42/4
40/4
45/7

23/5
26/3
22/3
28/1
32/1
35/2
29/7
33/5
26/1

صالحیت های آموزشی

صالحیت های شخصی
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شماره  ،41تابستان 1396

در ایـن بخـش بـا توجـه بـه رابطـه هـای فرضشـده در

چارچـوب مفهومـی پژوهش ،به بررسـی اثرگـذاری متغیرهای
مسـتقل بـر متغیرهـای وابسـته تحقیـق بـا اسـتفاده از روش

بررسـی شـدت تأثیـر متغیرهـا بـر یکدیگـر پرداختـه شـد کـه
نتایـج بـه دسـت آمـده در جـدول ( )6و نـگاره ( )2آورده شـده

اسـت.

مدلسـازی معادلـه هـای سـاختاری و نرمافـزار Smart

همـان طور که از جدول ( )6پیداسـت مقدارهای t-values

خودگردانسـازی ) بـرای آزمـون فرضیههـای پژوهـش و

چارچـوب مفهومـی تحقیـق از  1/96بیشـتر بـوده و در نتیجه،

 ،PLSدر دو حالـت اعـداد معنـاداری (بـا اسـتفاده از فرمـان
بـرآورد اسـتاندارد (بـا اسـتفاده از فرمـان الگوریتـم ) بـرای

محاسـبه شـده بـرای همـه رابطه-هـای مـورد بررسـی در
هـر سـه فرضیـه تحقیـق تأییـد شـدند.

جدول -6خالصه نتایج به دست آمده از مدل ساختاری کلی تحقیق
جدول  -6خالصه نتایج به دست آمده از مدل ساختاری کلی تحقیق
ضریب استاندارد شده

فرضیه تحقیق

فرضیه تحقیق

صالحیت های پایه

عملکرد شغلی

عملکرد شغلي
های
صالحیتپايه
صالحيتهاي
عملکرد شغلی
شخصی

شغليشغلی
آموزشیعملکردعملکرد
صالحیت های
شخصي
صالحيتهاي

عملکرد شغلي
سطح
آموزشي
هاي
صالحيت
0/01
داری در
**معنی

**معنيداري در سطح 0/02

خطای استاندارد

ضریب استاندارد
0/208شده

خطای استاندارد
0/055

مقادیر t

**2/152

نتیجه آزمون

مقادیر t

تأیید فرضیه 1

Sig.

نتیجه آزمون
0/00

0/802
0/297

0/0000/077

فرضيه 2
**8/208**3/836
تأیید فرضیه  2تأييد 0/004

0/434

0/020

تأييد فرضيه 3

0/434
0/892

0/0220/085

تأیید فرضیه  3تأييد 0/89
فرضيه 8
** 3/238**5/086

** 0/028

مؤلفهدرصـد از
حـدود 53/2
آموزشـی در
هـای
دسـت
نتایج به
کـه از
همـان
همچنیـن،
واریانـساي
صالحيت حرفه
مجموع سه
شود ،در
صالحیـتمي
نگاره( )8مشخص
آمـده ازنگاره
آمده از
دست
نتايج به
گونه از
گونه که
همان
همچنين،

ارزیابی را
هـای مـورد
هنرسـتان
عملکـرد
صالحیت حرفه
هايمؤلفه
صالحيتسـه
پايه،در مجموع
شـود،
صالحيتمی
شامل مشـخص
()2
عملکرد
واريانس
درصد از
آموزشـگران03/
شـغلیدر حدود 8
آموزشي
صالحيتهاي
شخصي و
هاي
ای شـامل صالحیـت هـای پایـه ،صالحیـت هـای شـخصی و

شغلي آموزشگران هنرستانهاي مورد ارزيابي را تبيين کردند.

تبییـن کردند.

