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Determining the professional development process components of the trainers in Agricultural-Jihad training centers
By: Shahpasand, M. R., Professor Assisstant of The Institute of Technical & Vocational Higher Education of Agricultural
Jihad.
The goal of this study was to determine the professional development process components of the trainers in AgriculturalJihad training centers, based on which to plan for their professional development. Research method was descriptivecorrelation and also data gathering instrument was researcher made questionnaire. The validity (authorities view) and
reliability (Cronboch alfa coefficient=94/65%) after designing were assessed. The population survey consisted all
trainers of Agricultural Jihad Training Centers (N= 490). Sample quantity was 107 people which in order to select
them, classified random sampling was used (In regard with the qualification of trainers training the AgriculturalJihad Training Centers was classified into three degrees, A, B, C, by The Institute of Technical & Vocational Higher
Education). Based on mean results the view of trainers in all aspects of process components were in a satisfactory
)standard. In addition factor analysis show 5 factors with nearly 61% variance. Means comparison test (kruskal-wallis
based on the level of educational centers showed that New learning based on past experiment was significant.
Key words: Professional development, Process professional development, Professional development process
component, Agricultural trainers, Agricultural-Jihad Training Centers.

مقدمه

هر نظام آموزش��ي داراي زيرس��اختهاي اساسي اس��ت ،که يكي
از ارکان و مولفهه��اي اصل��ی آن مربیان هس��تند ک��ه وظیفهی انتقال
دان��ش ،ايجاد بینش و افزايش مهارت فراگی��ران را در چهارچوب نظام
آموزش��ي به عهده دارن��د .اما مديران و برنامهريزان براي به روزس��ازي
دان��ش و مهارت مربی��ان چه برنامههايي دارند و بر اس��اس چه الگويي
در جهت توس��عه مهارتهاي آنها گام برميدارند؟ (گروه تعلیم و تربیت
دانشگاه مريلند .)2005 ،مربیان مراکز آموزشی بايد طی فرايند خاصی
مهارتهای آموزش��ی و فنی را کس��ب نمايند ،تا بتوانند به عنوان يك
مرب��ی حرفهای به امر آم��وزش بپردازن��د .فرايند تربی��ت مربیان بايد
دارای ويژگیهای خاصی باش��د که برای ش��ناخت اي��ن ويژگیها بايد
نس��بت به تدوين مولفههای فرايند توس��عه حرفهای از ديدگاه مربیان
اقدام نمود ،ک��ه تحقیق حاضر با هدف تدوين اين مولفهها برای فرايند
توس��عهی حرفهای مربیان صورت گرفته است ،تا مديران و برنامهريزان
بتوانند بر اس��اس نتايج بدس��ت آمده فرايند مناس��بی برای توس��عهی
حرفهای مربیان تدوين کنند.
نقش و اهمیت مربی در نظام آموزش��ی و تاثیر بس��یار زياد آن در
موفقیت تحصیلی فراگیران ،باعث شده تا در زمینهی توسعهی حرفهاي
مربیان در س��طح جهان��ي بحثهاي زي��ادي مطرح ش��ود و مدلها و
روشهاي متنوعي چون :مدل کارورزی ،مش��اهده يا ارزيابی ،گروههای
مطالعاتی ،نظارت ،فعالیتهای هدايت ش��ده ،پژوهش عملیاتی براي آن
ارائ��ه گردد ( ،)10که اين نش��اندهنده توجه فزاينده به آموزش��گر در
نظامهای آموزشي ميباشد.
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در کش��ور ما نیز فعالیتهای بسیار زيادی در جهت توسعه حرفهای
مربیان صورت میگیرد ،که شامل آموزشهای قبل خدمت ،بدوخدمت
و ضم��ن خدمت میباش��ند ،که خود نیز به روشه��ای متعددی چون
کارگاهه��ای آموزش��ی ،س��مینارها ،کنفرانسها و  ...اجرا میش��وند و
هزينههای چشمگیری نیز برای بخش آموزش در پی دارند.
بهبود پیشرفت تحصیلي فراگیران همیشه سرلوحه اکثر تالشهای
اصالحي آم��وزش بوده اس��ت )12 ،7( .موفقیت بخشهاي آموزش��ي
رسمي در تربیت فراگیران ميتواند به طور معنيداري بوسیله دسترسي
مربیان و مشارکت آنها در فعالیتهاي توسعه حرفهای با کیفیت تحت
تاثیر قرار گیرد (.)13 ،6 ،5
در اي��ن رابط��ه مربیان وظیفه دارند که کیفی��ت تجارب تدريس را
براي تمام��ي فراگیران بهبود بخش��ند و عملكرد مراکز آموزش��ی را با
بهرهگیري از يك راهبرد مطلوب افزايش دهند (.)8
برنامههاي توس��عه حرفه ای مربیان در بس��یاري از موارد تكهتكه،
متناق��ض و بيربط ،فاق��د عقالنیت جدي ،غفلت در خصوص س��اخت
دانش و مهارتهاي موجود و کوتاهي در مساعدت به آنان براي مواجهه
با چالشهاي فراروي آنها به منظور بهبود يادگیري فراگیران ميباش��د
( )34تحقیقات زيادي در زمینه توس��عه حرفه ای مربیان انجام شده و
نش��ان داده است که مدلهاي رايج توس��عه حرفهای اثربخشي الزم را
ندارن��د و بايد روشهاي جديدي براي اج��راي اين فرايند انتخاب نمود
( )40ديدگاهي ک��ه ميتواند در زمینه بهب��ود کیفیت تدريس مربیان
موثر باش��د ،مالقات با مربیاني اس��ت که در حال گ��ذار از ديدگاههاي
س��نتي هس��تند و اعتقاد ندارند که تدريس يك واقعه مجرد و منزوي
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نقش مولفه های فرايند ...

