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   134-115/ ص. 1390، بهار 5ي  هي رهيافتي نو در مديريت آموزشي/ سال اول، شمار فصلنامه

 

هاي  بررسي عوامل مؤثر بر عملكرد شغلي آموزشگران هنرستان

 كشاورزي استان تهران 

0Fزينب مؤذن

1Fحميد موحد محمدي  ،1

2F، احمد رضوانفر2

3Fو مهديه السادات ميرترابي 3

4 
   چكيده

هاي  بررسي عوامل مؤثر بر عملكرد شغلي آموزشگران هنرستانتحقيق حاضر به منظور       
كشاورزي استان تهران انجام گرفته است. روش تحقيق توصيفي  از نوع همبستگي است. افراد 

هاي كشاورزي استان تهران  ، عمومي) هنرستان تحت پژوهش آن شامل آموزشگران (تخصصي
 49ي كوكران  با انتساب متناسب و  آماره گيري تصادفي ) كه با استفاده از نمونهN=91بود (

ها متناسب با تعداد آموزشگران  ي آماري انتخاب شدند و پرسشنامه نفر از آنان به عنوان نمونه
اي محقق ساخته بود كه روايي    د. ابزار تحقيق پرسشنامهشهاي كشاورزي توزيع  هنرستان

موزش كشاورزي دانشگاه تهران و محتوايي آن براساس نظر پنج نفر از متخصصان ترويج و آ
هاي تحقيق  تربيت مدرس تأييد و پايايي آن با استفاده از فرمول آلفاي كرونباخ به تفكيك مؤلفه

درصد از  75محاسبه گرديد. نتايج حاكي از آن است كه عملكرد شغلي  82/0 - 94/0
ه بين مهارت آموزشگران متوسط و باال بود. نتايج حاصل از تحليل همبستگي نشان داد ك

اي آموزشگران با ميزان عملكرد شغلي آنان  هاي حرفه اي، رضايت شغلي و ويژگي حرفه
) در حالي كه بين سن و عملكرد شغلي p<0.01داري وجود دارد ( ي مثبت و معني رابطه

هاي حاصل از تحليل  ). يافتهp<0.05داري ديده شده است ( منفي و معني ي آموزشگران رابطه
اي، رضايت شغلي و مهارت  هاي حرفه رگرسيون مبين آن است كه متغيرهاي ميزان ويژگي

باشند.  ي تحقيق مي درصد از تغييرات متغير وابسته 3/81ي  اي آموزشگران تبيين كننده حرفه
شرايط الزم به اي آموزشگران و فراهم نمودن  هاي حرفه ها و ويژگي بنابراين، بهبود مهارت

ه سطح عملكرد شغلي آنها و ب يگذار در ارتقاتأثيرمنظور افزايش رضايت شغلي آنها از عوامل 
 بهبود فرآيند يادگيري فراگيران است.  آن، تبع

 هاي كشاورزي. هنرستان  : عملكرد شغلي، آموزشگران،هاي كليدي واژه

                                           
 ي كشاورزي، دانشگاه تهران. ي اقتصاد و توسعه ي آموزش كشاورزي، دانشكده ي كارشناسي ارشد رشته آموخته دانش -1
 دانشيار دانشگاه تهران - 2
 تهران.دانشياردانشگاه  -2
ي كشاورزي، دانشگاه تهران.(نويسنده  ي اقتصاد و توسعه ي كارشناسي ارشد رشته ترويج كشاورزي، دانشكده آموخته دانش -3

 msmirtorabi@yahoo.com مسئول)
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  مقدمه
به بهبود مستمر عملكرد خود نياز دارند و منابع   ها براي حفظ بقا و پيشرفت سازمان

ها و منشأ هرگونه تحول و نوآوري در آنها تلقي  هاي بنيادي سازمان سرمايه ،انساني 
انساني و مشاغل ايجاد  نظام آموزشي هر كشوري از نظر نيروي   شوند. در اين رابطه، مي

باشد كه  هاي دولتي دارا مي ها و دستگاه شده در آن، باالترين نسبت را در ميان سازمان
هاي سازماني  ضروري در مسير نيل به اهداف و مأموريتاي  وظيفه  ارزيابي عملكرد

). تعداد قابل توجهي از افراد كشور به عنوان يادگيرنده، Asgharpour,2006است (
هاي  ي خدمات پشتيباني به طور مستقيم و غيرمستقيم با فعاليت كننده ياددهنده و فراهم

هاي  ) و كيفيت و ويژگيKhorshidi,2006كار دارند ( و يادگيري سر -ياددهي 
كيفيت   يادگيري، كيفيت مديريت،-فراگيران، اعضاي هيأت علمي، فرآيند ياددهي

). در Bazargan,2007( هستندها و ... هريك به نوعي در كيفيت آموزشي مؤثر  برنامه
وري اين  عملكرد شغلي كارشناسان و آموزشگران از متغيرهاي مهم در بهره  ، اين رابطه

ترين عامل براي ايجاد موقعيت  ) و اساسيShams, 2003ا محسوب شده (ه سازمان
هاي  ). با اينكه آرمانShabani,2003هاي آموزشي است ( مطلوب در تحقق هدف

دهد ولي  هاي مختلفي را پيش روي معلمان قرار مي تعليم و تربيت وظايف و نقش
 ). Talkhabi,2007تدريس است ( ،رود اي كه از آنها انتظار مي  اولين وظيفه

