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چکیده
شناخت  آموزش،  اصلی  های  ركن  از  یكی  منزله  به  آموزشگران  رنگ  پر  نقش  و  شغلی  عملكرد  حیاتی  اهمیت  به  توجه  با 
از  بر بهبود عملكرد شغلی آموزشگران به ویژه صالحیت های حرفه ای امری ضروری به شمار می رود.  متغیرهای تأثیرگذار 
آموزشگران هنرستان های كشاورزی  بر عملكرد شغلی  مؤلفه های صالحیت حرفه ای  تأثیر  بررسی  تحقیق  این  رو، هدف  این 
استان  های شمال غرب كشور بود. جامعه آماری این تحقیق را 295 نفر از آموزشگران هنرستان های كشاورزی در استان های 
با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای  از آنان  نفر  آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و زنجان تشكیل دادند كه 210 
با  پرسشنامه  محتوایی  روایی  شد.  استفاده  ساخته  محقق  پرسشنامه  از  ها  داده  گردآوری  برای  شد.  انتخاب  نمونه  به عنوان 
نظرسنجی از متخصصان نیز تأیید شد. همچنین، بر پایه مقدار میانگین واریانس استخراج شده )AVE <0/807 >0/525( و 
پایایی تركیبی )CR <0/948 >0/802(، پرسشنامه دارای روایی همگرا و پایایی مناسبی بود. به همین منوال، با توجه به بزرگتر 
بودن مقدار میانگین واریانس استخراج شده از میانگین مجذور واریانس مشترک و حداكثر مجذور واریانس مشترک، پرسشنامه 
روایی تشخیصی مناسبی داشت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش چند متغیره مدل سازی معادله های ساختاری به روش 
Smart PLS به كار گرفته شد. نتایج تحقیق گویای آن بود كه  حداقل مربعات جزئی استفاده شد كه به این منظور نرم افزار 
 ،ρ=0/01( صالحیت های شخصی ،)β=0/208، ρ=0/01( سه مؤلفه اصلی صالحیت های حرفه ای شامل صالحیت های پایه
آموزشگران  شغلی  عملكرد  بر  داری  معنی  و  مثبت  تأثیر  دارای   )β=0/434  ،ρ=0/01( آموزشی  های  صالحیت  و   )β=0/297
هنرستان های كشاورزی بوده و در حدود  53 درصد از واریانس آن را تبیین كردند. در مجموع، می توان نتیجه گرفت كه بهبود 
و توسعه صالحیت های حرفه ای آموزشگران هنرستان های كشاورزی می تواند به شكل مستقیم منجر به افزایش سطح عمكرد 

شغلی آنان شود.  
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شماره 41، تابستان 1396

مقدمه
ــع انســانی یكــی از پیــش شــرط هــای اصلــی  آمــوزش مناب
توســعه كشــاورزی بــه شــمار مــی رود كــه از راه تعالــی بخشــی 
بــه دانــش، بینــش و مهــارت فراگیــران، موجــب افزایــش بهــره 
وری آنــان مــی شــود )عربــی و شــهوالی، 2000(. در ایــن 
ــرو  ــن نی ــدف تأمی ــا ه ــاورزی ب ــطه كش ــوزش متوس ــتا، آم راس
ــا  ــانی ب ــرم انس ــن ه ــطوح پایی ــن س ــاط بی ــاد ارتب ــرای ایج ب
ــاالی هــرم در بخــش كشــاورزی برنامــه ریــزی شــده  ســطوح ب

اســت )نــوروزی و همــكاران، 1385(. 
گونـه ای صـورت  بـه  بایسـت  مـی  ایـن مقطـع  آمـوزش در 
گیـرد كـه دانش آموختـگان آن بتواننـد بـدون گذرانـدن مقاطـع 
و مـدارج بـاالی تحصیلی بـه كیفیت مطلوب در عملكرد برسـند 
و بـا انگیـزه و عالقـه كافی بـه محیط كشـاورزی رفته و بـه ایفای 
وظایـف محوله خود بپردازند. آنچه مسـلم اسـت، آموزشـگران 
بـر عهـده  بـا فراگیـران،  ارتبـاط تنگاتنـگ  بـه دلیـل تعامـل و 
برنامـه  تدویـن محتـوای  و  تهیـه  تدریـس،  داشـتن مسـؤلیت 
هـای آموزشـی، بـه كارگیـری فنـاوری هـای آموزشـی مختلف، 
تأثیرگذاری در تعیین سـاختار اجتماعـی، فرهنگی و اقتصادی 
حاكـم بر جامعـه و ارتباط با نهادهای گوناگون علمی، پژوهشـی 
و همچنیـن بازار كار، دارای نقش برجسـته ای در نظام آموزش 
كشـاورزی هسـتند )حاجی میررحیمی و حسـینی، 1381(. در 
چنین شـرایطی، انتظار می رود كه آموزشـگران عملكرد شغلی 
باالیـی داشـته باشـند، زیـرا آموزشـگران كارآمـد مـی تواننـد با 
ایجـاد فضـای مطلوب یادگیـری و بهره گیری از مواد آموزشـی و 
علـوم و فنـون نوین و از راه برقراری رابطه مناسـب بـا فراگیران، 
هایشـان  مهـارت  توسـعه  و  رفتـار  بهبـود  راسـتای  در  را  آنـان 
هدایـت كـرده )اندرسـن، 1386( و منجر به توانمندسـازی آنان 

شـوند )پاراسـرت چارنسـوكا و همـكاران، 2015(.
در زمینـه عملكـرد شـغلی، تعریف های پرشـماری از سـوی 
پژوهشـگران و صاحبنظران مختلف ارایه شـده است )اولواكمی 
و اوگانـری واجو، 2014(؛ در یک تعریف سـاده، عملكرد شـغلی 
ارزش مـورد انتظـار بـرای یـک سـازمان اسـت كـه از فعالیـت ها 
و اقـدام هـای شـغلی افـراد در یـک دوره زمانـی مشـخص بـه 
دسـت مـی آیـد )موحامـد و همـكاران، 2016(. بـر ایـن پایـه، 
تفری )2014( عملكرد شـغلی آموزشـگران را بـه عنوان وظایف 
محـول شـده بـه آنـان توصیف مـی كنـد كـه در یـک دوره زمانی 
مشـخص در راسـتای دسـتیابی بـه هدف هـای آموزشـی انجام 

مـی دهنـد. بـه عبـارت دقیـق تـر، عملكرد شـغلی آموزشـگران 
نحـوه و میـزان انجـام وظایـف و مسـؤلیت هـای محولـه توسـط 
آموزشـگر بـه ویـژه در ارتبـاط بـا اصلـی تریـن وظیفـه/ كاركـرد 
حرفـه ای آنـان یعنـی تدریـس اسـت )مورحـد، 1995(. بـا در 
نظـر گرفتـن اهمیـت عملكـرد شـغلی و ضـرورت ارتقـاء آن، در 
سـال هـای اخیـر پژوهش های پر شـماری به منظور شناسـایی 
ابعـاد و مؤلفـه هـای عملكرد شـغلی صـورت گرفته اسـت؛ برای 
نمونـه، كوپلند )2004( و گری و اسـتارک )2007( شـاخص های 
عملكـرد شـغلی آموزشـگران را در قالب برنامه ریزی آموزشـی، 
تدریـس، ایجـاد محیـط یادگیـری مناسـب، ارزشـیابی و ارایـه 

بازخـورد بـه فراگیـران طبقـه بندی كـرده اند. 
بـه همین ترتیـب، عسـگری و همـكاران )1392( مؤلفه های 
اصلـی عملكـرد شـغلی را عمومـی و فنـی در نظـر گرفته انـد. به 
طـور همسـان، در یک دسـته بندی دیگـر كـه دارای جامعیت و 
چارچـوب شـفاف تـری بـوده و تناسـب بیشـتری نیـز بـا محیط 
هـای آموزشـی دارد، لوگان )2014( مؤلفه های عملكرد شـغلی 
آموزشـگران را بـه صـورت عملكرد وظیفـه ای اصلـی و عملكرد 
وظیفـه ای حمایتـی دسـته بنـدی كـرده اسـت؛ در ایـن زمینه، 
عملكـرد وظیفـه ای اصلـی به رفتـار و فعالیـت های فنی اشـاره 
دارد كه به طور مسـتقیم در ارتباط با كاركرد اصلی آموزشـگران 
یعنـی تدریـس قـرار می گیرد و شـامل مواردی همچـون تدوین 
بـه  سـودمند  محتـوای  ارایـه  و  تنظیـم  مناسـب،  درس  طـرح 
فراگیـران، اسـتفاده از روش تدریـس اثربخـش، ارزشـیابی از 
سـطح یادگیری فراگیـران و غیره می شـود )اولواكمی و اوگانری 
ایـن در حالـی اسـت كـه عملكـرد وظیفـه ای  واجـو، 2014(. 
حمایتـی بـه عنـوان وظایـف و مسـؤلیت هایی تعریف می شـود 
كـه انجام آنها از سـوی آموزشـگران منجر به آسـانگری شـرایط 
بـرای انجـام وظایـف اصلی آنـان در ارتباط با تدریـس و آموزش 
فراگیـران مـی شـود و مـی تواند اثربخشـی فعالیت هـای وظیفه 