اس��ت .در اين ارتباط ،مربیان به منظ��ور بهبود کیفیت تدريس خويش
بايد ارزش��یابي از کارشان را ش��روع کنند و تجارب حرفهای خويش را
م��ورد آزم��ون قرار دهند ( )28 ،17توس��عه حرف��های را براي توصیف
آموزش مداوم مربیان ،مديران و ديگر کارکنان موسس��ه آموزش��ی بكار
ميبرد .از ديدگاه او توسعه حرفهای به مربیان کمك مي کند ،تا دانش و
مهارتهاي الزم براي شروع آموزشگری را کسب کنند .توسعه حرفهای
اطمینان ميدهد که کارکنان موسسه آموزشی ،دانش ،مهارتها ،اختیار
و صالحی��ت الزم را کس��ب کردهان��د و آمادگي دارند که ب��ه فراگیران
آموزش دهند(گروه تعلیم و تربیت دانشگاه (.)41
ب��ه لحاظ علمی توس��عه حرف��های دارای ابعاد مختلفی اس��ت که
دانش��گاه ايالتي میش��یگان ( ،)26گروه تعلیم و تربیت دانشگاه کلرادو
( Schif ،)4و هم��كاران ( ،)31دانش��گاه مريلن��د ( Guskey ،)25و
 Ferriere ،)28( Rollins ،)14( Sparkو هم��كاران ( )9اين ابعاد را
در سه بخش زير سازماندهي ميکنند:
زمینه :شامل سازمان ،فرهنگ يا مكاني است که يادگیري جديد در
آن صورت ميگیرد .محتوي :مهارتها و دانش��ي را شامل ميشود ،که
مربیان جهت انجام وظايف آموزش��ي خ��ود بدان نیاز دارند و بايد آن را
از طريق مشارکت در فعالیتهاي توسعه حرفهای کسب نمايند .فرايند:
شیوه کسب دانش و مهارتهاي جديد را نشان ميدهد.
مولف��ه هاي فرايند بیانگر آن اس��ت ،که توس��عه حرف��هاي چگونه
فراينده��اي يادگی��ري را که در اکتس��اب دانش و مه��ارت جديد بكار
ميروند ،توصیف ميکند .فرآيندها کاربرد دادهها ،ارزشیابي و تحقیق را
شامل ميشوند .سواالت زير ميتوانند در ارزشیابي فرايند مطرح گردند:
آيا تمامي گروههاي ذي نفع در برنامهريزي توس��عه حرفهاي ،با طراحي
محتوي ،کاربرد و ارزش��یابي ارتباط دارند؟ آيا دادهها و اطالعات بدست
آمده از فراگیران ميتواند موج��ب بازنگری در نیازها ،انتخاب محتوی،
ارائه و ارزشیابی تجارب شود (.)28
مس��أله اساسی اين اس��ت که مربیان در مسیر توسعه حرفهای بايد
چ��ه فرايندهايي را طی کنن��د ،تا بتوانند به عنوان ي��ك مربی توانمند
فعالیت کنند؟ يك مربی خوب بايد طی چه فرايندهای تربیت ش��ود تا
مهارتهاي الزم براي انجام صحیح وظايف را کس��ب کند؟ پاسخگويی
به اين س��واالت میتوان��د راهنمای برنامهريزی برای توس��عه حرفهای
مربیان باشد.
متغیرهای فرايند به چگونگی توس��عه مربی��ان برمیگردد ،آنها نه
تنها با نوع و ش��كل فعالیتهای توس��عه مربیان مرتبط هس��تند ،بلكه
با روشهاي��ی که اين فعالیتها طراحی ،س��ازماندهی ،نقل و انتقال و
پیگیری میشوند ،نیز مرتبط ميباشند .بیشتر موارد مرتبط با کیفیت
توسعه حرفهاي مربیان در اين رديف قرار میگیرند .مثالهايی از قبیل
کیفیت آم��وزش ش��غلي و ارزش فعالیتهای پیگیری م��داوم نظیر؛
مربیگری ،تحقی��ق عملی يا تمرکز روی گروههای مطالعاتی در رديف
فعالیتهاي اين بخش هستند (.)35
ب��ا توجه ب��ه اهمیت مربیان در نظام آموزش��ی و اهمیت توس��عه
حرفهای برای آنان ،ضروری اس��ت ،ويژگی های فرايند توسعه حرفهای
مربیان بر اس��اس عوامل اس��تاندارد سنجیده ش��ود ،که هدف تحقیق
حاضر تعیین مولفه های مناس��ب برای فرايند توسعه حرفه ای مربیان
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اس��ت ،تا با اس��تفاده از نتايج آن بتوان فرايند مناسبی برای دستیابی
مربیان به توسعه حرفهای تدوين نمود.

