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سازه های مؤثر بر صالحیت حرفه ای آموزشگران شرکت های خدمات مشاوره ای
فنی و مهندسی کشاورزی شرق استان گلستان
مهدی چرمچیان لنگرودی ،1مرتضی خیرخواهان
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 -1استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،واحد ساری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ساری ،ایران.
 -2دانش آموخته کارشناسی ارشد ،گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،واحد ساری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ساری ،ایران.

چکیده

آموزشگران باید مهارت ها و صالحیت های حرفه ای الزم را برای انجام شغل و حرفه شان داشته باشند .این تحقیق که به

منظور بررسی سازه های مؤثر بر صالحیت حرفه ای آموزشگران شرکت های خدمات مشاوره ای فنی و مهندسی کشاورزی شرق
استان گلستان انجام گرفته است ،از نوع ع ّلی-ارتباطی و به لحاظ هدف کاربردی می باشد .جامعه ی آماری 180 ،مشاور کشاورزی
بود که بر پایه ی فرمول کوکران  110تن از آنان به روش نمونه گیری طبقه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند .ابزار تحقیق

پرسشنامه محقق ساخته بود كه روایی شکلی آن ،بنابر نظر متخصصان ترویج و آموزش كشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد
ساری تأیید و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب تتای ترتیبی برابر با  θ =0/94محاسبه شد .به منظور پردازش داده ها از نرم افزار
 SPSSWin16استفاده شد .نتیجه ی تجزیه و تحلیل داده های تحقیق گویای آن بود که  33/6درصد از آموزشگران صالحیت حرفه

ای خود را در حد متوسط و  16/4درصد در حد ضعیف گزارش کردند .با توجه به دست آوردهای تحقیق ،بین عامل های مدیریتی،

آموزشی ،ارتباطی و محیطی با میزان صالحیت حرفه ای آموزشگران همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد .تحلیل رگرسیون
ترتیبی نشان داد که دو عامل مدیریتی و آموزشی نقش مثبت در احتمال تغییر سطح صالحیت حرفه ای آموزشگران دارند.
نمایه واژگان  :آموزشگر کشاورزی ،صالحیت حرفه ای ،عامل آموزشی ،عامل مدیریتی
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مقدمه

و تكامـل حرفـه ای انسـان هاسـت؛ ایـن امـر منـوط بـه كیفیت

توسـعه روزافـزون دانـش بشـری در دوران اطالعـات و

انسـان هایی اسـت كه در این حیطه مشـغول خدمت هسـتند.

پاسـخگویی و ارتقـای کیفیـت خدمـات ،از دغدغههـای

در همـه ی فعالیـت هـای ترویجـی ،مـروج عنصـری حیاتـی

فنـآوری و نیـاز روزافـزون بـه رعایـت اصـل مشـتری گرایـی،
فـراروی سـازمانهای امـروزی اسـت .لـزوم داشـتن محیطـی

آرام بخـش بـا کارکنانـی توانمنـد و کارآزمـوده بـرای سـاختن
سـازمانی توانمنـد ،نیازمند مشـارکت کارکنان و مدیران اسـت
و یـک تلاش گروهـی را می-طلبد کـه الزمـه ی آن توانافزایی
اسـت (سـلیمانی تبـار .)1382 ،بـدون شـک نیـروی انسـانی

مؤثرتریـن ،مهـم تریـن و بـا ارزش تریـن عامـل بیـن عامـل هـا
(عبـدا زاده .)1379 ،در
و منبـع هـای مختلـف سـازمان اسـت هلل
واقـع ،شـالوده ی ثـروت هـر سـازمان را ،کارکنـان آن در قالـب
دانـش ،مهـارت و انگیزه هایشـان تشـکیل می دهند .داشـتن

چنیـن ثروتـی از آن جهـت اهمیـت دارد کـه در آینـده ،عامـل
برتـری رقابتـی فنـاوری هـای نویـن نخواهـد بـود ،بلکـه تابـع
ابتـکار عمـل ،خالقیـت ،تعهـد و توانمنـدی نیـروی انسـانی

خواهـد بـود (محمـدی .)1380 ،در جهـان در حـال دگرگونـی
امـروز ،صالحیـت هـای مـورد نیـاز حرفـه هـا بـا شـتاب زیادی
در حـال تغییـر اسـت .کارکنـان سـازمان هـا بایـد مهـارت ها و

صالحیـت هـای حرفـه ای ویـژه ای بـرای اجرای شـغل خود را
داشـته باشـند (پزشـکی راد و همـکاران .)1994 ،از ایـن رو،

نیـروی انسـانی بـا کیفیـت ،خلاق ،پویـا و دانـش مـدار مهـم
تریـن برتـری رقابتی سـازمان و کمیـاب ترین منبـع در اقتصاد
دانـش محـور امـروز اسـت .بـه گونـه ای کـه ارایـه ی محصـول

هـا و خدمـت های متفـاوت و متمایز بـا کیفیت ،کاهـش هزینه
هـا ،خالقیـت و نـوآوری و افزایـش بهـره وری و رقابـت پذیـری
از برتـری هـای وجـود منبـع انسـانی کیفی و دانش مدار اسـت
(خوزیـن و محمـدی.)1395 ،

فرآینـد ترویـج بـدون وجود مروجـان كارآمـد نخواهد بـود زیرا
بـه شـمار مـی رود و در واقـع ،میـزان كارآیـی مـروج مـی توانـد

تعییـن كننـده ی میـزان موفقیـت یـا ناكامـی یـك برنامـه ی
ترویجـی باشـد .به عبـارت دیگر ،اگـر بخواهیم فراینـد ترویج،
خلاق و برانگیزنـده باشـد یـا نهاد هـا و امكانات مورد اسـتفاده

دركار ترویـج تاثیرگـذار باشـند ،این موضوع ،بسـتگی بـه ارایه
عملكـرد مناسـب توسـط مـروج ،در اوضاع و شـرایط مشـخص
دارد (شـهبازی.)1372 ،

فعالیـت های آموزشـگران کشـاورزی بر زندگی روسـتاییان

تأثیـر اساسـی دارنـد و ایفـای چنیـن نقـش حساسـی توسـط
آموزشـگران کشـاورزی نیازمنـد داشـتن زمینـه هایـی از
مهـارت هـا و صالحیت های حرفه ای خاص اسـت (موسـوی و

همکاران .)1382 ،داشـتن صالحیت هـای حرفه ای می تواند
بـه سـازما ن هـا کمک کنـد تـا رهیافت های توسـعه ی خـود را

در زمینـه ی فعالیـت هـای منبـع انسـانی روشـن سـازند .در

ایـن زمینـه چـون دیگـر سـازمان هـا ،در سـازمان ترویـج نیـز

منبـع انسـانی نقـش تعییـن کننـده ای دارا بـوده و یـک عامـل
کلیـدی در فراینـد توسـعه روسـتایی و کشـاورزی به شـمار می

آید(حیـدری و همـکاران.)1385 ،

صالحیـت حرفـه ای ،توانایـی انجـام مؤثـر همـه ی وظیفـه

هـا متناسـب بـا وضعیـت مروجـان اسـت .ایـن مهـارت هـا و
صالحیـت هـا شـامل تحقیـق ،تجزیـه و تحلیـل ،ارزشـیابی،