ای اصلـی را تـا حـدود زیـادی افزایـش دهد. 
بـا توجـه بـه ایـن تعریف، از مهـم ترین اقـدام هـای مرتبط با 
عملكـرد وظیفـه ای حمایتـی می تـوان به مـواردی ماننـد ارایه 
تكلیـف هـا به فراگیران، اسـتفاده از رسـانه های كمک آموزشـی 
جریـان  در  فراگیـران  دادن  مشـاركت  تدریـس،  فراینـد  در 
آمـوزش و غیـره اشـاره كرد )لـوگان، 2014(. به هـر حال، صرف 
نظـر از نحـوه تعریـف عملكـرد شـغلی و طبقه بنـدی مؤلفه های 
آن، آنچـه مسـلم اسـت بـا توجـه بـه اهمیـت حیاتـی عملكـرد 
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شـغلی و ارزیابـی آن از یـک سـو و نقـش پـر رنـگ آموزشـگران 
بـه منزلـه یكـی از اركان اصلی آموزش از سـوی دیگر، شـناخت 
متغیرهـای تأثیرگـذار بـر بهبـود عملكـرد شـغلی آموزشـگران 
امـری ضـروری به شـمار مـی رود. در این بـاره، نتایج تحقیقات 
گوناگـون گویای آن اسـت كـه عامل های مختلفی اعـم از ویژگی 
هـای فـردی كاركنـان، ویژگی هـای شـخصیتی، انگیـزش )تـت 
و بورنـت، 2003(، مهـارت حرفـه ای، رضایـت شـغلی )مـؤذن و 
همـكاران، 1390(، مدیریـت كالسـی، مهارت هـای تدریـس و 
اسـتفاده از ابزارهای كمک آموزشـی )درخشـان فر و آرین مهر، 
1393(، ویژگی هـای حرفـه ای )بهـادری و صدیقـی، 1393( و 
دیگـر مـوارد، بـر عملكـرد شـغلی تأثیرگـذار هسـتند كـه در این 
میـان، بسـیاری از صاحبنظـران تأكیـد ویـژه ای بـر صالحیـت 
هـای حرفـه ای بـه عنـوان یكـی از اصلـی تریـن متغیرهـا دارند 
كـی  و  آنتونیـو  2008؛  دانیـل،  1390؛  همـكاران،  و  )مـؤذن  

ریاكیـدز، 2010(. 
بـه طور كلی، صالحیت را می تـوان مجموعه دانش، مهارت 
و نگرش هایـی در نظـر گرفـت كه كاركنـان را قادر می سـازد تا به 
طـور اثربخـش فعالیت هـای مربـوط به شـغل خـود را بـر مبنای 
اسـتانداردهای مـورد انتظـار انجـام دهنـد )كونیـگ و الرمـن، 
2016؛ مونیـكا هـو، 2010(. در یـک تعریـف جامع تـر می توان 
صالحیـت حرفـه ای را توانایـی آموزشـگر در بـرآوردن نیازهـا 
و خواسـته هـای حرفـه  تدریـس بـه میـزان كافـی و بـا اسـتفاده 
از مجموعـه ای یكپارچـه از دانـش، مهـارت و نگـرش دانسـت، 
بـه طـوری كـه در نهایـت، منجـر بـه بهبـود عملكـرد شـغلی فرد 
مـی شـود )نیـج ولـت و همـكاران، 2005(. در ارتبـاط بـا مؤلفه 
هـای صالحیت حرفه ای آموزشـگران نیز تحقیقات پرشـماری 
انجـام گرفتـه اسـت كـه در یـک دسـته بنـدی كامـل، مـی تـوان 
ایـن صالحیـت هـا را در قالـب سـه دسـته صالحیت هـای پایه، 
صالحیـت هـای شـخصی و صالحیـت هـای آموزشـی در نظـر 
گرفـت )بـرادران و همـكاران، 1395؛ سـبحانی نـژاد، مهـدی و 
تـژدان، 1394؛ رجبـی و همـكاران، 1391؛ مـؤذن و همكاران، 
1390؛ ملكـی، 1388؛ صفـا، 1387؛ موحدمحمـدی، 1382؛ 

احمـد و همـكاران، 2012؛ كونیـگ و الرمـن، 2016(. 
بـه هر حـال، آموزشـگران بایسـتی صالحیت هـای حرفه ای 
باالیـی داشـته باشـند و پیش از ایفـای نقش مهم آموزشـگری، 
مهـارت و توانمندی هـای الزم را كسـب كنند تـا بتوانند عملكرد 
مناسـبی را از خـود بـروز دهند )حاجی میررحیمی و حسـینی، 

1381(. در واقـع، در ایـن زمینـه، همـان طـور كـه حالجیـان و 
همـكاران )1391( تصریح دارنـد، از آنجایی كه توانایی كاركنان 
تابـع دانـش شـغلی و مهـارت در انجـام وظایـف و فعالیت هـای 
شـغلی اسـت، از ایـن رو، پیـش شـرط بنیادیـن بـرای بهبـود 
عملكرد شـغلی آموزشـگران، توجه به ارتقاء مسـتمر صالحیت 
هـای حرفـه ای آنـان در ابعـاد مختلـف مـی باشـد كـه مـی تواند 
نقـش بنیادیـن در كمـک بـه آنـان در ایفـای بهتـر وظایف شـان 
و در نتیجـه، تربیـت دانـش آموختگان توانمند و كارآمد داشـته 

باشد.
بـه  وابسـته  آموزشـی  مراكـز  از  كشـاورزی،  هنرسـتان      
آمـوزش و پـرورش اسـت كـه بـا هدف تربیـت كمک كارشناسـی 
)تكنسـین( و نیـروی كار ماهـر و كاردان كشـاورزی، پـا به عرصه 
مقاطـع  گذرانـدن  از  پـس  عالقمنـد  فراگیـران  اسـت.  نهـاده 
هـا  وارد هنرسـتان  بـه عنـوان هنرجـو  راهنمایـی،  و  ابتدایـی 
)حاجـی  گیرنـد  مـی  قـرار  آموزشـگران  تعلیـم  تحـت  و  شـده 
میررحیمـی و حسـینی، 1381(. آنچه مسـلم اسـت هنرسـتان 
هـای كشـاورزی بـا آمـوزش هنرجویـان و كشـاورزان در قالـب 
آمـوزش هـای رسـمی و غیررسـمی مـی توانند سـهم عمـده ای 
در توسـعه كشـاورزی ایفـا كننـد. ایـن در حالی اسـت كـه نتایج 
آموزشـگران هنرسـتان  مـی دهـد،  نشـان  هـا  بررسـی  برخـی 
هـای كشـاورزی دارای عملكـرد شـغلی مطلوبی نیسـتند؛ برای 
نمونـه، حاجی میررحیمی و حسـینی )1381( بـر این باورند كه 
یكـی از دالیـل پایین بـودن توانایی هـا و مهارت هـای فراگیران 
كـه در نهایـت منجـر بـه بیـكاری آنان شـده اسـت، پاییـن بودن 
سـطح صالحیـت های حرفـه ای و عملكرد شـغلی آموزشـگران 
هنرسـتان هـا اسـت، بـه نحوی كـه ایـن آموزشـگران نتوانسـته 
انـد اثربخشـی و كارایـی مناسـبی بـرای تربیـت نیـروی انسـانی 

كارآمـد از خـود نشـان دهنـد. 
بـه همیـن منـوال، نتایج تحقیـق بردبـار و موسـوی )1390( 
نشـان مـی دهـد كـه رغبـت نداشـتن بـه كار كشـاورزی، آشـنا 
نبـودن بـا علـوم و فنـون جدیـد كشـاورزی و نداشـتن مهـارت 
عملـی، همگـی نشـان از عملكـرد شـغلی پاییـن آموزشـگران 
دارد. افـزون بـر مـوارد اشـاره شـده، نداشـتن مهـارت كافـی، 
امـكان  نبـود  آموزشـی،  هـای  دوره  اثربخشـی  بـودن  پاییـن 
دسترسـی بـه اطالعـات شـغلی مناسـب، نبـود نظام ارزشـیابی 
عملكـرد، نظـام انگیزشـی ناكارآمـد و غیـره، از دیگـر تنگناهـا و 
نارسـایی هایـی هسـتند كـه سـبب شـده انـد تـا سـطح عملكرد 

تاثیر مؤلفه های صالحیت ...
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شـغلی آموزشـگران تـا حـدود زیـادی كاهـش یابـد. 
با توجه به نارسـایی های اشـاره شـده، شـمار هنرستان های 
كاهـش  اخیـر  هـای  سـال  در  آنهـا  هنرجویـان  و  كشـاورزی 
چشـمگیری داشـته، به طوری كه هم اكنون تنها دو هنرسـتان 
در اسـتان زنجـان، سـه هنرسـتان در اسـتان آذربایجان غربـی، 
شـش هنرسـتان در اسـتان آذربایجان شـرقی و 12 هنرسـتان 
كشـاورزی در اسـتان اردبیـل دایـر هسـتند كـه بـه ترتیـب در 
حـدود 102، 46، 68 و350 نفـر هنرجـو در آنهـا در رشـته هـای 
پـرورش  دامـی،  امـور  باغـی،  و  زراعـی  امـور  از  اعـم  مختلـف 
گیاهـان جالیـزی و سـبزی و مكانیک و ماشـین های كشـاورزی 
و غیـره مشـغول بـه تحصیل هسـتند. بـا توجه به این مسـئله به 
نظـر می رسـد كـه بررسـی و شـناخت عامـل هـای تأثیرگـذار بر 
عملكـرد شـغلی آموزشـگران كشـاورزی اهمیـت فراوانـی دارد؛ 
این در حالی اسـت كه تاكنون پژوهش مشـخصی در این زمینه 
در هنرسـتان های كشـاورزی در اسـتان های شمال غرب كشور 
انجـام نگرفتـه اسـت كـه بـر ایـن پایـه، ایـن پژوهـش بـا هـدف 
اصلـی بررسـی تأثیـر مؤلفه هـای صالحیت حرفه ای بـر عملكرد 
شـغلی آموزشـگران هنرسـتان های كشـاورزی در اسـتان های 
شـمال غرب كشـور انجـام گرفـت. در قالـب هـدف اشـاره شـده، 
در ادامـه نتایج برخـی از پژوهش های تجربـی مرتبط در داخل 

و خـارج از كشـور بـه طـور خالصـه مرور شـده اسـت.
هـای  عامـل  فرا تحلیـل  در   )1393( صدیقـی  و  بهـادری 
ترویـج  عامـالن  حرفـه ای  و  شـغلی  عملكـرد  بـر  تأثیر گـذار 
بیشـترین  حرفـه ای  ویژگی هـای  كـه  دادنـد  نشـان  كشـاورزی 
تأثیـر را بـر عملكرد شـغلی و حرفـه ای عامالن ترویج كشـاورزی 
بازدیـد  شـمار  فنـی،  لیاقـت  و  مهـارت  همچنیـن،  داشـتند. 
میدانـی، عضویت در تشـكل ها، شـركت در دوره های آموزشـی 
ضمـن خدمـت و دسترسـی بـه امكانـات و تجهیزات آموزشـی، 
و  شـغلی  عملكـرد  بـر  تأثیرگـذار  اصلـی  متغیرهـای  دیگـر  از 
پژوهـش  در  بودنـد.  بررسـی  مـورد  پاسـخگویان  حرفـه ای 
دیگـری، مـؤذن و همـكاران )1392( به بررسـی عملكرد شـغلی 
دیـدگاه  از  تهـران  اسـتان  كشـاورزی  هنرسـتان های  مدیـران 
آموزشـگران پرداختـه انـد. نتایـج ایـن تحقیـق گویـای آن بـود 
كه بیشـتر آموزشـگران سـطح عملكرد شـغلی مدیران را در حد 
متوسـط ارزیابـی كردنـد. همچنین، بیـن مهارت های انسـانی، 
فنـی و ادراكـی مدیـران و عملكـرد شـغلی آنـان رابطـه مثبـت و 
معنـی داری وجـود داشـت. علیخانـی و همـكاران )1392( در 