مواد و روشها

تحقی��ق حاض��ر از ن��وع توصیف��ي -تحلیلی اس��ت و گ��ردآوری
داده ها نیز به روش پیمايش��ی صورت گرفته اس��ت .جامعهی آماري،
کلیه مربیان مراکز آموزش جهاد کش��اورزی ميباش��ند ،که براس��اس
اسناد موجود ،تعداد آنها  490نفر است.
نمونهگی��ری به روش طبقهای تصادفی و بر اس��اس دس��تهبندی
موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی که مراکز آموزشی
را از جنبه کیفیت فعالیتهای آموزش��ی در سه گروه (درجه 2 ،1و)3
قرار دادهاس��ت ،انجام شد .تعداد  107نفر بر اساس فرمول کوکران نیز
به عنوان اعضای نمونه تحقیق انتخاب شدند .در اين دسته بندی مراکز
بر اس��اس عواملی چون؛ کیفیت فعالیت و تدريس مدرس��ین ،کیفیت
خدمات آموزش��ی ،کیفیت خدمات آزمايش��گاه ها و کارگاه ها ،کیفیت
مزارع آموزشی و کیفیت عملكرد مديريت آموزشی در سه دسته کام ً
ال
برخوردار (درجه ،)1نس��بتاً برخوردار (درجه )2و نابرخوردار (درجه)3
جای گرفته اند ،که هر کدام از عوامل توس��ط متغیرهای ديگری مورد
سنجش قرار گرفتند (.)1
برای س��نجش فرايند توس��عهی حرفهای  31متغیر مورد استفاده
قرار گرفته اند ،که اين متغیرها در قالب يك پرس��شنامه س��ازماندهی
گرديد .برای سنجش ديدگاه ها از طیف لیكرت  5مرحله ای و درجات
خیلی کم تا خیلی زياد بهره گیری شد .پرسشنامه براي کلیه نمونههای
تحقیق ارس��ال گرديد ،تا مولفه های فرايند توسعه حرفه ای سنجیده
شود ،که بر اساس بررسی منابع مختلف متغیرهای زير برای اين منظور
انتخاب شدند:
تاثی��ر خروجي آموزش روي اثربخش��ي مربی��ان و يادگیري ،تاثیر
تغیی��ر روشها در نتايج يادگیري ،توس��عه حرفهای ب��ا بهره گیری از
شبكه اينترنت ،اس��تفاده از بازخورد آموزش به عنوان بهترين تحقیق،
پیگیري و حمايت از تغییر ش��رايط يادگیری ،تجارب در فرايند توسعه
حرفهای ،اس��تفاده از اطالعات حاصل از نیازس��نجي ،استفاده از نتايج
فعالیت مربیان و رش��د فراگیران براي ارزشیابي ،تشويق تغییر ادراکات
مربیان براي بهبود آموزش ،ادغام يادگیري جديد با تجارب رايج ،کمك
به مربیان در ش��كل ده��ی ادراك خود درباره اصول علمي ،اس��تفاده
از مربیان داخل مرکز برای توس��عه حرف��های ،ارتباط ابزارهاي ارزيابي
ب��ا نیازهاي متنوع فراگی��ران ،توجه به رضايت مش��ارکتکنندگان در
دورهه��اي کوت��اه م��دت ،اس��تفاده از روشه��اي گروهي در توس��عه
حرفهای ،اس��تفاده از روشهاي انفرادي در توسعه حرفهای ،پیشبینی
تغیی��رات و تج��ارب جديد در فرايند آموزش ،بح��ث با مربیان بر روي
عقايد مطرح ش��ده در منابع علمي ،پیش بیني تغییر از طريق ابزارها،
اس��تفاده از نتايج موفقیت تحصیلي در طراحي آموزش ،ارزش دادن به
گفتگو ،مكالمه ،تحقیق و مطالعه ش��خصي ،توصی��ه ارتباط مربیان در
زمینه گسترش يادگیري توسط مدير ،بیان نتايج آموزش به طور شفاف
و قابل فهم ،تقس��یم نتايج گردآوري دادهها در سطح وسیع ،مهیا کردن
ح��ق انتخاب و فرصته��اي يادگیري متنوع براي مربیان ،اس��تفاده از
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انواع روشهاي به روز ساختن دانش مربیان ،بازخورد مداوم از موفقیت
تحصیلي فراگیران ،نظارت بر فعالیت فراگیران توسط مديران ،شناسايی
مربیانی که ب��راي تغییر تالش ميکنند توس��ط مدير ،فرصت دادن به
مربی��ان براي ريس��ك و تجربهاندوزي ،اتخاذ تصمیم��ات کلیدي مرکز
به صورت مش��ارکتي و ارتباط مربیان با اف��راد حرفهای خارج از مرکز.
(.)31 ،30 ،28 ،26 ،25 ،23 ،20 ،9 ،4 ،2
از آنجا که پرسشنامه حاوي سؤاالت اطالعاتي است ،در بخش اعتبار
به روش صوری و براي تك تك س��ؤاالت پرسش��نامه بسنده شد .بدين
منظور پرس��ش نامه در اختیار تعدادی از صاحبنظران قرار گرفت ،که
نظرات آنها در پرسش نامه لحاظ گرديد .به منظور تعیین میزان پايايي
ابزار جمعآوري دادهها از ضريب پايايي آلفاي کرنباخ اس��تفاده گرديد،
براي سنجش پايايي تعداد  30عدد پرسش نامه (پس از سنجش روايي)
در قالب پیشآزمون توسط پاسخگويان (خارج از اعضای نمونه تحقیق)
تكمی��ل و مورد آزمون ق��رار گرفت ،که ضريب بدس��ت آمده %94/65
محاسبه گرديد ،که اين عدد بیانگر پايايی مناسب ابزار تحقیق میباشد.
در آم��ار توصیفي از میانگین ،فراواني ،درصد و ضريب تغییر و در بخش
تحلیلی از تحلیل عاملی و آزمون مقايسه میانگینها(کروسكال والیس)
استفاده شده است.