در « شده است. عملكرد شغلي ارايههاي مختلفي  در مورد عملكرد شغلي ديدگاه
دهند يا به  در ارتباط با شغل از خود بروز ميافراد، واقع به مجموع رفتارهايي كه 

اي است كه به موجب اشتغال فرد در شغل خود،   عبارتي ميزان محصول، پيامد و يا بازده
). Rashidpur,2000; Swanson et al, 1998( »شود ريف ميتع  شود، حاصل مي

هاي محوله  همچنين منظور از عملكرد شغلي نحوه و ميزان انجام وظايف و مسئوليت
) كه اين ديدگاه معيار سنجش عملكرد شغلي Morhed,1995( استتوسط آموزشگر 

 آموزشگران در اين تحقيق منظور شده است. 
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4Fكمبريج ي ملكرد معلمان، در مدرسههاي ارزيابي ع براساس شاخص

1 )2006 (
ايجاد محيط  آموزش،   ريزي آموزشي، هاي عملكرد شغلي معلمان در قالب برنامه شاخص

بازخورد   اي و رشد حرفه  همكاري با ساير كاركنان،  تعامل با والدين،  يادگيري مناسب،
در ارتباط با بندي شده است. برخي محققان در تحقيقات خود  به فراگيران طبقه

   هاي قبل از تدريس و طراحي درس، تدريس، به فعاليت  ميهاي شغل معل مسئوليت
هاي تدريس متنوع و مناسب، تدريس  و رهبري آموزشي، استفاده از استراتژي  توسعه

ارتباط با   طراحي فهرستي از حقوق فراگيران و معلم،  عملي، توجه به انگيزه فراگيران،
بازخورد  و   ميو غيررس  مياستفاده از ارزيابي رس  محيط آموزشي، خانواده، جامعه و

 Copeland,2004; Grady etاند( آموزشي و توسعه قوانين كالسي اشاره نموده

al,2006, Gray & stark,2007 برخي محققان به خصوصيات شخصي مورد نياز .(
گذار است اشاره تأثيرمعلمان كشاورزي كه در عملكرد شغلي آنها 

هاي شخصي شامل داشتن  ). اين خصوصيات و ويژگيNattavud,2005اند( ردهك
  درستكار بودن،  هاي مديريتي، داشتن مهارت  داشتن ذهن باز،  به تدريس،  انگيزه و عالقه

ها،  جديت، توانايي سازگاري با سياست  بردباري،  خالق بودن،  پذير بودن، مسئوليت
، عالقه به همكاري و تشريك مساعي با والدين و هاي نظام مدرسه ها و رويه مشي خط

پرسنل مدرسه، حضور مرتب و سروقت در مدرسه، مهارت در ارتباطات نوشتاري و 
آموزان  گفتاري، داشتن قدرت بيان و تكلم خوب و توانايي ايجاد رابطه صحيح با دانش

 باشد.  مي
، جهت ارزيابي عملكرد شغلي معلمان  )Hatami,2004(شده  ارايهدر مدل 

ي رضايت شغلي  رفتار اخالقي و مؤلفه  ، رفتار شغلي، اي ي مانند عملكرد حرفهيها مؤلفه
نشان داد كه طراحي و  ) Mohammaddavoodi 2004,(مبين است. نتايج پژوهش

ي  توسعه  ارزيابي،  كالس درس، ي اداره  ايجاد فضاي يادگيري مناسب،  ريزي، برنامه
 باشند.  اي و دانش محتوايي از استانداردهاي عملكرد شغلي معلمان مي حرفه

)Davoodifard,2006 (هاي ارزيابي عملكرد معلمان را در  در پژوهش خود شاخص

                                           
1 . Cambridge Public School 
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رعايت اصول اخالقي، پوشش مناسب، حضور مرتب و به موقع در محل كار، گزارش 
همكاري با والدين و همكاران،  مستمر وضعيت آموزشي فراگيران به مدرسه و اولياء،

پذيري، مناسب بودن تكاليف و تجارب  هاي كمك آموزشي، مسئوليت استفاده از رسانه
داري، تسلط بر تدريس  يادگيري فراگيران، ابتكار در تدريس، كنترل و نظارت و كالس
 و مفاهيم درسي و كيفيت ارزشيابي مستمر فراگيران بيان نمود. 

ن نشان داد كه بين اثر بر عملكرد شغلي، تحقيقات محققي عوامل مؤ در زمينه
 McCaslinي مستقيم و مثبتي وجود دارد(  عملكرد شغلي و رضايت شغلي افراد رابطه

& Mwangi, 1994;Bowran & Tood,1999;Michaelowa,2002; 
Willard,2005 ،نتايج تحقيق برخي محققان مشخص نمود كه بين عملكرد شغلي .(
انگيزش شغلي و توانايي شغلي ارتباط معناداري وجود دارد و  موفقيت رضايت شغلي، 

انگيزش و رضايت شغلي كاركنان وابسته است   تالش،  شغلي تا حد زيادي به روحيات،
)Rezaei et al,2008; mohammadipur,1995 همچنين بين رضايت شغلي و .(

). برخي Ismaili,1995(مثبت و معناداري وجود دارد ي عملكرد آموزشي معلمان رابطه
سابقه   تحصيالت،  جنس،  شناختي سن، هاي جمعيت از محققان به ارتباط بين ويژگي