افزایـش عملكـرد  راهكارهـای  و  هـا  بازدارنـده  بررسـی  نتایـج 
اسـتان  در  كشـاورزی  هنرسـتان های  آموزشـگران  شـغلی 
مازنـدران نشـان دادنـد، نبـود انگیـزه شـغلی، نبـود پـاداش و 
بـه روز  انـدک و  بـا عملكـرد، توانایـی شـغلی  تنبیـه متناسـب 
نشـدن، وجـود تنـش و نگرانـی )اسـترس( شـغلی و نارضایتـی 
شـغلی، بـه ترتیب اصلـی تریـن بازدارنـده های عملكرد شـغلی 

آموزشـگران مـورد بررسـی بودنـد. 
مـؤذن و همـكاران )1390( در نتایـج بررسـی عامـل هـای 
مؤثـر بر عملكرد شـغلی آموزشـگران هنرسـتان های كشـاورزی 
در اسـتان تهـران دریافتنـد، بین عملكرد شـغلی بـا متغیرهای 
حرفـه ای  ویژگی هـای  و  شـغلی  رضایـت  حرفـه ای،  مهـارت 
آموزشـگران رابطـه مثبـت و معنـی دار و بـا متغیـر سـن رابطـه 
منفـی و معنـی دار وجـود داشـت. حجـازی و ایروانـی )1381( 
در نتایـج بررسـی رابطـه میان ویژگی های شـخصیتی و عملكرد 
شـغلی در میان دانش آموختگان دانشـكده كشـاورزی دانشگاه 
تهـران بـه این نتیجه دسـت یافتند كـه ارتباط معنـی داری بین 
ویژگی های شـخصیتی و عملكرد شـغلی وجود نداشت. كونیگ 
و الاورمـن )2016( در نتایـج بررسـی خـود نشـان دادنـد، بیـن 
صالحیـت هـای حرفـه ای آموزشـگران بـا سـطح خودكارآمدی 
آنـان در انجـام وظایف شـغلی شـان رابطه مثبـت و معنی داری 
وجـود داشـت، بـه نحوی كـه افـراد با صالحیـت هـای حرفه ای 
باالتـر )شـامل صالحیـت هـای پایـه/ عمومی و صالحیـت های 
شـخصی(، دارای احسـاس خودكارآمـدی باالتـری بـرای انجام 
وظایـف شـغلی شـان بودنـد. آلـكان و اردم )2014( در بررسـی 
رابطـه آگاهـی فراشـناختی، اثربخشـی آموزشـگر و صالحیـت 
هـای حرفـه ای در دانشـگاه حاجـت تپـه تركیـه بـه ایـن نتیجـه 
رسـیدند كه بین آگاهی فراشـناختی و صالحیت های حرفه ای 
بـا میـزان اثربخشـی شـغلی آموزشـگران رابطـه مثبـت و معنی 

داری وجـود داشـت. 
بـه همیـن ترتیـب، ان زولـوا )2014( در پژوهـش خود عامل 
هـای انگیزشـی مؤثـر بر عملكـرد تخصصی و كاری آموزشـگران 
دبیرسـتان های دولتی در شـهر نایروبی را بررسـی كرده اسـت. 
نتایـج ایـن تحقیق گویـای آن بود كـه رفتار حرفـه ای و عملكرد 
شـغلی آموزشـگران بیشـتر تحـت تأثیـر عامـل هـای انگیزشـی 
و مهارتـی قـرار داشـتند كـه در ایـن میـان، نقـش مهـارت هـا 
و صالحیـت هـای حرفـه ای بسـیار شـایان توجـه بـود. احمـد 
و همـكاران )2012( در نتایـج بررسـی عامـل هـای تأثیرگـذار 
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بـر صالحیـت حرفـه ای آموزشـگران نشـان دادنـد، مدیـران، 
بـر  تسـلط  عامـل  چهـار  بیـن  از  دانش آمـوزان  و  آموزشـگران 
موضـوع، نگـرش نسـبت بـه صالحیـت حرفـه ای آموزشـگران، 
روش تدریـس و ویژگـی هـای فـردی آموزشـگران، تأثیـر عامل 
تسـلط بـر موضـوع بر عملكـرد حرفـه ای آموزشـگران را بیشـتر 
نتایـج  بـر  بنـا  ارزیابـی كردنـد. همچنیـن،  از دیگـر عامـل هـا 
ایـن تحقیـق مشـخص شـد، صالحیت هـای حرفـه ای بـه ویژه 
صالحیـت هـای پایـه و صالحیت هـای مرتبط با تدریـس تأثیر 
مثبـت و معنی داری بر عملكرد آموزشـی آموزشـگران داشـت. 

 بـر پایـه مطالـب اشـاره شـده در بخـش هـای پیشـین و در 
نظـر گرفتـن هـدف تحقیـق، چارچـوب مفهومـی پژوهـش در 
قالـب نـگاره )1( ترسـیم شـده اسـت؛ همـان گونـه كه مشـخص 
اسـت، سـه مؤلفـه صالحیـت هـای حرفـه ای شـامل صالحیت 
هـای پایـه، صالحیت های شـخصی و صالحیت های آموزشـی 
بـر عملكـرد شـغلی آموزشـگران در دو بعـد عملكـرد وظیفـه ای 

اصلـی و عملكـرد وظیفـه ای حمایتـی تأثیـر دارنـد. 
بـر مبنـای چارچـوب مفهومـی پژوهـش، مهم تریـن فرضیه 

هـای ایـن تحقیق عبـارت بودنـد از:

5 
 

با ميزان اثربخشي شغلي آموزشگران  ايهاي حرفهصالحيتو  يترکيه به اين نتيجه رسيدند که بين آگاهي فراشناخت
بر  مؤثر انگيزشي هايعاملخود  پژوهش( در 4102) اوزولنابه همين ترتيب،  .شتوجود دا داريمثبت و معنيرابطه 

. نتايج اين تحقيق ه استبررسي کرد را هاي دولتي در شهر نايروبيدبيرستانآموزشگران  عملکرد تخصصي و کاري
مهارتي قرار  و انگيزشي هايعامل تأثيربيشتر تحت آموزشگران  اي و عملکرد شغليآن بود که رفتار حرفه گوياي

( در 4104احمد و همکاران ) توجه بود. شايانبسيار اي هاي حرفهها و صالحيتداشتند که در اين ميان، نقش مهارت
از آموزان و دانش آموزشگرانمديران، ، نشان دادند آموزشگراناي حرفه صالحيتگذار بر تأثير هايعامل بررسينتايج 

ي فرد هاي، روش تدريس و ويژگيآموزشگران اينسبت به صالحيت حرفه ع، نگرشتسلط بر موضوبين چهار عامل 
. کردندارزيابي ها عامل ديگراي آموزشگران را بيشتر از عملکرد حرفه برعامل تسلط بر موضوع  تأثير آموزشگران،

هاي مرتبط با تهاي پايه و صالحيبه ويژه صالحيتاي هاي حرفهصالحيت، بر نتايج اين تحقيق مشخص شدبنا همچنين، 
  بر عملکرد آموزشي آموزشگران داشت. داريمثبت و معني تأثيرتدريس 

مفهومي پژوهش در قالب نگاره  چارچوب، تحقيقهاي پيشين و در نظر گرفتن هدف مطالب اشاره شده در بخشبر پايه  
-هاي پايه، صالحيتالحيتاي شامل صهاي حرفهسه مؤلفه صالحيتمشخص است، گونه که همان ( ترسيم شده است؛0)

اي اصلي و عملکرد در دو بعد عملکرد وظيفههاي آموزشي بر عملکرد شغلي آموزشگران هاي شخصي و صالحيت
 دارند.  تأثيراي حمايتي وظيفه

 
 اي بر عملکرد شغلي آموزشگران هاي حرفههاي صالحيتمؤلفه تأثيرمفهومي پژوهش:  چارچوب -1نگاره 

 :از بودند عبارت تحقيق اين هايفرضيه ترينمهم پژوهش، مفهومي چارچوب مبناي بر 
داري بر عملکرد شغلي مثبت و معنيتأثير هاي کشاورزي داراي آموزشگران هنرستانپايه هاي صالحيت: 0فرضيه  -

 آنان است. 

عملکرد ي بر دارمثبت و معنيتأثير هاي کشاورزي داراي آموزشگران هنرستانهاي شخصي صالحيت: 4فرضيه  -
 آنان است. شغلي 

عملکرد داري بر مثبت و معنيتأثير هاي کشاورزي داراي آموزشگران هنرستانآموزشي هاي صالحيت: 3فرضيه  -
 آنان است.شغلي 

نگاره 1- چارچوب مفهومی پژوهش: تأثیر مؤلفه های صالحیت های حرفه ای بر عملكرد شغلی آموزشگران 

- فرضیه 1: صالحیت های پایه آموزشگران هنرستان های 
شغلی  عملكرد  بر  داری  معنی  و  مثبت  تأثیر  دارای  كشاورزی 

آنان است. 
- فرضیه 2: صالحیت های شخصی آموزشگران هنرستان 
عملكرد  بر  داری  معنی  و  مثبت  تأثیر  دارای  كشاورزی  های 

شغلی آنان است. 
- فرضیه 3: صالحیت های آموزشی آموزشگران هنرستان 
عملكرد  بر  داری  معنی  و  مثبت  تأثیر  دارای  كشاورزی  های 

شغلی آنان است.