نتايج

الف)آمار توصیفي

بر اس��اس اطالعات حاصل از پرسشنامهها میتوان بیان داشت که:
میانگین سن پاسخگويان  39سال ،میانگین سابقهی کار  9سال ،میانگین
س��ابقه تدريس  8س��ال ،بیش��ترين فراوانی در زمینه مدرك تحصیلی
مرب��وط به گ��روه فوقلیس��انس ( 60نفر) ،بیش��ترين فراوانی در زمینه
رش��تهی تحصیل��ی به ترتیب مربوط به رش��تههای دام و دامپزش��كی
(22نف��ر) و زراعت (19نفر) و بیش��ترين فراوان��ی در زمینه محل اخذ
مدرك مربوط به دانش��گاههای دولتی ( 60نفر) بوده اس��ت ،از نظر نوع
تخصص  91نفر دارای تخصص فنی(در رش��تههای کش��اورزی و منابع
طبیع��ی) و فقط  16نفر متخصص آموزش(رش��تهه��ای علوم تربیتی و
آموزش��ی) بودهان��د ،از نظر مرتب��ه علمی ،بیش��ترين فراوانی به ترتیب
مرب��وط ب��ه مربیان با 52نف��ر و  33نفر همتراز هی��ات علمی و  22نفر
هیات علمی هستند.
در تحقی��ق حاضر برای تعیی��ن ويژگیهای فرايند توس��عه حرفهای از
 31متغیر بهره گیری ش��ده اس��ت ،که ج��دول  1متغیرهای مذکور و
توزيع فراوانی آنها را نش��ان میدهد .مش��اهده میگردد که متغیرهای:
 -1تاثیر خروجي آموزش روي اثربخشي مربیان و يادگیري
 -2تاثیر تغییر روشها در نتايج مطلوب يادگیري
 -3توسعه حرفه ای با بهره گیری از شبكه اينترنت
 -4استفاده از بازخورد آموزش به عنوان بهترين تحقیق
-5پیگی��ري و حماي��ت از تغییر تجارب در فراين��د آموزش کارکنان به
ترتی��ب در مراکز تابعه دارای س��طوح مطلوبی بودهاند و توانس��تهاند با
داش��تن ضريب تغییرات کمتر اولويتهای اول تا پنجم را کسب کنند.
ساير اولويتها در جدول  1آمده است.
س��اير متغیرهايی که ضريب تغییر آنها بیشتر بوده است و کمتر در
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مراکز آموزش��ی مورد توجه بودهاند نیز در س��طوح پايینتر جدول فوق
قرار دارند.
بر اس��اس ضرايب تغییرات محاس��به ش��ده میتوان گفت که چه
متغیرهاي��ی درمراکز آموزش��ی در خصوص فرايند توس��عه حرفهای در
سطوح مطلوب يا نامطلوبی قرار دارند ،به بیانی متغیرهای دارای ضرايب
تغییر و رتبهی باالتر کمتر مورد توجه بودهاند و ضروری است در برنامه
ريزی برای توسعه حرفهای بیشتر مورد توجه قرار گیرند.
ب) آمار تحلیلي
 -1تحلیل عاملی فرايند توسعه حرفهای

