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مربيان حرفهاي توسعه سطح تعيين و بررسي
جهاد کشاورزي وزارت آموزش مجتمعهاي و مراکز

bb

چکيده
به توجه با ميباشند. تعامل در يکديگر با و ميدهند نظام را تشكيل آن ارکان که است، اساسي زيرسـاختهاي داراي آموزشـي هر نظام
کشاورزي مربيان کيفي براي ارتقاء سطح بايد آموزش بخش هستند ، مربيان کشاورزي آموزش نظام اساسي در مولفه هاي  از يكي اينکه
تعيين حرفهاي۱ مربيان توسعه سطوح بايد، برنامهريزي اين از قبل اما باشد. د اشته مناسبي برنامهريزي حرفه اي مربيان آنها به تبديل و
و مجتمعها مربيان حرفهاي توسعه سطوح تعيين اساسي هد ف تحقيق اين در است. نموده تالش راستا اين در حاضر تحقيق که گردد،
همبستگي و توصيفي تحقيق نوع نمود . برنامهريزي آنها حرفه اي توسعه براي بتوان آن اساس بر تا است، کشور کشاورزي آموزش مراکز
آموزش مراکز مربيان تحقيق آماري جامعه است. شده پايايي آن سنجيده و ميباشد، که روايي پرسشنامه نيز دادهها گردآوري ابزار و بوده
محاسبه و کوکران فرمول نيز بر اساس حجم نمونه نفر ميباشد و حد ود۴۹۰ آمار موجود تعداد آنان که بر اساس مي باشند ، جهادکشاورزي
استفاده با داده ها است. شده طبقاتي استفاده تصادفي نمونه گيري شيوه از مربيان انتخاب به منظور برآورد گرد يده است. نفر ۱۰۴ واريانس
توصيف و عاملي و تحليل ميانگينها همبستگي، مقايسه رگرسيون، تحليل کمک با و ميانه تغيير و ضريب و ميانگين، درصد از فراواني،
بااليي قرار بسيار و باال در سطوح حرفهاي مقياسهاي توسعه تمامي زمينه در که مربيان است آن از حاصله حاکي شده اند. نتايج تحليل
کرد ن دوره زمينه طي در ني) ميانگينها (من وايت مقايسه آزمون دارند. قرار حرفه اي از نظر توسعه مطلوبي سـطوح در عمدتا و داشـته
سطوح زمينه د ر واليس) (کروسکال ميانگينها مقايسـه آزمون اسـت. بوده عملياتي معنيد ار تحقيق هدايت فقط در مقياس بد وخدمت
د کتري در سطوح فراگيران عملياتي آموزشـي، هدايت تحقيق کارگاههاي در مشـارکت متغيرهاي؛ ميدهدکه نشـان تحصيلي مختلف
را باالتري رتبه علمي هيأت اعضاء در حرفهاي انجمنهاي د ر عضويت نيز علمي مرتبه نظر از همچنين و داشتند بيشتري رتبه ميانگين
توسعهحرفه ايميباشد. سابقه تدريسوسطح تدريسبا تحصيالت، ارتباطسن، دهنده نتايجهمبستگينشان نشانداد هومعنيدار شد .
با را عامل د ه نيز تائيدي عاملي تحليل ميباشد. حرفهاي توسعه سطح در فراگيران سن و تاثير ميزان تحصيالت بيانگر نتايج رگرسيون

داشت. تفاوت جزيي موارد برخي در و زيادي داشته مشابهت استاندارد با شاخصهاي که داد ه، نشان واريانس تبيين ٪۶۰ حدود

يادگيري اثربخش، خود محيط همقطاران، با مشارکت کشاورزي، جهاد آموزشي مجتمعهاي مربيان حرفهاي، كلمات کليدي: توسعه
تدريس کيفيت بهبود درسي، برنامه ارزيابي،
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مقدمه
ــت، مربياني اس تربيت ــي هر نظام آموزش مولفههاي حياتي در يكي از
از پس که فراگيراني ــد، دهن فراگيران آموزش به ــر موث نحو بتوانند به ــه ک
در نظام ــند. باش نظر مورد در زمينه کافي ــارت مه و دانش داراي ــوزش آم
ويژهاي اهميت توانمند از مربيان تربيت نيز ــاورزي جهاد کش وزارت آموزش
ضمن و بدو دورههاي طريق از ميگردد، که تالش طوري به است. برخوردار
نمايد. ــتخدام اس مربيان را قبل خدمت دوره توجه به با همچنين و خد مت
فني داراي دانش ــاورزي بيشتر کش جهاد وزارت ــي آموزش مراکز مربيان اما

استاندارد  حرفه اي ــعه توس محتوي زمينه در و بوده ــاورزي کش تخصصي و
مقياسهاي تدوين به راه حل مي توان که به عنوان ندارند، چنداني اطالعات

نمود (۱). اشاره آن در بين مربيان سنجش و حرفه اي توسعه
به و ــتخدام اس ــاورزي و تخصصي کش فني ــش دان ــاس اس بر ــان مربي
کمي بسيار دانش ــي آموزش مهارتهاي زمينه در آنها ــوند. ميش کارگيري
تدوين .(۱) باشند مطرح حرفهاي مربي يک عنوان نمي توانند به و ــته داش
که دارند، ــي يادد ه توان مربياني که ــت، اس آن بيانگر نيز ــي اهداف آموزش
اين به ــند. دستيابي باش داشته قبولي حد قابل در را ــي آموزش مهارتهاي
مربياني يعني نيست، ــر ميس مربيان حرفهاي ــتن داش د راختيار با هدف جز
آموزشي و مهارت خاص، زمينه يك در تخصصي د انش داشتن بر عالوه که
بايد مربيان اساس اين بر ــند. باش ــته داش نيز فراگيران را به آن توان انتقال
به د رستي ــووليت را به مس اين بتوانند تا ــند، باش دارا را خاصي ويژگيهاي

Pajouhesh & Sazandegi No 74 pp: 172-184

Surveying and determination the level of  professional development in trainers of agricultural-jihad training 
complex and centers.
By: Shahpasand,M.R.,Ph.D. Student of Agricultural Extension in Tehran University
Hedjazi,Y., Member of Scientific Board of Tehran University
Rezvanfar,A., Member of Scientific Board of Tehran University
Saebi,M., Member of Scientific Board of Institute for Advanced Education and Research on Management and 
Planning 
Each educational system includes basic infrastructures which form the basis of the system that interact with eachother. 
As the agricultural trainer is one of the vital component in the agricultural educational systems, therefore, appropriate 
planning should be done for increasing their qualification levels and promote them into professional trainers. But before 
planning for them, first of all, their professional development level should be determined and this study attempts to do 
this thing. In this study, trainers` professional development level in Agricultural- jihad Training Complex and Centers 
in all over of Iran were determined to plan for their professional development. Studying method was descriptive and 
correlation and also data gathering device was questionnaire which its reliability and validity after designing were 
assessed. Trainers was studying statistical population which were approximately 490 people according to current 
information. Sample quantity were 104 people which were obtained by Cocran formula and variance calculation. In 
order to select samples, classified random sampling were used. Data was analyzed with SPSS software by following 
factors: frequency, percentage, mean, median, Coefficient of variance, regression, correlation, means comparison and 
factor analysis. Results show trainers in all aspects of professional development scales are in high and veryhigh levels, 
and from the professional development point of view are mostly suitable. Only if they passed pre-service training 
course in conducting operational research of students, means comparison test(the mann-whitney.U test) are significant. 
Means comparison test (kruskal-wallis) of attending in educational workshop, conducting operational research of 
student revealed Ph.D level trainers have high ranking mean among different educational degree variables. Moreover, 
membership in the professional societies among university fellows, showed higher ranking and significant. Correlation 
results shows the relation between age,  level of higher education degree and teaching practice with professional 
development. Regression results demonstrate level of higher education degree and the age of trainers affect the 
professional development. In addition factor analysis show 10 factors with nearly 60% variance which mainly have 
similarly with standard scales and ofcourse have very little differences.