هایمسیر
ضریبهای
حالتبرآورد
تحقیقدردرحالت
کلیتحقیق
ساختاریکلی
مدلساختاری
-2مدل
نگاره-2
نگاره
مسیر
برآورد ضریب

بحث و نتیجهگیری

با توجه به لزوم بهبود سطح عملکرد شغلي آموزشگران به عنوان يکي از رکنهاي اصلي آموزشهاي کشاورزي در
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هنرستانها از يک سو و اهميت صالحيتهاي حرفهاي به منزله يکي از متغيرهاي اصلي تأثيرگذار بر عملکرد شغلي از

سوي ديگر ،اين تحقيق با هدف اصلي بررسي تأثير مؤلفههاي صالحيت حرفهاي شامل صالحيتهاي پايه ،شخصي و

تاثیر مؤلفه های صالحیت ...

بحث و نتیجه گیری

اهمیـت ایـن موضـوع بـه انـدازه ای اسـت کـه صفـا ()1387

بـا توجـه به لـزوم بهبود سـطح عملکرد شـغلی آموزشـگران

بهبـود سـطح عملکرد آموزشـگران کشـاورزی را در گرو تقویت

در هنرسـتان هـا از یـک سـو و اهمیـت صالحیـت هـای حرفـه

در زمینـه کشـاورزی بـه منظور سـوق دادن فراگیران به سـوی

بـه عنـوان یکـی از رکـن هـای اصلـی آمـوزش هـای کشـاورزی

ای بـه منزلـه یکـی از متغیرهـای اصلـی تأثیرگـذار بـر عملکرد

شـغلی از سـوی دیگـر ،ایـن تحقیـق بـا هـدف اصلـی بررسـی
تأثیـر مؤلفههـای صالحیـت حرفـهای شـامل صالحیـت هـای
پایـه ،شـخصی و آموزشـی بـر عملکـرد شـغلی آموزشـگران

هنرسـتانهای کشـاورزی در اسـتان هـای شـمال غرب کشـور
انجـام گرفـت .بـا توجـه بـه نتایـج تحقیـق فرضیـه  1تحقیـق

تأییـد شـد ،بـه طـوری کـه صالحیـت هـای پایـه آموزشـگران

هنرسـتان هـای کشـاورزی بـر عملکـرد شـغلی آنـان تأثیـر
مثبـت و معنـی داری داشـت .ایـن یافتـه بـا نتایـج پژوهـش

هـای کونیـگ و الاورمـن ( )2016و احمـد و همـکاران ()2012
همخوانـی داشـت.

صالحیـت هـای پایه مهارتـی همچـون تجربه و مهـارت عملی
یادگیـری تجربـی و آمـوزش از راه عمـل کـردن ،مهـارت در

اسـتفاده از فنـاوری هـای اطالعاتـی و ارتباطـی در راسـتای

روزآمـد بـودن و اسـتفاده از ایـن فنـاوری هـای بـرای تدوین و
ارایـه محتـوای مناسـب ،توانایـی در برقـراری ارتباط بـا مراکز
علمـی -پژوهشـی بـه منظـور کاربـردی کـردن آمـوزش هـای

شـان بـه فراگیـران و مهـارت هـای کسـب و کار و خوداشـتغالی
بـرای انتقـال روحیـه کارآفرینی بـه فراگیـران و راهنمایی آنان
بـه سـوی راه انـدازی کسـب و کار ،می دانـد .بر پایـه نتایج این

تحقیق مشـخص شـد که صالحیت های شـخصی آموزشـگران

هنرسـتان های کشـاورزی بر عملکرد شـغلی آنـان تأثیر مثبت
و معنـی داری داشـت (تأییـد فرضیـه .)2

آنچـه مسـلم اسـت ،وجـود صالحیـت هـای پایـه در

ایـن یافتـه بـا نتایـج پژوهـش هـای مـؤذن و همـکاران

آنـان شـناخت و درک بهتـری راجـع بـه نیازهـا و موضـوع های

( )1381و کونیـگ و الاورمـن ( )2016همخوانـی داشـت .در

آموزشـگران هنرسـتان هـای کشـاورزی سـبب می-شـود تـا
بخـش کشـاورزی داشـته و با داشـتن دانـش پایـه و عمومی در
حـوزه کشـاورزی ،آگاهـی کافـی از سیاسـت هـا و برنامـه هـای