روش شناسی
نحـوه  لحـاظ  بـه  و  كاربـردی  هـدف،  نظـر  از  تحقیـق  ایـن 
و  ای  رابطـه  عّلـی-  نـوع  از  و  توصیفـی  اطالعـات،  گـردآوری 
سـاختاری  هـای  معادلـه  مـدل  بـر  مبتنـی  مشـخص  به طـور 
)رویكـرد واریانـس محـور( اسـت. جامعـه آمـاری ایـن تحقیـق 
شـامل همـه آموزشـگران هنرسـتان های كشـاورزی در اسـتان 
هـای شـمال غرب كشـور شـامل آذربایجـان شـرقی، آذربایجان 
غربـی، زنجـان و اردبیـل بودنـد كـه شـمار آنـان در حـدود 295 
نفـر بـود )جـدول 1(. بـرای تعیین حجـم نمونه در ایـن پژوهش 

تاثیر مؤلفه های صالحیت ...
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از جـدول بارتلـت و همـكاران )2001( اسـتفاده شـد كـه بـر پایه 
آن بـا در نظـر گرفتـن p=0/50 و t=2/58، حجـم نمونـه 210 نفـر 
تعییـن شـد. بـا توجه بـه توزیـع ناهمگـن آموزشـگران در چهار 
اسـتان مـورد بررسـی، به منظور دسـتیابی بـه نمونه هـا از روش 
نمونـه گیـری تصادفـی طبقـه ای با انتسـاب متناسـب اسـتفاده 
شـد، بـه نحـوی كـه بـر مبنـای حجـم جامعـه آمـاری در هر یک 
از اسـتان هـا، شـمار نمونـه متناسـب بـه هـر یـک از طبقـه هـا 
اختصـاص یافتـه و پرسشـنامه هـا به صـورت تصادفـی در بیـن 

اعضـای نمونـه آمـاری توزیـع شـد )جـدول 1(.  

ابـزار گـردآوری داده هـا در ایـن تحقیـق پرسشـنامه محقـق 
سـاخته بـود كـه بـرای تدویـن آن و بـرای اسـتخراج متغیرهـا از 
منبـع هـای مختلفـی اسـتفاده شـده بـود كـه در جـدول )2( بـه 
تفكیـک هـر یـک از بخـش ها به مهـم ترین ایـن منبع ها اشـاره 
شـده اسـت. افـزون بـر بخـش مشـخصه های فردی-حرفـه ای، 
مرتبـط  هـای  پرسـش  شـامل  اصلـی  بخـش  در  پرسشـنامه 
قالـب دو مؤلفـه  بـا سـنجش عملكـرد شـغلی آموزشـگران در 

عملكـرد وظیفـه ای اصلـی )شـامل هشـت پرسـش( و عملكـرد 
وظیفـه ای حمایتـی )شـامل هشـت پرسـش( و صالحیت های 
حرفـه ای در قالـب سـه مؤلفـه صالحیـت هـای پایه )شـامل دو 
زیرمؤلفه صالحیت های شـناختی با چهار پرسـش و صالحیت 
های مهارتی با پنج پرسـش(، صالحیت های آموزشـی )شـامل 
سـه زیرمؤلفه صالحیـت های مرتبط با محتوا با چهار پرسـش، 
صالحیـت هـای مرتبـط بـا روش تدریـس بـا شـش پرسـش و 
صالحیـت هـای مرتبـط بـا مدیریـت كالسـی با شـش پرسـش( 
و صالحیـت هـای شـخصی )شـامل چهـار زیرمؤلفـه صالحیـت 
هـای اخـالق فـردی با پنج پرسـش، صالحیـت هـای عاطفی با 
چهـار پرسـش، صالحیـت هـای بیـن فـردی بـا چهار پرسـش و 
صالحیـت هـای فیزیكـی بـا دو پرسـش( بود. شـایان یـادآوری 
اسـت كـه مقیـاس سـنجش عملكـرد شـغلی و صالحیـت هـای 
حرفـه ای طیـف لیكـرت از هیچ= 0 تـا خیلی زیاد=5 بـود. روایی 
محتوایـی پرسشـنامه بـا نظرسـنجی از متخصصـان در حـوزه 
موضـوع مـورد پژوهـش و پـس از انجـام اصـالح هـای ضـروری 
تأییـد شـد. به منظور بررسـی روایی سـازه شـامل روایی همگرا 
و روایی تشـخیصی و پایایی ابزار اندازه گیری به بررسـی برازش 
مـدل در سـه سـطح مـدل اندازه گیری، مـدل سـاختاری و مدل 
كلـی تحقیـق پرداختـه شـد كـه نتایج بـه دسـت آمـده از آنها در 
جـدول هـای )1( و )2( آورده شـده اسـت. بـا توجـه بـه نتایـج، 
پـس از حـذف تنهـا یـک متغیـر آشـكار )بهره گیـری از اردوهای 
آموزشـی بـرای تكمیـل و بهبود كیفیـت یادگیری فراگیـران( در 
متغیـر پنهـان عملكـرد وظیفـه ای حمایتـی بـه دلیـل داشـتن 
بـار عاملـی كمتـر از 0/5، روایـی همگـرا و تشـخیصی و پایایـی 

تركیبـی ابـزار اندازه گیـری بـه دسـت آمـد )جـدول 2(.

نام استان

آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی

زنجان
اردبیل

كل

شماره

1
2
3
4

معادله هـای  مـدل  برازندگـی  شـاخص های  جـدول1- 
پژوهـش سـاختاری 

شمار آموزشگران

61
69
63

102
295

شمار نمونه اختصاص یافته

43
50
44
73

210

جدول2- خالصه نتایج به دست آمده در مورد برازش مدل های اندازه گیری تحقیق و منبع های استخراج متغیرها

متغیر پنهان      
        

عملكرد وظیفه ای 
اصلی

متغیر آشکار 

تعیین هدف های آموزشی مناسب و تبدیل آنها به هدف های رفتاری/ عملكردی
استفاده از محتوا و منبع های علمی روزآمد و كوشش برای طرح مباحث جدید

تدوین طرح درس مناسب و جامعیت و پیوستگی در ارایه مطالب
استفاده از روش تدریس اثربخش متناسب با هدف ها و محتوای درس

انتقال مطالب اساسی درس به فراگیران
بیان مثال های روشن، مناسب و كاربردی مرتبط با موضوع مورد تدریس

خالصه و نتیجه گیری از مطالب تدریس شده در پایان كالس
ارزشیابی مناسب از سطح یادگیری و پیشرفت فراگیران با توجه به هدف های درس 

سازه های 
اصلی

 

عملكرد شغلی

بار 
عاملی

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

منبع های اصلی استفاده شده

مؤذن و همكاران )1390(؛ مؤذن 
و همكاران )1392(؛ 

ان زولوا )2014(

ASV=0/299 و MSV=0/341 ،CR=0/903 ،AVE=0/538 :شاخص های روایی و پایایی
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متغیر پنهان      
        

عملكرد وظیفه ای 
حمایتی

صالحیت های 
شناختی

صالحیت های 
مهارتی

صالحیت های 
مرتبط با اخالق 

فردی

صالحیت های 
عاطفی

صالحیت های بین 
فردی 

صالحیت های 
فیزیكی

صالحیت های 
مرتبط محتوا

متغیر آشکار 

بهره گیری از اردوهای آموزشی برای تكمیل و بهبود كیفیت یادگیری فراگیران
توجه به حضور و غیاب فراگیران

ارایه بازخوردهای مناسب به فراگیران در زمینه وضعیت درسی آنان
ارایه تكلیف ها و فعالیت های مناسب به فراگیران در راستای موضوع های مورد تدریس

استفاده از فناوری  ها و رسانه های كمک آموزشی در فرایند تدریس
فراهم كردن محیط كالسی گرم و صمیمی برای فراگیران

مشاركت دادن و درگیر كردن فراگیران در جریان یادگیری و آموزش
ایجاد انگیزه و رغبت در فراگیران برای تحقیق بیشتر

دانش پایه و عمومی در حوزه كشاورزی
آشنایی با فناوری های به روز و جدید در حوزه كشاورزی

آشنایی با سیاست ها، برنامه ها  و مسئله های جاری بخش كشاورزی
آشنایی با اصول و فنون تدریس و یادگیری

تجربه و مهارت عملی در زمینه كشاورزی
مهارت در استفاده از فناوری های اطالعاتی و ارتباطی به ویژه رایانه و اینترنت

مهارت در پژوهش و انجام فعالیت های تحقیقاتی
توانایی در برقراری ارتباط با مراكز علمی- پژوهشی به منظور كاربردی كردن آموزش های خود

مهارت های كسب و كار و خوداشتغالی

تعهد و مسؤلیت پذیری
بردباری و انعطاف پذیری

صداقت در رفتار و گفتار
توان بیان و تفهیم مطالب

اعتماد به نفس كافی در تدریس

مهربانی و دلسوزی نسبت به فراگیران
عالقه و اشتیاق به كشاورزی و تدریس آن

توانایی انگیزش و ایجاد عالقه در فراگیران
نگرش خوش بینانه نسبت به فراگیران

توانایی در برقراری ارتباط مناسب با فراگیران و حفظ آن
رعایت احترام متقابل بین خود و فراگیران

خوش رویی و حسن برخورد با فراگیران
گشاده رویی و برخورد شایسته با همكاران و والدین فراگیران

آراستگی و ظاهر فیزیكی مناسب
توانایی های فیزیكی و جسمانی الزم برای انجام عملیات كشاورزی

مهارت در سازماندهی و تدوین محتوای آموزشی مناسب )به ویژه از نظر علمی بودن، قابلیت 
كاربرد و قابل درک بودن(

تسلط به موضوع ها و محتوای درسی از بعد علمی
توانایی در استفاده از مطالب علمی و منبع های درسی به روز و جدید برای تدریس

توجه به جنبه های نظری و عملی محتوای درس ها به صورت متعادل

سازه های 
اصلی

 