Keywords: Professional development, Trainers of Agricultural-jihad Training Complex, Participate with peers, 
Effective learning environment, Self assessment, Curriculum, Improving teaching quality   
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رسانند. انجام
در آن ــاد زي ــيار بس تاثير و ــي نظام آموزش در مربي ــت اهمي و ــش نق
مربيان حرفهاي توسعه زمينه در تا ــد ه ش فراگيران، باعث تحصيلي موفقيت
روشهاي متنوعي و الگوها و شود مطرح زياد ي بحث هاي ــطح جهاني س در
نظارت، مطالعاتي، ــاي گروهه ارزيابي، يا ــاهده مش کارورزي، ــون: الگوي چ
ــردد(۱۱). گ ارائه آن براي ــي پژوهش عمليات ــده و ش هدايت ــاي فعاليته
آموزشي نظامهاي در آموزشگر توجه فزاينده به دهنده نشان مذکور مطالب
حرفهاي توسعه در جهت زيادي بسيار فعاليتهاي نيز کشور ما در ميباشد.
ضمن خدمت و بدو ــل، آموزشهاي قب ــامل ش مي گيرد، که صورت مربيان
ــي، کارگاههاي آموزش متعددي چون به روشهاي نيز خود ــند، که ميباش
براي چشمگيري نيز هزينههاي اجرا ميشوند و و.. ــمينارها، کنفرانس ها س
پي در کشاورزي جهاد آموزش وزارت تحقيقات و ــازمان س آموزش معاونت
توسعه حرفهاي که سطوح ــت، بهتر اس اين آموزشها ارائه قبل از اما دارند.
براي توسعه مناسب به برنامهريزي ــبت نس بتوان تا شود، ــايي شناس مربيان
در اختيار ــني ميتواند راهکار روش حاضر اقدام نمود. تحقيق آنها ــهاي حرف
مربيان حرفهاي ــعه توس ــطوح س برمبناي بتوانند تا د هد، قرار برنامهريزان
ــعه توس ــتيابي به دس جهت مربيان در به نمايند، که تدوين را ــي برنامه هاي
توسعه به را خود منابع ٪۰/۵ از كمتر بخشها بيشتر نمايد . کمک حرفهاي
ــخصي مش مالي منابع از مراکز زيادي ميد هند، تعداد ــاص اختص كاركنان
فرصت هاي و ــداري پاي ــرف بتوانند ص ــد، كه ندارن حرفه اي ــعه توس ــراي ب

.(۳۰ كنند (۷، مربيان براي يادگيري عملي
چه خوب ــگر آموزش يك که است آن  ــود ، مي ش که مطرح ــئلهاي مس
داشته وظايف صحيح انجام براي بايد را مهارتهايي چه و دارد ويژگيهاي
بعد از مرحلهاي چه در و مربيان چيست؟ مهارتهاي جاري ــطح س ــد؟ باش
راهنماي ــواالت ميتواند س اين به پاسخگويي دارند؟ قرار حرفهاي ــعه توس
به توجه در تحقيق حاضر با باشد. مربيان ــعه حرفهاي توس براي برنامهريزي
انساني منابع براي حرفه اي توسعه اهميت و آموزشي نظام در مربيان اهميت
سنجيده ــتاندارد اس مقياسهاي اساس بر مربيان ــعه حرفهاي ــطوح توس س
برنامهريزي براي تحقيق اين ــتفاده از نتايج اس با تا ــت اس نظر در ــده و ش

گردد. اقدام مربيان حرفهاي و شغلي توسعه جهت در مناسب
ــود ش نظر گرفته د ر فرآيند مداوم عنوان يك به اي بايد حرفه ــعه توس
حرفهاي ــعه توس .(۳۴ بر بگيرد(۱۸، را در مراکز ــان كاركن تمامي ــد بتوان و
را ــد فرد ي رش گيرد، تمامي مراکز مورد حمايت قرار بهبود زمينه ــد در باي
ــغلي ش ــرفت پيش درگير كند و از در فرآيند تدريس فراگيران را برانگيزد،
تا دانش ميکند، مربيان کمک به حرفهاي كند(۵۰). توسعه مربيان حمايت
در جدي مربي يك عنوان آموزشگري به شروع کار براي الزم مهارتهاي و
و مهارتهايشان بايد دانش مربيان همچنين دهند، توسعه آموزشي را برنامه

دهند (۳۳). افزايش حين کار را
ــطوح س عرض تمامي در مداوم ــوزش فرآيند آم يك حرفهاي ــعه توس
ديدگاه ــد مربيان بتوانن تا ــت، اس يادگيري جامعه به ورود ــراي ــي ب آموزش
حرفهاي ــعه توس کنند. ــفاف ش اهداف به ــتيابي دس ــه زمين در را ــش خوي
ــا، اختيار مهارته دانش، محتوي، فرآيند ، ــان، مربي که ميدهد، ــان اطمين
آموزش فراگيران ــه که ب دارند، آمادگي و ــب کرده کس را الزم ــت صالحي و
انجام برسانند (۵۳). به باال سطوح مهارتي را در استانداردهاي آنها تا دهند ،
باال و رد ه در مربيان گرفتن خدمت به آموزشي، اهداف به دستيابي منظور به

اجتنابناپذير آموزشي مراکز آنان در تمامي از حمايت و ــازي آمادهس عالي،
.(۳۶ ،۳۵) ميباشد

ــده، ش تعريف (۱۷)Hassel ــيله به وس كه همانگونه ــه اي حرف ــعه توس
آنان نياز مورد ــتگيهاي شايس و مربيان مهارت از بهبود ــت كه اس فرآيندي
به نيز ــد. مربيان ميده خبر ويژه توانمند ي با فراگيراني تربيت ــور منظ به
ماموران که ــوند ميش شناسايي ــي تغييرات آموزش مركزي ــته هس عنوان
هم فردي و سطوح در ايجاد تغيير هم توان فعالي هستند و و تغيير قدرتمند
يك حرفهاي (۵۱)توسعه Tylee ديدگاه ــاس اس بر .(۱۹ دارند(۶، را جمعي
تا بخشيده را بهبود فرد حرفهاي عملکرد که است، برنامهريزي شد ه فعاليت

کند: فعاليت زير زمينههاي در بتواند
ارتباط با د ر ــعه توس ــدن و خوان براي ــاي برابر فرصت ه ــه ب ــتيابي دس - ۱

يادگيري. و تد ريس ماهيت و موضوعي محدوده
ــغلي به اهد اف ش به ــتيابي دس براي ــاوران مش يا همقطاران با مالقات - ۲

عملکرد تدريس. از بهتر ديدگاه يك عنوان
در ــاله مس حل جديد و مهارتهاي ــترش گس براي ــاران همقط ــا ب -کار ۳

ويژه. موقعيت هاي
آموزشي. برنامههاي مبادله در مربي تعهد داشتن - ۴

فراگيران. عملياتي تحقيق هدايت - ۵
برنامه. به الزم بازخوردهاي ارائه و پيگيري تغييرات - ۶

آنها نتايج گيري پي و آموزشي يا کنفرانسها کارگاه هاي در ــارکت مش - ۷
د رس. کالس د ر کاربرد براي

مربيان. شغلي بهبود برنامههاي د ر مشارکت - ۸
کيفيت بهبود ــا ارتباط ب در عقايد و ــات نظري ــفاهي ش يا ارائه ــتن نوش - ۹

تدريس.
كوششهاي حياتي در نقش يك کارکنان و مديران حرفهاي مربيان، توسعه
ميخواهند ــشهاي اصالحي كوش اگر بنابراين ميكند. مراکز بازي اصالحي
آن ــاي برنامهه و مربيان ــري يادگي ــه ب ــتري بيش وقت ــوند، بايد ش موفق
حرفهاي توسعه براي نيز (۲۰) Valli و Hawley .(۴۷،۳۰) د هند اختصاص

مي كنند: بيان زير را خصوصيت شش موفق
كنند . را شناسايي خويش حرفهاي نيازهاي بطور شفاف -مربيان ۱

برگيرد . در را مساله و روشهاي مشاركتي روش حل بايد فرآيندها - ۲
در برگيرد . گروهي را كار و بوده پيشرفت و هدف سازمان تداوم - ۳

جديد  مهارتهاي و دانش از ادراكات نظري ــعه توس براي فرصتهايي - ۴
كند. مهيا

تسهيل و شده اد غام تغيير مفهومي فرآيند در يك بايد حرفهاي توسعه - ۵
باشد. داشته بر را در فراگيران يادگيري

خروجيهاي يعني چندگانه از منابع دست آمده به ارزشيابيهاي نتايج - ۶
کند. تلفيق را سازمان و فراگيران مربيان،

حرفهاي ــعه توس ــطح ــنجش س س براي نيز (۳۱) همکاران و Librera
مي کنند: پيشنهاد را زير موارد مربيان

خود توسعهاي. و ارزيابي خود مداوم، يادگيري روش هاي کارگيري به
تعيين فراگيران و مدرسه را همه کردن تجاربي که نيازهاي ــخص مش

ميكند.
فرآيند مداوم. يك عنوان به حرفهاي يادگيري و بازخورد ارزيابي،

کمک. دريافت و به منظور ارائه همقطاران با مشارکت

... حرفهاي سطح توسعه تعيين و بررسي
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براي تعيين حرفهاي ــعه توس ــتانداردهاي و اس بازخورد تجارب کاربرد
حرفهاي. توسعه طرحهاي اهداف