 اند.  كار و رضايت شغلي نيز اشاره داشته هو عوامل مربوط ب  ميوضعيت استخدا  خدمت،
وضوح   ها، خصوصيات، انگيزش، توانايي تأثيرعملكرد شغلي افراد تحت   بنابراين،

شغلي و   باشد و توانايي منابع انساني نيز خود تابع دانش فرصت فعاليت مي ها و نقش
). همچنين، در Rabbins,1997هاي شغلي است ( مهارت در انجام وظايف و فعاليت

شناختي افراد نيز در عملكرد  هاي جمعيت برخي از تحقيقات صورت گرفته ويژگي
هاي  ا توجه به اهميت هنرستانب  گذار بوده است. در اين رابطه،تأثيرشغلي آنها 

ي هرم اشتغال بخش كشاورزي، اهميت كيفيت آموزشي اين  كشاورزي در تشكيل بهينه
شود و با توجه به مسايل  هاي مادي و معنوي كه صرف آنها مي مراكز با توجه به هزينه

و مشكالت مشاهده شده و نيز عدم وجود تحقيقات تخصصي كه به بررسي مسايل 
محققان بر آن   كشاورزي و باالخص در موضوع مورد اشاره پرداخته باشد، هاي هنرستان

شدند كه ميزان عملكرد شغلي آموزشگران و نيز ميزان رضايت شغلي، خصوصيات 
هاي شغلي الزم براي انجام وظايف شغلي و همچنين  شخصي و ميزان مهارت
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ار بر عملكرد شغلي گذتأثيرشناختي آموزشگران را به عنوان عوامل  هاي جمعيت ويژگي
تر وضعيت عملكرد شغلي آنها مورد بررسي قرار  بيني و بررسي دقيق آنها جهت پيش

دهند تا بدين وسيله اين تحقيق آغازي براي تحقيقات جامع در آينده باشد. در اين 
 رابطه اهداف ذيل دنبال گرديده است: 

 كشاورزي؛ هاي اي آموزشگران هنرستان هاي فردي و حرفه . توصيف ويژگي1
 هاي كشاورزي؛ . تعيين سطح عملكرد شغلي آموزشگران هنرستان2
 عوامل مؤثر بر عملكرد شغلي آموزشگران. تأثير. بررسي 3

 شناسي پژوهش روش
تحقيق حاضر، يك تحقيق كاربردي و از نوع توصيفي همبستگي است كه درصدد  

ستان تهران و هاي كشاورزي ا بررسي وضعيت عملكرد شغلي آموزشگران هنرستان
نفري  91ي  نفر از جامعه 49ي تحقيق شامل  باشد. نمونه گذار بر آن ميتأثيرعوامل 

هاي كشاورزي استان تهران بود (هنرستان  آموزشگران (تخصصي و عمومي) هنرستان
و هنرستان كشاورزي   ، شهيد رجايي، كشاورزي امام جعفر صادق (ع)، شهيد بهشتي

گيري تصادفي با انتساب  ي كوكران و روش نمونه ده از آماره) كه با استفا شهيد باهنر
ي محقق ساخته بوده  ا آوري اطالعات پرسشنامه متناسب انتخاب گرديدند. ابزار جمع

است كه روايي محتوايي آن براساس نظر پنج نفر از متخصصان ترويج و آموزش 
ي تحقيق  متغير وابستهكشاورزي دانشگاه تهران و تربيت مدرس تأييد و پايايي آن براي 

درصد محاسبه شد. به منظور سنجش عملكرد  94با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ، 
سنجي استفاده شده است.  عامل  شغلي آموزشگران از رويكرد خود ارزيابي و از روش

سنجي با استفاده از شرح شغل، ابعاد و وظايف شغل شناسايي و در  در روش عامل
). جهت تعيين 1386 گيرد (اسفندياري، ورد بررسي قرار ميقالب طيف ليكرت م

= اصالً، 0اي ( گويه در يك طيف شش گزينه 18وضعيت عملكرد شغلي آموزشگران، 
زياد) مورد بررسي قرار گرفت و  = خيلي5= زياد، 4= متوسط، 3= كم، 2كم،  = خيلي1
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ي انحراف  بندي وضعيت عملكرد شغلي آموزشگران از روش فاصله به منظور طبقه
5Fمعيار از ميانگين

 براساس فرمول زير استفاده گرديد.   2
A =  ضعيف : A< Mean – Sd   
B =  متوسط : Mean – Sd <B <Mean  

C =   (باال) خوب : Mean < C < Mean + S                                                     
D = باال) عالي (خيلي  : Mean + Sd < D   

 11گويه)، رضايت شغلي ( 16اي ( مستقل تحقيق شامل مهارت حرفه متغيرهاي
گويه) بود كه در قالب  7گويه) و نگرش به تدريس ( 13اي ( هاي حرفه گويه)، ويژگي

 = زياد، 4= متوسط، 3= كم، 2كم،  = خيلي1= اصالً، 0اي ( گزينه طيف شش
اي داده شده به هر ه زياد) مورد بررسي قرار گرفتند و از حاصل جمع پاسخ = خيلي5

اي به طور جداگانه محاسبه   هريك از متغيرهاي مستقل در مقياس فاصله ي ، نمره گويه
هاي توصيفي نظير فراواني،  هاي تحقيق از آماره شد. به منظور تجزيه و تحليل داده

هاي استنباطي تحليل همبستگي و رگرسيون  درصد، ميانگين و انحراف معيار و آماره
 ديد.استفاده گر