شناسـایی و حـل مشـکالت ،مدیریـت و رهبـری ،طراحـی و
توسـعه برنامـه هـای ترویجـی ،بازدیـد از خانـه و مزرعـه و نیـز
اسـتفاده مؤثـر و مناسـب از روش هـای آموزشـی مـی باشـد

بخـش ترویـج و نظام هـای بهره برداری از مهـم ترین بخش

(شـعبانعلی فمـی .)1386 ،صالحیـت هـای فـردی ،دانشـی

کـه برخلاف کـم توجهـی هـا و وجـود مسـایل پرشـماری چون

نیـاز مروجـان کشـاورزی مـی باشـد (رابـرت .)2006 ،مؤلفـه

هـای اقتصـادی کشـور در حـوزه کشـاورزی بـه شـمار مـی رود
نبـود سـرمایه گـذاری مناسـب ،نبود سیاسـت هـای حمایتی،
کـم بـود منبع هـای انسـانی متخصـص و دیگـر مـوارد ،همواره

از پربـازده تریـن فعالیـت هـای اقتصـادی در حـوزه کشـاورزی
بـوده اسـت (رضایـی و رضوانفـر .)1386 ،كارآمـدی فرآینـد

ترویـج كشـاورزی در درجـه نخسـت بسـتگی بـه كارآمـدی
کارکنـان و عامـل هـای آن دارد .از آنجـا كه ترویج بدنبال رشـد

و صالحیـت هـای مرتبـط بـا شـغل از صالحیـت هـای مـورد
هـای صالحیـت حرفـه ای آموزشـگران شـامل صالحیـت
هـای شـناختی ،مهارتـی ،مرتبـط بـا محتـوا ،مرتبـط بـا روش

تدریـس ،مرتبـط با مدیریت کالسـی ،مرتبط بـا اخالق فردی،
عاطفـی ،بیـن فردی و فیزیکی اسـت (صفا و آذرنـژاد.)1396 ،
حجـازی و همـکاران ( ،)1396در بررسـی عامـل هـای موثر

بـر توسـعه صالحیـت هـای حرفـه ای آموزشـگران ترویجـی
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سـازمان جنـگل هـا ،مراتـع و آبخیزداری نشـان دادنـد که پنج

فـردی و اجتماعـی) و مهـارت هـای تخصصـی (مهـارت هـای

کالس درس ،فنـاوری تدریس ،ارزشـیابی و ویژگی های حرفه

عزیـزی خالخیلـی و زمانـی ( ،)1391در تحقیقـی بـا عنوان

مؤلفـه شـامل نیازسـنجی و طراحـی برنامـه درسـی ،مدیریـت

ای آموزشـگران تأثیر بسـزایی بر توسـعه صالحیت های حرفه
ای آموزشـگران ترویجـی دارد.

حمیـدی و یعقوبـی ( ،)1395شناسـایی صالحیـت هـای

موردنیـاز مروجـان کشـاورزی شـهری از دیـدگاه کارشناسـان
ترویـج سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان زنجـان را بررسـی

کردنـد و دریافتنـد کـه از نظـر افـراد مـورد بررسـی صالحیـت

هـای مـورد نیـاز مروجـان شـهری بـه ترتیـب در هفـت عامـل؛
مهـارت هـای برنامـه ریـزی ترویجـی و آموزشـی ،مسـئولیت
پذیـری خالقانـه و کارآفرینانـه ،توانمنـدی در  ICTو فنـاوری

علمـی و عملـی کشـاورزی) قـرار گرفتنـد.

فراتحلیـل صالحیـت هـای مـورد نیـاز مروجـان کشـاورزی،

نشـان دادنـد کـه صالحیـت برقـراری ارتباطـات مناسـب بـا

مخاطبـان و همـکاران و اسـتفاده ی مناسـب از فنـاوری هـای

ارتباطـی بـا  19مورد اشـاره به آن ،دارای بیشـترین اهمیت در
بیـن طبقـه هـای مختلـف صالحیـت بـود.

رضایـی و همـکاران ( ،)1391در تحقیقـی با عنوان بررسـی

صالحیـت هـای مـورد نیـاز مروجـان کشـاورزی از دیـدگاه
کارکنـان ترویج کشـاورزی اسـتان اردبیل نشـان دادنـد که پنج
عامـل ارتباطی-آموزشـگری ،فـردی – حرفـه ای ،شـناختی-

آموزشـی و مهـارت هـای ارتباطـات شـهری ،دانـش اداری-

دانشـی ،پژوهشـگری و مدیریتی در حدود  68درصد واریانس

نگـرش مثبـت بـه کشـاورزی شـهری همـراه بـا تجربـه و دانش

کنند .

حقوقـی بـاال ،تجربـه و دانـش آمـوزش و یادگیری بزرگسـاالن،

روزآمـد ،اخلاق علمـی شایسـته دسـته بنـدی مـی شـوند.

صالحیـت هـای موردنیـاز مروجـان کشـاورزی را تبییـن مـی
در تحقیقـی کـه شـریفی و همـکاران ( ،)1389در مـورد

سـیاهی و همـکاران ( ،)1393صالحیـت حرفـه ای و

عامـل هـای مؤثـر بـر صالحیـت تسـهیل گـری کارشناسـان

بررسـی کردنـد و دریافتنـد کـه بین سـطح تحصیالت ،پیشـینه

گروهی و مشـارکتی ،داشـتن قدرت بیـان و ارتباط کالمی مؤثر

آموزشـی مروجـان امـور دام جهـاد کشـاورزی اسـتان ایلام را

ی کار ،بارهـای شـرکت در دوره ،آگاهـی از وظیفـه هـای
شـغلی بـا متغیـر داشـتن صالحیـت های حرفـه ای و آموزشـی

همبسـتگی مثبـت و معنـی داری وجـود دارد .همچنیـن
بیـن سـطح تحصیلات ،پیشـینه ی کار ،آگاهـی از وظیفـه

هـای شـغلی بـا متغیـر صالحیـت هـای حرفـه ای و آموزشـی
همبسـتگی مثبـت و معنـی داری وجـود دارد.

ترویـج کشـاورزی انجام دادنـد دریافتند که داشـتن روحیه کار
بـا کشـاورزان و جامعـه محلـی ،اعتمـاد بـه نفـس ،شـخصیت
قـوی ،روحیـه یادگیـری مسـتمر ،آشـنایی با فرهنـگ و جامعه

محلـی در باالتریـن اولویت صالحیت تسـهیلگری کارشناسـان
ترویـج کشـاورزی بودنـد.