حرفهاي. طريق سازمانهاي آموزشي از يادگيري
محيط يك و کامل مدرسه ساخت

مشارکتي از طريق فعاليتهاي اثربخش يادگيري
نتايج روي بر که زماني کارکنان ــعه توس ميدهد، گزارش (۲۶) Killon
است. قدرتمند متمرکز باشد، بسيار عملکرد تحصيلي فراگيران در شده بيان
انواع مختلفي از ــهاي ــعه حرف توس خروجيهاي و نتايج ارزيابي فناوري اما
(۱۶) Guskey مثًال، کرد ه است. ارائه پاسخگويي ارزشيابي و براي را الگوها
در مثبت تغييرات عنوان به را حرفهاي توسعه در ــارکت مش از حاصل نتايج
چيرگي گزارش تسلط يا و عملي مهارت تجربي، ــات، مهارت گرايش دانش،
ــيابي ارزش براي که (۲۹) Kutner ــد ل م از حاضر تحقيق در ــت. اس کرده
اين مدل است. در شد ه گرديده، بهرهبرداري معرفي ــعه حرفهاي مداوم توس
کارورزي، طريق مربيان از روي بر آني و فوري تاثير نقش و حرفهاي توسعه
تجارب آنها دارا مي باشد. را ميآورند، دست به که آنها مهارتهايي و دانش
آنها برنامه دهي ميکنند. شکل حرفهاي ــعه توس محتواي اساس بر را خود
طريق از د اده و تغيير شده، کسب جديد آموزشي تجارب ــاس را بر اس خود
با ميگيرند. ــرار تاثير ق تحت جديد ــاي ارزيابي ه و حمايتها ــا، رهيافت ه
جنبه هاي ــت، ميتواند اس مداوم فرآيندي حرفهاي ــعه اينکه توس توجه به
ــت ضروري اس د هد. قرار تحت تاثير مربيان را مهارت و دانش ــي از مختلف
شود، بهرهگيري متنوع و جامع مقياسهاي از حرفهاي توسعه سنجش براي
از مقياسهاي مربيان حرفهاي توسعه سطح سنجش براي اين تحقيق در که

است: شده بهرهگيري زير
فرصتهاي به ــتيابي دس از منظور يادگيري: به فرصتهاي ــتيابي دس
مي تواند، است که فرصتهايي تمامي به مربيان ــي د سترس ميزان يادگيري
گرد د، تامين آنها براي ــان خود ش يا و بخشهاي آموزشي مديران، ــط توس
بر گرد د. تغيير ايجاد ــان مربي مهارت و بينش دانش، د ر داوطلبانه ــا بطور ت
چون: متغيرهايي از مقياس براي تعيين اين گرفته صورت تحقيقات ــاس اس
محدوديت ــتن ند اش ،(۳۹ ،۱۴ ،۲) حرفه اي ــه مطالع گروههاي ــرکت در ش
بروشور خواند ن ،(۴۹ ،۳۹ ،۱۵ شغلي(۹، آموزش د ورههاي در ــرکت ش براي
،(۴۶ ،۴۲ ،۲۵ ،۱۲ مربيان (۳، ديگر با کار ــت فرص جد يد (۳۹)، مجالت ــا ي
مديريت از دانش کسب و انفرادي(۱۵، ۴۲)، گروهي تحقيقات انجام فرصت
گسترش فرصتهاي خويش(۳۷، ۵۲)، ــووليت آموزش مس ،( مجموعه(۴۴

است. بهرهگيري شده رهبري(۱۳) و مديريت در زمينه آموزشي
اين از منظور شغلي: اهداف به ــتيابي دس براي ــارکت با همقطاران مش
هر همکاري ــارکت و مش براي که در آنها ــت اس فعاليتهايي انجام متغير،
نقش آن ــاس اس بر ــت، تا اس ــده گرفته ش در نظر جايگاهي مربيان از يک
منظور به ــام گرفته انج مطالعات ــاس اس بر دهند. انجام را خود ــف وظاي و
ــارکت با مش ــي کالس برنامه چون: تدوين متغيرهايي از مقياس اين تعيين
مديريت(۸ سوي از مشارکتي فعاليت هاي تشويق ديگر(۴۱،۱۳،۱۵)، مربيان
مشارکت ،( ۴۱، ۲۴، درسي(۲۳ برنامههاي مشارکتي ارزيابي ،(۴۰، ۳۳،۲۳،
برنامه طراحي ،( ــگاهها(۱۵ دانش علمي هيئت اعضاء يا با مربيان ديگر مراکز
حل ،( گروهي(۳۹،۱۴ بازديدهاي د ر ــارکت مش زماني مشارکتي(۲۳،۳۹)،
شيوه به مرکز انجام فعاليتهاي ،(۴۹، ۳۷ ،۳۳ ،۱۵ ــائل(۳، ــارکتي مس مش

است. شده استفاده مشارکتي(۳۲،۳۱)

اين مقياس بخشها: ساير ــارکت مش با يادگيري اثربخش محيط ايجاد
ميتوانند ــا بخشه ــاير س ــارکت مش با ميزان چه تا مربيان ميکند ــان بي
ــي صورت اثربخش ــترين بيش با يادگيري آن د ر که نمايند ايجاد ــي محيط
بهرهگيري زير متغيرهاي از مقياس اين وسنجش دستيابي منظور به گيرد.
ــيوه ش از (۱۵ ،۴۱)، بهرهگيري ــرايط ياد گيري ش تغيير ــت؛ توان اس ــده ش
مربيان ساير هد ايت نظارت و از بهرهگيري ،(۴۹ ،۲۱، ــارکتي(۵ مش تد ريس
تدريس(۱۵،۴۱،۱۴)، روشهاي به تسلط يادگيري(۴۲)، محيط ايجاد براي
ــايل کمک وس از بهرهگيري و يادگيري(۱۴،۱۵) ــرايط ش تغيير ــلط به تس
از يکي که گفت ــوان مي ت مذکور موارد به توجه ــا ،۴۳). ب ۴۱، ــي(۵ آموزش
است يادگيري محيطهاي ــازماندهي س آموزشگري حرفه در موارد اساسي
مشارکت اگر ــد، باش ــته داش را الزم تاثير بتواند تا ــند ، باش اثربخش بايد که

گردد. اثربخشي افزايش باعث ميتواند باشد داشته نيز را بخشها ساير
ــتن براي ارزيابي خويش تالش مفهوم ــتن: خويش ارزيابي ــراي ب تالش
حرفه اي همواره تالش جهت فعاليتهاي در مربي يک ــت که اس آن مبين
خود ضعف و نقاط قوت و ارزيابي مختلف ديدگاه هاي از ــود را خ مي کند تا
چون: متغيرهايي توسط ــتن خويش ارزيابي براي تالش نمايد . ــايي شناس را
از (۲۳ ،۵۱)، آگاهي ــس تدري بهبود کيفيت براي ــان مربي ديگر با ــات مالق
ــب(۲۹،۲۲)، نامناس موارد اصالح و کار بر نظارت خودارزيابي(۳۱)، ــارت مه
،۲۷، ــي (۲۴ فعاليتهاي آموزش مجتمع در ــيابي ارزش نتايج ــري از بهرهگي
دريافت از استقبال ديگر مربيان(۳۲ ،۴۲)، از سوي ارزشيابي به تمايل ،(۳۳
اظهارنظر جهت فراگيران از ــت درخواس کار(۲۳، ۳۲ ،۵۲)، درباره ــورد بازخ
تا دارد تمايل مربي يعني ــت. اس شده ــيوه تدريس(۵۲) سنجيده درباره ش
نقاط ضعف در مرتفع کردن با شناسايي کند و کارش را ضعف نقاط قوت و
ــت اس بيانگر آن نيز تحقيقات که نتايج بردارد، گام ــعه حرفهاي توس جهت
سطح توسعه سنجش براي مناسب مقياسي عنوان به مي تواند اين مورد که

گيرد. قرار استفاد ه مورد حرفهاي
ميتواند در مبادله برنامه آموزشي مبادله برنامه آموزشي: تعهد در تعهد
که ــت اس بيانگر آن و بيان کند ــعه حرفه اي را توس جهت د ر تعهد مربيان
زيرا د ارند. همقطاران را خويش و ــعه حرفه اي توس براي کافي تعهد مربيان
پيدا ــت دس ــي جديد آموزش مهارت هاي به مبادله برنامه ميتوانند ــان با آن
مورد سنجش زير توسط متغيرهاي ــي برنامه آموزش مبادله در تعهد کنند.
مربيان ــا ب براي بحث ــب مناس موضوعات ــازي ــت: آمادهس اس گرفته قرار
کيفيت اهميت همکاران(۵۱،۹)، با تخصصي جلسات تشکيل کليدي(۲۳)،
و حرفه اي عقايد بحث درباره آموزش(۳۲)، در زمينه مربيان د يگر با ــل تعام
با ديگران(۴۲)، تعامل شده در کسب از مهارت کارشناسي(۲۳)، بهرهگيري
مربيان با ــش د ان مبادله ،(۴۸، جديد(۴۱ عقايد ــاد ايج دانش براي ــهيم تس

.(۵۱،۳۲) تخصصي مراکز
ــناخت ش بايد براي مربيان به برنامه: بازخورد ارائه و تغييرات ــري پيگي
تغيير ــام انج با تا ــالش نمايند ، ت ــي آموزش برنامه د ر آن ــرد و کارب ــر تغيي
ــش عملکرد افزاي که ــهاي حرف ــعه توس مهمترين هدف جهت در ــد بتوانن
زير متغيرهاي ــط مقياس توس اين بردارند. ــت، گام اس فراگيران ــي تحصيل
شرکت آموزشي(۴۶،۴۰)، تغييرات مديريت از حمايت ــت؛ اس ــده ش برآورد
بحث با نتايج اعمال ،(۴۶،۴۱) تجارب مبادله براي علمي ــخنرانيهاي س در
عقايد ــيابي ارزش و به کارگيري ،(۴۲، ۱۵) ــي آموزش برنامه در مربيان ديگر
کننده تغيير است (۱۵)، تشويق مشارکت اينکه جديد (۳۲ ،۳۹)، اعتقاد به
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پيشرفتهاي نتايج کارگيري ۴۲)، به ،۴۰ ،۳۹ ،۲۹ دانش(۲۴، روزسازي به
تد ريس (۳۹ ــمينارها در س نتايج کاربرد ،(۴۲، ۳۹ ،۲۹) تدريس د ر ــي علم
مربيان توسط تغييرات پيگيري بيانگر اهميت محققان مطالعات نتايج ،(۵۱،