 هاي تحقيق يافته

 اي آموزشگرانهاي فردي و حرفه ويژگي

 اي آموزشگرانهاي فردي و حرفه ويژگي -1جدول 
 انحراف معيار بيشينه كمينه ميانگين  اي هاي فردي و حرفه ويژگي

 227/7 53 26 88/38 سن
 606/9 30 2 35/14 سابقه تدريس

 1/104691 8000000 2500000 441376 ميزان حقوق (ريال)

هاي  ي ويژگي در زمينه 1 ي براساس نتايج حاصل از پرسشنامه و جدول شماره
هاي كشاورزي مورد مطالعه  آموزشگران هنرستان مياي آموزشگران، تمافردي و حرفه

درصد متولد  37درصد آنان متولد روستا،  50مرد بوده و از لحاظ محل تولد و سكونت

                                           
2 - Interval of Standard Deviation from the Mean (ISDM) 
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اند. از نظر طيف سني بيشترين آنان مربوط به  درصد ساكن روستا بوده 6و فقط   شهر
درصد آموزشگران  80. بودسال  88/38سال و ميانگين سني آنها  32-39گروه سني 

درصد) داراي مدرك تحصيلي  69هاي دولتي و اكثريت آنان ( ي دانشگاه آموخته دانش
سال  15-24درصد از آموزشگران داراي  29ها نشان داد  ليسانس بودند. بررسي

تحصيلي خود مشغول به تدريس  ي درصد از آنها در رشته 96ي تدريس و  سابقه
درصد از  55ي فعاليت كشاورزي داشتند.  درصد از آموزشگران سابقه 57بودند. 

هاي كشاورزي) تدريس  ي آموزشي ديگري نيز (غير از هنرستان آموزشگران در مؤسسه
 3/63درصد نيز به غير از تدريس به فعاليت ديگري اشتغال داشتند.  61كردند و  مي

بوده و ميزان ميانگين  ميدرصد آموزشگران از نظر وضعيت استخدامي، كارمند رس
 . استريال  4413760حقوق دريافتي آنها 

 اي آموزشگران ويژگي حرفه
 وزشگران از ديدگاه خودشاناي آم حرفه  ي ويژگي دهنده هاي تشكيل بندي گويه اولويت -2جدول 

  ضريب انحراف معيار اي ميانگين رتبه گويه
 لويتوا تغييرات

 1 239/0 082/1 51/4 جديت و اشتياق جهت يادگيري هنرجويان  تالش،
 2 242/0 049/1 33/4 توانايي پاسخگويي به سؤاالت هنرجويان

 3 248/0 099/1 43/4 عالقه به هنرجويان
 4 251/0 048/1 16/4 براي هنرجويان كالم قابل فهم و درك

 5 254/0 112/1 37/4 برقراري ارتباط دوستانه و محترمانه با هنرجويان
داشتن ظاهري آراسته و مناسب براي حضور در 

 كالس
29/4 099/1 256/0 6 

 6 256/0 095/1 27/4 داشتن روحيه با نشاط و بشاش در حين تدريس
 6 256/0 074/1 18/4 فهمواضح و قابل   داشتن صدايي رسا،

 7 272/0 179/1 33/4 عالقه به حرفه تدريس
تشويق و ايجاد انگيزه در هنرجويان جهت يادگيري 

 تحصيل ي بيشتر و ادامه
49/4 227/1 273/0 8 

عالقه نسبت به پاسخگويي به سؤاالت هنرجويان در 
 داخل و خارج كالس

31/4 262/1 292/0 9 

 10 514/0 848/1 59/3 هنرجويانتبعيض قايل شدن بين 
 11 555/0 744/1 14/3 داشتن ارتباط با والدين هنرجويان

زياد)      = خيلي5= زياد ، 4= متوسط ،3،   = كم2كم ،  = خيلي1= اصالً ، 0(مقياس:  
 546/13انحراف معيار:     65بيشينه:      10كمينه:      86/58ميانگين:
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اي آموزشگران را نشان  هاي ويژگي حرفه بندي گويه اولويت 2 ي جدول شماره
ي يادگيري  جديت و اشتياق در زمينه  ، تالش، دهد.  با توجه به نتايج اين جدول مي

توانايي پاسخگويي به سؤاالت   اولويت اول، 239/0هنرجويان با ضريب تغييرات 
اند.  ا به خود اختصاص دادههنرجويان اولويت دوم و عالقه به هنرجويان اولويت سوم ر

تشويق و ايجاد انگيزه در هنرجويان جهت يادگيري بيشتر، عالقه نسبت به پاسخگويي 
به سؤاالت هنرجويان در داخل و خارج از كالس و تبعيض قايل شدن بين هنرجويان 

 555/0هاي هشتم تا دهم و ارتباط با والدين هنرجويان با ضريب تغييرات  اولويت
اند. همچنين ميانگين نمره حاصله  دهم و آخر را به خود اختصاص دادهاولويت ياز

مورد مطالعه در مقياس  ي اي در نمونه حرفه هاي آموزشگران در رابطه با ميزان ويژگي
 بوده است. 86/58فاصله اي برابر با 
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 مهارت حرفه اي آموزشگران

اي آموزشگران از  هاي حرفه ي مهارت   دهنده تشكيلهاي  بندي گويه  اولويت -3جدول 
 ديدگاه خودشان