نامـدار و همـکاران ( ،)1389صالحیتهـای حرفـهای

تحقیقمـداری مورد نیاز ارزشـیابان وزارت جهاد کشـاورزی را

رجبـی و همـکاران ( ،)1391در بررسـی صالحیـت هـا و

بررسـی کـرده و دریافتنـد که بیـن تجربه کاری و میزان شـرکت

بـا بهـره گیـری از روش دلفـی نشـان دادند کـه در مجمـوع40 ،

تحقیقمـداری آنـان ارتبـاط معنـاداری وجـود دارد .همچنین

کشـاورزی اسـت کـه مهـم تریـن آنهـا داشـتن تجربـه و مهـارت

ارزشـیابی و پیشـینه ی کاری بیشـترین سـهم را در زمینـه

مهـارت های موردنیاز آموزشـگران هنرسـتان های کشـاورزی
صالحیـت و مهـارت ،مـورد نیـاز آموزشـگران هنرسـتان هـای
عملی در زمینه ی کشـاورزی ،داشـتن علم و دانش کشاورزی،

قـدرت بیـان مناسـب ،اسـتفاده از رهیافـت هـای عملـی و
کاربـردی در تدریـس و داشـتن روحیـه کارآفرینـی و انتقـال

آن بـه فراگیـران مـی باشـد .همچنیـن صالحیـت هـا و مهارت

هـای شناسـایی شـده در سـه طبقـه کلـی شـامل صالحیـت
هـای حرفـه ای (صالحیـت های آموزشـی و مدیریتـی و برنامه
ریـزی) ،صالحیـت هـای شـخصی (شـامل صالحیـت هـای
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در دورههـای آموزشـی کارشناسـان بـا قابلیتهـای حرفـهای
عامـل هایـی چـون میـزان شـرکت در دورههـای آموزشـی

صالحیتهـای تحقیقمـداری مـورد نیـاز کارشناسـان دارد
و در مجمـوع توانسـتند  24درصـد واریانـس صالحیتهـای

حرفـهای مـورد نیـاز کارشناسـان را تبییـن کننـد.

چیـذری و همـکاران ( ،)1387صالحیـت هـای حرفـه ای

مروجـان پیرامـون توسـعه پایـدار كشـاورزی را بررسـی کرده و

باور دارند که دسـتیابی کشـاورزان به سـطح باالتـری از مهارت

و دانـش منـوط بـه آن اسـت کـه مروجـان و کارشناسـان ترویج

شماره  ،42پاییز 1396

خـود دارای قابلیـت هـا و صالحیـت هـای الزم در زمینـه هـای

بنـدی ،مدیریـت بودجـه ،مـدل سـازی روش هـا ،مدیریـت

باشند.

انتقـال مؤثـر مطالـب به روسـتاییان از مهـم تریـن ویژگی های

مختلـف حرفـه ای ،آموزشـی و فنـی بـرای آمـوزش کشـاورزان
دبنـاث و همـکاران ( ،)2014صالحیـت شـغلی و عملکـرد

شـغلی مروجـان وزارت کشـاورزی در تریپـورا امـور خارجـه

(شـمال شـرق هند) بررسـی کردنـد و نشـان دادند که بسـیاری
از مروجان ارشـد کشـاورزی سـطح باالیی از شایسـتگی در کار

و عملکـرد شـغلی داشـتند و شـمار قابـل توجهـی از مروجـان

سـطح عملیاتـی نیـز سـطح متوسـط صالحیـت کار و عملکـرد
شـغلی را دارا بودنـد.

تغییر ،ارزشـیابی و پاسـخگویی و قدرت آموزشـگری و توانایی
کارکنـان ترویـج بـه شـمار مـی آیند.

بـا توجـه به ایـن كه مهـم ترین عامـل تأثیرگـذار در موفقیت

یـك نظام ترویجی ،میزان صالحیت و شایسـتگی آموزشـگران

و كاركنـان ترویـج مـی باشـد ،از ایـن رو ،ایـن تحقیـق بـا هدف

بررسـی سـازه هـای مؤثر بـر صالحیـت حرفـه ای آموزشـگران
شـرکت هـای خدمـات مشـاوره ای فنی و مهندسـی کشـاورزی

شـرق اسـتان گلستان انجام شده اسـت .الزم به یادآوری است

در تحقیقـی کـه مـگان و همـکاران ( ،)2012بـرای بررسـی

در ایـن تحقیـق افـرادی آموزشـگر در نظـر گرفته می شـوند که

دادنـد کـه مروجـان بـا پیشـینه ی کار کمتـر از  5سـال نیـاز بـه

فنـی بـرای بهـره بـرداران در زمینـه گیـاه پزشـکی ،زراعـت،

برنامـه صالحیـت هـای حرفـه ای مروجـان انجام دادند نشـان

توسـعه حرفـه ای بیشـتری در زمینـه هـای گـردآوری داده هـا
دارنـد .در حالـی کـه مروجـان بـا پیشـینه ی کار بیشـتر نیاز به

کمـک در تجزیـه و تحلیـل داده هـا و گـزارش دارنـد.

به ارایه دسـت کم سـه دوره کالس آموزشـی مهارتی و مشـاوره
باغبانـی ،اموردام ،آب وخاک ،مکانیزاسـیون ،شـیالت ،منابع

طبیعـی ،بازاریابـی ،بازارسـانی پرداختـه باشـند (سـازمان
نظام مهندسـی کشـاورزی اسـتان گلسـتان .)1393 ،همچنین

مورفـی و بریونینـگ ( ،)2006صالحیت کارکنـان آموزش و

نگرانـی هـا کـه در قالـب مسـأله مطـرح مـی شـود این اسـت که

صالحیـت هـای آموزشـی و فنـی مـورد نیـاز کارکنـان ترویج به

عامـل هـا بـر صالحیـت حرفـه ای آموزشـگران شـرکت هـای

ترویـج کشـاورزی بررسـی کردنـد و بـه ایـن نتیجـه رسـیدند که
منظـور ارایـه ی یـک آمـوزش اثربخـش و کارا در قالـب چهـار
مقولـه ارتباطـات ،دانـش فنـی ،طراحـی برنامـه و ارزشـیابی و

نظـارت طبقـه بنـدی می شـوند.

اون ( ،)2004در تحقیقـی در مـورد تعییـن صالحیـت های

ضـروری بـرای کارکنـان ترویـج بـه ایـن نتیجـه رسـیدند ،گروه
عامل محیطی

کـدام صالحیـت هـا بـه بیشـترین میـزان اهمیـت دارد وکـدام

خدمات مشـاوره ای فنی و مهندسـی کشـاورزی شـرق اسـتان
گلسـتان نقـش دارنـد؟ بـا توجـه بـه پیشـینه ی تحقیـق ،مـدل

نظـری متغیرهـای مؤثـر بـر صالحیـت حرفـه ای آموزشـگران

شـرکت هـای خدمـات مشـاوره ای فنی و مهندسـی کشـاورزی

در نـگاره ی  1آمـده اسـت.

عامل مدیریتی

عامل آموزشی

صالحیت حرفه ای آموزشگران

شرکت های خدمات مشاوره ای
فنی و مهندسی کشاورزی

ویژگی های فردی

ویژگی های حرفه ای

عامل ارتباطی

نگاره  -1مدل نظری متغیرهای مؤثر بر صالحیت حرفه ای آموزشگران شرکت های خدمات مشاوره ای فنی و مهندسی
کشاورزی
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سازه های موثر بر صالحیت ...