ميباشد. آموزشي برنامه کاربرد در براي
آموزشي همايشهاي در مشارکت ــمينارها: س و کارگاهها در مشارکت
مطالعات جديدترين با شدن ــنا آش و ــازي دانش روزس به به منظور ميتواند
برآورد گرديده ــاي زير ــط متغيره توس که مطرح گرد د، موضوعي زمينه در
شرکت ،(۴۶ ،۴۱ ،۳۹ آموزشي(۸، کارگاههاي در براي شرکت ــت: تالش اس
سمينارهاي و کارگاه ها در شرکت ،(۴۱، فني(۳۹ سمينارهاي و کارگاه ها در

.(۴۶،۴۱) سمينارها فعاليتها در ارائه نتايج ،(۴۱، ۳۹) آموزشي
مواردي از ــي يک عملياتي تحقيق فراگيران: ــي تحقيق عمليات ــت هد اي
بخشي از مي تواند دهد، انجام آن را داشته و اشراف بد ان مربي اگر است که
و تسلط توان آن دهد و مفهوم انجام ــتي درس به را خويش حرفهاي وظايف
است. فراگيران توسط عملي محيط در تحقيق اجراي و برنامهريزي در مربي
در حرفهاي توسعه سنجش سطح مقياسهاي از عنوان يکي به نيز مورد اين
عملياتي تحقيق پروژههاي طراحي ؛ متغيرهاي ــط توس و بکار رفته تحقيق
هدايت ،(۳۹) د ادهها تحليل د ر گردآوري و نظارت ،(۵۱، ۱۵، ۲) ــران فراگي
ــاير س عملياتي تحقيق مديريت ،(۵۱، ــق(۳۹ تحقي انجام ــن حي فراگيران
ــي(۳۹ آموزش و تحقيقات حرفهاي مطالعات ــرکت د ر ش ،(۳۹، همکاران(۲

است. گرفته قرار سنجش مورد (۴۶ ،۴۲،
ــتاي راس در کيفيت تدريس بهبود براي تالش کيفيت تدريس: ــود بهب
عملکرد تحصيلي ــش افزاي يعني مربيان حرفهاي ــعه توس اهد اف مهمترين
در ــتقيم بطور مس کند، حرکت ــير مس در اين مربي ــر اگ ــت. فراگيران اس
سنجيده متغيرهاي زير توسط که برمي دارد، گام ــعه حرفهاي توس راستاي
مربيان(۲۰ ،۴۶،۴۲)، حرفهاي نيازهاي از حمايت و ــناخت ش ــت: ــده اس ش
مداوم بهبود ،(۵۲ ،۸، کالس(۲ در ــري يادگي و ــس تدري تيمهاي ــکيل تش
بهبود طرحهاي با نزديک ارتباط ،(۴۱، ۳۲) تدريس روشهاي و ــا فعاليته
روشهاي از بهره گيري مربيان(۱۵)، ديگر از يادگيري ،(۳۹) مرکز ــت کيفي
روش د رباره تفکر براي زمان کافي (۱۵)، داشتن تد ريس د ر خاص آموزشي

تد ريس (۳۳). باکيفيت و مناسب ارائه ،(۴۱، تدريس (۱۵
که مکانهايي ــا ي زمينهها از ــي يک حرفهاي: انجمنهاي د ر ــت عضوي
ــت، اس حرفهاي انجمنهاي گيرد، صورت آن در مي تواند حرفهاي ــعه توس
با ــه موضوعي زمين در تعامل ــتن ضمن داش آنها در ــارکت مش فرد با ــه ک
مقياس اين ــد. نماي روز به نيز خويش را دانش ــد ميتوان متخصصان ــر د يگ
ايجاد براي انجمنها مشارکت در ــت: اس شده برآورد زير متغيرهاي ــط توس
،(۴۴) حرفهاي انجمن در يک بودن ــاخص ش ،(۴۴) ــي مثبت آموزش تغيير
و کميتهها در عضويت ،(۴۴،۴۱،۲) حرفه اي انجمنهاي فعاليت در مشارکت

.(۱۴) مراکز تخصصي گروههاي
ــعه توس ــطح س ــنجش س براي گرفته صورت ــي هاي بررس به توجه با
مقياسهاي مربوطه از يک هر ــه ک ــده ش بهره گيري مقياس ۱۰ از حرفه اي
تحقيق که هدف کلي به تا بتوان ــد هاند، ش سنجيده متغير چند ــط توس نيز
وزارت آموزشي و مجتمعهاي مراکز حرفهاي مربيان ــعه توس ــطح س تعيين
اهداف کلي تحقيق هدف ــتاي راس د ر يافت. دست است، ــاورزي جهاد کش
مقياسهاي تدوين قرار گرفته اند : اين تحقيق مدنظر د ر نيز زير اختصاصي
ــور، کش ــاورزي آموزش کش مربيان مراکز ــعه حرفهاي براي توس ــنجش س

مرتبه تحصيالت، نظر؛ ميزان از حرفهاي ــطوح توسعه س در تفاوت شناخت
و شغلي شخصي عوامل تاثير ــايي شناس و گذراندن دوره بدوخدمت علمي،

حرفهاي. توسعه سطح در موثر

روشها و مواد
لحاظ از و پيمايشي لحاظ راهبردي كمي، از هدف جنبه از تحقيق اين
ــطح س ــناخت ش در پي که نهايتا به هد ف توجه و با ــت اس مقطعي زماني
توصيفي نوع از حاضر تحقيق ــد، ميباش كشاورزي حرفهاي مربيان ــعه توس
توسعه در ــتقل را ميزان تاثير متغيرهاي مس ــت تا نظر اس در چون و ــت اس
دو متغيرها به حاضر تحقيق در است. همبستگي کند، ــي بررس نيز حرفهاي
توسعه متغير وابسته شد هاند: تقسيم ذيل ــرح ش به وابسته و مستقل دسته
مدرك اخذ محل تحصيالت، ــن، س ــامل: ش ــتقل مس متغيرهاي و حرفهاي
ميباشند. تدريس ــطح س و تدريس سابقه سابقه كار، ــيت، جنس تحصيلي،
مرحلهاي) ۵ ليکرت (طيف گويه ۶۴ از ــته وابس متغير ــنجش س منظور به
۵ در دريافتي ــاس امتياز اس بر نيز آنها مجموع که ــت، اس ــده ش بهرهگيري

جاي گرفتند. دسته
ميباشند،  كشاورزي جهاد آموزش مراكز مربيان ــامل ش آماري جامعه
حاضر پژوهش ــد. در ميباش نفر موجود ۴۹۱ آمار ــاس اس تعداد آنها بر که
ــه موسس ــتهبند ي دس ــاس اس طبقاتي و بر تصادفي روش به ــري نمونهگي
از جنبه را آموزشي که مراکز ــاورزي جهاد کش کاربردي عالي علمي آموزش
تعداد است. صورت گرفته ،(۱) قرار داد ه گروه سه مربيان در تد ريس کيفيت
برآورد ــران و کوک آماري نمونه حجم ــبه فرمول محاس ــاس اس بر نفر ۱۰۴
تحقيق نمونه اعضاي به عنوان حرفه اي مقياسهاي توسعه از يکي واريانس

شدهاند. انتخاب
نمونههاي کليه براي كه ميباشد، پرسشنامه نيز دادهها آوري جمع ابزار
و شخصي ويژگي هاي و حرفهاي ــعه توس سطوح تا گرديده ــال ارس تحقيق
اطالعاتي سؤاالت كه پرسشنامه حاوي از آنجا سنجيده شود. آنان ــي آموزش
پرسشنامه ــؤاالت س تك تك براي و صوري روش به اعتبار بخش در ــت، اس
قرار صاحب نظران از تعدادي اختيار در پرسشنامه منظور بدين شد. ــنده بس
ميزان تعيين منظور به گرديد . لحاظ ــنامه در پرسش که نظرات آنها گرفت،
ــتفاده اس كرنباخ آلفاي پايايي ضريب از ــا دادهه آوري ــزار جمع اب ــي  پاياي
سنجش (پس از عدد پرسشنامه ۳۰ تعداد ــنجش پايايي س براي که گرديد،
از (خارج ــاري آم جامعه ــخگويان پاس ــط توس قالب پيشآزمون روايي) در
ــت بد س ضريب که گرفت، قرار آزمون مورد و تکميل تحقيق) نمونه اعضاي
تحقيق ابزار مناسب پايايي عدد بيانگر که اين گرديد، محاسبه آمده ۸۰/۳۳

ميباشد.
ميانگين، انحراف درصد ، شامل: فراواني، نيز رفته بکار روشهاي آماري
و ميانگينها ــه مقايس چندگانه، ــيون رگرس تغيير، ضريب ــار، واريانس، معي