 گويه
ميانگين 

 اي رتبه
انحراف 

 معيار
ضريب 

 تغييرات 
 اولويت

 1 384/0 486/1 86/3 شروع و پايان به موقع كالس
وضع قوانين نسبت به ورود و خروج هنرجويان 

 2 405/0 480/1 65/3 از كالس

 3 416/0 590/1 82/3 هنرجويان نظارت دقيق بر حضور و غياب
 4 418/0 511/1 61/3 در كالس ميفراهم نمودن محيط گرم و صمي

 5 427/0 562/1 65/3 توقف سريع رفتارهاي سوء و نامناسب
برقراري روابط مثبت و براساس همكاري و 

 6 453/0 555/1 43/3 همياري بين هنرجويان

 6 453/0 683/1 71/3 تشويق رفتارهاي مطلوب
حركت در اطراف كالس جهت نظارت بر 

 7 458/0 656/1 61/3 هنرجويان

دقيقه وقت استراحت در هر جلسه  10تا  5
 8 459/0 550/1 37/3 تدريس

 9 470/0 557/1 31/3 محيط كالس منظم، پاكيزه و جذاب است
 10 471/0 683/1 57/3 گوش دادن به سخنان و نظرات هنرجويان

به دور از هرج و مرج و  به پايان رساندن كالس
 11 477/0 685/1 53/3 نظمي بي

 12 495/0 555/1 14/3 مشاركت دادن هنرجويان جهت اداره كالس
براي  ميو غيركال ميهاي كال استفاده از تكنيك

 13 512/0 728/1 37/3 جلب توجه و رفع خستگي

 14 50/0 771/1 22/3 ها  چيدمان مناسب صندلي
و پوسترهاي مختلف جهت  استفاده از نمودارها

 15 644/0 856/1 88/2 يادگيري د ر محيط كالس

زياد)      = خيلي5= زياد ، 4= متوسط ،3،   = كم2كم ،  = خيلي1= اصالً ، 0(مقياس:  
 012/24انحراف معيار:    80بيشينه:      15كمينه:      47/59ميانگين:

مهارت در   اي آموزشگران، هاي حرفه ، در ارتباط با مهارت3طبق نتايج جدول 
ي وضع قوانين نسبت به  مهارت در زمينه  اولويت اول،  شروع و پايان به موقع كالس
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ي نظارت دقيق بر  مهارت در زمينه  ورود و خروج هنرجويان از كالس اولويت دوم،
حضور و غياب هنرجويان اولويت سوم و ... و مهارت در استفاده از تنوعي از 

  براي جلب توجه و رفع خستگي اولويت سيزدهم، ميو غيركال ميهاي كال تكنيك
ي  هاي كالس اولويت چهاردهم و مهارت در زمينه مهارت در ساماندهي مناسب صندلي

اولويت پانزدهم  644/0استفاده از نمودار و پوستر در محيط كالس با ضريب تغييرات 
حاصله آموزشگران در  ي هاند. همچنين ميانگين نمر و آخر را به خود اختصاص داده

اي برابر با  اي در نمونه مورد مطالعه در مقياس فاصله حرفه هاي رابطه با ميزان مهارت
 بوده است. 47/59

 رضايت شغلي آموزشگران

 ي رضايت شغلي آموزشگران دهنده هاي تشكيل بندي گويه اولويت -4جدول 

ميانگين   گويه
ضريب  انحراف معيار اي رتبه

 تغييرات
اولوي
 ت

 1 207/0 906/0 37/4 هاي شغلي تالش جهت بهبود فعاليت
 2 266/0 006/1 78/3 مناسب بودن روابط شخصي با همكاران

 3 359/0 197/1 33/3 كاري مناسب بودن شرايط فيزيكي محيط
 4 361/0 276/1 53/3 احساس ارزش و احترام در اين شغل
 5 390/0 371/1 51/3 تشويق اطرافيان به پذيرفتن اين شغل

 6 391/0 318/1 37/3 مناسب بودن امنيت شغلي
انتخاب مجدد شغل آموزشگري در صورت وجود موقعيت 

 7 393/0 413/1 59/3 شغلي ديگر

 8 439/0 463/1 33/3 احساس موفقيت و پيشرفت در اين شغل
 9 468/0 435/1 06/3 احساس شهرت و اهميت در اين شغل

 10 475/0 475/1 10/3 ابتكار در اين شغلاحساس خودشكوفايي و 
 11 724/0 594/1 20/2 مناسب بودن حقوق و مزاياي دريافتي

زياد)      = خيلي5= زياد ، 4= متوسط ،3،   = كم2كم ،  = خيلي1= اصالً ، 0(مقياس:   
 940/11انحراف معيار:     55بيشينه:      8كمينه:     12/41ميانگين:

هاي رضايت شغلي آموزشگران را نشان  اولويت بندي گويه 4 ي جدول شماره
ي رضايت شغلي، تالش جهت بهبود  دهنده هاي تشكيل دهد. در مجموع از ميان گويه مي

مناسب بودن روابط   اولويت اول، 207/0هاي مرتبط با شغل با ضريب تغييرات  فعاليت
شرفت شغلي اولويت شخصي با همكاران اولويت دوم و ... و احساس موفقيت و پي
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هشتم، احساس شهرت و اهميت در شغل اولويت نهم و احساس خود شكوفايي و 
اولويت دهم و آخر را به خود اختصاص  475/0ابتكار در شغل با ضريب تغييرات 