روش شناسی

در ایـن تحقیـق بـرای گـردآوری اطالعـات از دو روش

این تحقیق از نوع ع ّلی-ارتباطی و به لحاظ هدف کاربردی

کتابخانـه (اسـنادی) بـه منظـور آشـنایی بیشـتر بـا پیشـینه

گلستان محدود است .جامعه آماری تحقیق آموزشگران

روش میدانـی بـرای دریافـت اطالعـات مـورد نیـاز تحقیـق از

می باشد .محدوده ی مکانی و جغرافیایی آن به شرق استان

شرکت های خدمات مشاوره ای فنی و مهندسی کشاورزی
شرق استان گلستان هستند که شامل  180تن می باشد و

شمار نمونه بر پایه فرمول کوکران  110تن انتخاب شده اند .به
منظور انتخاب نمونه ها از روش نمونه گیری طبقه ای (برپایه

ی شهرستان) بنابر جدول  1استفاده شد.

جدول  :1پراکنش شمار جامعه و نمونه آماری برپایه ی

شهرستان های شرق استان گلستان
شهرستان

جامعه آماری

شمار نمونه

مراوه تپه
کالله
گالیکش
مینودشت
آزادشهر
گنبد
رامیان
جمع

9
17
12
28
12
88
14
180

6
10
7
17
7
54
9
110

ی موضـوع و دسـتیابی بـه نتایـج تحقیقاتـی انجـام شـده و

پرسشـنامه محقـق سـاخته بهـره گرفته شـد .به منظـور تعیین
روایـی شـکلی پرسشـنامه ،از نقطـه نظرهـا و پیشـنهادهای

متخصصـان گـروه ترویـج و آمـوزش کشـاورزی دانشـگاه آزاد
اسلامی واحـد سـاری اسـتفاده شـد.

بـرای سـنجیدن اعتبـار پرسشـنامههای تهیـه شـده ،با یك

تحقیق پیش آهنگ شـمار 30نسـخه از آن توسـط آموزشگران
اسـتان سـمنان تكمیـل شـد ،كـه پایایـی پرسشـنامههای

تكمیـل شـده بـا اسـتفاده از نرمافـزار  SPSSWin16مـورد

سـنجش قـرار گرفـت و ضریب تتـای ترتیبی  θ=0/94محاسـبه
شـد .ایـن ضریـب گویـای اعتبـار شـایان پذیـرش پرسشـنامه

بـود .بـرای تجزیـه و تحلیل اطالعـات داده ها و آزمـون فرضیه

هـای تحقیـق ،از ضریـب همبسـتگی اسـپیرمن و رگرسـیون

ترتیبـی بـا كمـك نرم افـزار  SPSSWin16اسـتفاده شـد .بـا توجه
بـه ایـن کـه مقیـاس میـزان صالحیـت حرفـه ای ،بـه عنـوان

متغیـر ملاک ،ترتیبـی اسـت و بـه دلیـل رتبـه ای بـودن متغیر
وابسـته از رگرسـیون ترتیبـی اسـتفاده شـد.

ویژگی حرفه ای با پرسش های پیشینه ی کاردر بخش

همچنیـن ،بـرای بررسـی میـزان همگرایـی و واگرایـی

گذراندن دوره های آموزشی ضمن خدمت و درآمد ماهیانه

آموزشـگران و رابطـه هـای علـی -ارتباطـی بیـن ویژگـی هـای

کشاورزی ،پیشینه ی کار به عنوان آموزشگر کشاورزی،

اندازه گیری شد .عامل های مدیریتی ،آموزشی ،محیطی و

ارتباطی به ترتیب با  7 ،5 ،7و  6پرسش ،که دارای طیف پنج
گزینه ای لیکرت(از خیلی کم تا خیلی زیاد در دامنه  1تا )۵

می باشد تشکیل شده بودند .صالحیت حرفه ای از  36پرسش
که دارای طیف  5گزینه ای لیکرت می باشد تشکیل شده بود

دیـدگاه هـای آموزشـگران در رابطـه بـا صالحیـت حرفـه ای

فردی (متغیرهای مسـتقل) و صالحیت حرفه ای آموزشـگران

(متغیـر وابسـته) از روش تحلیـل تفـاوت میانگین هـا با آزمون
هـای نافراسـنجه ای کروسـکال والیـس بـرای بیـش از دو گروه
مسـتقل و مـن ویـت نـی بـرای مقایسـه ی میانگیـن دو گـروه

مسـتقل اسـتفاده شـد .ویژگـی هایـی کـه تحـت تأثیـر بیـش از

و مخاطبان میزان صالحیت خود را با گویه ها در یک مقیاس

یـک متغیرمسـتقل تفـاوت معنـی-داری در میانگیـن نظرهـا

ابراز داشتند .به منظور توصیف کیفی متغیر صالحیت حرفه ای

مانـده اسـتفاده شـدند.

پنج گزینه ای لیکرت (از خیلی کم تا خیلی زیاد در دامنه  1تا )۵

آموزشگران از روش فاصله انحراف معیار از میانگین )ISDM)1
به شرح زیر استفاده شده است (صدیقی و کاخک.)1384 ،
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داشـتند ،حـذف شـدند و دیگـر ویژگی هـای مورد توافـق باقی

یافته ها

 =AضعیفA<Mean-Sd :

یافته ها نشـان دادند که  74تن ( 67درصد) از آموزشـگران

 =CخوبMean<C<Mean+ Sd :

 73تن ( 66درصد) ،از آموزشـگران با بیشـترین فراوانی دارای

 =BمتوسطMean-Sd<B<Mean :

مرد و  36تن ( 33درصد) ،زن بودند .از نظر سـطح تحصیالت،

 =DعالیMean+ Sd<D :

تحصیلات کارشناسـی بودنـد .جـدول  ،2برخـی از ویژگـی

فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

شماره  ،42پاییز 1396

هـای فـردی و حرفـه ای آموزشـگران را نشـان مـی دهـد و

بـود .میانگیـن گذرانـدن دوره هـای آموزشـی ضمـن خدمـت

بود .میانگین پیشـینه ی کار در بخش کشـاورزی  12/35سـال

پاسـخگویان برابـر  1/26میلیـون تومـان بوده اسـت.

گویـای آن اسـت کـه میانگین سـنی آموزشـگران  37/41سـال
بود .پیشـینه ی کار به عنوان آموزشـگر کشـاورزی  9/35سـال

کارشناسـان  154/62سـاعت بـود .میانگیـن درآمـد ماهانـه

جدول  :2آمار توصیفی برخی از ویژگی های فردی و حرفه ای کارشناسان
متغیر
سن (سال)
پیشینه ی کاردر بخش کشاورزی (سال)
پیشینه ی کار به عنوان آموزشگر کشاورزی (سال)
گذراندن دوره های آموزشی ضمن خدمت (ساعت)
درآمد ماهیانه (میلیون تومان)

میانگین

کمینه

بیشینه

انحراف معیار

37/41
12/35
9/35
141/7
1/26

23
1
1
10
0/4

56
29
32
800
4

7/34
7/13
7/64
154/62
0/5

عامـل هـای مدیریتـی ،آموزشـی ،محیطـی و ارتباطـی بـه

نیازهـای آموزشـی آموزشـگران پیـش از برگـزاری دوره هـای

لیکـرت(از خیلـی کـم تـا خیلی زیـاد در دامنه  1تا  )۵می باشـد

در عامـل محیطی ،میـزان رضایت همـکاران از یکدیگر ،میزان

ترتیـب بـا  7 ،5 ،7و  6سـئوال ،کـه دارای طیـف پنـج گزینه ای
تشـکیل شـده بودند .در عامـل مدیریتـی ،متغیرهـای توانایی

رهبـری و هدایـت رییس آموزشـگر ،اجرای مصوبه هـا و قانون
هـای حـوزه کاری و توانایـی تحلیـل موقعیت رییس آموزشـگر
بـه ترتیـب باالتریـن اولویـت ها را بـه خـود اختصـاص داده اند.