به دلیل اين که عوامل اس��تانداردی برای س��نجش فرايند توس��عه
حرفهای بر اس��اس مش��اهدات و مطالعات مختلف تعیین نگرديده بود،
در اي��ن تحقیق نس��بت به انجام تحلیل عاملی اق��دام گرديد .برای اين
منظ��ور تحلیل عاملی با  31متغیر صورت گرفت که در جدول  2میزان
 KMOمع��ادل  0/835 ،و ضريب بارتلت معادل  2047/816و س��طح
معنیداری آن نیز  0/000برآورد ش��د ،که اين موارد نشان دهنده تائید
انجام تحلیل عاملی میباشد.
همان گونه که در جدول  3مشاهده میگردد ،تعداد پنج عامل برای
متغیرهای فوق شناس��ايی گرديد ،که در اين جدول میزان واريانسی که
ه��ر يك از عوامل میتوانند تبیی��ن نمايند و درصد کل تبیین واريانس
نیز ( )60/28آمده است.
اطالعات مندرج در جدول  4بیانگر متغیرهای تش��كیل دهنده هر
عامل و میزان بار عاملی آن متغیر بر روی عامل مربوطه اس��ت .عوامل
بر اس��اس متغیرهايی که بار عاملی بیش��تری به خود اختصاص دادهاند
نامگذاری شدهاند.
پس از انجام تحلیل عاملي و مش��خص ش��دن مولفههاي محتواي
توس��عه حرفهاي براي اين مولفهها نیز آمار توصیفي تدوين شده که در
جدول  5آمده است.
مش��اهدات جدول  5نش��ان ميدهد ،که بهرهگی��ری از فرايندهای
متن��وع با کمترين ضريب تغییر ( )0/17و بكارگیری روشهای انفرادی
با بیش��ترين ضريب تغییر ( )0/29به ترتیب کمترين و بیشترين رتبه را
به خود اختصاص داده است.
در اي��ن ج��دول مولفهها بر اس��اس ضريب تغییر رتبهبندي ش��ده
ان��د ،که رتب��هی هر مولفه در جدول آمده اس��ت .بر اس��اس رتبههای
محاسبه ش��ده ميتوان بیان داشت که براي بهبود فرايند توسعه حرفه
ای مربیان مراکز آموزش کش��اورزي ،بهرهگی��ری از فرايندهای متنوع (به
دلی��ل ضري��ب تغییر کمتر) ،اولوي��ت آخر و مولفه ب��ه کارگیری روشهای
انفرادی به دلیل ضريب تغییر بیش��تر در اولويت اول قرار دارد ،يعنی مراکز
آموزش��ی برای بهبود کیفیت فرايند توس��عه حرفهای بايد در مراحل اولیه
نس��بت به مولفههايی که رتبهی بیشتری دارند توجه کنند ،چون بر اساس
ديدگاههای مربیان اين موارد در مراکز آموزشی خیلی مورد توجه نیستند.
 -2مقايسه میانگین ها

در اين تحقیق مراکز آموزشی از جنبه کیفیت فعالیتهای آموزشی
در س��ه گروه درجه  1تا  3دستهبندی شدهاند ،که برای شناخت تفاوت

در

زراعت و باغباني

نقش مولفه های فرايند ...
جدول شماره  :1توزيع فراواني ،ضريب تغییر و رتبهی متغیرهای سنجش فرايند توسعه حرفهای

ضريب تغییر

رتبه

خیلی کم

کم

متوسط

زياد

خیلی زياد

نشانگرهاي سنجش فرايند توسعه حرفهای
تاثیر خروجي توسعه حرفه ای بر اثربخشي مربیان و يادگیري