جـاری بخـش کشـاورزی و آشـنایی بـا فنـاوری هـای بـه-روز و

جدیـد ،بتواننـد وضعیـت بخش کشـاورزی و محیـط پیرامونی

آن را بـه طـور دقیـق تـری مـورد ارزیابـی و تحلیـل قـرار دهند
و در نتیجـه ،مطالـب و محتـوای تخصصـی درس هـای خود را
در ارتبـاط بیشـتر بـا شـرایط جامعـه و بـه شـکل کاربـردی تـر

و هدفمندتـری بـه فراگیـران انتقـال داده و عملکـرد شـغلی

خـود را بـه شـکل بهتـری ایفـا کننـد .از سـوی دیگـر ،بـا توجه
بـه اینکـه ماهیـت آمـوزش هـای کشـاورزی تأکیـد بیشـتر بـر

یادگیـری مهـارت هـای عملـی و کاربـردی بـا مشـارکت فعـال

خـود فراگیـران بوده و بـه عبارت دیگـر ،یاددهی مهـارت های
عملـی بخـش جـدا ناپذیـر آمـوزش هـای کشـاورزی بـه شـمار
مـی رود ،از ایـن رو ،داشـتن صالحیـت هـای مهارتـی را مـی
تـوان یکـی از اصلـی تریـن عامـل هـای تأثیرگـذار بـر عملکـرد

شـغلی آموزشـگران در نظـر گرفـت؛ چـرا کـه آموزشـگران

تنهـا هنگامـی مـی تواننـد مهـارت هـای عملـی را بـه فراگیران
آمـوزش دهنـد که در وهله نخسـت خـود دارای چنیـن قابلیت

هـا و صالحیـت هایـی باشـند.
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( ،)1392مـؤذن و همـکاران ( ،)1390حجـازی و ایروانـی
ایـن زمینـه ،بـا توجـه بـه اینکـه گام نخسـت بـرای تدریـس و

آمـوزش اثربخـش ،برقـراری ارتبـاط مناسـب بـا فراگیـران می
باشـد ،از ایـن رو ،صالحیـت هـای بیـن فـردی بـه مثابـه یکـی
از زیرمؤلفـه هـای اصلـی صالحیـت هـای شـخصی و داشـتن

ویژگـی هایـی همچـون توانایـی در برقـراری ارتبـاط مناسـب
بـا فراگیـران و حفـظ آن ،رعایـت احتـرام متقابـل بیـن خـود و

فراگیـران ،خـوش رویی و حسـن برخـورد با فراگیران و گشـاده
رویـی و برخـورد شایسـته بـا همـکاران و والدیـن فراگیـران،

یـک شـرط ضـروری بـرای بهبـود عملکرد شـغلی آموزشـگران
کـه مخاطبـان اصلـی آنـان را فراگیـران تشـکیل می دهنـد ،به

شـمار مـی آید.

بـه مـوازات چنیـن صالحیـت هایـی ،ایجـاد و تقویـت

صالحیـت هـای مرتبـط بـا اخلاق فـردی (ماننـد تعهـد و

مسـؤلیتپذیری ،بردبـاری و انعطـاف پذیـری ،صداقـت در
رفتـار و گفتـار و تـوان بیـان و تفهیـم مطالـب) و صالحیـت
هـای عاطفی (مانند مهربانی و دلسـوزی نسـبت بـه فراگیران،
عالقـه و اشـتیاق به کشـاورزی و تدریـس آن ،توانایی انگیزش

و ایجـاد عالقـه در فراگیـران و نگـرش خـوش بینانـه نسـبت
بـه فراگیـران) در آموزشـگران کشـاورزی مـی توانـد بـه آنـان
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در جلـب اعتمـاد فراگیـران و برقـراری یـک ارتبـاط دوسـتانه