در عامـل آموزشـی ،متغیرهـای میـزان شـرکت آموزشـگر در

دوره هـای آموزشـی ،بـه روز سـازی آموزشـگران و تعییـن

آموزشـی در اولویـت هـای اول تـا سـوم قـرار داشـتند .همچنین

کارمـداری رییس آموزشـگر و میزان توانایی رییس آموزشـگر در
ایجـاد انگیـزه به ترتیب باالتریـن اولویت ها را بـه خود اختصاص

داده انـد .در عامـل ارتباطـی نیـز ،میـزان ارتبـاط آموزشـگر
بـا همـکاران ،میـزان ارتبـاط آموزشـگر بـا کارشناسـان جهـاد

کشـاورزی و میـزان ارتبـاط آموزشـگر با کشـاورزان و روسـتاییان

در اولویـت هـای اول تـا سـوم قرار داشـتند (جـدول .)3

جدول  :3رتبه بندی عامل های مدیریتی ،آموزشی ،محیطی و ارتباطی از دیدگاه افراد مورد بررسی
عامل

متغیر

مدیریتی

توانایی رهبری و هدایت رییس آموزشگر
اجرای مصوبه ها و قانون های حوزه کاری
توانایی تحلیل موقعیت رییس آموزشگر
سازمان دهی امور و کنترل فعالیت ها
ایجاد هماهنگی بین فعالیت های مختلف
بهره گیری از بازخوردها توسط رییس
گروه بندی

3/89
4/20
4/10
4/14
4/04
3/94
3/96

میزان شرکت آموزشگر در دوره های آموزشی
به روز سازی آموزشگران
تعیین نیازهای آموزشی آموزشگران پیش از برگزاری دوره های
آموزشی
میزان سازگاری دوره های گذرانده شده با نیازهای شغلی آموزشگر
هماهنگی آموزش دانشگاهی با شغل کنونی آموزشگر

3/98
3/73
3/71

0/90
0/85
0/94

3/68
3/66

0/94
1/23

25/48
33/57

میزان رضایت همکاران از یکدیگر
میزان کارمداری رییس آموزشگر
میزان توانایی رییس آموزشگر در ایجاد انگیزه
میزان مشارکت آموزشگر در کارها

4/01
3/96
3/72
3/46

0/74
0/78
0/87
0/96

18/35
19/61
23/25
27/84

آموزشی

محیطی

میانگین
رتبه ای

انحراف
معیار

درصد ضریب
تغییرات

رتبه

0/58
0/65
0/63
0/64
0/66
0/75
0/88

14/91
15/37
15/47
15/81
16/41
18/94
22/13

1
2
3
4
5
6
7

22/56
22/85
25/29

1
2
3
4
5
1
2
3
4
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ادامه جدول 3
عامل

متغیر

محیطی

میزان وجود داشتن ابزار مناسب (رایانه ،اینترنت ،ابزار کمک
آموزشی) در محل کار آموزشگر
میزان مطلوب بودن شرایط فیزیکی (دما ،رطوبت ،تهویه ،نور و
صدا) در محل کار آموزشگر
میزان وجود داشتن ابزار و اداوات کشاورزی در محل کار آموزشگر

3/15

میزان ارتباط آموزشگر با همکاران
میزان ارتباط آموزشگر با کارشناسان جهاد کشاورزی
میزان ارتباط آموزشگر با کشاورزان و روستاییان
میزان استفاده از رایانه و اینترنت و شبکه های اجتماعی
میزان ارتباط آموزشگر با پژوهشگران
توانایی درک واژه های گفتاری و گویش رایج روستاییان

4/06
3/99
3/70
3/90
3/64
3/32

ارتباطی

صالحیـت حرفـه ای از  36پرسـش نیـز کـه دارای طیـف

لیکـرت بودند تشـکیل شـده بـود و مخاطبان میـزان صالحیت
خـود را ابـراز داشـتند .یافتـه هـای مقایسـه میانگیـن نظرهـا
نشـان دادنـد ،در مورد یـازده ویژگـی از ویژگی هـای صالحیت

حرفه ای شـامل برقراری ارتباط مناسـب با همـكاران ،توانایی
برقـراری ارتبـاط بـا سـازمان هـا و مراکـز علمـی (محققـان)،

میـزان خودبـاوری در شـغل ،میـزان اعتمـاد بـه نفـس ،میزان
رابطـه هـای عاطفـی ،مهـارت در بررسـی و مـرور پیشـینه ی

تحقیـق ،توانایـی تحقیقـات مزرعـه ای ،مهـارت تفسـیر داده
هـا ،توانایـی پاسـخگویی بـه مخاطبـان ،توانایـی کار در محیط

مجـازی (توانایی اسـتفاده از رایانـه) ،مدیریت بحـران (کنترل
بحـران بـه بهتریـن حالـت) ،بیـن آموزشـگران توافـق وجـود

نداشـت .ایـن یـازده ویژگـی صالحیـت حرفـه ای بـه علـت

تأثیرپذیـری از بیـش از یـک متغیـر ویژگـی فـردی و معنـی دار

میانگین
رتبه ای

انحراف
معیار

درصد ضریب
تغییرات

رتبه

3/60

1/01

27/96

5

3/67

1/08

29/54

6

1/20

38/22

7

0/75
0/84
0/82
0/95
0/97
0/90

18/34
21/06
22/14
24/30
26/61
27/02

1
2
3
4
5
6

شـدن اختلاف نظرهـا حـذف شـدند و در نهایـت  25ویژگـی

صالحیـت حرفـه ای که بـا درصد اطمینـان باالیی مـورد توافق
بودنـد اسـتخراج و مـورد شناسـایی قـرار گرفتنـد.

از بین  25پرسش در جدول  ،4متغیرهای میزان مسئولیت

پذیر بودن ،مهارت برقراری ارتباط مناسب با روستاییان،

داشتن علم و دانش کشاورزی ،استفاده از رهیافت های عملی
و کاربردی در تدریس و مدیریت زمان (استفاده از زمان به
بهترین وجه) به ترتیب باالترین اولویت ها را در صالحیت

حرفه ای آموزشگران به خود اختصاص داده اند .همچنین
داشتن سواد اطالعاتی(مجازی) ،مهارت در تهیه پوسترها و
نشریه های ترویجی ،آگاهی از روش های تحقیق ،آشنایی با

آموزش بزرگساالن و میزان آشنایی با گویش محلی به ترتیب
پایین ترین اولویت ها را در صالحیت حرفه ای آموزشگران به
خود اختصاص داده اند.