0/17

1

0

4

21

66

16

تاثیر تغییر روش ها در نتايج مطلوب يادگیري

0/18

2

0

3

19

61

24

توسعه حرفه ای با بهره گیری از شبكه اينترنت

0/20

3

0

4

26

49

28

استفاده از بازخورد آموزش به عنوان بهترين تحقیق

0/21

4

1

6

29

52

19

پیگیري و حمايت از تغییر تجارب در فرايند توسعه حرفه ای

0/22

5

1

8

37

50

11

استفاده از اطالعات حاصل از نیازسنجي

0/23

6

1

10

21

59

16

استفاده از کار مربیان و رشد فراگیران براي ارزشیابي

0/24

7

1

17

36

49

4

تشويق تغییر ادراکات مربیان براي بهبود آموزش

0/25

8

1

15

22

53

16

ادغام يادگیري جديد با تجارب رايج

0/26

9

2

14

22

54

15

کمك به مربیان در شكل دهی ادراك خود درباره اصول علمي

0/27

10

3

11

25

45

23

استفاده از مربیان داخل مرکز برای توسعه حرفه ای

0/28

11

3

17

30

47

10

ارتباط ابزارهاي ارزيابي با نیازهاي متنوع فراگیران

0/283

12

2

27

45

29

4

توجه به رضايت مشارکت کنندگان در دوره هاي کوتاه مدت

0/289

13

0

24

22

44

17

استفاده از روش هاي گروهي در توسعه حرفه ای

./291

14

5

11

37

40

14

استفاده از روش هاي انفرادي در توسعه حرفه ای

./296

15

6

12

51

29

9

پیش بینی تغییرات و تجارب جديد در فرايند آموزش

0/298

16

5

15

44

33

10

بحث با مربیان بر روي عقايد مطرح شده در منابع علمي

0/30

17

4

20

27

45

11

پیش بیني تغییر از طريق ابزارها

0/305

18

4

21

37

36

9

استفاده از نتايج موفقیت تحصیلي در طراحي آموزش

0/308

19

2

30

42

25

8

ارزش دادن به گفتگو ،مكالمه ،تحقیق و مطالعه شخصي

0/309

20

8

9

21

49

20

توصیه ارتباط مربیان در زمینه گسترش يادگیري توسط مدير

0/314

21

6

16

36

37

12

بیان نتايج آموزش به طور شفاف و قابل فهم

0/316

22

5

27

29

42

4

تقسیم نتايج گردآوري داده ها در سطح وسیع

0/319

23

7

19

41

33

7

مهیا کردن حق انتخاب و فرصت هاي يادگیري متنوع براي مربیان

0/322

24

5

20

25

41

16

استفاده از انواع روش هاي به روز ساختن دانش مربیان

0/323

25

5

23

25

43

11

بازخورد مداوم از موفقیت تحصیلي فراگیران

0/325

26

2

33

28

34

10

نظارت بر فعالیت فراگیران توسط مديران

0/34

27

8

20

29

39

11

شناسايی مربیان فعال در فرايند توسعه حرفه ای

0/345

28

7

25

38

27

10

فرصت مربیان براي ريسك و تجربه اندوزي

0/38

29

8

43

26

23

7

اتخاذ تصمیمات کلیدي مرکز به صورت مشارکتي

0/39

30

12

30

31

26

8

ارتباط مربیان با افراد حرفهای خارج از مرکز

0/396

31

14

27

28

31

7

جدول  : 2نتايج آزمون بارتلت و KMO

در

میزان KMO

عملکرد

0/835

نتايج آزمون بارتلت

میزان خی دو

2047/816

درجه آزادی

465

سطح معنی داری

0/000

زراعت و باغباني
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جدول  : 3عوامل و درصد تبیین واريانس توسط آنها

نام عامل

رديف

درصد واريانس

درصد تجمعی

19/654

19/654

15

34/654
47/010

1

يادگیری جديد بر مبنای تجارب قبلی

2

اعمال بازخورد آموزش در طراحی فرايند

3

بهره گیری از روش های مشارکتی

12/356

4

بهره گیری از فرايندهای متنوع

7/292

54/302

5

بكارگیری روش های انفرادی

5/978

60/280

جدول  :4عوامل تعیین شده ،متغیرهای مربوطه و بار عاملی هر متغیر

عامل و نام آن

عامل  :1يادگیری جديد بر مبنای تجارب قبلی

عامل  :2اعمال بازخورد آموزش در طراحی فرايند

عامل  : 3بهره گیری از روش های مشارکتی

عامل  : 4بهره گیری از فرايندهای متنوع

عامل  : 5بكارگیری روش های انفرادی
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نام عامل

درصد واريانس

 -1استفاده از بازخورد آموزش به عنوان بهترين تحقیق

0/622

 -2ادغام يادگیري جديد با تجارب رايج

0/814

 -3ارزش دادن به گفتگو ،مكالمه ،تحقیق و مطالعه شخصي

0/744

 -4کمك به مربیان در شكل دهی ادراك خود درباره اصول علمي

0/809

 -5استفاده از مربیان داخل مرکز برای توسعه حرفه ای

0/442

 -6تشويق تغییر ادراکات مربیان براي بهبود آموزش

0/786

 -7پیگیري و حمايت از تغییر تجارب در توسعه حرفه ای

0/738

 -8استفاده از انواع روش هاي به روز ساختن دانش مربیان

0/504

 -9مهیا کردن حق انتخاب و فرصت هاي يادگیري متنوع

0/611

 -10بیان نتايج آموزش به طور شفاف و قابل فهم

0/474

 -11پیش بینی تغییرات و تجارب جديد در فرايند آموزش

0/517

 -1بازخورد مداوم از موفقیت تحصیلي فراگیران

0/664

 -2استفاده از نتايج موفقیت تحصیلي در طراحي آموزش

0/778

 -3ارتباط ابزارهاي ارزيابي با نیازهاي متنوع فراگیران

0/677

 -4استفاده از کار مربیان و رشد فراگیران براي ارزشیابي

0/735

 -5استفاده از اطالعات حاصل از نیازسنجي

0/720

 -6توجه به رضايت مشارکت کنندگان در دوره ها

0/636

 -7تاثیر خروجي آموزش بر اثربخشي مربیان و يادگیري

0/426

 -8تقسیم نتايج گردآوري داده ها در سطح وسیع

0/600

 -1شناسايی مربیان فعال در فرايند توسعه حرفه ای

0/737

 -2اتخاذ تصمیمات کلیدی به صورت مشارکتی

0/716

 -3فرصت مربیان براي ريسك و تجربه اندوزي

0/809

 -4ارتباط مربیان با افراد حرفهای خارج از مرکز

0/689

 -5توصیه ارتباط مربیان در زمینه گسترش يادگیري توسط مدير

0/491

 -6نظارت بر فعالیت فراگیران توسط مديران

0/429

 -7استفاده از روش هاي گروهي در توسعه حرفه ای

0/471

 -1بحث با مربیان بر روي عقايد مطرح شده در منابع علمي

0/446

 -2پیش بیني تغییر از طريق ابزارها

0/404

 -3تاثیر تغییرروش ها در نتايج مطلوب يادگیري

0/765

 -4توسعه حرفه ای با بهره گیری از شبكه اينترنت

0/655

 -1استفاده از روش هاي انفرادي در توسعه حرفه ای

0/848
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نقش مولفه های فرايند ...
جدول  : 5آمار توصیفي مولفه هاي فرايند توسعه حرفه اي