حاصله آموزشگران در رابطه با ميزان رضايت شغلي  ي اند. همچنين ميانگين نمره داده
 بوده است. 12/41اي برابر با  اس فاصلهدر نمونه مورد مطالعه در مقي

 نگرش آموزشگران نسبت به تدريس

 ي نگرش به تدريس آموزشگران   دهنده هاي تشكيل بندي گويه  اولويت -5جدول 

  گويه
ميانگين 

 اي رتبه

انحراف 

 معيار

ضريب 

 تغييرات
 اولويت

هاي تدريس به  آشنايي با مهارت
اندازه آشنايي با موضوع درس براي 

 مدرس مهم است
47/4 819/0 183/0 1 

 2 184/0 812/0 39/4 است ميتدريس امر مه
كيفيت عملكرد مدرسان در كيفيت 

 گذار استتأثيرعملكرد هنرجويان 
33/4 922/0 212/0 3 

كيفيت تدريس در ميزان يادگيري 
 گذار استتأثيرفراگير 

35/4 948/0 217/0 4 

تدريس در زمينه كشاورزي به اندازه 
 ها مهم است ساير رشته

37/4 972/0 222/0 5 

به تدريس كشاورزي در هنرستان 
 عالقه مندم

00/4 061/1 265/0 6 

بررسي نحوه عملكرد مدرسان باعث 
 شود هاي آنان مي فعاليت سارتقا

96/3 224/1 309/0 7 

زياد)      = خيلي5= زياد ، 4= متوسط ،3،   = كم2كم ،  = خيلي1= اصالً ، 0(مقياس:  
 078/5انحراف معيار:     35بيشينه:      6كمينه:      85/29ميانگين:
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هاي نگرش آموزشگران به تدريس را نشان  بندي گويه اولويت 5 ي جدول شماره
هاي آشنايي با  ش به تدريس گويهي نگر دهنده هاي تشكيل دهد. در ميان گويه مي

هاي تدريس به اندازه آشنايي با موضوع درس براي مدرس مهم است و در  مهارت
شود  هاي آنان مي فعاليت يعملكرد مدرسان باعث ارتقا ي اولويت اول و بررسي نحوه
حاصله آموزشگران در رابطه  ي اند. همچنين ميانگين نمره در اولويت هفتم قرار گرفته

اي برابر  با ميزان نگرش آموزشگران به تدريس در نمونه مورد مطالعه در مقياس فاصله
 بوده است. 85/29با 

 عملكرد شغلي آموزشگران 
سؤال  18ها،  به منظور مشخص نمودن ميزان عملكرد شغلي آموزشگران هنرستان

= 4= متوسط، 3= كم، 2كم،  يلي= خ1= اصالً، 0بسته در قالب طيفي شش قسمتي (
ها پرسيده شد و سطوح عملكرد شغلي  زياد) از آموزشگران هنرستان = خيلي5زياد، 

 آموزشگران با استفاده از روش فاصله انحراف معيار از ميانگين مشخص گرديد. 

هاي كشاورزي  توزيع فراواني و سطوح عملكرد شغلي آموزشگران هنرستان -6جدول 
 )n= 49(استان تهران 

 بندي دسته
سطوح عملكرد 

 شغلي 
 درصد فراواني

درصد 

 تجمعي

 20/10 20/10 5 پايين 43-13
 90/44 70/34 17 متوسط 63-1/43
 72/85 82/40 20 باال  83-1/63
 100 28/14 7 خيلي باال 88-1/83

درصد) ميزان عملكرد شغلي  75اكثريت آموزشگران ( 6براساس اطالعات جدول 
 اند.  خود را در حد متوسط و باال ارزيابي كرده
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هاي  ي عملكرد شغلي آموزشگران هنرستان دهنده هاي تشكيل بندي گويه اولويت -7جدول 
 كشاورزي استان تهران 

 ي عملكرد شغلي دهنده هاي تشكيل گويه
ميانگين 

 اي رتبه

انحراف 

 معيار

ضريب 

 تغييرات
   اولويت

 1 350/0 344/1 84/3 رعايت پيوستگي و ارتباط مطالب
 2 416/0 590/1 82/3 نظارت دقيق بر حضور و غياب هنرجويان

 3 418/0 511/1 61/3 در كالس ميفراهم نمودن محيط گرم و صمي
 4 431/0 541/1 57/3 مرور بر درس قبلي و بيان ارتباط درس جديد با آن
تعيين حد مطلوب و انتظارات مناسب يادگيري از 

 هنرجويان
41/3 485/1 435/0 5 

 6 442/0 625/1 67/3 مناسب و كاربردي مرتبط با موضوع  هاي روشن، بيان مثال
 7 449/0 595/1 55/3 ارزشيابي مداوم عملكرد هنرجويان
اي و  مرحلهتعيين اهداف آموزشي و تبديل آن به اهداف 

 رفتاري
24/3 465/1 452/0 8 

 9 453/0 683/1 71/3 تشويق رفتارهاي مطلوب
 10 454/0 503/1 31/3 بيان اهميت و اهداف درس جديد براي هنرجويان

برقراري ارتباط با هنرجويان و مشاركت دادن آنها در 
 تدريس

41/3 580/1 463/0 11 

 12 471/0 683/1 57/3 گوش دادن به سخنان و نظرات هنرجويان
 13 477/0 548/1 24/3 هاي مناسب به هنرجويان ه تكاليف و فعاليتيارا