جدول  :4رتبه بندی صالحیت حرفه ای آموزشگران از دیدگاه افراد مورد بررسی
صالحیت
میزان مسئولیت پذیر بودن
مهارت برقراری ارتباط مناسب با روستاییان
داشتن علم و دانش کشاورزی
استفاده از رهیافت های عملی و کاربردی در تدریس
مدیریت زمان (استفاده از زمان به بهترین وجه)
برنامه ریزی و تدوین برنامه ها
داشتن شخصیت قوی
استفاده از فناوری های ارتباطی
به كارگیری روش های مناسب آموزشی
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میانگین
رتبه ای

انحراف
معیار

درصد ضریب
تغییرات

رتبه

4/30
4/15
4/12
4/05
4/11
3/82
4/03
4/2
4/19

0/64
0/63
0/64
0/7
0/73
0/68
0/72
0/76
0/76

14/96
15/27
15/46
17/36
17/7
17/81
17/94
18/19
18/23

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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ادامه جدول 4
میانگین
رتبه ای

انحراف
معیار

درصد ضریب
تغییرات

رتبه

متغیر

4/12

0/75

18/23

10

مدیریت تغییر (توانایی مدیریت در دگرگونی های به هنگام و سریع)

3/99

0/75

18/92

12

مهارت نفوذ در دیگران

3/96

میزان خود کنترلی

توانایی ایجاد تنوع در برنامه های ترویجی

ارایه پیشنهادها

داشتن تجربه و مهارت عملی در زمینه کشاورزی (مهارت فنی و تخصصی)
مدیریت بودجه (بودجه بندی)

اجرای مناسب برنامه ها

4/15
3/96

4/14
3/98

0/81

20/31

3/98

مهارت گرد آوری اطالعات و داده ها در منطقه

3/95

مهارت در تهیه پوسترها و نشریه های ترویجی

3/56

آگاهی از روش های تحقیق

آشنایی با آموزش بزرگساالن

میزان آشنایی با گویش محلی

میانگیـن رتبـه ای پاسـخگویان بر پایـه ی میزان صالحیت

حرفـه ای  2/53شـد کـه بیانگـر؛ در حد خوب ،می باشـد .گروه

بندی آموزشـگران از لحاظ میـزان صالحیت حرفه ای با روش
فاصلـه انحـراف معیـار از میانگیـن ذکـر شـده در بخـش مـواد و
روش هـا (صدیقـی و کاخـک )1384 ،صـورت گرفـت .یافتـه ها
نشـان دادند که پاسخگویان با بیشـترین فراوانی(33/6درصد)

صالحیـت حرفـه ای را در سـطح متوسـط 30/9 ،درصد در حد
خـوب19/1 ،درصـد در حد عالی و  16/4درصـد در حد ضعیف
ارزیابی کردنـد (جدول .)5

0/76

19/09

0/81

توانایی در استفاده از ابزارهای آموزشی و ترویجی

داشتن سواد اطالعاتی(مجازی)

0/75

19/01
19/51

4/12

تجزیه و تحلیل اطالعات

0/78

18/88

0/79
0/84
0/85

4/05

0/87
0/92

4/07

0/85

3/92

0/96

3/68

1/12

1/01

3/82

19/72
20/47
21/11
22/04
22/73
23/73
24/48
26/47

30/55

11
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24
25

جدول  :5توزیع فراوانی پاسخگویان بر پایه سطح صالحیت

حرفه ای
سطح

فراوانی

درصد معتبر

درصد انباشته

ضعیف
متوسط
خوب

18
37
34

16/4
33/6
30/9

16/4
50
80/9

بـراى اسـتفاده از آمـار فراسـنجه ای یـا نافراسـنجه ای،

نرمـال بـودن یا نبـودن توزیع داده هـا از آزمـون كولموگروف-

اسـمیرنف اسـتفاده شـد(جدول .)6

جدول  -6بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق
متغیر
صالحیت حرفه ای
عامل مدیریتی
عامل آموزشی
عامل محیطی
عامل ارتباطی
سن (سال)
پیشینه ی کاردر بخش کشاورزی (سال)
پیشینه ی کار به عنوان آموزشگر کشاورزی (سال)
درآمد ماهیانه (میلیون تومان)
آموزش ضمن خدمت (ساعت)

میانگین

انحراف
معیار

آزمون ()K-S

Sig

2/53
4/06
3/85
3/65
3/85
37/41
12/35
9/35
1/26
141/7

0/98
0/51
0/76
0/63
0/62
7/34
7/13
7/64
0/5
154/62

2/14
4/05
3/27
3/72
3/55
0/84
1/54
1/84
2/47
2/87

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/48
0/02
0/002
0/000
0/000
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برابـر اطالعـات جـدول  ،6نتیجـه ی آزمـون كولموگـروف-

اسـمیرنف بـراى متغیرهـا بـه جـز سـن معنـی دار اسـت ،یعنی
توزیـع داده هـا نرمـال نمـی باشـد .در نتیجـه ،بـرای آزمـون

شـماری از فرضیـه هـای تحقیـق از ضریـب همبسـتگی
اسـپیرمن اسـتفاده شـد .همـان گونـه کـه در جـدول  7دیـده

بـه ترتیـب  0/243 ،0/227و  0/096بـه دسـت آمـد کـه می توان

نتیجه گرفت ،متغیرهای مسـتقل می توانند بخشـی از احتمال

تغییرپذیـری سـطح صالحیـت حرفـه ای را تبییـن کننـد.

جدول  :8تناسب داده های مشاهده شده با مدل برآورد شده

مـی شـود ،بیـن عامـل مدیریتـی ،عامـل آموزشـی و عامـل

مدل

خطـا رابطـه ی مثبـت و معنـاداری وجـود دارد ،همچنین بین

بیشینه قابلیت موجود
برای تبیین واریانس
نهایی

ارتباطـی بـا میـزان صالحیـت حرفـه ای در سـطح یـک درصـد
میـزان صالحیـت حرفـه ای افـراد مـورد بررسـی در رابطـه بـا
عامـل محیطـی در سـطح پنـج درصـد خطـا رابطـه ی مثبـت

درست نمایی
تابع احتمالی

و معنـاداری وجـود دارد ،در نتیجـه فرضیـه سـطح معنـی

کشـاورزی ،پیشـینه ی کار بـه عنـوان آموزشـگر کشـاورزی،
حقـوق ماهانه ،مجموع سـاعت هـای آموزش ضمـن خدمت با

میـزان صالحیت حرفه ای رابطه ی معناداری مشـاهده نشـد.
جدول  :7خالصه همبستگی بین متغیر های تحقیق با
متغیر
عامل مدیریتی
عامل آموزشی
عامل محیطی
عامل ارتباطی
سن
پیشینه ی کاردر بخش کشاورزی
پیشینه ی کار به عنوان آموزشگر
کشاورزی
حقوق ماهانه
مجموع ساعت های آموزش
ضمن خدمت

