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    ايراناقتصاد و توسعه كشاورزي  تحقيقاتمجله

  )۱۷۷‐۱۸۸(  ۱۳۸۷، ۱، شماره ۳۹وره د
  

  ان مراکز آموزشي مربي سنجش توانمنديهان مولفهييتع
  يوزارت جهاد کشاورز

  
  ۲ و يوسف حجازي*۱پسند محمد رضا شاه

   ي وزارت جهاد کشاورزيکاربرد‐ي علميار موسسه آموزش عالي، استاد۱

  پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهرانار ي، دانش۲

  )۲۵/۱۰/۸۷:  تاريخ تصويب‐۱۹/۹/۸۶: تاريخ دريافت(

  
  چکيده

  

ان مراکز آموزش وزارت جهاد ي مربي سنجش توانمنديهان مولفهيي تعيق با هدف کلين تحقيا

ز سنجش  بوده که توسط پرسشنامه محقق ساخته پس ايشيماينوع تحقيق پ. است انجام شدهيکشاورز

. استدهيبه انجام رس%) ٥٣/٨٩= کرنباخيب آلفايضر(ييايو پا) نظراندگاه صاحبيد(ي صورييروا

باشند، که تعداد آنها بر اساس آمار  ي ميان مراکز آموزش وزارت جهاد کشاورزيق مربي تحقيجامعه آمار

ان يس مربيت تدريفيبه کمراکز از جن( ي تصادفيا  طبقهيريگ ن آنها نمونهي نفر است، که از ب٤٩٠موجود

صورت گرفته و ) اندم شدهي تقس٣، ٢، ١ به سه دسته درجه ي کاربردي علميتوسط موسسه آموزش عال

 از ياريان در بسي مطلوب مربيزان توانمنديانگر مينتايج حاصل ب. دي نفر برآورد گرد١٠٧حجم نمونه 

انس، ين واريي درصد تب٥١٧/٦٢ق با يق تحيرهاي متغي برايل عامليتحل.  بودي سنجش توانمنديهاهيگو

 ي،  منزلت و نقش را معرفيا ،  رشد حرفهيت وجودي، کفاي،  عملکرد شغليريگمي عامل؛ تصم٦تعداد 

ل؛ ي مختلف از قبيها ن محاسبه شده در جنبهيانگيان بر اساس مي مربيهمچنين توانمند. نمود

 ي در سطوح مناسبيت شخصي، نقش و کفايار، عملکرد شغلي، منزلت، اختيا ، رشد حرفهيريگ ميتصم

از نظر ) ٣ تا ١درجه ( را در مراکزيداريز تفاوت معنيها ننيانگيسه ميج آزمون مقاينتا. قرار داشت

  .  نشان نداديعوامل توانمند

  

  ، مراکز آموزش جهاد ي توانمنديها، توانمندي، مولفهيان کشاورزيمرب :هاي كليدي واژه

  يکشاورز                            

  

  مقدمه
 يسازتوجه به توسعه منابع انساني براي توانمند

ها  هاي سازمان كاركنان، به عنوان ارزشمندترين سرمايه
 يتمامهاي اخير مورد تاكيد  كه در دههشناخته شده است، 

هاي يادگيرنده   قرار گرفته و محور توانايي سازمانها ازمانس
با توانمندسازي واژه . )۲۲( شود  جهان تلقي ميسطحدر 
 قدرت ي و تقاضاي کارکنان برا تفويض اختيار چون؛يموارد

  ).١(شودي مي معرفشتريب

 فرايند حمايت از منابع انساني سازمان، يتوانمندساز
ف يبراي افزايش کيفيت، کارآيي و تصميمات اثربخش، تعر

 منتهي يشود، که به بهبود مداوم کيفيت منابع انسان يم
گيري و   انتقال قدرت تصميم١توانمندي). ۸ (شود مي

د، بنابر اين مفهوم باش مسووليت از مديران به کارکنان مي
سازي شغل و  توانمندي از مفاهيم مربوط به تفويض، غني