و جدیـد بـرای تدریـس و یـا توجـه آموزشـگران به جنبـه های

خـود مسـیر بهبـود عملکـرد شـغلی آموزشـگران را همـوار می

بیـن آنهـا ،به شـکل شـایان توجهـی می توانـد عملکرد شـغلی

و تعاملـی بـا آنـان کمـک کنـد کـه ایـن موضـوع نیـز بـه نوبـه
سـازد .اهمیـت ایـن موضـوع بـا در نظـر گرفتـن ایـن واقعیـت
کـه فراگیـران در هنرسـتان هـای کشـاورزی بـه لحـاظ سـنی و

شـخصیتی در شـرایطی قـرار دارنـد کـه بـه آسـانی تحـت تأثیر
اطرافیـان خـود بـه ویـژه والدیـن ،آموزشـگران و غیـره قـرار
داشـته و از رفتار آنان الگوسـازی می کنند ،دو چندان اسـت،
چـرا کـه در صـورت مشـاهده چنیـن مشـخصه هـا و صالحیـت
هایـی در آموزشـگران ،انگیـزه بیشـتری بـرای یادگیـری پیـدا
کـرده و بـا آنان ارتبـاط بهتری برقـرار می کنند کـه این موضوع

بـه معنـای آسـانگری شـرایط بـرای بهبـود عملکـرد شـغلی
آموزشـگران مـی باشـد.

نظـری و عملـی محتـوای درس هـا و برقـراری تعـادل مناسـب
بـه ویـژه عملکـرد وظیفـه ای اصلی آموزشـگران را تحـت تأثیر

قـرار داده و کیفیـت آمـوزش آنـان را افزایـش دهـد.

بـه رغـم اهمیـت محتـوا ،در صورتـی کـه از روش تدریـس

مناسـب بـرای ارایـه محتـوا اسـتفاده نشـود ،حتـی در صـورت
اثربخـش بـودن محتـوای آموزشـی ،ممکـن اسـت کـه فراینـد

یادگیـری هنرآمـوزان ناقـص مانـده و یادگیـری مـورد انتظـار

در آنهـا ایجـاد نشـود .بـه عبـارت دیگـر ،وجـود صالحیـت

هـای مرتبـط بـا تدریـس در آموزشـگران اعـم از آشـنایی

آنـان بـا سـبک هـا و روش هـای مختلـف تدریـس و توانایـی
انتخـاب و کاربـرد مناسـب آنهـا در شـرایط کالس ،آشـنایی بـا

البتـه ،افـزون بـر صالحیت هـای بین فردی ،اخلاق فردی

مشـخصه هـا ،اصـول و روش هـای تدریـس اثربخـش ،توانایی

شـخصی ،صالحیـت هـای فیزیکـی یکـی دیگـر از زیرمؤلفـه

رسـانه های کمک آموزشـی و اسـتفاده از شـیوه مناسـب برای

و عاطفـی بـه عنـوان سـه زیرمؤلفـه اصلـی صالحیـت هـای
هـای صالحیـت های شـخصی هسـتند که بـا توجه بـه ماهیت
فیزیکـی و عملـی فعالیت های کشـاورزی ،از عامل های اصلی

برای ایفای بهتر نقش آموزشـگران هنرسـتان های کشـاورزی
و انجـام وظایـف شـغلی شـان بـه شـمار مـی آینـد .افـزون بـر

نتایـج اشـاره شـده ،بخـش دیگـری از نتایج این تحقیق نشـان
داد ،فرضیـه  3تحقیـق نیـز تأییـد شـده و صالحیـت هـای

آموزشـی آموزشـگران هنرسـتان هـای کشـاورزی بـر عملکـرد
شـغلی آنـان تأثیـر مثبـت و معنـی داری داشـت .ایـن یافتـه

بـا نتایـج پژوهـش هـای مـؤذن و همـکاران ( )1390و احمـد و

همـکاران ( )2012همخوانـی داشـت .از آنجایـی کـه آمـوزش

را مـی تـوان وظیفـه اصلی آموزشـگران دانسـت ،از ایـن رو ،به

هـر انـدازه آنـان دارای قابلیت هـا و صالحیت هـای باالتری در
ایـن زمینـه بـه ویـژه در ارتبـاط بـا تدویـن محتـوای اثربخش،