67/171

28/302

2

0/000

حرفـه ای مشـاهده می شـود .بنابر داده های جـدول  9معادله

ی لوجیـت رگرسـیون ترتیبـی به صورت زیر نوشـته می شـود.
Y= 7/18+ 0/884 X1 +0/956X2

صالحیت حرفه ای =Y
عامل مدیریتی =X1

r

P

0/366
0/439
0/223
0/298
0/03
-0/014
0/111

0/000
0/000
0/019
0/002
0/757
0/883
0/250

مقـدار متغیرهـای مسـتقل ،میـزان صالحیـت حرفـه ای

0/099
-0/156

0/305
0/104

اهمیـت بیشـتری در مقایسـه بـا عامـل دیگـر دارد .شـاخص

عامل آموزشی =X2

بـر ایـن پایـه ،مشـاهده مـی شـود کـه دو عامـل مدیریتـی و

آموزشـی بـه صـورت مثبت بـر احتمـال تغییرپذیـری صالحیت

حرفـه ای آموزشـگران تأثیرگذارنـد .بدیـن معنی که بـا افزایش
آموزشـگران افزایـش پیـدا مـی کنـد .همچنین عامل آموزشـی
بـرآورد عامـل آموزشـی  0/956محاسـبه شـده ،نشـان دهنـده

بـا توجـه بـه ایـن کـه مقیـاس میـزان صالحیـت حرفـه ای،

بـه عنـوان متغیـر ملاک ،ترتیبـی اسـت ،از رگرسـیون ترتیبـی
اسـتفاده شـد .یافتـه هـای رگرسـیون ترتیبـی بـا اسـتفاده از

 SPSSWin16در جـدول  6آمـده اسـت .نتیجـه ی ایـن تحلیـل
نشـان داد ،مـدل رگرسـیونی بـا توجـه بـه معنـی دار شـدن کای

اسـکور ( χ 2 = 28/302و )P=0/000دارای بـرازش خوبـی مـی
باشـد و متغیرهـا توانایـی تبییـن مـدل را دارنـد .از سـوی دیگر
مقـدار سـه شـبه  R2کاکـس و سـنل ،2نـاگل کـرک 3و مـک فادن

4

82

95/473

-

-

-

در جـدول  ،9برآورد فراسـنجه های تأثیرگـذار بر صالحیت

که در آن:

سطح صالحیت حرفه ای آموزشگران

χ2

Pseudo R2 Cox and Snell=0.227
Pseudo R2 Nagelkerke= 0.243
Pseudo R2 McFadden= 0.096

داری تحقیـق مبنـی بـر ارتبـاط بیـن ایـن متغیرهـا تاییـد مـی
شـود .بیـن عامـل محیطـی ،سـن ،پیشـینه ی کار در بخـش

df

P
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ی آن اسـت کـه در شـرایط ثابـت مانـدن تأثیـر متغیرهـای

مـدل ،افزایـش یـک واحـد در عامل آموزشـی ،موجـب افزایش
0/956واحـدی در نسـبت لگاریتـم متغیـر میـزان صالحیـت

حرفـه ای مـی شـود.

جدول  :9برآورد فراسنجه های تأثیرگذار بر صالحیت حرفه ای
متغیر

برآورد

SE

Wald

P

عامل مدیریتی
عامل آموزشی

0/884
0/956

0/387
0/269

5/207
12/672

0/022
0/000
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بحث و نتیجه گیری

علـم و دانـش کشـاورزی ،اسـتفاده از رهیافـت هـای عملـی و

كارشناسـان ترویـج فعـال در عرصـه عملیاتـی ،بایـد دارای

کاربـردی در تدریـس و مدیریـت زمـان (اسـتفاده از زمـان بـه

برنامـه هـای آموزشـی بـا كیفیـت ،مرتبـط و مهـم را بـه جامعه

حرفـه ای آموزشـگران بـه خود اختصـاص داده انـد .همچنین

چندیـن زمینـه صالحیـت هـای ضـروری باشـند تـا بتواننـد
روسـتایی ارایـه كننـد (احمدپـور و همـکاران .)1394 ،در
ایـن راسـتا هـدف کلـی تحقیـق ،بررسـی سـازه هـای مؤثـر

بـر صالحیـت حرفـه ای آموزشـگران شـرکت هـای خدمـات

مشـاوره ای فنی و مهندسـی کشـاورزی شـرق اسـتان گلسـتان
مـی باشـد.

بهتریـن وجـه) بـه ترتیـب باالتریـن اولویـت هـا را در صالحیت
داشـتن سـواد اطالعاتی(مجازی) ،مهارت در تهیه پوسـترها و
نشـریه هـای ترویجی ،آگاهـی از روش هـای تحقیق ،آشـنایی
بـا آمـوزش بزرگسـاالن و میـزان آشـنایی بـا گویـش محلـی بـه

ترتیـب پاییـن تریـن اولویـت هـا را در صالحیـت حرفـه ای
آموزشـگران بـه خـود اختصـاص داده انـد.

یافته ها نشـان دادنـد که  74تن ( 67درصد) از آموزشـگران

بنابـر نتایـج ،بیـن عامل مدیریتـی و متغیـر صالحیت حرفه

تحصیلات 73 ،تـن ( 66درصـد) ،از آموزشـگران بـا بیشـترین

و معنـاداری وجـود دارد ،یعنـی هر چـه عامل مدیریتی بیشـتر

مـرد و  36تـن ( 33درصـد) ،زن بودنـد .از نظـر سـطح
فراوانـی دارای تحصیلات کارشناسـی بودنـد .میانگین سـنی

آموزشـگران  37/41سـال بـود .میانگیـن پیشـینه ی کار در
بخـش کشـاورزی  12/35سـال بـود کـه نشـان دهنـده داشـتن
تجربـه کاری متوسـط پاسـخگویان مـی باشـد .پیشـینه ی

آموزشـگری  9/35سـال بـود کـه بیانگـر پیشـینه ی کاری بـه
نسـبت خوب آموزشـگری اسـت .میانگین گذراندن دوره های

آموزشـی ضمـن خدمـت کارشناسـان  154/62سـاعت بـود.

میانگیـن درآمد ماهانه پاسـخگویان برابـر  1/26میلیون تومان
بـوده اسـت .در عامـل مدیریتـی ،متغیرهای توانایـی رهبری و
هدایـت رییـس آموزشـگر ،اجـرای مصوبـه هـا و قانـون هـای

حـوزه کاری و توانایـی تحلیـل موقعیـت رییـس آموزشـگر بـه

ترتیـب باالتریـن اولویـت ها را به خـود اختصـاص داده اند .در
عامـل آموزشـی ،متغیرهـای میزان شـرکت آموزشـگر در دوره

هـای آموزشـی ،بـه روز سـازی آموزشـگران و تعییـن نیازهـای
آموزشـی آموزشـگران پیش از برگزاری دوره های آموزشـی در
اولویـت هـای اول تـا سـوم قـرار داشـتند.