ضريب تغییر

رتبه

مولفهها

رديف
1

بهره گیری از فرايندهای متنوع

0/17

1

2

اعمال بازخورد آموزش در طراحی فرايند

0/19

2

3

يادگیری جديد بر مبنای تجارب قبلی

0/24

3

4

بهره گیری از روش های مشارکتی

0/26

4

5

بكارگیری روش های انفرادی

0/29

5

بحث

عوامل فرايند توس��عه حرفهای در بین مراکز آزمون مقايس��ه میانگینها
(کروسكال والیس) انجام شده که نتايج آن به شرح جدول  6میباشد.
نتايج جدول بیانگر آن اس��ت که از جنب��ه عامل يادگیری جديد بر
مبنای تجارب قبلی تفاوت معنی داری در س��طح  %5بین مراکز آموزش
وج��ود دارد .میانگین رتبه ای نیز بیان میکند که مراکز کام ً
ال برخوردار

توسعهی حرفهای يك فرايند مداوم از آموزشهای گروهی و انفرادی
است ،که ميتواند مربیان را به صورت انفرادی ،گروهي و حتي در قالب
انجمنه��ای حرفهاي توانمند س��ازد ،تا آنها بتوانن��د تصمیمات پیچیده
اتخاذ کنند ،مش��كالت را شناس��ايی و حل کنند و بین نظريه و عمل در