 14 484/0 612/1 33/3 هاي تدريس متناسب با موضوع استفاده از روش
پاسخگويي و راهنمايي هنرجويان در داخل و خارج از 

 كالس
35/3 678/1 500/0 15 

 16 505/0 673/1 31/3 مختلف و جديداستفاده از محتوا و منابع آموزشي 
گيري از مطالب تدريس شده در پايان  خالصه و نتيجه

 كالس
29/3 671/1 507/0 17 

 18 644/0 856/1 88/2 هاهاي كمك آموزشي، نمودارها و پوستر استفاده از رسانه

 زياد)      = خيلي5= زياد ، 4= متوسط ،3،   = كم2كم ،  = خيلي1= اصالً ، 0(مقياس: 
ي عملكرد شغلي آموزشگران مشخص  دهنده هاي تشكيل بندي گويه نتايج اولويت

گويه معرفي شده براي سنجش عملكرد شغلي، رعايت  18كننده اين بود كه از بين 
و انحراف معيار  84/3ه شده در حين تدريس (ميانگين يپيوستگي و ارتباط مطالب ار
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هاي كمك آموزشي، نمودارها و  ) در اولويت اول و ميزان استفاده از رسانه344/1
) در 856/1و انحراف معيار  88/2پوسترها جهت يادگيري در محيط كالس (ميانگين

 ).7اولويت آخر قرار دارند (جدول 
 يزان عملكرد شغلي آموزشگران تحليل همبستگي متغيرهاي منتخب و م

به منظور تعيين رابطه بين متغيرهاي منتخب و ميزان عملكرد شغلي از ضريب 
 همبستگي پيرسون و اسپيرمن استفاده شد.

 همبستگي متغيرهاي منتخب و ميزان عملكرد شغلي آموزشگران - 8جدول
 داري سطح معني rمقدار  مقياس متغيرهاي منتخب

 017/0 -342/0* نسبي سن
 091/0 -247/0 نسبي سابقه تدريس
 792/0 039/0 نسبي ميزان حقوق

 000/0 775/0** اي فاصله اي حرفه  مهارت
 000/0 602/0** اي فاصله رضايت شغلي

 000/0 847/0** اي فاصله اي هاي حرفه ويژگي
 333/0 141/0 اي فاصله نگرش نسبت به تدريس

 داري در سطح پنج درصد خطا معني *داري در سطح يك درصد و  معني **
 5)، بين سن و عملكرد شغلي آموزشگران در سطح 8با توجه به نتايج جدول (

اي، رضايت شغلي و  داري وجود دارد و بين مهارت حرفه درصد رابطه منفي و معني
درصد رابطه مثبت و  95اي با عملكرد شغلي آموزشگران با اطمينان  هاي حرفه ويژگي

 داري ديده نشده است. جود دارد و در ساير موارد ارتباط معنيداري و معني
 گذار بر عملكرد شغلي آموزشگران تأثيرتحليل رگرسيون عوامل 

بيني ميزان تغييرات عملكرد شغلي آموزشگران، از تحليل رگرسيون  به منظور پيش
چند متغيره به روش گام به گام استفاده شد. از مجموع متغيرهاي منتخب وارد شده در 

اي و  اي، ميزان مهارت حرفه هاي حرفه به ترتيب متغيرهاي ويژگي  تحليل رگرسيون،
 معادله رگرسيوني شدند. ميزان رضايت شغلي در سه گام وارد 
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هاي  خالصه نتايج تحليل رگرسيون عملكرد شغلي آموزشگران هنرستان -9جدول
 كشاورزي استان تهران به روش گام به گام

 2R متغيرهاي منتخب
2

adjR F B Beta T 
 - - b0ضريب ثابت:

**640/63 

793/0- - 576/1- 
هاي  ويژگي

 )1Xاي ( حرفه
744/0 739/0 878/0 575/0 

** 
738/5 

هاي  مهارت 
 )2Xاي ( حرفه

786/0 777/0 234/0 258/0 * 620/2 

رضايت شغلي 
)3X( 

813/0 800/0 405/0 193/0 * 503/2 

درصداز  3/81بيانگر آن است كه سه متغير مذكور توانايي تبيين  9نتايج جدول 
با توجه به نتايج باشند كه  تغييرات ميزان عملكرد شغلي آموزشگران را دارا مي

را در  آموزشگرانتوان ميزان عملكرد شغلي  رگرسيون چند متغيره، با معادله زير مي
 رويكرد خودارزيابي تخمين زد:

  Y= 793/0- + 878/0  X1+ 234/0  X2 + 405/0  X3 

 گيري و بحث نتيجه
بخش قابل توجهي از  ،يافته براي بقا، رشد و تداوم توسعه  اغلب كشورهاي توسعه

درآمد ناخالص ملي خود را به طرق مختلف صرف آموزش و تربيت نيروي انساني 
نيز از  كاركناناي  هاي حرفه و صالحيت ها مهارت. تعليم و به روز نمودن نمايند مي

آنان  وري بهرهرضايت شغلي و ميزان  بوده كه منجر به افزايش ميهاي مه آموزش
وري هر سازمان، بررسي و  شود. بنابراين، با توجه به نقش نيروي انساني در بهره مي

در  ميگذار بر آن نقش مهتأثيرتعيين وضعيت عملكرد شغلي آنها و شناخت عوامل 
اساس  عملكرد سازمان دارد. در اين رابطه و بر يهاي پيشرو و ارتقا شناسايي چالش