ميباشد. عاملي تحليل

نتايج
ــال، س ۳۹ ــخگويان پاس ــن س ميانگين و حرفهاي: مشـخصات فردي
فراواني بيشترين سال، ۸ تدريس سابقه ميانگين سال، ۹ کار سابقه ميانگين
بيشترين نفر)، ۶۰) ليسانس فوق گروه به مربوط تحصيلي مدرک زمينه در
و و دام رشتههاي زراعت(۱۹نفر) به مربوط رشته تحصيلي زمينه فراواني د ر

... حرفهاي سطح توسعه تعيين و بررسي
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۱۷۶ و باغباين    در  زراعت

۱۳۸۶ ۷۴، بهار شماره

باغباين و زراعت  در
۱۷۷

مدرک دانشگاه اخذ محل زمينه در فراواني بيشترين و ( دامپزشکي (۲۲نفر
و مرد نفر ۱۰۰ که ميدهد نشان جنسيتي فراواني ميباشد. ( نفر ۶۰) دولتي
۱۵ فقط و تخصص فني نفر تخصص ۸۹ نوع نظر زن بودهاند، از نفر ۴ تنها
مربوط فراواني بيشترين علمي، نظر مرتبه از بودهاند، آموزش متخصص نفر
علمي هيئت نفر ۲۱ و علمي ــأت هي همتراز نفر ۳۲ و (۵۱نفر ) ــه مربيان ب
نمودهاند. طي را بدوخدمت د وره نفر ۳۸ تنها پاسخگويان بين در هستند.

وضعيت زمينه د ر ميگرد د، ــاهده مش ۱ شماره در جدول که همانطور
ــاورزي کش جهاد وزارت ــي آموزش مجتمعهاي ــان مربي ــهاي حرف ــعه توس
اين که است. مربيان مطلوب نسبتا وضعيت بيانگر شد ه، محاسبه درصدهاي
آموزش و تحقيقات ــازمان س آموزش معاونت تالش هاي ميتواند برگرفته از
خدمت ضمن و ــدو زمينه برگزاري دوره هاي ب ــاورزي در ــاد کش جه وزارت

باشد. مربيان براي مناسب
در که بيان داشت، ميتوان ۱ شماره جدول اطالعات اساس همچنين بر
به خود را بيشتري درصد باال و خيلي باال، مرتبههاي مقياس ها، اکثر زمينه
بيشتري درصد باال ــطح س زمينه تمامي مقياس ها در اما د ادهاند. اختصاص
به رسيدن براي که است، آن بيانگر مطلب اين که دارد ؛ باال بسيار ــطح س از
مديران مربيان، سوي از بيشتري تالش بايد حرفه اي ــعه توس باالتر ــطوح س
در و يافته راه سطوح بتوانند به اين گيرد، تا مربيان صورت تصميمگيران و
جدول در باشند. باالتري کيفيت داراي ــي آموزش نظام خروجي هاي نهايت
مقياسها رتبه د اده به آن ــاس بر اس محاسبه و نيز تغيير ضريب ۱ ــماره ش
ــتيابي د س براي همقطاران با ــارکت مقياس مش به ۱ رتبه که ــت، اس ــده ش
حرفهاي ــاي انجمن ه عضويت در مقياس ــه ب ۱۰ رتبه و ــغلي ش اهد اف به
ضعيفترين و قويترين ــب ترتي اين مقياسها به ميکند، بيان و ــده ش داد ه

ميباشند. حرفهاي توسعه سطح سنجش د ر مقياسها

تحقيق، متغيرهاي بين همبستگي ميزان تعيين منظور به همبسـتگي:
اين قسمت گرديد. در محاسبه اسپيرمن ضريب اساس ضرايب همبستگي بر
توسعه دهنده تشکيل مولفههاي با فردي متغيرهاي از يک هر ــتگي همبس
است. آمده ۵ شماره در جدول نتايج که قرار گرفت. مورد بررسي حرفه اي
بين ــه ک ميگردد ــه ــماره ۵ مالحظ ش ــدول ج اطالعات ــاس اس ــر ب
تالش با و ٪۵ ــطح س در اثربخش يادگيري محيط ــن با ايجاد متغيرهاي س
وجود معني داري مثبت و همبستگي ٪۱ ــطح س ــتن د ر خويش براي ارزيابي
به بازخورد ارائه تغييرات و پيگيري با تحصيالت ميزان بين متغيرهاي دارد.
فراگيران عملياتي تحقيق و هدايت و سمينارها کارگاهها در مشارکت برنامه،
با تد ريس سابقه وجود دارد. ــطح ٪۵ س در معنيداري مثبت و ــتگي همبس
معنيداري دارد. و رابطه مثبت ٪۵ سطح حرفهاي در در انجمنهاي شرکت
با مشارکت با ٪۵ سطح د ر معنيداري و منفي همبستگي سطح تدريس نيز

ميدهد. نشان را اهد اف شغلي دستيابي به براي همقطاران
گروههاي مورد تعداد ــاس اس بر آزمونها اين در ميانگينها: مقايسـه
دو از (بيش کروسکالواليس و گروه) دو (براي وايتني من روش از ــه مقايس
ميگردد، مشاهده ۲ شماره جدول نتايج اساس بر گرديد . استفاده ( گروه

که ــاني کس بين معنيد اري تفاوت حرفهاي ــعه ــطح توس نظر س از که
نکردهاند طي را دوره اين ــه ک ــاني کس با کردهاند ، طي را خدمت بدو دوره
که ــاني کس فراگيران عملياتي ــق تحقي هدايت ــد بع از فقط ندارد. ــود وج
به ــبت نس ــتري بيش رتبه(۵۸) ميانگين کردهاند، طي را ــت بدوخدم دوره
و نگذرانده گذرانده گروه دو بين معني داري تفاوت و ــته د اش ــايرين(۴۱) س
حرفه اي توسعه مقياس هاي زمينه بقيه ميگردد. در مشاهده ٪۵ ــطح س در
و اطاله کالم از ــري جلوگي دليل ــد و به ــاهده نش مش گروه د و بين ــي تفاوت

است. خود داري شده جدول در آنها درج از معني دار نشدن

حرفهاي توسعه سطح تعيين تعدادمتغيرهاي
گويه

ضريب
تغيير

رتبه
حرفهاي مربيان توسعه درصد سطوح

بسيارباالباالمتوسطپايينبسيار پايين

يادگيري فرصتهاي به ۸۲۷/۷۷۳۰۰۱/۹۶۱/۳۳۶/۸دستيابي

شغلي اهداف به دستيابي براي همقطاران با ۸۲۰/۴۰۱۰/۹۱/۹۱۳/۲۶۶۱۷/۹مشارکت

بخشها ساير مشارکت با اثربخش يادگيري ۶۳۴/۵۳۸۰۰۷/۵۴۸/۱۴۴/۳محيط

خويشتن ارزيابي براي ۷۳۲/۴۳۷۰۰۰/۹۳۷/۷۶۱/۳تالش

آموزشي برنامه مباد له د ر ۷۳۰/۹۴۶۰۰۱/۹۵۰/۹۴۷/۲تعهد

برنامه به بازخورد ارائه و تغييرات ۸۲۶/۶۳۲۰۰۰/۹۳۸/۷۶۰/۴پيگيري

سمينارها د ر کارگاهها و ۴۳۶/۳۱۹۰/۹۱/۹۶/۶۴۸/۱۴۲/۵مشارکت

فراگيران عملياتي تحقيق ۵۲۸/۳۰۴۰/۹۱/۹۱۹/۸۵۲/۸۲۴/۵هدايت

۸۲۸/۵۱۵۰۰۱/۹۶۰/۴۳۷/۷بهبود کيفيت تدريس

حرفهاي انجمنهاي در ۴۳۹/۷۹۱۰۰۰/۹۲۳/۶۵۶/۶۱۸/۹عضويت

مربيان سطوح توسعه حرفهاي کننده تعيين متغيرهاي درصد توزيع و ۱- ضرايب تغيير شماره جدول
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۱۷۸ و باغباين    در  زراعت

۱۳۸۶ ۷۴، بهار شماره

باغباين و زراعت  در
۱۷۹

تفاوت سنجش براي نيز واليس) (کروسکال ميانگين ها مقايسه آزمون
گرفت. انجام تحصيلي ــطوح مختلف س ــاس اس بر حرفهاي توسعه ــطح س
مقياسهاي نظر از ميگرد د، ــاهده مش ۳ ــماره جد ول ش در که همانگونه
فراگيران عملياتي ــق تحقي هدايت و ــمينارها س و کارگاهها در ــارکت مش
مدرک منظر از ــف مختل گروههاي بين ٪۵ ــطح س د ر معني داري ــاوت تف
افزايش رتبهها ــي تحصيل ــطوح س افزايش با يعني وجود دارد، ــي تحصيل
حرفهاي ــعه توس ــطح س ميتوانند در تحصيلي نيز ــطوح پس س يافتهاند،
اند، ــده معنيدارش که مواردي فقط آزمون اين د ر ــند. باش ــته داش تاثير
انجام آزمون کروسکال واليس مرتبه علمي نيز از نظر ــت. اس گرديده ذکر
متغير نشان ميدهد که ۴ شماره جد ول در نتايج حاصله ــت، که اس ــد ه ش
متفاوت گروه سه در بين معنيد اري بطور انجمن هاي حرفهاي د ر عضويت