جدول  :6آزمون کروسکال والیس بر اساس مرتبه مرکز آموزشی

عوامل
يادگیری جديد بر مبنای تجارب قبلی

اعمال بازخورد آموزش در طراحی فرايند

بهره گیری از روش های مشارکتی

بهره گیری از فرايندهای متنوع

بكارگیری روش های انفرادی

رتبه مرکز

تعداد

میانگین رتبه ای

درجه 1

25

65/62

درجه 2

47

46/52

درجه 3

35

55/74

درجه 1

25

56/46

درجه 2

47

50/82

درجه 3

35

56/51

درجه 1

25

61/58

درجه 2

47

47/60

درجه 3

35

57/19

درجه 1

25

52/68

درجه 2

47

52/95

درجه 3

35

56/36

درجه 1

25

52/60

درجه 2

47

51/59

درجه 3

35

58/24

ضريب کای اسكوير
*6/366

0/885

3/887

0/307

1/138

سطح معنی داری
0/041

0/642

0/143

0/858

0/566

* -معنی داری در سطح  **- % 5معنی داری در سطح %0 1

(درجه  )1رتبه بیش��تر و مراکز نسبتاً برخوردار (درجه  )2رتبه کمتری
دارند ،جالب توجه است که مراکز نابرخوردار (درجه  )3میانگین رتبه ای
بین اين دو مرکز را دارند .يعنی در مراکز درجه  3به اين عامل بیشتر از
مراکز درجه  2توجه می گردد.
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زمین��ه خروجیهای فراگیران ارتباط برقرار کنن��د ( .)28موارد فوق در
طی فرايند توس��عه حرفه ای صورت م��ی گیرد که اين تحقیق به دنبال
شناخت ويژگی های فرايند توسعه حرفه ای انجام گرديد.
آمار توصیف��ي مرتبط با متغیرهاي فرايند توس��عه حرفه اي بیانگر
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آن اس��ت ،که اين متغیرها در س��طح مراکز آموزشی به صورت متفاوتی
مورد توجه مديران و برنامه ريزان قرار دارند و در مراکز مربوطه ش��رايط
مناس��ب برای فرايند توس��عه حرفه ای وجود ندارد .به اين منظور برای
رسیدن به س��طوح باالتر از نظر فرايند توسعه حرفهای ،مربیان ،مديران
و تصمیمگیران بايد ،به مولفه های فرايند توس��عه حرفه ای و متغیرهای
مربوطه توجه بیش��تری داشته باش��ند و در طراحی مطلوب فرايند آنها
را م��د نظ��ر قرار دهند ،تا پس از مهیا ش��دن فرايند مطلوب توس��عهی
حرفهای ،مربیان بتوانند طی اين فرايند به توس��عه حرفهای دست يابند
و به عنوان مربی حرفهای در نظام آموزش کش��اورزی ش��ناخته ش��وند.
بر اين اس��اس در نهاي��ت خروجیهای نظام آموزش��ی میتوانند ،دارای
کیفیت باالتری باشند ،که اين خود میتواند باعث اعتماد به نفس دانش
آموختگان و در ادامه باعث توانمندی و کارآفرينی آنها گردد.
از طرف��ی مولفههاي به��رهگیری از فرايندهای متن��وع و بكارگیری
روشه��ای انفرادی بر اس��اس ضرايب تغییر محاس��به ش��ده به ترتیب
کمترين و بیش��ترين رتبه را به خود اختصاص دادهاند .بنابراين ،ضروري
است بخش آموزش برای بهبود فرايند توسعه حرفه ای توجه بیشتری به
مولفه هايی داش��ته باشد که در سطح مراکز آموزشی رتبهی بیشتری را
کسب کرده و کمتر مورد توجه بودهاند.
نتايج بدست آمده مويد تحقیقات بعضی محققین بود (،14 ،9 ،4 ،2
.)31 ،30 ،28 ،26 ،25 ،23
نتايج تحلیل عاملی نیز نش��ان دهنده آن اس��ت که براي بعد فرايند
توسعه حرفهاي ميتوان  5عامل را معرفي نمود که عبارتند از؛ يادگیری
جديد بر مبنای تجارب قبلی ،اعمال بازخورد آموزش در طراحی فرايند،
بهره گیری از روش های مش��ارکتی ،بهره گیری از فرايندهای متنوع و
بكارگی��ری روش های انفرادی ،که میت��وان از اين عوامل و متغیرهای
مربوطه برای س��نجش سطح فرايند توسعه حرفهای بهره گرفت و آنها را
به ساير بخشهای آموزشی پیشنهاد کرد .نتايج بدست آمده با مطالعات
بعض��ی محققین همخوان��ی دارد (،21 ،19 ،16 ،13 ،11 ،10 ،9 ،5 ،3
.)41 ،39 ،38 ،37 ،33 ،32 ،31 ،30 ،28 ،27
نتايج آزمون مقايسه میانگین ها(کروسكال -والیس) بر اساس سطح
مراکز آموزش��ی( )3 ،2 ،1بیانگر آن اس��ت که عامل يادگیری جديد بر
مبن��ای تجارب قبلی تف��اوت معنی داری در س��طح  % 5در بین مراکز
دارد ،يعنی در مراکز درجه (1کام ً
ال برخوردار) اين عامل رتبه بیش��تری
داشته است .میانگین رتبه ای نیز بیان میکند که در عوامل بهره گیری
از روش های مش��ارکتی و يادگیری جديد بر مبنای تجارب قبلی مراکز
درجه (1کام ً
ال برخوردار) رتبه بیشتر و در عامل به کارگیری روش های
انفرادی و بهره گی��ری از فرايندهای متنوع مراکز درجه ( 3نابرخوردار)
رتبه بیشتری کسب کرده اند .محقیین ديگری ()39 ،36 ،28 ،22 ،18
نیز به نقش رتبه مرکز آموزش��ی در فرايند توسعه حرفه ای اشاره نموده
اند .اين موارد نش��ان دهنده آن است که در مراکز آموزش کشاورزی در
مراکز بیشتر برخوردار روش های مشارکتی و کمتر برخوردار روش های
انفرادی بیش��تر کارب��رد دارد .با توجه به اين که روش های مش��ارکتی
می تواند تاثیر بیش��تری در يادگیری داش��ته باش��د ،بهتر اس��ت که در
مراک��ز درجه  3نیز ش��رايط الزم برای اجرای اي��ن روش ها مهیا گردد.
هم چنین فرايندهای متنوع به دلیل نداش��تن برنامه منس��جم در مراکز
.
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درجه  3بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد ،که با اعمال برنامه مشخص
و منس��جم می توان فرايندهای مش��خصی برای دس��تیابی به توس��عه
حرفهای تدوين نمود.
در پايان پیش��نهاد میشود ،که ستاد آموزش وزارت جهادکشاورزی
نتايج اين مطالعه را که به ش��یوهی کام ً
ال علمی و با بهرهگیری از نتايج
مطالعات جهانی صورت گرفته اس��ت ،مورد بررسی قرار دهد و بر اساس
آن برای توس��عه حرف��های مربیان تابعه برنامهري��زی و اقدام نمايد .هم
چنین مولفههای شناس��ايي شده توس��ط تحلیل عاملی نیز میتواند ،به
عنوان نكاتی قابل تعمق برای برنامهريزان مطرح گردد .پیشنهاد میشود
که س��اير بخشهای آموزش��ی نس��بت به اجرای تحقیقات مشابه برای
فراين��د توس��عهی حرفه ای اقدام نمايند ،تا بتوانند در جهت توس��عه ی
حرفهای که فرايندی بس��یار حیاتی در تربیت مربیان است ،گام بردارند.
بررسیهای انجام شده روشن نمود که در کشور ايران ادبیات ناچیزی در
زمینهی توس��عه حرفهای وجود دارد ،که انجام تحقیقات بیشتر به غنی
شدن ادبیات مربوطه کمك خواهد نمود.
بر اس��اس نتايج حاصله پیشنهاد میشود که بر اساس میزان ضريب
تغییر محاسبه شده برای هر يك از مولفه ها ،برای اعمال آن در برگزاری
دوره های آموزش��ی اقدام گردد ،يعنی مولف��ه هايی که ضريب تغییر و
رتبهی باالتری کس��ب کرده اند ،در اولويت های نخس��ت قرار گرفته و
بیش��تر مورد توجه قرار گیرند ،مث ً
ال اولوي��ت يكم میتواند؛ به کارگیری
روشهای انفرادی و اولويت آخر بهره گیری از فرايندهای متنوع باشد.

سپاسگزاري

اکن��ون که اين تحقی��ق به پايان رس��یده ،الزم اس��ت ،از معاونت
پژوهش��ی پرديش کشاورزی و منابع طبیعی دانش��گاه تهران و معاونت
آموزش و تجهیز نیروی انس��انی وزارت جهاد کشاورزی که شرايط الزم
برای انجام اين تحقیق را فراهم آوردهاند تشكر نمائیم .هم چنین از کلیه
مربیانی که با دقت و حوصله فراوان نسبت به تكمیل پرسشنامهها اقدام
نمودهاند تشكر میگردد.
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