هاي جاري، به  تر است و از رهيافت مديريت مشارکتي وسيع
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نه مشارکت و نقش در يسازگار کردن نيروهاي کاري در زم
ار ي تفويض اخت).۹( افته استير ييگيري تغ مفرايند تصمي

 است، که به عنوان فرايند ي از توانمندسازيگريبعد د
ف شده است و يگر تعريتقسيم و واگذاري کار به افراد د

 اختيار و ‐۲ ايجاد کارکنان مسوول ‐۱ سه گام اساسي؛يدارا
  ).۳۲( باشد يپاسخگويي م‐۳

کند،  احساس افتد که فرد  ي اتفاق مي هنگاميتوانمند
 ش داردي شغل خوي بر رويشتريتوان و قدرت کنترل ب

 ي برايش توانمنديط مناسب به منظور نمايجاد شرايا). ۳۹(
مربيان در جو دموکراتيك ت است، ي اهميز دارايان نيمرب
ها مشارکت کرده و گيري توانند به راحتي در تصميم مي

ير قرار تصميمات مرتبط با فعاليت شغلي خويش را تحت تاث
مربيان در زمينه افزايش توانمندي بايد مسووليت . دهند

هاي  ها را گسترش دهند، در گروه بپذيرند، مهارت
  باشندآنگيري مشارکت کنند و آماده پذيرش نتايج  تصميم

آنها  يشغلتوانمندي مربيان بر روي بهبود وضعيت  .)۲۸(
گيري  ، افزايش دانش و دسترسي به توان تصميم)منزلت(

   .)۱۹( تاکيد دارد
 مطرح ي و فلسفيافت ساختاري رهبراي توانمندي دو

 يتيري تجارب مدي بر رويافت ساختاريره. ستا هشد
 باال يها  از ردهيريگ ميض قدرت تصمي، شامل؛ تفويتوانمند
 يش دسترسي و افزا)۱۲، ۱۱ (يتر سازمان نيي پايها به رده

تمرکز دارد تر  نيي افراد در سطوح پايبه اطالعات و منابع برا
 در ي بر رشد و سازگاري توانمنديافت فلسفيره). ۳۰، ۶(

افت کارکنان به ين رهيبر اساس ا.  استيادراکات افراد مبتن
ش را ي خوي شغليشوند، توانمند يمند قادر م طور نظام

توان به طور  ي ميافتين رهي در چن).۷( توسعه دهند
توانمندسازي . )۲۶( ش داديم عملکرد کارکنان را افزايمستق

نيز را به عنوان فرايند افزايش انگيزش دروني كاركنان 
هاي شناختي زير متجلي   كه در ويژگياندتعريف نموده

حق ، ٣داري يمعن، ٢شايستگي ،١موثر بودن يا  نقش: گردد مي
  ).۳۸، ٣۴، ۲۷( ٤انتخاب
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از آن جا كه فرايند توانمندسازي نياز به مدت زمان  
توانند آثار مثبت آن را  ديران ارشد نميزيادي دارد و م

از دارند تا يهايي ن بالفاصله ببينند، بنابراين، آنها به شيوه
هاي توانمندسازي  براساس آنها ارزيابي كنند، که آيا برنامه

كنند يا خير؟ يكي از اين  در مسير صحيح خود حركت مي
ير ها، بررسي رفتار افراد توانمند شده در مقايسه با سا شيوه

  ). ١٠( افراد است
قات يدهد، که در کشور ما در تحق ي منابع نشان ميبررس

: ر استاندارد همانندي غيها اسي از مقيمرتبط با توانمند
ف ي، انجام وظاي عمليها ، مهارتي مشکالت کارييشناسا

 سنجش ي شده است و تابحال برايريگ بهره... محوله و 
نبود ). ۲۳، ۲۱، ۱۴( است  ن نشدهي تدوياسي مقيتوانمند

 و عدم ي جامع، شفاف و مانع نسبت به توانمنديدگاهيد
ان و ين مربي سنجش آن در بيوجود عوامل مشخص برا

ن اهميت تحقيق ي محقق مبيگاه شغلين جايهمچن
 كه وارد يراني نگرش اجمالي به تعداد فراگيباشد، از طرف يم