انتخـاب و اسـتفاده از روش تدریـس مناسـب و سـازماندهی

و مدیریـت کالسـی مناسـب باشـند و بـه عبـارت بهتـر ،دارای
صالحیـت هـای آموزشـی باالیـی باشـند ،بـه شـکل بهتـری
مـی تواننـد وظایـف آموزشـی خـود را انجـام داده و عملکـرد

شـغلی باالیـی را از خـود نشـان دهنـد .در این زمینـه ،مهارت

آموزشـگران در سـازماندهی و تدویـن محتـوای آموزشـی

مناسـب بـه ویـژه از نظـر علمـی و کاربـردی بـودن و توانایـی
آنـان در اسـتفاده از مطالـب علمـی و منبع های درسـی به روز

در برنامـه ریـزی درسـی ،توانایـی در اسـتفاده از فنـاوری ها و
ارزیابی سـطح پیشـرفت فراگیران ،پیش شـرط ضـروری برای
بهبـود عملکـرد شـغلی آنـان بـه شـمار مـی رود.

البتـه ،شـایان یـادآوری اسـت کـه بـا توجـه بـه ماهیـت

آمـوزش هـای کشـاورزی بـه ویـژه در سـطوح پایـه همچـون

هنرسـتان هـا کـه بایسـتی تأکیـد بیشـتری بـر تقویـت مهـارت
هـای عملـی هنرآمـوزان صـورت گیـرد ،تسـلط بـر مهـارت

هـای عملـی در زمینـه موضـوع هـای مـورد تدریـس یکـی
دیگـر از مـوارد صالحیـت هـای مرتبـط بـا روش تدریـس

اسـت کـه بـه مـوازات دیگـر صالحیـت هـا نقـش مهمـی در

کمـک بـه آموزشـگران بـرای ایفـای بهتـر نقـش آموزشـی
شـان و در نهایـت ،بهبـود سـطح عملکـرد شـغلی آنـان دارد.
افـزون بـر صالحیـت هـای مرتبـط بـا تدویـن محتـوا و انتخاب

و اسـتفاده از روش تدریـس مناسـب ،یکـی دیگـر از زیرمؤلفـه

هـای صالحیـت هـای آموزشـی کـه بـر پایـه نتایج ایـن تحقیق
بـر آن تأکیـد شـده اسـت ،صالحیـت هـای مرتبـط بـا مدیریت
کالسـی مـی باشـد .بـه هـر حـال ،بـا توجـه بـه اینکـه بخـش
شـایان توجهـی از فراینـد برنامـه ریـزی درسـی و وظایـف

شـغلی آموزشـگران در محیط کالس به رخ مـی دهد ،ضروری
اسـت آموزشـگران بـرای بهبـود عملکـرد وظیفـه ای خـود اعم

از اصلـی یـا حمایتـی ،دارای برخـی صالحیـت هـای مرتبط با
مدیریـت کالسـی باشـند تـا بتواننـد بـا ایجـاد بسـتر و شـرایط
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تاثیر مؤلفه های صالحیت ...

الزم ،فضـای مناسـبی را برای آسـانگری یادگیـری هنرآموزان

 -1بـا توجـه بـه تأثیـر مثبـت و معنـی دار صالحیـت

نظـم و انضبـاط و اداره مناسـب كالس و یـا مهـارت آنـان در

کشـاورزی ،ضـرورت دارد ،در انتخـاب و گزینـش آموزشـگران

فراهـم سـازند؛ برای نمونـه ،توانایـی آموزشـگران در برقراری
آمـاده سـازی و سـازماندهی اثربخـش محیـط فیزیکی کالس،