صالحیت های 
پایه 

صالحیت های 
شخصی 

صالحیت های 
آموزشی

بار 
عاملی

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

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

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

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

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

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

0/876
0/758

0/798

0/877
0/878
0/832

منبع های اصلی استفاده شده

حجازی و ایروانی )1381(؛ مؤذن 
و همكاران )1390(؛ مؤذن و 

همكاران )1392(

رجبی )1391(؛ ملكی )1388(؛ 
برادران و همكاران )1395(

رجبی )1391(؛ ملكی )1388(؛ 
صفا )1387(

سبحانی نژاد، مهدی و تژدان 
)1394(؛ برادران و همكاران 

)1395(

صفا )1387(؛ كونیگ و الاورمن 
)2016(

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

موحدمحمدی )1382(

سبحانی نژاد، مهدی و تژدان 
)1394(؛ كونیگ و الاورمن 

)2016(

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

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

ASV=0/186 و MSV=0/224 ،CR=0/938 ،AVE=0/752 :شاخص های روایی و پایایی

ASV=0/207 و MSV=0/245 ،CR=0/916 ،AVE=0/686 :شاخص های روایی و پایایی

ASV=0/186 و MSV=0/224 ،CR=0/873 ،AVE=0/635 :شاخص های روایی و پایایی

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

ASV=0/186 و MSV=0/224 ،CR=0/802 ،AVE=0/671 :شاخص های روایی و پایایی

ASV=0/186 و MSV=0/224 ،CR=0/910،AVE=0/717 :شاخص های روایی و پایایی

تاثیر مؤلفه های صالحیت ...
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متغیر پنهان      
        

صالحیت های 
مرتبط با روش 

تدریس

صالحیت های 
مرتبط با مدیریت 

كالسی

متغیر آشکار 

آشنایی با سبک ها و روش های مختلف تدریس و توانایی انتخاب و كاربرد مناسب آنها در شرایط 
كالس

آشنایی با مشخصه ها، اصول و روش های تدریس اثربخش
توانایی در برنامه ریزی درسی به ویژه مهارت در تدوین و استفاده از طرح درس

توانایی در استفاده از فناوری ها و رسانه های كمک آموزشی
آشنایی با شیوه های مختلف ارزشیابی و استفاده از شیوه مناسب برای ارزیابی سطح پیشرفت 

فراگیران
تسلط بر مهارت های عملی در زمینه موضوع های مورد تدریس

توانایی در برقراری نظم و انضباط و اداره مناسب كالس
توانایی در مشاركت دادن و فعال كردن فراگیران در جریان تدریس

مهارت در اداره كالس به روش گروهی و تشویق فراگیران به فعالیت ها و كار گروهی
رعایت عدالت در برخورد با فراگیران و پرهیز از تبعیض بین آنان در كالس

مهارت در جلب و حفظ توجه فراگیران در فرایند تدریس و جلوگیری از خستگی آنها در طول كالس
مهارت در آماده سازی و سازماندهی اثربخش محیط فیزیكی كالس

سازه های 
اصلی

صالحیت های 
آموزشی

بار 
عاملی

0/804

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

0/731

0/809
0/822
0/843
0/718
0/821
0/737

منبع های اصلی استفاده شده

رجبی )1391(؛ برادران و 
همكاران )1395(

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

همكاران )2012(

ASV=0/186 و MSV=0/224 ،CR=0/913 ،AVE=0/638 :شاخص های روایی و پایایی

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

اندازه گیری  های  مدل  برازش  بودن  مناسب  تأیید  از  پس 
ساختاری  مدل  برازش  بررسی  به  مرحله  این  در  تحقیق، 
R2 )بیانگر میزان تأثیر متغیرهای  تحقیق بر پایه دو شاخص 
توان پیش بینی  )نشان دهنده   Q2 و  بر درونزا(  برون زا  پنهان 
آنها در جدول  از  آمده  به دست  نتایج  كه  پرداخته شد  مدل( 
)3( آورده شده است. با توجه به نتایج مندرج در جدول )3(، 
مقدار دو شاخص R2 و Q2 برای متغیر پنهان درونزای مرتبه 
درونزای  پنهان  متغیرهای  همچنین  و  شغلی  عملكرد  دوم 
اصلی،  ای  وظیفه  عملكرد  شامل  بررسی  مورد  اول  مرتبه 
شناختی،  های  صالحیت  حمایتی،  ای  وظیفه  عملكرد 
محتوا،  مرتبط  های  صالحیت  مهارتی،  های  صالحیت 
صالحیت های مرتبط با روش تدریس، صالحیت های مرتبط 
فردی،  اخالق  با  مرتبط  های  صالحیت  كالسی،  مدیریت  با 
صالحیت های عاطفی، صالحیت های بین فردی و صالحیت 
های فیزیكی، در حد مناسب بوده و از این رو، مدل ساختاری 

تحقیق دارای برازش مطلوب بود.
و  اندازه گیری  مدل های  برازش  بررسی  از  پس  نهایت،  در 
ساختاری تحقیق و اطمینان از مناسب بودن آنها، در مرحله 
شاخص  پایه  بر  تحقیق  مدل  كلی  برازش  بررسی  به  سوم 
مجذور  صورت  به  شاخص  این  است.  شده  پرداخته    GOF
در  درونزا  متغیرهای  تعیین  ضریب  میانگین  حاصل ضرب 
میانگین مقادیر اشتراكی متغیرهای مورد بررسی در مدل به 

شرح زیر محاسبه می شود:
0/693 =    2  = GOF
با توجه به اینكه مقدار به دست آمده )یعنی 0/693( برای 
كلی  برازش  این رو،  از  می باشد،   0/25 باالی   GOF شاخص 
آزمون  به  می توان  ادامه  در  و  بوده  مطلوبی  سطح  در  مدل 

متغیر پنهان درونزا

عملكرد وظیفه ای اصلی
عملكرد وظیفه ای حمایتی 

صالحیت های شناختی 
صالحیت های مهارتی

صالحیت های مرتبط محتوا 
صالحیت های مرتبط با روش تدریس 

صالحیت های مرتبط با مدیریت كالسی
صالحیت های مرتبط با اخالق فردی

صالحیت های عاطفی
صالحیت های بین فردی

صالحیت های فیزیكی
عملكرد شغلی  

شماره

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

جـدول3- خالصـه نتایـج به دسـت آمـده در مـورد برازش 
مـدل سـاختاری تحقیق

R2 مقدار

0/918
0/666
0/939
0/805
0/746
0/884
0/662
0/859
0/834
0/769
0/494
0/531

Q2 مقدار

0/536
0/491
0/750
0/549
0/533
0/555
0/414
0/626
0/518
0/512
0/312
0/226

R2>0.19تأثیر ضعیف؛   :R2 مقدار استاندارد
R2>0.67 تأثیر قوی R2<0.67>0.19 تأثیر متوسط و  

Q2>0.02 توان ضعیف؛   :Q2 مقدار استاندارد
Q2>0.35 توان قوی Q2<0.15>0.02 توان متوسط و  
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به  كه  است  یادآوری  شایان  پرداخت؛  تحقیق  فرضیه های 
منظور آزمون فرضیه های تحقیق از مقادیر t-values و ضریب 
های استاندارد شده مربوط به مسیرهای هر یک از فرضیه های 
تحقیق استفاده می شود كه در ادامه به نتایج به دست آمده از 
از  استفاده  با  داده ها  تحلیل  و  تجزیه  است.  شده  اشاره  آنها 
نرم افزارهای SPSS و Smart PLS انجام گرفت. البته، اشاره 
به این نكته نیز ضروری است كه در بخش توصیفی، برای گروه 
بررسی  مورد  اصلی  متغیرهای  حسب  بر  پاسخگویان  بندی 
شامل عملكرد شغلی و صالحیت های حرفه ای و مؤلفه-های 
آنها در سطوح پایین )نامطلوب(، متوسط )به نسبت مطلوب( 
از میانگین  انحراف معیار  تفاوت  از شاخص  باال )مطلوب(،  و 
)ISDM( به صورت زیر استفاده شد )گانگادهاراپا و همكاران، 

:)2007
1- پایین

2- متوسط
3- باال

بحث و نتیجه گیری 
نتایج تحقیق گویای آن بود كه 75/7 درصد از پاسخگویان 
مورد بررسی را مردان و در حدود 24/3 درصد از آنان را زنان 
سن  میانگین  شده،  كسب  نتایج  به  توجه  با  دادند.  تشكیل 
 13/28 و   38/28 ترتیب  به  آموزشگران  تدریس  پیشینه  و 
در  پاسخگویان  از  درصد   48/1 تولد،  محل  نظر  از  بود.  سال 
همچنین،  بودند.  شده  متولد  شهر  در  درصد   51/9 و  روستا 
 83/8 )یعنی  آنان  بیشتر  و  مجرد  آموزشگران  از  16/2 درصد 
حسب  بر  پاسخگویان  فراوانی  توزیع  بودند.  متأهل  درصد( 

سطح تحصیالت نشان داد كه بیشترین درصد فراوانی در بین 
پاسخگویان مربوط به آموزشگرانی بود كه تحصیالت آنان در 
سطح كارشناسی )64/3 درصد( قرار داشت. در زمینه رشته 
از  درصد   66/7 شد،  مشخص  تحقیق  نتایج  بر  بنا  تحصیلی، 
درصد   33/3 و  كشاورزی  تحصیلی  مدرک  دارای  پاسخگویان 

نیز دارای مدرک تحصیلی در رشته های دیگر بودند. 
فراوانی  درصد  توزیع  از  آمده  دست  به  نتایج  به  توجه  با 
آموزشگران بر حسب سطح عملكرد شغلی آنان مشخص شد، 
ای  وظیفه  عملكرد  مؤلفه  دو  هر  در  فراوانی  درصد  بیشترین 

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

نتایـج تحقیـق در زمینه توزیـع درصد فراوانی آموزشـگران 
بـر حسـب سـطح مؤلفه هـای صالحیت حرفـه ای آنـان گویای 
آن بـود كـه بیشـترین درصد فراوانـی در همه مؤلفـه های مورد 
هـای  صالحیـت  شـناختی،  هـای  صالحیـت  شـامل  بررسـی 
هـای  صالحیـت  محتـوا،  مرتبـط  هـای  صالحیـت  مهارتـی، 
مرتبـط بـا روش تدریـس، صالحیـت هـای مرتبط بـا مدیریت 
كالسـی، صالحیـت هـای مرتبـط بـا اخـالق فـردی، صالحیت 
هـای عاطفـی، صالحیـت هـای بیـن فـردی و صالحیـت هـای 

فیزیكـی، در سـطح متوسـط بـود )جـدول5(.

 (A): A < mean- ½ Sd؛
 (B): mean- ½ Sd ≤ B ≤ mean+ ½ Sd؛ 
 (C): C > mean+ ½ Sd.