اي كه صرف آموزش آنها  هاي آموزشي شده و هزينه دوره
  .كند تر مي شود، اهميت تحقيق را محسوس مي

ترويج، ف معاونت آموزش سازمان ي از وظايکياز آنجا كه 
روزسازي دانش   بهيقات وزارت جهاد کشاورزيآموزش و تحق

باشد، پس  کارکنان در راستاي ماموريت وزارت مذکورمي
 ي و بر اساس آن برايي را شناساي توانمنديبايد سطوح جار

توانمندي از طريق عواملي . دي نمايزير  برنامهانيآموزش مرب
اعطاي قدرت مسووليت، اعطاي اختيارات بيشتر، : چون

گيري، مشاركت در  قدرت تصميم كنترل بيشتر شغلي،
ها و فرصت  اي، بهبود و بكارگيري مهارت سرنوشت حرفه

مساله ). ۲۲(  استيريگ بيشتر براي آزادي عمل قابل اندازه
 ي شغلي توانمنديهاين مولفهيق تعين تحقياساسي در ا

 است، که با يان مراکز آموزش وزارت جهاد کشاورزيمرب
شود، تا مشخص گردد، يان شروع مي مربيسنجش توانمند

 در چه ي سنجش توانمنديهاهيک از گوينه هر يآنها در زم
  . ي شونديها شناسان اساس مولفهي قرار دارند و بر ايسطح

دي در تحقيقات مختلف، به منظور سنجش توانمن
الزم به است، هاي متفاوتي مورد استفاده قرار گرفته گويه

ات متفاوت مورد استفاده يم با ادبي مفاهيذکر است که برخ
کجا يم بصورت ين مفاهيق اين تحقيقرار گرفته است که در ا
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- با جمع. اند شدهي و بررسييک مفهوم شناسايو در قالب 
و همچنين تحقيقات و بندي موارد مطرح شده فوق 

مستندات متعدد در خصوص سنجش توانمندي، پس از 
 گويه به شرح زير براي ۲۴نظران اعمال ديدگاه صاحب

-سنجش توانمندي انتخاب شد، تا از آنها براي تعيين مولفه
   :ها شاملهين گويا :گيري شودهاي توانمندي نيز بهره
 ، انتخابيبندبودجه: مات شامليمشارکت در تصم

 يهاطهيگر حي و دي درسيزير، برنامهيزيران، برنامهيمرب
 ؛)۴۱، ۴۰، ۳۸، ۳۷، ۳۶، ۳۴، ۳۳، ۲۰، ۱۸، ۱۵، ۵، ۴(برنامه

ان به  ي رشد و توسعه مربي  براييهاا کردن فرصتيهم
، آموزش ي توسط موسسه آموزشيا ک فرد حرفهيعنوان 

ق يان از طري مربيهاان، توسعه دانش و مهارتيمداوم مرب
؛ )۴۰، ۳۶، ۳۳، ۱۸، ۱۷، ۱۵، ۵( در مدرسهي کاريزندگ
 يد از سويزان تمجيان، مي مربيا زان احترام حرفهيم

؛ دانش و توان )۴۰، ۳۶، ۳۳، ۱۸، ۱۷، ۱۵، ۵( همقطاران
ران، مهارت در ساخت ي فراگيريادگي کمک به ي برايکاف

رات موثر در ييجاد تغيران، توان اي فراگي موثر برايهابرنامه
: يار و آزادياخت، )۳۶، ۳۵، ۱۷، ۲( راني فراگيريگادي

 و يه جزوات درسي، تهي درسيزير، برنامهيزيربرنامه
ر و ي؛ تاث)۳۹، ۳۸، ۳۶، ۳۲، ۲۵، ۲۰، ۵، ۴( ي آموزشيطراح

، ارزشمند ي موسسه آموزشيهاتي فعاليان بر روينفوذ مرب
 انيه کارآمد توسط مربيک رويان، انجام يت مربيبودن فعال

، ۳۳، ۲۹، ۲۴، ۸( عملكرد مربيان؛ )۳۶، ۳۵، ۳۳، ۱۵، ۹، ۵(
  .باشندي م)۳۹

ها به ابعادي دهد که عمده گويهموارد فوق نشان مي
هاي آموزشي، مشارکت و نقش در چون؛ فعاليت