مـی توانـد بـه آموزشـگران کمک کنـد تا آنـان به شـکل بهتری

محتـوای آموزشـی را بـه فراگیـران انتقـال دهنـد .بـه همیـن

ترتیـب ،توانایـی آموزشـگران در مشـارکت دادن و فعال کردن
فراگیـران در جریـان تدریـس و تشـویق آنـان بـه فعالیـت هـا و

کار گروهـی ،بـه طـور مسـتقیم بـا بهبـود عملکـرد وظیفـه ای
آموزشـگران ارتبـاط داشـته و سـرعت یادگیـری فراگیـران را
افزایـش مـی دهـد .در مجمـوع ،همـان گونـه کـه نتایـج ایـن

هـای پایـه بـر عملکـرد شـغلی آموزشـگران هنرسـتان هـای
سـطح صالحیـت های دانشـی و شـناختی و به ویـژه صالحیت

هـای مهارتـی آنـان به طـور دقیق مـورد بررسـی و ارزیابی قرار
گیـرد.

 -2بـا توجـه بـه تأثیـر مثبـت و معنـی دار صالحیـت هـای

آموزشـی بـر عملکـرد شـغلی آموزشـگران هنرسـتان هـای
کشـاورزی ،الزم اسـت با برگزاری مسـتمر دوره های آموزشـی
ضمـن خدمـت و تشـویق آموزشـگران بـه شـرکت در ایـن دوره
هـا ،صالحیـت هـای آموزشـی آنـان بـه ویـژه در زمینـه هـای

تحقیـق نشـان داد ،صالحیـت هـای آموزشـی یکـی از اصلـی-

همچـون برنامـه ریـزی درسـی و تدویـن طرح درس ،اسـتفاده

و در بیـن دیگـر صالحیـت هـا ،بیشـترین تأثیـر را بـر عملکـرد

کالسـی تقویـت شـود .در ایـن زمینـه ،انجـام نیازسـنجی

تریـن متغیرهـای اثرگـذار بر عملکرد شـغلی آموزشـگران بوده
شـغلی داشـت.

بنـا بـر نتایج به دسـت آمـده از این پژوهش ،پیشـنهاد های

زیـر ارایه می شـود:

از روش هـای تدریـس اثربخـش و اصـول و فنـون مدیریـت
آموزشـی از آموزشـگران مـی توانـد منجـر بـه شناسـایی دقیق
تـر نیازهـای آموزشـی آنـان و در نتیجـه ،اثربخـش تـر شـدن
دوره هـای آموزشـی شـود.
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Abstract
Given the vital importance of job performance and the key role of educators as one of the main foundations of education, recognizing the effective variables on improving the job performance of the educators is
essential particularly professional competencies. Therefore, the main purpose of this research was to study
the effect of professional competence components on agriculture high schools educators' job performance
in the north west provincces. The statistical population consisted of all educators of agriculture high schools
in the four provincces of Iran, including West Azerbaijan, East Azerbaijan, Ardebil and Zanjan (N=295),
of which a sample size of 210 person was selected using stratified random sampling method. Data were
collected using the research-made questionnaire. Content validity of the questionnaire was confirmed by
a panel of experts. Furthermore, based on the values of Average Variance Extracted (0.525<AVE<0.807)
and Composite Reliability (0.802<CR<0.948), the questionnaire had appropriate convergent validity and
reliability. Similarly, Considering being greater the AVE values than Average Shared Squared Variance
and Maximum Shared Squared Variance, the questionnaire had suitable divergent validity. The Structural
Equation Modeling (SEM) multivariate technique (Partial Least Squares) was used to analyze data and for
this purpose, Smart PLS software was applied. The results showed that three main components of professional competency namely basic competencies (β=0.208, ρ= 0.01), personal competencies (β=0.297, ρ=
0.01) and educational competencies (β=0.434, ρ= 0.01) had a positive and significant effect on agriculture
high schools educators' job performance, explaining about 53 percent of its variances. In total, it can be
concluded that the improvement and development of educators’ professional competencies in agriculture
high schools can directly increase the level of their job performance.
Index Terms: Educators, Agriculture High School, Professional Competence, Job Performance.
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