پایین

33/3
36/4

مؤلفه های عملکرد شغلی 

عملكرد وظیفه ای اصلی
عملكرد وظیفه ای حمایتی 

جـدول4- توزیـع درصـد فراوانـی پاسـخگویان بـر حسـب 
سـطح مؤلفـه هـای عملكـرد شـغلی 

متوسط

45/1
47/6

باال

21/6
16

جدول5- توزیع درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب سطح مؤلفه های صالحیت حرفه ای   

مؤلفه ها

صالحیت های شناختی 
صالحیت های مهارتی

صالحیت های مرتبط محتوا 
صالحیت های مرتبط با روش تدریس 

صالحیت های مرتبط با مدیریت كالسی
صالحیت های مرتبط با اخالق فردی

صالحیت های عاطفی
صالحیت های بین فردی

صالحیت های فیزیكی

پایین

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

متوسط

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

باال

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

صالحیت ها

صالحیت های پایه

صالحیت های آموزشی

صالحیت های شخصی

سطح مؤلفه ها )بر حسب درصد(

تاثیر مؤلفه های صالحیت ...
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شماره 41، تابستان 1396

در  فرض شـده  هـای  رابطـه  بـه  توجـه  بـا  بخـش  ایـن  در 
چارچـوب مفهومـی پژوهش، به بررسـی اثرگـذاری متغیرهای 
مسـتقل بـر متغیرهـای وابسـته تحقیـق بـا اسـتفاده از روش 
 Smart نرم افـزار  و  سـاختاری  هـای  معادلـه  مدل سـازی 
PLS، در دو حالـت اعـداد معنـاداری  )بـا اسـتفاده از فرمـان 
و  پژوهـش  فرضیه هـای  آزمـون  بـرای   ) خودگردان سـازی 
بـرای   ) الگوریتـم  فرمـان  از  اسـتفاده  )بـا  اسـتاندارد   بـرآورد 

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

اسـت. 
 t-values همـان طور كه از جدول )6( پیداسـت مقدارهای
در  بررسـی  مـورد  رابطه-هـای  همـه  بـرای  شـده  محاسـبه 
چارچـوب مفهومـی تحقیـق از 1/96 بیشـتر بـوده و در نتیجه، 

هـر سـه فرضیـه تحقیـق تأییـد شـدند. 

جدول6- خالصه نتایج به دست آمده از مدل ساختاری كلی تحقیق

فرضیه تحقیق

صالحیت های پایه  عملكرد شغلی 
صالحیت های شخصی   عملكرد شغلی

صالحیت های آموزشی    عملكرد شغلی

ضریب استاندارد شده

0/208
0/297
0/434

خطای استاندارد

0/055
0/077
0/085

t مقادیر

2/152**
3/836**
5/086 **

نتیجه آزمون
 

تأیید فرضیه 1
تأیید فرضیه 2
تأیید فرضیه 3

Sig.

0/00
0/004
0/89

**معنی داری در سطح 0/01

همچنیـن، همـان گونه كـه از نتایج به دسـت آمـده از نگاره 
)2( مشـخص می شـود، در مجموع سـه مؤلفه صالحیت حرفه 
ای شـامل صالحیـت هـای پایـه، صالحیـت هـای شـخصی و 

صالحیـت هـای آموزشـی در حـدود 53/2 درصـد از واریانـس 
عملكـرد شـغلی آموزشـگران هنرسـتان هـای مـورد ارزیابی را 

كردند. تبییـن 

11 
 

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

 فرضیه تحقیق
ضریب استاندارد 

 شده
 نتیجه آزمون tمقادیر  خطای استاندارد

 2تأييد فرضيه  208/8** 000/0 802/0  عملکرد شغلي هاي پايهصالحيت
 8تأييد فرضيه  238/3** 022/0 892/0 عملکرد شغلي هاي شخصيصالحيت
 3تأييد فرضيه  028/0 ** 020/0 434/0 شغليعملکرد  هاي آموزشيصالحيت

 02/0داري در سطح معني**
اي سه مؤلفه صالحيت حرفهد، در مجموع شو( مشخص مي8)نگاره گونه که از نتايج به دست آمده از همچنين، همان

عملکرد درصد از واريانس  8/03در حدود  هاي آموزشيهاي شخصي و صالحيتهاي پايه، صالحيتشامل صالحيت
 . کردندرا تبيين  ارزيابيهاي مورد آموزشگران هنرستان شغلي

 
 مسیر  هایضریب برآوردمدل ساختاری کلی تحقیق در حالت  -2 نگاره

 
 گیرینتیجه بحث و

هاي کشاورزي در اصلي آموزش هايرکنبا توجه به لزوم بهبود سطح عملکرد شغلي آموزشگران به عنوان يکي از 
از  گذار بر عملکرد شغليتأثيراي به منزله يکي از متغيرهاي اصلي هاي حرفهها از يک سو و اهميت صالحيتهنرستان

هاي پايه، شخصي و اي شامل صالحيتهاي صالحيت حرفهمؤلفه يرتأث، اين تحقيق با هدف اصلي بررسي سوي ديگر
با توجه به غرب کشور انجام گرفت. هاي شمالهاي کشاورزي در استانآموزشي بر عملکرد شغلي آموزشگران هنرستان

ملکرد هاي کشاورزي بر عهاي پايه آموزشگران هنرستانتحقيق تأييد شد، به طوري که صالحيت 2نتايج تحقيق فرضيه 
احمد و همکاران  و (8028) الاورمنو  کونيگهاي داري داشت. اين يافته با نتايج پژوهشمثبت و معني تأثيرشغلي آنان 

-هاي کشاورزي سبب ميهاي پايه در آموزشگران هنرستانوجود صالحيتآنچه مسلم است، همخواني داشت.  (8028)

دانش پايه و  داشتنبخش کشاورزي داشته و با  هايو موضوع نيازهاشود تا آنان شناخت و درک بهتري راجع به 
-هاي بههاي جاري بخش کشاورزي و آشنايي با فناوريها و برنامهعمومي در حوزه کشاورزي، آگاهي کافي از سياست

نگاره 2- مدل ساختاری كلی تحقیق در حالت برآورد ضریب های مسیر  
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بحث و نتیجه گیری
بـا توجـه به لـزوم بهبود سـطح عملكرد شـغلی آموزشـگران 
بـه عنـوان یكـی از ركـن هـای اصلـی آمـوزش هـای كشـاورزی 
در هنرسـتان هـا از یـک سـو و اهمیـت صالحیـت هـای حرفـه 
ای بـه منزلـه یكـی از متغیرهـای اصلـی تأثیرگـذار بـر عملكرد 
شـغلی از سـوی دیگـر، ایـن تحقیـق بـا هـدف اصلـی بررسـی 
تأثیـر مؤلفه هـای صالحیـت حرفـه ای شـامل صالحیـت هـای 
آموزشـگران  شـغلی  عملكـرد  بـر  آموزشـی  و  شـخصی  پایـه، 
هنرسـتان های كشـاورزی در اسـتان هـای شـمال غرب كشـور 
انجـام گرفـت. بـا توجـه بـه نتایـج تحقیـق فرضیـه 1 تحقیـق 
تأییـد شـد، بـه طـوری كـه صالحیـت هـای پایـه آموزشـگران 
تأثیـر  آنـان  شـغلی  عملكـرد  بـر  كشـاورزی  هـای  هنرسـتان 
مثبـت و معنـی داری داشـت. ایـن یافتـه بـا نتایـج پژوهـش 
هـای كونیـگ و الاورمـن )2016( و احمـد و همـكاران )2012( 

همخوانـی داشـت. 
در  پایـه  هـای  صالحیـت  وجـود  اسـت،  مسـلم  آنچـه 
تـا  می-شـود  سـبب  كشـاورزی  هـای  هنرسـتان  آموزشـگران 
آنـان شـناخت و درک بهتـری راجـع بـه نیازهـا و موضـوع های 
بخـش كشـاورزی داشـته و با داشـتن دانـش پایـه و عمومی در 
حـوزه كشـاورزی، آگاهـی كافـی از سیاسـت هـا و برنامـه هـای 
جـاری بخـش كشـاورزی و آشـنایی بـا فنـاوری هـای بـه-روز و 
جدیـد، بتواننـد وضعیـت بخش كشـاورزی و محیـط پیرامونی 
آن را بـه طـور دقیـق تـری مـورد ارزیابـی و تحلیـل قـرار دهند 
و در نتیجـه، مطالـب و محتـوای تخصصـی درس هـای خود را 
در ارتبـاط بیشـتر بـا شـرایط جامعـه و بـه شـكل كاربـردی تـر 
شـغلی  عملكـرد  و  داده  انتقـال  فراگیـران  بـه  هدفمندتـری  و 
خـود را بـه شـكل بهتـری ایفـا كننـد. از سـوی دیگـر، بـا توجه 
بـه اینكـه ماهیـت آمـوزش هـای كشـاورزی تأكیـد بیشـتر بـر 
یادگیـری مهـارت هـای عملـی و كاربـردی بـا مشـاركت فعـال 
خـود فراگیـران بوده و بـه عبارت دیگـر، یاددهی مهـارت های 
عملـی بخـش جـدا ناپذیـر آمـوزش هـای كشـاورزی بـه شـمار 
مـی رود، از ایـن رو، داشـتن صالحیـت هـای مهارتـی را مـی 
تـوان یكـی از اصلـی تریـن عامـل هـای تأثیرگـذار بـر عملكـرد 
آموزشـگران  كـه  چـرا  گرفـت؛  نظـر  در  آموزشـگران  شـغلی 
تنهـا هنگامـی مـی تواننـد مهـارت هـای عملـی را بـه فراگیران 
آمـوزش دهنـد كه در وهله نخسـت خـود دارای چنیـن قابلیت 

هـا و صالحیـت هایـی باشـند. 