ريزي و همچنين نامهرها و بسازيها و تصميمگيري تصميم
املي گردد، که انجام تحليل عمنزلت و جايگاه مربيان برمي

  . کندها کمک ميبه تعيين اين مولفه
 ي سنجش توانمنديهان مولفهييق تعي تحقيهدف کل

ف اهدا، که با ان مراکز آموزش جهاد كشاورزي استيمرب
چون؛ سنجش توانمندي مربيان در مورد هر يک از  يجزئ
 در ي توانمنديهاشناخت تفاوت مولفهها و ها و مولفهگويه
   .استمراه شدهه) ۳ تا ۱درجه (مراکز

  
  ها مواد و روش

است و  جامعه آماري  پيمايشيق حاضر از نوع يتحق
باشند، كه   مييان مراکز آموزش جهاد کشاورزيكليه مرب

 يريگ نمونه.  نفر است٤٩٠براساس اسناد موجود، تعداد آنها 
 موسسه يبند  و بر اساس دستهي تصادفيا به روش طبقه
 که مراکز ي کشاورز جهادي کاربردي علميآموزش عال

ان در سه گروه قرار يس مربيت تدريفي را از جنبه کيآموزش
 نفر بر اساس فرمول ١٠۷است، انجام شد و تعداد  داده

 در .ق انتخاب شدندي نمونه تحقيز به عنوان اعضايکوکران ن
ت يت فعاليفي چون؛ کي مراکز بر اساس عوامليبندن دستهيا

ت يفي، کيموزشت خدمات آيفين، کيس مدرسيو تدر
 و يت مزارع آموزشيفيها، کها و کارگاهشگاهيخدمات آزما

 در سه دسته کامال يت آموزشيريت عملکرد مديفيک
 و نابرخوردار) ۲درجه( ، نسبتا برخوردار)۱درجه( برخوردار

اند، که هر کدام از عوامل توسط  گرفتهيجا) ۳درجه(
  ).۳(  مورد سنجش قرار گرفتنديگري ديرهايمتغ

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  هاي مختلف در شاکله توانمندي گويه‐۱شكل 

-، برنامهيزيران، برنامهي، انتخاب مربيبندبودجه
  برنامهيهاطهيگر حي و دي درسيزير

ان، يان، آموزش مداوم مربي توسعه مربي برافرصت
 يق زندگيان از طري مربيهاتوسعه دانش و مهارت
  در مدرسهيکار

د ازيزان تمجيان، مي مربيا زان احترام حرفهيم
  همقطارانيسو

، يريادگي کمک به ي برايدانش و توان کاف
جاد ي توان ا، موثريهامهارت در ساخت برنامه

 يريادگيرات موثر در ييتغ

،ي درسيزير، برنامهيزيربرنامه: يار و آزادياخت
 ي آموزشيطراح،ه جزواتيته

ارزشمند  ها،تي فعاليان روير و نفوذ مربيتاث
ه کارآمد يک رويان، انجام يت مربيبودن فعال

 انيتوسط مرب
 يتوانمند

 عملكرد مربيان
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 مورد استفاده قرار هي گو۲۴ يتوانمند سنجش يبرا 
 يک پرسشنامه سازماندهيها در قالب هيگواند، كه اين گرفته
 و يا مرحله۵کرت يف ليها از طدگاهي سنجش ديبرا. ديگرد

پرسشنامه .  شديريگاد بهرهي زيلي کم تا خيليدرجات خ
 يهاد، تا مولفهيق ارسال گردي تحقيها ه نمونهيراي کلب

 منابع مختلف ي، که بر اساس بررس سنجيده شوديتوانمند
زه در يجاد انگيا: ن منظور انتخاب شدندي اير براي زيهاهيگو

ان ي ب،در پاسخگويي به سواالتاعتماد به نفس ، شروع درس
ري گيران در تصميميکمک به فراگ ،اهداف در شروع درس

آمادگي قبول  ،داشتن طرح درس ،مطالب جديدارائه شغلي، 
تسلط در زمينه ها، مسووليت جديد، تسلط در ارائه آموزش