ميباشد . ٪۵ نيز معني داري سطح و است
بر مستقل متغيرهاي تاثير ميزان تعيين منظور به چندگانه: رگرسيون
وابسته توسعه متغير اينجا د ر که ــود، بهرهگيري ميش رگرسيون از ــته وابس
تدريس، سابقه تحصيالت، ميزان سن، شامل: مستقل متغيرهاي حرفهاي و

علمي ميباشند. تدريس و مرتبه کار، سطح سابقه

ــيون رگرس نوع ميگردد، ــاهد ه مش ــماره ۶ ش جد ول در که همانگونه
ــته۱/ ٪۳۶ وابس و ــتقل متغيرهاي مس ــد ت رابطه بين ش و ــد مي باش اينتر
ضريب ــذور (مج تعيين ضريب .( ــه چندگان ــتگي همبس ــد(ضريب ميباش
تبيين توان که متغيرهاي مستقل ــان مي دهد نش نيز چندگانه) همبستگي
اين که ــد، دارن را حرفهاي ــعه توس يعني ــته وابس متغير ــرات تغيي از ٪۱۳
مي شود. تبيين د يگر عوامل توسط واريانس بقيه و است پايين نسبتًا درصد
مي توان موجود متغيرهاي با است که د هنده آن ــان نيز نش واريانس تحليل
اين با .(٪۳۰) است پايين آن معني داري ولي د اد ، انجام را رگرسيون تحليل
تاثير مستقل متغيرهاي از محدودي تعداد که ــت، داش انتظار مي توان وجود

باشند. داشته وابسته متغير بر معنيداري
تنها ــه ک ميگردد، ــاهده مش ۷ ــماره ش جدول مند رجات ــاس بر اس
در توسعه حرفهاي مثبتي و معنيدار تاثير تحصيالت سطح و ــن س ميزان
حرفهاي توسعه سطح تحصيالت، سن و سطح افزايش يعني با ــتهاند، د اش
۵٪ معنيد ار ــطح س د ر تاثير ــت، اين اس کرد ه معنيد اري پيد ا افزايش نيز
ــطح س متغير در که اين دو گفت ــال ۹۵٪ مي توان احتم با يعني ــده، ش

هستند. موثر حرفهاي توسعه

مقياس گذراندننام وضعيت
دوره

من وايتنيميانگين رتبههافراواني معنيد اريضريب سطح

فرصتهاي به دستيابي
يادگيري

۳۸۴۶/۷۵گذرانده
۱۰۳۵/۵۰۰۰/۱۷۱

۶۵۵۵/۰۷نگذرانده

عملياتي تحقيق هدايت
فراگيران

۳۸۴۱/۵۱گذرانده
۸۳۶/۵۰۰*۰/۰۰۶

۶۵۵۸/۱۳نگذرانده

مقياس تحصيلينام سطح
افراد

خي دوميانگين رتبههافراواني معنيد اريضريب سطح

و کارگاهها در مشارکت
سمينارها

۱۲۳۹/۹۳ليسانس

۸/۹۱۴*۰/۰۱۲ ليسانس ۶۰۵۲/۵۳فوق

۲۳۶۶/۷۴دکتري

هدايت تحقيق
فراگيران عملياتي

۱۲۴۲/۰۰ليسانس

۹/۵۳۶*۰/۰۰۸ ليسانس ۶۰۵۰/۹۲فوق

۲۳۶۸/۹۳دکتري

بدو خدمت د وره طي نکردن يا کردن اساس طي بر من وايتني آزمون :۲ جدول شماره

خطا با ٪۵ سطح معنيداري -*

افراد تحصيلي سطوح اساس بر واليس کروسکال آزمون :۳ شماره جدول

خطا ٪۵ سطح د ر بودن معنيدار -*

... حرفهاي سطح توسعه تعيين و بررسي
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۱۷۸ و باغباين    در  زراعت

۱۳۸۶ ۷۴، بهار شماره

باغباين و زراعت  در
۱۷۹

ــعه توس ــطح س ــنجش س مقياس هاي که وجودي عاملي: با ــل تحلي
بود، ــن گرديده تعيي مختلف مطالعات و ــاهدات مش ــاس اس بر حرفهاي
ــور آنها در کش ــازي بوميس و تائيد مقياسها براي ــق اين تحقي در ــا ام
را ــعه حرفهاي ــطح توس س که متغير ۶۴ ــراي ب تائيد ي ــي عامل ــل تحلي
در چند را ــا آنه که گردد، ــاهده مش تا گرفت صورت ــد ، نمودهان ــن تعيي
با ميزان ــه چ ــده ش ــتخراج اس عامل هاي خالصه نمود و ميتوان ــل عام
و آنها دارد ــابهت مش جهان نقاط ــاير س گرفته در انجام تحقيقات نتايج
ابتد ا د ر که گرفته صورت ــي عامل تحليل ــتا راس اين ميکند. در تائيد را
معنيداري ــطح س و معادل، ۰/۵۷۰ که گرديد، ــبه محاس KMO ميزان
تائيد ــده دهن ــان نش مورد ــده بود، اين ش نيز معادل ۰/۰۰۰ برآورد آن

ميباشد. عاملي تحليل انجام
يک از ــه هر ــي ک واريانس ميزان و تعيين عوامل بعد تعداد ــه مرحل در
زير ــدول ج ــرح ش به که گرديد ــخص مش نمايند، ميتوانند تبيين ــل عوام

ميباشد.
براي که ــت اس بيانگر آن ۸ ــماره ش جدول در مندرج اطالعات
۱۰ تعداد ــس، واريان تبيين د رصد ۵۹ /۹۹۷ ــا ب تحقيق ــاي متغيره
متغيرها ــوع ن ــاس اس بر عوامل ــن اي . ــد ان گرد يده ــتخراج اس ــل عام
بيان ميتوان ــل عام هر متغيرهاي ــه ب با توجه اند . ــده ش ــذاري نامگ
مقياسهاي ــا ــي ب نزد يک ــق تطاب ــده ــکيل ش تش عوامل ــه ک ، ــود نم

ميدهند. استاندارد نشان

مقياس نام افراد تحصيلي سطح فراواني ها ميانگين رتبه ضريب خي دو د اري معني سطح

انجمنهاي در عضويت
حرفهاي

مربي ۵۱ ۵۴/۲۷

۱۰/۹۰۲* علمي۰/۰۰۴ هيئت همتراز ۳۲ ۳۵/۵۷

هيئت علمي ۲۲ ۶۲/۹۵
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ت

۰/۱۴۹ ۰/۰۰۷-۰/۰۱۲۰/۱۴۲ ۰/۰۲۴-۰/۰۷۳۰/۱۳۵**۴۱۳/*۰/۰۴۲۰/۰۷۷۰/۲۳۳سن
۰/۰۴۹۰/۰۹۲۰/۱۸۹*۰/۲۹۴*۰/۲۹۳*۰/۱۳۸۰/۱۹۷ ۰/۰۴۲-۰/۱۴۷۰/۰۰۵۰/۱۲۲تحصيالت
کار ۰/۰۱۹ ۰/۱۱۵-۰/۰۸۹۰/۰۱۲ ۰/۱۵۰- ۰/۰۶۶- ۰/۰۴۳-۰/۱۲۳۰/۰۳۵۰/۰۳۳۰/۱۷۶سابقه

تدريس  ۰/۰۷۳-*۰/۱۹۹- ۰/۰۴۷-۰/۱۷۱ ۰/۱۷۱- ۰/۱۵۳- ۰/۱۶۸-۰/۱۱۴ ۰/۰۷۷- ۰/۰۰۱-۰/۰۲۲سابقه
علمي ۰/۰۵۳ ۰/۱۴۸- ۰/۰۵۴-۰/۰۸۸۰/۰۹۱۰/۰۱۴۰/۰۶۰۰/۱۵۰۰/۱۶۵ ۰/۱۰۳-۰/۱۲۹مرتبه
تد ريس ۰/۰۴۱ ۰/۱۱۴-۰/۰۸۶۰/۰۷۲ ۰/۰۲۶-۰/۰۷۸۰/۱۵۱*۰/۲۱۶ ۰/۰۵۹-*۰/۱۹۳-۰/۰۵۷سطح

افراد مرتبه علمي اساس بر واليس کروسکال آزمون شماره ۴: جدول

خطا ٪۵ سطح د ر بودن معنيدار -*

ميان متغيرهاي تحقيق همبستگي ۵: ضرايب جدول شماره

خطا ٪۱ سطح د ر معني داري ** خطا- ٪۵ سطح در معنيداري *
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۱۸۰ و باغباين    در  زراعت