اهمیـت ایـن موضـوع بـه انـدازه ای اسـت كـه صفـا )1387( 
بهبـود سـطح عملكرد آموزشـگران كشـاورزی را در گرو تقویت 
صالحیـت هـای پایه مهارتـی همچـون تجربه و مهـارت عملی 
در زمینـه كشـاورزی بـه منظور سـوق دادن فراگیران به سـوی 
در  مهـارت  كـردن،  عمـل  راه  از  آمـوزش  و  تجربـی  یادگیـری 
اسـتفاده از فنـاوری هـای اطالعاتـی و ارتباطـی در راسـتای 
روزآمـد بـودن و اسـتفاده از ایـن فنـاوری هـای بـرای تدوین و 
ارایـه محتـوای مناسـب، توانایـی در برقـراری ارتباط بـا مراكز 
علمـی- پژوهشـی بـه منظـور كاربـردی كـردن آمـوزش هـای 
شـان بـه فراگیـران و مهـارت هـای كسـب و كار و خوداشـتغالی 
بـرای انتقـال روحیـه كارآفرینی بـه فراگیـران و راهنمایی آنان 
بـه سـوی راه انـدازی كسـب و كار، می دانـد. بر پایـه نتایج این 
تحقیق مشـخص شـد كه صالحیت های شـخصی آموزشـگران 
هنرسـتان های كشـاورزی بر عملكرد شـغلی آنـان تأثیر مثبت 

و معنـی داری داشـت )تأییـد فرضیـه 2(. 
همـكاران  و  مـؤذن  هـای  پژوهـش  نتایـج  بـا  یافتـه  ایـن 
ایروانـی  و  حجـازی   ،)1390( همـكاران  و  مـؤذن   ،)1392(
)1381( و كونیـگ و الاورمـن )2016( همخوانـی داشـت. در 
ایـن زمینـه، بـا توجـه بـه اینكـه گام نخسـت بـرای تدریـس و 
آمـوزش اثربخـش، برقـراری ارتبـاط مناسـب بـا فراگیـران می 
باشـد، از ایـن رو، صالحیـت هـای بیـن فـردی بـه مثابـه یكـی 
از زیرمؤلفـه هـای اصلـی صالحیـت هـای شـخصی و داشـتن 
ویژگـی هایـی همچـون توانایـی در برقـراری ارتبـاط مناسـب 
بـا فراگیـران و حفـظ آن، رعایـت احتـرام متقابـل بیـن خـود و 
فراگیـران، خـوش رویی و حسـن برخـورد با فراگیران و گشـاده 
بـا همـكاران و والدیـن فراگیـران،  رویـی و برخـورد شایسـته 
یـک شـرط ضـروری بـرای بهبـود عملكرد شـغلی آموزشـگران 
كـه مخاطبـان اصلـی آنـان را فراگیـران تشـكیل می دهنـد، به 

شـمار مـی آید. 
تقویـت  و  ایجـاد  هایـی،  صالحیـت  چنیـن  مـوازات  بـه 
و  تعهـد  )ماننـد  فـردی  اخـالق  بـا  مرتبـط  هـای  صالحیـت 
در  صداقـت  پذیـری،  انعطـاف  و  بردبـاری  مسـؤلیت پذیری، 
صالحیـت  و  مطالـب(  تفهیـم  و  بیـان  تـوان  و  گفتـار  و  رفتـار 
هـای عاطفی )مانند مهربانی و دلسـوزی نسـبت بـه فراگیران، 
عالقـه و اشـتیاق به كشـاورزی و تدریـس آن، توانایی انگیزش 
بینانـه نسـبت  نگـرش خـوش  و  فراگیـران  ایجـاد عالقـه در  و 
بـه فراگیـران( در آموزشـگران كشـاورزی مـی توانـد بـه آنـان 

تاثیر مؤلفه های صالحیت ...
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در جلـب اعتمـاد فراگیـران و برقـراری یـک ارتبـاط دوسـتانه 
بـا آنـان كمـک كنـد كـه ایـن موضـوع نیـز بـه نوبـه  و تعاملـی 
خـود مسـیر بهبـود عملكـرد شـغلی آموزشـگران را همـوار می 
سـازد. اهمیـت ایـن موضـوع بـا در نظـر گرفتـن ایـن واقعیـت 
كـه فراگیـران در هنرسـتان هـای كشـاورزی بـه لحـاظ سـنی و 
شـخصیتی در شـرایطی قـرار دارنـد كـه بـه آسـانی تحـت تأثیر 
بـه ویـژه والدیـن، آموزشـگران و غیـره قـرار  اطرافیـان خـود 
داشـته و از رفتار آنان الگوسـازی می كنند، دو چندان اسـت، 
چـرا كـه در صـورت مشـاهده چنیـن مشـخصه هـا و صالحیـت 
هایـی در آموزشـگران، انگیـزه بیشـتری بـرای یادگیـری پیـدا 
كـرده و بـا آنان ارتبـاط بهتری برقـرار می كنند كـه این موضوع 
شـغلی  عملكـرد  بهبـود  بـرای  شـرایط  آسـانگری  معنـای  بـه 

آموزشـگران مـی باشـد. 
البتـه، افـزون بـر صالحیت هـای بین فردی، اخـالق فردی 
هـای  صالحیـت  اصلـی  زیرمؤلفـه  سـه  عنـوان  بـه  عاطفـی  و 
از زیرمؤلفـه  شـخصی، صالحیـت هـای فیزیكـی یكـی دیگـر 
هـای صالحیـت های شـخصی هسـتند كه بـا توجه بـه ماهیت 
فیزیكـی و عملـی فعالیت های كشـاورزی، از عامل های اصلی 
برای ایفای بهتر نقش آموزشـگران هنرسـتان های كشـاورزی 
و انجـام وظایـف شـغلی شـان بـه شـمار مـی آینـد. افـزون بـر 
نتایـج اشـاره شـده، بخـش دیگـری از نتایج این تحقیق نشـان 
هـای  صالحیـت  و  شـده  تأییـد  نیـز  تحقیـق   3 فرضیـه  داد، 
آموزشـی آموزشـگران هنرسـتان هـای كشـاورزی بـر عملكـرد 
شـغلی آنـان تأثیـر مثبـت و معنـی داری داشـت. ایـن یافتـه 
بـا نتایـج پژوهـش هـای مـؤذن و همـكاران )1390( و احمـد و 
همـكاران )2012( همخوانـی داشـت. از آنجایـی كـه آمـوزش 
را مـی تـوان وظیفـه اصلی آموزشـگران دانسـت، از ایـن رو، به 
هـر انـدازه آنـان دارای قابلیت هـا و صالحیت هـای باالتری در 
ایـن زمینـه بـه ویـژه در ارتبـاط بـا تدویـن محتـوای اثربخش، 
انتخـاب و اسـتفاده از روش تدریـس مناسـب و سـازماندهی 
و مدیریـت كالسـی مناسـب باشـند و بـه عبـارت بهتـر، دارای 
بهتـری  بـه شـكل  باشـند،  باالیـی  آموزشـی  هـای  صالحیـت 
مـی تواننـد وظایـف آموزشـی خـود را انجـام داده و عملكـرد 
شـغلی باالیـی را از خـود نشـان دهنـد. در این زمینـه، مهارت 
آموزشـی  محتـوای  تدویـن  و  سـازماندهی  در  آموزشـگران 
مناسـب بـه ویـژه از نظـر علمـی و كاربـردی بـودن و توانایـی 
آنـان در اسـتفاده از مطالـب علمـی و منبع های درسـی به روز 

و جدیـد بـرای تدریـس و یـا توجـه آموزشـگران به جنبـه های 
نظـری و عملـی محتـوای درس هـا و برقـراری تعـادل مناسـب 
بیـن آنهـا، به شـكل شـایان توجهـی می توانـد عملكرد شـغلی 
بـه ویـژه عملكـرد وظیفـه ای اصلی آموزشـگران را تحـت تأثیر 

قـرار داده و كیفیـت آمـوزش آنـان را افزایـش دهـد. 
بـه رغـم اهمیـت محتـوا، در صورتـی كـه از روش تدریـس 
مناسـب بـرای ارایـه محتـوا اسـتفاده نشـود، حتـی در صـورت 
اثربخـش بـودن محتـوای آموزشـی، ممكـن اسـت كـه فراینـد 
یادگیـری هنرآمـوزان ناقـص مانـده و یادگیـری مـورد انتظـار 
صالحیـت  وجـود  دیگـر،  عبـارت  بـه  نشـود.  ایجـاد  آنهـا  در 
آشـنایی  از  اعـم  آموزشـگران  در  تدریـس  بـا  مرتبـط  هـای 
آنـان بـا سـبک هـا و روش هـای مختلـف تدریـس و توانایـی 
انتخـاب و كاربـرد مناسـب آنهـا در شـرایط كالس، آشـنایی بـا 
مشـخصه هـا، اصـول و روش هـای تدریـس اثربخـش، توانایی 
در برنامـه ریـزی درسـی، توانایـی در اسـتفاده از فنـاوری  ها و 
رسـانه های كمک آموزشـی و اسـتفاده از شـیوه مناسـب برای 
ارزیابی سـطح پیشـرفت فراگیران، پیش شـرط ضـروری برای 

بهبـود عملكـرد شـغلی آنـان بـه شـمار مـی رود. 
ماهیـت  بـه  توجـه  بـا  كـه  اسـت  یـادآوری  شـایان  البتـه، 
پایـه همچـون  بـه ویـژه در سـطوح  آمـوزش هـای كشـاورزی 
هنرسـتان هـا كـه بایسـتی تأكیـد بیشـتری بـر تقویـت مهـارت 
مهـارت  بـر  تسـلط  گیـرد،  صـورت  هنرآمـوزان  عملـی  هـای 
یكـی  تدریـس  مـورد  هـای  موضـوع  زمینـه  در  عملـی  هـای 
تدریـس  روش  بـا  مرتبـط  هـای  صالحیـت  مـوارد  از  دیگـر 
در  مهمـی  نقـش  هـا  صالحیـت  دیگـر  مـوازات  بـه  كـه  اسـت 
آموزشـی  نقـش  بهتـر  ایفـای  بـرای  آموزشـگران  بـه  كمـک 
شـان و در نهایـت، بهبـود سـطح عملكـرد شـغلی آنـان دارد. 
افـزون بـر صالحیـت هـای مرتبـط بـا تدویـن محتـوا و انتخاب 
و اسـتفاده از روش تدریـس مناسـب، یكـی دیگـر از زیرمؤلفـه 
هـای صالحیـت هـای آموزشـی كـه بـر پایـه نتایج ایـن تحقیق 
بـر آن تأكیـد شـده اسـت، صالحیـت هـای مرتبـط بـا مدیریت 
كالسـی مـی باشـد. بـه هـر حـال، بـا توجـه بـه اینكـه بخـش 
وظایـف  و  درسـی  ریـزی  برنامـه  فراینـد  از  توجهـی  شـایان 
شـغلی آموزشـگران در محیط كالس به رخ مـی دهد، ضروری 
اسـت آموزشـگران بـرای بهبـود عملكـرد وظیفـه ای خـود اعم 
از اصلـی یـا حمایتـی، دارای برخـی صالحیـت هـای مرتبط با 
مدیریـت كالسـی باشـند تـا بتواننـد بـا ایجـاد بسـتر و شـرایط 
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الزم، فضـای مناسـبی را برای آسـانگری یادگیـری هنرآموزان 
فراهـم سـازند؛ برای نمونـه، توانایـی آموزشـگران در برقراری 
نظـم و انضبـاط و اداره مناسـب كالس و یـا مهـارت آنـان در 
آمـاده سـازی و سـازماندهی اثربخـش محیـط فیزیكی كالس، 
مـی توانـد بـه آموزشـگران كمک كنـد تا آنـان به شـكل بهتری 
محتـوای آموزشـی را بـه فراگیـران انتقـال دهنـد. بـه همیـن 
ترتیـب، توانایـی آموزشـگران در مشـاركت دادن و فعال كردن 
فراگیـران در جریـان تدریـس و تشـویق آنـان بـه فعالیـت هـا و 
كار گروهـی، بـه طـور مسـتقیم بـا بهبـود عملكـرد وظیفـه ای 
آموزشـگران ارتبـاط داشـته و سـرعت یادگیـری فراگیـران را 
افزایـش مـی دهـد. در مجمـوع، همـان گونـه كـه نتایـج ایـن 
تحقیـق نشـان داد، صالحیـت هـای آموزشـی یكـی از اصلـی-
تریـن متغیرهـای اثرگـذار بر عملكرد شـغلی آموزشـگران بوده 
و در بیـن دیگـر صالحیـت هـا، بیشـترین تأثیـر را بـر عملكـرد 