 ياجراشاخص بودن از جنبه فني،  ،بيان و انتقال مطالب
 از يقدردان ،هاي فراگيران بر اساس آموختهارزشيابي

 در زمينه ي شخصيريگمي، تصميا يادگيري و تجارب حرفه
رنامه كالسي، احترام مربيان ديگر به دانش و تجارب، ب

ن نيازهاي فراگيران، يي، تعيا کارکردن در يك محيط حرفه
 بودن شغل در مرکز، يديارزشمند بودن كار براي مركز، کل

هاي آموزشي به انجام فعاليتقرار گرفتن در يك برنامه مهم، 
هاي ، فرصت كافي براي توسعه مهارتروش حل مساله

بندي، نقش در ردر تصميمات بودجهييد شغلي، تاثجد
انتخاب مربيان آموزشي و گسترش نقش مربيان در مراکز 

  .باشنديآموزش م
ده يق ارسال گردي تحقيها ه نمونهيپرسشنامه براي کل 

 از آنجا كه پرسشنامه. هاي توانمندي سنجيده شودهيگوتا 
ش  در بخش اعتبار به رو،حاوي سؤاالت اطالعاتي است

 بدين . و براي تك تك سؤاالت پرسشنامه بسنده شديصور
نظران قرار   از صاحبي تعدادمنظور پرسشنامه در اختيار

به منظور . دي نظرات آنها در پرسشنامه لحاظ گرد، کهگرفت
ها از ضريب پايايي  آوري داده تعيين ميزان پايايي  ابزار جمع

 عدد ۳۰د تعدا ن منظوريدد، بيگردكرنباخ استفاده آلفاي 
آزمون  در قالب پيش) پس از سنجش روايي(پرسشنامه

تکميل و ) قي نمونه تحقيخارج از اعضا(توسط پاسخگويان 
% ٥٣/٨٩ب بدست آمده يمورد آزمون قرار گرفت، که ضر

 مناسب ابزار ييايانگر پاين عدد بيد، که ايمحاسبه گرد
  .  باشد يق ميتحق

سنجش  ي مناسب برايهان مولفهييبه منظور تع
 هيگو ٤٥ منابع تعداد يان؛ پس از بررسي مربيتوانمند
 و انجام ي پس از بررسهاهيگون يا. دي و انتخاب گردييشناسا
نظران و متخصصان  چهره به چهره با صاحبيها مصاحبه

 مورد ي سنجش توانمندي براهيگو ۲۴ت يل و در نهايتعد
 يو برا spssافزار ق از نرمين تحقيدرا. استفاده قرار گرفت

ر، ييب تغيار و ضرين، انحراف معيانگيها از مف دادهيتوص
سه ي و مقايل عامليل آنها از تحلي تحلي و برايفراوان
  .است شدهيريگبهره) سيکروسکال وال(هانيانگيم

  
  ج ينتا

ل ي پرسشنامه تکم١٠۷بر اساس اطالعات حاصل از 
 يلي و تحليفيج در دو بخش توصيان نتايشده توسط مرب

  .رديگ ي قرار ميرد بررسمو
ها  بر اساس اطالعات حاصل از پرسشنامه: آمار توصيفي

 سال، ٣٩ان ين سن پاسخگويانگيم: ان داشت کهيتوان ب يم
 سال، ٨س ين سابقه تدريانگي سال، م٩ن سابقه کار يانگيم
 مربوط به گروه يلينه مدرک تحصي در زمين فراوانيشتريب

نه رشته ي در زميراوانن فيشتري، ب) نفر٦٠(سانس يل فوق
 ي دام و دامپزشکيها مربوط به رشتهب يبه ترت يليتحص

نه محل ي در زمين فراوانيشتري ب و)نفر١٩(زراعت و )نفر٢٢(
بوده )  نفر ٦٠ (ي دولتيهادانشگاهمربوط به اخذ مدرک 

در (يتخصص فن يدارا نفر ۹۱، از نظر نوع تخصص است
 نفر ١۶قط  و ف)يعي و منابع طبي کشاورزيهارشته