ای آموزشـگران در سـطح یـک درصـد خطا همبسـتگی مثبت

مـورد توجـه قـرار گیـرد صالحیـت حرفـه ای آموزشـگران هـم

بیشـتر مـی شـود .ایـن دسـت آورد بـا یافتـه هـای رضایـی و
همـکاران ( )1391و رجبـی و همـکاران ( ،)1391موسـوی
و همـکاران ( ،)1382اون ( )2004و پزشـکی راد و همـکاران
( ،)1994در یـک راستاسـت .بیـن عامـل آموزشـی و متغیـر

صالحیـت حرفـه ای آموزشـگران در سـطح یـک درصـد خطـا

همبسـتگی مثبـت و معنـاداری وجـود دارد ،یعنـی هـر چـه
عامل آموزشـی بیشـتر مـورد توجه قـرار گیرد صالحیـت حرفه

ای آموزشـگران هـم بیشـتر مـی شـود.

این دسـت آورد با یافته های سـیاهی و همـکاران (،)1393

رجبـی و همـکاران ( ،)1391نامـدار و همـکاران (،)1389

چیـذری و همـکاران ( ،)1387سـیاهی ( )1386و موسـوی و

همـکاران ( ،)1382در یـک راستاسـت .بیـن عامـل ارتباطی و

متغیـر صالحیـت حرفـه ای آموزشـگران در سـطح یـک درصد
خطـا همبسـتگی مثبـت و معنـاداری وجـود دارد .یعنـی هـر
چـه عامـل ارتباطـی بیشـتر مـورد توجـه قـرار گیـرد صالحیـت

همچنیـن در عامـل محیطـی ،میـزان رضایـت همـکاران

حرفـه ای آموزشـگران هـم بیشـتر مـی شـود .این دسـت آورد

توانایـی رییـس آموزشـگر در ایجـاد انگیـزه به ترتیـب باالترین

عامـل محیطـی و متغیـر صالحیـت حرفـه ای آموزشـگران در

از یکدیگـر ،میـزان کارمـداری رییـس آموزشـگر و میـزان
اولویـت هـا را بـه خـود اختصـاص داده انـد .در عامـل ارتباطی

نیـز ،میـزان ارتبـاط آموزشـگر بـا همـکاران ،میـزان ارتبـاط

آموزشـگر بـا کارشناسـان جهـاد کشـاورزی و میـزان ارتبـاط
آموزشـگر بـا کشـاورزان و روسـتاییان در اولویـت هـای اول تـا
سـوم قـرار داشـتند .متغیرهای میزان مسـئولیت پذیـر بودن،

مهـارت برقـراری ارتبـاط مناسـب بـا روسـتاییان ،داشـتن

بـا یافتـه مورفـی و بریونینـگ ( )2006در یک راستاسـت .بین

سـطح پنـج درصـد خطا همبسـتگی مثبـت و معنـاداری وجود
دارد .یعنـی هـر چـه عامـل محیطـی بیشـتر مـورد توجـه قـرار
گیـرد صالحیـت حرفـه ای آموزشـگران هـم بیشـتر مـی شـود.
ایـن دسـت آورد بـا یافتـه عزیـزی خالخیلی و زمانـی (،)1391

در یـک راستاسـت .تحلیـل رگرسـیون ترتیبـی نشـان داد ،دو
عامـل؛ آموزشـی و مدیریتـی احتمـال تغییـر سـطح صالحیت

فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

83

سازه های موثر بر صالحیت ...

حرفـه ای آموزشـگران را تحـت تأثیـر قـرار مـی دهنـد .ایـن

رضایـت منـدی و ایجـاد انگیـزه در آموزشـگران را بـه خوبـی

ای آموزشـگران بایـد بـا توجـه بـه عامـل هـای آموزشـی و

 -شـرکت هـای خدمـات مشـاوره ای فنـی و مهندسـی

دسـت آورد گویـای آن اسـت کـه ارتقـای صالحیـت حرفـه
مدیریتـی انجـام گـردد .بـا توجـه بـه دسـت آوردهـای تحقیـق

پیشـنهادهای زیـر ارایـه مـی شـوند.

داشـته باشند.

کشـاورزی مـی بایـد تعامـل کارشناسـان شـرکت ها بـا یکدیگر
را تسـهیل کنند و برای اسـتفاده از نظرهای کارشناسـان جهاد

 -بـه سـهام داران و مدیـران شـرکت هـای خدمـات مشـاوره

کشـاورزی و ارتبـاط بیشـتر با آنـان ،برگزاری نشسـت های هم

آموزشـگران در دوره هـای آموزشـی شـرایط مناسـب فراهـم

 -مدیران شـرکت های خدمات مشـاوره ای فنی و مهندسی

ای فنـی و مهندسـی کشـاورزی تأکیـد مـی شـود بـرای شـرکت
سـازند و در زمینـه بـه روزسـازی دانـش نیـروی انسـانی بـا
اسـتفاده از بروشـور و روزنامـه دیـواری و کالس اقدام و پیش از

برگـزاری دوره هـای آموزشـی نیازسـنجی انجـام شـود.

 -اعضـای هیـات مدیـره شـرکت هـای خدمـات مشـاوره ای

فنی و مهندسـی کشاورزی الزم اسـت از افرادی برای مدیریت
شـرکت اسـتفاده کننـد کـه توانایـی تحلیـل موقعیـت مناسـب

را داشـته و بـه عنـوان رهبـر و هدایـت گـر باشـند .همچنیـن
توانایـی اجـرای مصوبـه ها و قانون هـای حوزه کاری ،سـازمان
دهـی امـور و کنتـرل فعالیت ها ،توجـه به کار همراه بـا افزایش

اندیشـی در منطقـه بسـیار ضـروری خواهـد بـود.

کشـاورزی بـرای برقـراری ارتباطـات مناسـب آموزشـگران بـا

روسـتاییان محیطی مناسـب فراهم آورند و طی برگزاری دوره

هـای آموزشـی بـرای آنـان ،مهـارت هایـی همچون مسـئولیت
پذیـر بـودن ،داشـتن علـم و دانـش کشـاورزی ،اسـتفاده از

رهیافـت هـای عملـی و کاربـردی در تدریـس و مدیریـت زمان
را در آموزشـگران بهبـود بخشـند.
پی نوشت

1- Interval of Standard Deviation from the Mean
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Abstract
Consulting educators are required to have professional skills and competencies to do their job properly.
The purpose of this research was to investigate variables affecting professional competencies of agricultural engineering consultants in the East Golestan Province. Methodologically, this research is a causal-relation and applied study. The statistical population consisted of 180 agricultural consultants. According to
the Cochran formula, a sample size of 110 was selected using stratified random sampling method. The data
collection tool was a researcher-made questionnaire, with content validity was confirmed by agricultural
extension experts at Sari Islamic Azad University and reliability estimated to be 0.94, using ordinal theta
coefficient. Data processing was conducted using SPSSWin16. The analysed results showed that, 33.6%
of respondents ranked their professional competencies at intermediate level, while 16.4% considered it
at the weak level. The results also indicated that variables management, educational, communication and
environmental factors had significant positive correlation with professional competencies. Based on the
ordinal regression findings, two factors namely management and education had significant positive role in
probability of estimating the level of professional competence of the consulting educators.
Index Terms: Agricultural educator, professional competency, educational factor, management factor
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