۱۳۸۶ ۷۴، بهار شماره

باغباين و زراعت  در
۱۸۱

بحث
سطح گرديد، که مشخص از آمار توصيفي آمده بد ست ــاس نتايج بر اس
در که ــهاي گون ــت، به اس ــته د اش قبولي حدقابل حرفه اي مربيان ــعه توس
ــان نش بااليي را خيلي و درصدهاي باال مقياسها، مربيان مراکز زمينه اکثر
باال بسيار سطح از بيشتري باال درصد سطح که ــد، ميرس نظر به اما دادهاند.
باالتر سطوح رسيدن به براي که ــت، داش بيان ميتوان ــاس اس بر اين دارد،
تالش و برنامهريزي تصميمگيران و ــران مدي بايد، مربيان، حرفهاي ــعه توس
به يابند و راه سطوح اين به مربيان بتوانند تا د هند ، نشان خود از ــتري بيش
بر اساس شوند . ــناخته ش ــاورزي کش آموزش نظام در حرفهاي مربي عنوان
کيفيت د اراي ميتوانند ، ــي آموزش نظام خروجي هاي در نهايت مذکور مورد
و فارغالتحصيالن نفس به اعتماد ميتواند باعث خود اين که باشند، باالتري

گرد د. آنها کارآفريني و توانمندي باعث ادامه در
مقياسهاي، زمينه در که است آن بيانگر توصيفي آمار مشاهده طرفي از
و ــران فراگي عملياتي ــق تحقي هدايت ــهاي، حرف انجمنهاي در ــت عضوي
درصد متوسط اهداف شغلي سطوح به همقطاران براي دستيابي با مشارکت
ضعف دهند ه نشان مطلب اين که دارند، مقياسها ساير به نسبت ــتري بيش
مد يران ــط توس گرفتن آنها اولويت قرار و در اين زمينه ها در مربيان ــتر بيش
مربيان که ميدهد، نشان همچنين توصيفي آمار ميباشد. برنامهريزي براي
آن ارائه بازخورد و تغييرات پيگيري و ــتن خويش ارزيابي براي تالش بعد از

نتيجه مي تواند مطلب اين که د ارند ، قرار مطلوبي بسيار ــطح س در به برنامه
ميتوان گفت باشد . توسعه حرفهاي در جهت مربيان و آموزش تالش بخش
ــتند . هس برخورد ار نيز برنامه ريزي ــراي ب کمتري اولويت موارد از ــن اي که
رتبه به مقياسها آن اساس بر که است، گرد يد ه ــبه محاس نيز تغيير ضريب
دستيابي براي ــارکت با همقطاران مش مقياس به ۱ ــت. رتبه اس ــده داده ش
حرفهاي ــاي انجمن ه عضويت در مقياس ــه ب ۱۰ رتبه و ــغلي ش اهد اف به
قويترين ترتيب مقياسها به اين که ميکند، و بيان ــت اس يافته اختصاص
بدين ميباشند. حرفه اي توسعه سطح ــنجش س در مقياسها ضعيفترين و
ميتوان تحقيق اين اساس بر حرفهاي توسعه سطح سنجش براي که معني

کرد. بهرهگيري بيشتري اعتماد با دارند، کمتري رتبه که مقياسهايي از
تاثير طي ــي وايتن من ــج آزمون نتاي ميانگين ها، ــه مقايس ــمت قس در
ــان نش فراگيران تحقيق عملياتي هد ايت زمينه را در بدوخدمت د وره کردن
نتايج ــت نمايد. تقوي را مقياس اين ميتواند دوره اين ــي ط يعني ــد، ميده
ــابقه س بعد فقط از که ــت اس آن بيانگر همکاران(۱۰) و Douglas ــه مطالع
تفاوتي متغيرها ــاير س و ــته داش معنيداري تفاوت گروه دو اين کاري بين
ــج مطالعه نتاي آمده تقريبا ــت به نتايج بدس ــه توج نميد هند. با ــان نش را
ــاهده مش دو مورد اختالف در ــط فق ــد و تائي (۱۰) ــکاران هم Douglas و
نمود، که هزينههاي بيان مي توان آمده ــت بد س نتايج ــاس اس بر ميگردد.
در ناچيزي ــر ميگردد، تاثي کارکنان ــوزش بدوخدمت آم صرف که ــاد ي زي

مدل چند گانه همبستگي ضريب
همبستگي ضريب مجذور

چندگانه
همبستگي ضريب مجذور

شده تعد يل چندگانه

اينتر ۰/۳۶۱ ۰/۱۳۰ ۰/۰۷۶

رديف متغير نام بتا ضريب استيودنت t ميزان د اري معني سطح

۱ سن ۰/۳۲۷ ۲/۵۷۴* ۰/۰۱۲

۲ تحصيالت ۰/۲۹۰ ۲/۴۴۹* ۰/۰۱۶

۳ کار سابقه ۰/۰۷۸ ۰/۴۳۹ ۰/۶۶۴

۴ تدريس سابقه -۰/۲۴۵ -۱/۴۲۸ ۰/۱۵۶

۵ علمي مرتبه -۰/۰۷۸ ۰-/۶۶۸ ۰/۵۰۵

۶ تد ريس سطح -۰/۱۴۱ -۱/۱۵۴ ۰/۲۵۱

۷ جمع ------ ۱۸/۶۱۱ ۰/۰۰۰

رگرسيون مدل خالصه شماره ۶: جدول

آنها معنيداري و سطوح رگرسيون تحليل از آمد ه ضرايب بدست :۷ شماره جدول

خطا ٪۵ سطح د ر بودن معنيدار -*

... حرفهاي سطح توسعه تعيين و بررسي
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۱۸۰ و باغباين    در  زراعت

۱۳۸۶ ۷۴، بهار شماره

باغباين و زراعت  در
۱۸۱

آن و نام مربوطهعامل واريانسمتغيرهاي درصد

همقطاران با مشارکت :۱ عامل
اهداف شغلي به براي دستيابي

۴-تشويق مشارکت مشارکتي کالسي برنامه مديريت۳-تدوين از دانش کسب حرفهاي۲- مطالعه گروههاي در -شرکت ۱
زماني برنامه ودانشگاهها۷-تدوين مراکز ۶- مشارکت با مربيان ديگر درسي برنامه مشارکتي مدير۵-ارزيابي جانب از

هدايت -۱۱ بصورت مشارکتي مرکز فعاليتهاي انجام مشارکتي۱۰- مسايل حل گروهي۹- در بازديد مشارکتي۸-مشارکت
تغيير براي در انجمنها مشارکت آنها۱۲- و نظارت ديگر مربيان توسط

۹/۴۷۴

مبادله تعهد در :۲ عامل
آموزشي تجارب

۴-کاربرد  دانش روزسازي آموزشي۳-به در برنامههاي بحث اعمال نتايج مربيان۲- ديگر با تخصصي تجارب مبادله - ۱
مداوم ياد گيري۷- بهبود و تد ريس تيمهاي مربيان۶-تشکيل اي حرفه نياز از حمايت و ۵-شناخت در تدريس علمي نتايج

حرفهاي انجمن در بود ن تدريس۸- شاخص روشهاي و فعاليتها
۷/۶۱۵

ارزشيابي به تمايل :۳ عامل
مداوم

نظر کاري۴-اظهار بازخورد دريافت به مداوم۳-تمايل ارزشيابي به آموزش۲-تمايل د ر مرکز ارزشيابي نتايج از -استفاده ۱
از همکاران۷-ياد گيري با تخصصي بحث۶-تشکيل جلسات براي مناسب تدريس۵-آمادهسازي موضوعات درباره فراگيران

اهداف براي آموزش خاص روش هاي از مربيان۸-استفاده ديگر
۶/۴۲۶

فرصتهاي به دستيابي :۴ عامل
جديد تجارب و يادگيري

براي ياد گيري شرايط رهبري۳-تغيير و مديريت زمينه در آموزش شغل۲-فرصت زمينه در جديد بروشور يا نامه -خواندن ۱
تدريس۶-نظارت براي بهبود کيفيت با مربيان مشارکتي۵-مالقات تدريس با ياد گيري شرايط اثربخشي۴-تغيير افزايش
مشارکت عقايد جديد۹- ارزشيابي و بکارگيري جديد۸- ادراکات و عقايد براي د انش تسهيم آنها۷- اصالح و فعاليت ها

است تغيير کننده تشويق

۶/۳۴۲

تحقيق هدايت :۵ عامل
فراگيران عملياتي

عملياتي سايرين۴- تحقيق تحليل دادهها۳-مديريت و گردآوري مستقل۲-نظارت بر عملياتي تحقيق -طراحي پروژه ۱
حرفهاي تحقيقات تحقيق۵-مشارکت در فراگيران حين شخصي هدايت

۵/۷۶۷

به نسبت آگاهي :۶ عامل
آموزشي مسايل

به يادگيري۴-آشنايي نسبت شرايط تغيير در آموزش۳-تسلط روشهاي به بودن۲-اشراف خويش -مسئول آموزش ۱
درس کيفيت با و مناسب تدريس۶- ارائه درباره روش براي تفکر کافي خودارزيابي۵-زمان

۵/۵۵۳

جهت بهبود در تالش :۷ عامل
تدريس کيفيت

حرفهاي۴- انجمنهاي در کيفيت۳-مشارکت بهبود طرحهاي با نزديک آموزشي۲-ارتباط کمک وسايل از -بهرهگيري ۱
گروه هاي تخصصي و کميتهها عضويت در