هاي كشاورزي به عنوان سازماني آموزشي كه  هاي صورت گرفته از هنرستان مشاهده
هاي مادي و  رغم هزينه در تشكيل هرم اشتغال بخش كشاورزي دارد، علي  مينقش مه

ي  رار گرفته و تحقيقات اندكي در زمينهمعنوي صرف شده در آن كمتر مورد توجه ق
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ل ئل مبتال به آن صورت گرفته است. در اين رابطه، بر آن شديم باتوجه به مسائمسا
شناسايي شده و اهميت وضعيت عملكرد شغلي آموزشگران در كيفيت عملكرد 

 تحصيلي هنرجويان به اين موضوع پرداخته شود.
 75ين آن بود كه سطح عملكرد شغلي هاي تحقيق مب نتايج تجزيه و تحليل داده 

باشد  هاي كشاورزي استان تهران در حد متوسط و باال مي درصد از آموزشگران هنرستان
ي مناسبي از انجام وظايف شغلي توسط آموزشگران اين مراكز  كه اين امر نشانگر درجه

درصد از  69ميانگين سني   آموزشي است. براساس نتايج حاصل از آمار توصيفي،
سال بود كه بيانگر جوان و در  8/38هاي كشاورزي استان تهران  آموزشگران هنرستان

باشد. وليكن با توجه به نتايج تحقيق بين عملكرد  عين حال كم تجربه بودن آنها مي
ي منفي و معناداري وجود دارد و پايين بودن سن  شغلي آموزشگران با سن آنها رابطه

درصد از  96منفي ندارد. نتايج مبين آن بود كه  رتأثيآنها در عملكرد شغلي آنها 
اساس  باشند كه اين امر بر ي تحصيلي خود مشغول به تدريس مي آموزشگران در رشته

كيفيت تدريس و عملكرد  ي) در ارتقاMohammaddavoodi )2004نتايج تحقيق 
كه هاي رضايت شغلي مبين آن است  بندي گويه گذار است. اولويت تأثيرشغلي آنان 

، اهميت و خودشكوفايي به ميزان مناسبي  آموزشگران در شغل خود احساس پيشرفت
بسزايي در  تأثيرنداشته و از حقوق دريافتي خود رضايت ندارند كه عوامل ياد شده 

 انديشي شود. كيفيت عملكرد شغلي آنها خواهد داشت و بايد داليل آنها بررسي و چاره
درصد بين وضعيت  99ان داد كه با اطمينان نتايج حاصل از تحليل همبستگي نش

اي  هاي حرفه اي، رضايت شغلي و ميزان ويژگي حرفه  عملكرد شغلي با ميزان مهارت
ي مثبت و معناداري وجود دارد. به عبارتي آموزشگراني ميزان  آموزشگران رابطه

،  شغلياند كه داراي رضايت  عملكرد شغلي خود را در حد متوسط و باال ارزيابي نموده
اند. اين يافته با  اي متوسط به بااليي نيز بوده اي و مهارت حرفه هاي حرفه ميزان ويژگي

 ,McCaslin & Mwangi)نتايج تحقيقات برخي محققان همخواني دارد.

1994;Bowran & Tood,1999;Michaelowa,2002; Willard,2005; 
Ismaili,1995; Nattavud,2005) 
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درصد از تغييرات متغير وابسته از طريق سه  81يون، براساس نتايج تحليل رگرس
اي و رضايت شغلي قابل تبيين است.  مهارت حرفه  اي، هاي حرفه متغير ميزان ويژگي

 شود: با توجه به نتايج تحقيق پيشنهاد مي  بنابراين،
هاي كشاورزي استان تهران  به منظور ارتقاي عملكرد شغلي آموزشگران هنرستان

اي آموزشگران كه هاي حرفهايش رضايت شغلي آنها فراهم گردد و مهارتهاي افز زمينه
گذار است به عنوان يكي از تأثيرعملكرد شغلي آنان  يدر امر تدريس و ارتقا

هاي گزينش آنان در نظر گرفته شده و انتخاب آموزشگران با توجه به  شاخص
 اي آنان صورت پذيرد.هاي حرفهصالحيت

هاي آموزشي جهت آشنا كردن آموزشگران با رويكردهاي  كارگاهبا اقدام به برپايي 
هاي ها با نيازها، شرايط و امكانات سطح مهارتنوين آموزشي و متناسب سازي برنامه

 اي آموزشگران ارتقا يابد.حرفه

يادگيري -به منظور افزايش عملكرد شغلي آموزشگران الزم است در فرايند ياددهي
 ها تجديد نظر اساسي صورت پذيرد و محتواي برنامه به خصوص در بخش كشاورزي

اي آموزشگران، توانايي فراگيران و امكانات هاي حرفههاي آموزشي، مهارتبا هدف
 سازي شود.آموزشي متناسب

اي نيز در راستاي  هاي حرفه ي وظايف و مهارت آموزش ضمن خدمت در زمينه
هاي صورت گرفته   بندي ن رابطه اولويتباشد كه در اي بهبود عملكرد شغلي آنان مؤثر مي

اي آموزشگران در اين تحقيق در تدوين   هاي حرفه ها و ويژگي ي مهارت در زمينه
 تواند مورد استفاده قرار گيرد.  ها مي محتواي آموزشي دوره
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