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

زیـر ارایه می شـود:

صالحیـت  دار  معنـی  و  مثبـت  تأثیـر  بـه  توجـه  بـا   -1
آموزشـگران هنرسـتان هـای  بـر عملكـرد شـغلی  پایـه  هـای 
كشـاورزی، ضـرورت دارد، در انتخـاب و گزینـش آموزشـگران 
سـطح صالحیـت های دانشـی و شـناختی و به ویـژه صالحیت 
هـای مهارتـی آنـان به طـور دقیق مـورد بررسـی و ارزیابی قرار 

گیـرد. 
2- بـا توجـه بـه تأثیـر مثبـت و معنـی دار صالحیـت هـای 
هـای  هنرسـتان  آموزشـگران  شـغلی  عملكـرد  بـر  آموزشـی 
كشـاورزی، الزم اسـت با برگزاری مسـتمر دوره های آموزشـی 
ضمـن خدمـت و تشـویق آموزشـگران بـه شـركت در ایـن دوره 
هـا، صالحیـت هـای آموزشـی آنـان بـه ویـژه در زمینـه هـای 
همچـون برنامـه ریـزی درسـی و تدویـن طرح درس، اسـتفاده 
مدیریـت  فنـون  و  اصـول  و  اثربخـش  تدریـس  هـای  روش  از 
نیازسـنجی  انجـام  زمینـه،  ایـن  در  شـود.  تقویـت  كالسـی 
آموزشـی از آموزشـگران مـی توانـد منجـر بـه شناسـایی دقیق 
تـر نیازهـای آموزشـی آنـان و در نتیجـه، اثربخـش تـر شـدن 

دوره هـای آموزشـی شـود. 
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بهــادری، م. و صدیقــی، ح. )1393(. فراتحلیــل عوامــل تاثیرگــذار بــر عملكــرد شــغلی و حرفــه ای عاملین ترویج كشــاورزی. 
پنجمیــن كنگــره علــوم ترویــج و آمــوزش كشــاورزی و منابــع طبیعــی ایــران و اولیــن كنفرانــس بیــن المللــی خدمــات مشــاوره ای 
روســتایی در آســیا و اقیانوســیه: تســهیل اطالعــات و نــوآوری هــا بــرای توانمندســازی كشــاورزان خانوادگــی، دانشــگاه زنجــان، 

13 11-شــهریور مــاه، صــص 1-9.
ــی و  ــای آموزش ــن نیاز ه ــه ای وتأمی ــای حرف ــق قابلیت ه ــتراتژی تحق ــینی، م. )1381(. اس ــی، د. و حس ــی میررحیم حاج

حرفــه ای آموزشــگران موسســات آمــوزش عالــی كشــاورزان ایــران. مجلــه علــوم كشــاورزی، 9 )1(، صــص125-145.
حجــازی، ی. و ایروانــی، م )1381(. رابطــه میــان ویژگی هــای شــخصیتی و عملكــرد شــغلی. مجلــه روانشناســی و علــوم 

ــص 171-189. ــی،  32 )2(، ص تربیت
حالجیــان، ا.، ثریایــی، ع.، و حســین زاده احمــدی، ف. )1391(. بررســی عوامــل مؤثــر بــر توانمندســازی كاركنان دانشــگاه 

آزاد اســالمی اســتان مازنــدران بــا روش AHP. فصلنامــه مدیریت، 9، صــص 110-128.
ــا در  ــغلی آنه ــرد ش ــان و عملك ــه ای معلم ــای حرف ــه صالحیت ه ــی رابط ــر، ا. )1393(. بررس ــن مه ــان فر، ت. و آری درخش
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ــرا،  ــت وی ــرداز پایتخ ــران ایده پ ــه مدی ــع، موسس ــی صنای ــت و مهندس ــی مدیری ــس بین الملل ــهر ری. كنفران ــی ش ــدارس ابتدای م
ــص 1-15.  ــفند 1393، ص ــران، 13 اس ته

رجبــی، س.، پــاپ زن، ع.، اعمــی، ت. و ســلیمانی، ع. )1391(. بررســی صالحیت هــا و مهارت هــای مــورد نیــاز 
آموزشــگران هنرســتان های كشــاورزی بــا بهره گیــری از روش دلفــی: مطالعــه مــوردی در اســتان كرمانشــاه. فصلنامــه پژوهــش در 

ــص 146-158.  ــی، 9 )35(، ص ــزی  درس ــه ری برنام
ســبحانی نــژاد، م. و تــژدان، ا. )1394(. تبییــن چارچــوب صالحیــت حرفــه ای مربیــان و اســتادكاران آمــوزش فنــی و حرفه 

ای. دو فصلنامــه مطالعــات برنامــه ریزی و آموزشــی، 4 )8(، صــص 63-88. 
ــی و  ــأت علم ــای هی ــدگاه اعض ــاورزی از دی ــی كش ــوزش عال ــت آم ــده كیفی ــن كنن ــل تبیی ــی عوام ــا، ل. )1387(. بررس صف
دانشــجویان رشــته های كشــاورزی پردیــس كشــاورزی و منابــع طبیعــی دانشــگاه تهــران. پایــان نامــه كارشناســی ارشــد، گــروه 

ترویــج و آمــوزش كشــاورزی، دانشــكده اقتصــاد و توســعه كشــاورزی دانشــگاه تهــران. 
صفــا، ل.، ایروانــی، ه.، و شــعبانعلی فمــی، ح. )1388(. توافق ســنجی دیدگاه اســاتید و دانشــجویان رشــته های كشــاورزی 
ــوردی:  ــه م ــاورزی )مطالع ــی كش ــوزش عال ــت آم ــت در كیفی ــده كیفی ــن كنن ــای تبیی ــک از مؤلفه ه ــر ی ــر ه ــزان تأثی ــون می پیرام

پردیــس كشــاورزی و منابــع طبیعــی دانشــگاه تهــران(. فصلنامــه علــوم كشــاورزی ایــران، 40 )1(، صــص 85-94.  
ــا  ــده ب ــازمانی ادراک ش ــت س ــاط حمای ــی، ج. )1392(. ارتب ــی، ن. و فتاح ــدی، ح.، آقای ــلطانی زرن ــگری، ب.، پور س عس
ــوژی ورزشــی، 1 )2(،  ــه مدیریــت و فیزیول ــران. مجل ــی ای ــان اســتان های غرب عملكــرد شــغلی كاركنــان ادارات كل ورزش و جوان

ــص 28-19. ص
ــع و راهكارهــای افزایــش  ــژاد، ل. )1392(. موان ــوری، م. و اصغرن ــی دادوكالیــی، م.، چرمچیــان لنگــرودی، م.، ن علیخان
عملكــرد شــغلی آموزشــگران هنرســتان های كشــاورزی اســتان مازنــدران. كنفرانــس علــوم كشــاورزی و محیــط زیســت، شــیراز، 

15 اســفند 1392، صــص 1-16.
ملكی، ح. )1388(. صالحیت های حرفه معلمی. تهران: انتشارات مدرسه. 
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Abstract
Given the vital importance of job performance and the key role of educators as one of the main founda-

tions of education, recognizing the effective variables on improving the job performance of the educators is 
essential particularly professional competencies. Therefore, the main purpose of this research was to study 
the effect of professional competence components on agriculture high schools educators' job performance 
in the north west provincces. The statistical population consisted of all educators of agriculture high schools 
in the four provincces of Iran, including West Azerbaijan, East Azerbaijan, Ardebil and Zanjan (N=295), 
of which a sample size of 210 person was selected using stratified random sampling method. Data were 
collected using the research-made questionnaire. Content validity of the questionnaire was confirmed by 
a panel of experts. Furthermore, based on the values of Average Variance Extracted (0.525<AVE<0.807) 
and Composite Reliability (0.802<CR<0.948), the questionnaire had appropriate convergent validity and 
reliability. Similarly, Considering being greater the AVE values than Average Shared Squared Variance 
and Maximum Shared Squared Variance, the questionnaire had suitable divergent validity. The Structural 
Equation Modeling (SEM) multivariate technique (Partial Least Squares) was used to analyze data and for 
this purpose, Smart PLS software was applied. The results showed that three main components of profes-
sional competency namely basic competencies (β=0.208, ρ= 0.01), personal competencies (β=0.297, ρ= 
0.01) and educational competencies (β=0.434, ρ= 0.01) had a positive and significant effect on agriculture 
high schools educators' job performance, explaining about 53 percent of its variances. In total, it can be 
concluded that the improvement and development of educators’ professional competencies in agriculture 
high schools can directly increase the level of their job performance.

Index Terms: Educators, Agriculture High School, Professional Competence, Job Performance. 
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