۵/۱۹۵

کارگاهها مشارکت در :۸ عامل
سمينارها و

در آموزشي۴-شرکت سمينارهاي د ر ۳-شرکت آموزشي کارگاههاي در کالس۲-شرکت در نتايج سمينارها -کاربرد ۱
د ر سمينارها فعاليتها نتايج ۵-ارائه فني کارگاههاي سمينارها و

۵/۱۳۴

۹: فرصت براي تبادل عامل
تجارب

گروهي تحقيقات براي فرصت مربيان۳- ديگر با کار براي آموزشي۲-فرصت دورههاي د ر شرکت براي -فرصت ۱
در شرکت ديگران ۶- با تعامل د ر جديد مهارت از استفاده کارشناسي۵- و حرفهاي عقايد درباره انفرادي۴- بحث و

تجارب مبادله براي سخنرانيها
۵/۱۲۰

تغيير ۱۰: حمايت از تغييرعامل براي مد يريت سوي از -حمايت ۱۳/۳۷۱

عوامل شده توسط واريانس تبيين ۵۹/۹۹۷جمع

شده تبيين واريانس درصد و مربوطه متغيرهاي شده، تعيين عوامل – شماره۸ جدول
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آموزشها زمينه غنيسازي اين د ر بايد يا و مديران حرفهاي داشته ــعه توس
آموزشهاي با را آنها يا و نمايند اقدام حرفهاي ــعه توس محتواي ــاس اس بر
سطوح اساس بر نيز واليس کروسکال آزمون نتايج کنند. جايگزين مناسبتر
يادگيري، فرصتهاي به ــتيابي دس مقياسهاي؛ زمينه در تحصيلي، مختلف
خود و فراگيران عملياتي تحقيق هدايت سمينارها، و کارگاهها در مشارکت
نتايج مي دهد. ــان نش را ٪۵ ــطح س در معنيداري تفاوت حرفه اي ــعه توس
که ــت، اس ــعه حرفهاي توس مدرک تحصيلي در تاثير بيانگر آمده ــت بدس
توسعه مقياسهاي مورد از زمينه ۴ د ر ــته است توانس مربيان باالتر مدرک
در مهم عامل يک عنوان به خود ميتواند اين که ــد ، باش تاثيرگذار حرفهاي
براي مناسبي روشهاي ميتوان همچنين شود ، گرفته نظر د ر مربيان جذب
آزمون نمود. ارائه آنها تحصيلي سطح ارتقاء و مربيان مدت بلند آموزشهاي
تالش مقياسهاي؛ تحصيلي مختلف رشتههاي اساس بر واليس ــکال کروس
علمي نيز مرتبه اساس بر و عملياتي تحقيق هدايت و خويشتن براي ارزيابي
داده تفاوت نشان معنيداري حرفهاي بطور انجمنهاي عضويت در مقياس؛
(۴) Scribner Bredeson و و (۵۲) Villegas- Reimers فعاليتهاي است.
Place تحقيقات نتايج اما ــد . مي باش فوق ــان دهنده تفاوت در موارد نش نيز
بين تفاوت معنيداري هيچ که داد، ــان (۲۸) نش Kotrit و همکاران(۳۸) و
ــتههاي رش ندارد. تاثير وجود مذکور متغيرهاي ــر نظ از مختلف ــاي گروهه
از يکي در فقط و ــود ه ب ناچيز حرفهاي ــعه توس علمي د ر مرتبه و ــي تحصيل
اين متغيرها که ــت، داش بيان ميتوان اساس اين بر ــت. اس موثر مقياسها

باشند. داشته مربيان معني داري در گزينش تاثير نميتوانند
ايجاد محيط با سن، بين متغيرهاي ميدهد، که نشان نتايج همبستگي
٪۱ سطح در خويشتن براي ارزيابي تالش و ٪۵ سطح د ر اثربخش يادگيري
با تحصيالت ميزان بين متغيرهاي دارد . معنيداري وجود و مثبت همبستگي
سمينارها و کارگاه ها در مشارکت برنامه، به بازخورد ارائه و تغييرات پيگيري
سطح معني داري در و مثبت همبستگي فراگيران عملياتي هد ايت تحقيق و
سطح انجمنهاي حرفهاي در در ــرکت با ش تدريس ــابقه س وجود دارد. ٪۵
منفي ــتگي نيز همبس ــطح تدريس س د ارد . معنيداري و مثبت ــه رابط ٪۵
به ــتيابي د س براي هم قطاران ــا ب ــارکت مش ۵٪ با ــطح س در و معنيد اري
و (۱۰) همکاران و Douglas مطالعه نتايج ميدهد. ــان نش را ــغلي اهداف ش
با مشارکت با شغلي سابقه متغير بين که ميدهد ــان (۴۵) نش Singletary
معنيداري و مثبت شغلي همبستگي به اهداف ــتيابي دس براي هم قطاران
معنيداري همبستگي متغيرها ــاير س در زمينه و دارد وجود ٪۵ ــطح س د ر
(۵۲) Villegas- Reimers فعاليتهاي ــد. نش مشاهده حرفهاي ــعه با توس
توجه با ــد . ميباش موارد فوق کننده تائيد نيز (۴) Scribner Bredeson و و
به ميتوان را متغير حرفه اي اين توسعه تحصيالت با ــتگي ميزان همبس به

نظر گرفت. مربيان در گزينش عامل در عنوان يک
ــيون چند رگرس با انجام که ــت اس آن ــانگر نيز نش تحليل دادهها نتايج
ــن س ميزان بر ــتقل مس متغيرهاي تاثير ميزان تعيين ــور ــره به منظ متغي
ــتهاند، يعني داش حرفهاي ــعه توس معنيداري در تاثير تحصيالت ــطح س و
افزايش ــز ني حرفهاي ــعه توس ــطح س تحصيالت، ــطح و س ــن افزايش س با
آموزشي برنامههاي ميتواند اهميت مذکور مطلب ميکند. پيدا معنيداري
تحصيلي ــطوح س افزايش ــان مطرح نمايد، يعني با مربي براي را ــدت بلندم
افزايش د ادهاند . نشان حرفهاي افزايش ــعه توس سطح ــنجش س مقياسهاي
ــعه توس جهت ــتري در بيش ــنوات س فرد نمايد که نيز ميتواند بيان ــن س

نتايج ــده کنن تائيد ــوارد ــه اين م ک ــت اس نموده تالش ــهاي خويش حرف
(۴) Singletary و Bredeson و (۵۲) Villegan- Reimers ــاي فعاليته
دهنده سينگلتري(۴۵)نشان و همکاران(۱۰) و دوگالس مطالعه ــد . ميباش
تاثير معنيداري متغيرها ساير و بود ه حرفهاي توسعه در سابقه شغلي تاثير

ندادند. نشان حرفهاي توسعه در
هدايت ــاس؛ مقي تطابق کامل دهنده ــان نش نيز ــل عاملي تحلي نتايج
عوامل ساير ــد ، ميباش ــتاندارد اس با مقياسهاي فراگيران عملياتي تحقيق
تحليل در اينکه به توجه با دادهاند. نشان استاندارد تفاوت مقياس به نسبت
از ميتوان ميگردند، تائيد اين تحقيق توسط ــتاندارد اس عاملي مقياسهاي
آنها را و بهره گيري نمود ه حرفهاي توسعه سطح براي سنجش اين مقياسها

بخشهاي آموزشي پيشنهاد کرد . ساير به
انساني نيروي تجهيز و معاونت آموزش مي شود، که ــنهاد پايان پيش در
که مطالعه را اين نتايج جهادکشاورزي وزارت آموزش و ــازمان تحقيقات س
گرفته صورت جهاني ــاي مقياسه از بهره گيري با علمي و ــًال کام ــيوه ش به
مربيان حرفه اي براي توسعه آن ــاس اس بر د اده و قرار مورد بررسي ــت، اس
ــط توس ــده ش مقياسهاي بومي همچنين نمايد. و اقدام برنامهريزي ــه تابع
برنامهريزان ــراي ب تعمق قابل نکاتي عنوان به ــز ميتواند، ني عاملي ــل تحلي
اجراي به نسبت ساير بخشهاي آموزشي پيشنهاد ميشود که گردد. مطرح
ــعه توس جهت در تا بتوانند ــد، نماين اقدام ــراي مربيان ب ــابه مش تحقيقات
برد ارند. گام ــت، اس مربيان در تربيت حياتي ــيار فرآيندي بس که ــه اي حرف
در ناچيزي ادبيات ــور ايران کش د ر که نمود روشن شده انجام ــيهاي بررس
غني شدن به بيشتر تحقيقات انجام که دارد، وجود حرفهاي ــعه توس زمينه

ادبيات مربوطه کمک خواهد نمود.

سپاسگزاري
پژوهشي  معاونت از الزم است، رسيده، به پايان اين تحقيق اکنون که
و تجهيز معاونت آموزش و تهران دانشگاه طبيعي منابع پرديش کشاورزي و
شرايط که کشاورزي جهاد و آموزش وزارت تحقيقات سازمان انساني نيروي
کليه از نمائيم. همچنين آوردهاند تشکر را فراهم تحقيق انجام اين براي الزم
ــنامه ها اقدام پرسش تکميل به ــبت نس فراوان حوصله و دقت با که مربياني
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