 )ي و آموزشيتي علوم تربيهارشته(متخصص آموزش
ب يبه ترت ين فراوانيشتري، بياند، از نظر مرتبه علم بوده

 و يت علماي نفر همتراز ه٣۳نفر و  ٥۲با ان يمربوط به مرب
  .  هستنديت علماي نفر ه٢٢

ر ي متغ۲۴ از ي سنجش توانمنديق براين تحقيدر ا
که : توان گفت يم) ۱( جدول  شده است، بر اساسيريگبهره
 يان هر چه از سطوح باالي مربي شغلينه توانمنديدر زم

اد به يزيلين حرکت شود، نظرات از خييجدول به سطوح پا
ان کننده ين بيکند، که ا يدا ميش پيکم گرايليسمت خ

  يد براي است و باين بودن سطوح آنان از نظر توانمندييپا

  



 ۱۸۱   . . . هاي سنجش توانمندي مربيان مراكز آموزش وزارت  تعيين مولفه: پسند و حجازيشاه   

   پاسخگوياني سنجش توانمنديرهاير و رتبه متغييب تغير توزيع فراواني، ض ‐۱ جدول

  هاي سنجش توانمنديگويه
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  ۶۰  ۴۳  ۴  ۰  ۰  ۱ ١٢/۰  ايجاد انگيزه در شروع درس

  ۴۹  ۵۳  ۵  ۰  ۰  ۲ ١٣/۰  در پاسخگويي به سواالتاعتماد به نفس 
  ۵۸  ۴۳  ۶  ۰  ۰ ۳ ١٣٤/۰  بيان اهداف در شروع درس

  ۲۵  ۷۱  ۱۰  ۱  ۰  ۴ ١٤/۰  گيري شغليکمک به فراگيران در تصميم
  ۴۵  ۵۷  ۳  ۰  ۲  ۵ ١٦/۰  مطالب جديدارائه 

  ۵۴  ۴۰  ۱۰  ۳  ۰  ۶ ١٧/۰  داشتن طرح درس
  ۳۲  ۵۶  ۱۷  ۲  ۰  ۷ ١٧٧/۰  آمادگي قبول مسووليت جديد

  ۲۴  ۶۵  ۱۴  ۴  ۰  ۸ ١٧٨/۰  هاتسلط در ارائه آموزش
  ۴۷  ۴۸  ۹  ۲  ۱  ۹ ١٨/۰  ال مطالببيان و انتقتسلط در زمينه 

  ۲۵  ۴۵  ۳۳  ۴  ۰  ۱۰ ٢١/۰  شاخص بودن از جنبه فني
  ۳۸  ۵۵  ۸  ۳  ۳  ۱۱ ٢١٣/۰  هاي فراگيران بر اساس آموختهارزشيابياجراي 

  ۲۸  ۳۶  ۳۸  ۵  ۰  ۱۲ ٢٣/۰  اي قدرداني از يادگيري و تجارب حرفه
  ۲۱  ۵۸  ۱۷  ۱۰  ۱  ۱۳ ٢٣٢/۰  گيري شخصي در زمينه برنامه كالسيتصميم

  ۱۳  ۴۱  ۴۶  ۵  ۲  ۱۴ ٢٣٦/۰  احترام مربيان ديگر به دانش و تجارب
  ۱۶  ۴۷  ۳۱  ۹  ۴  ۱۵ ٢٧/۰  اي کارکردن در يك محيط حرفه
  ۴  ۳۷  ۴۴  ۱۹  ۳  ۱۶ ٢٧٣/۰  تعيين نيازهاي فراگيران

  ۲۶  ۴۳  ۲۵  ۹  ۴  ۱۷ ٢٧٩/۰  ارزشمند بودن كار براي مركز
  ۱۷  ۲۸  ۵۰  ۸  ۴  ۱۸ ٢٨/۰  کليدي بودن شغل در مرکز

  ۱۳  ۴۱  ۳۹  ۸  ۶  ۱۹ ٢٨٨/۰  فتن در يك برنامه مهمقرار گر
  ۲۴  ۳۷  ۳۲  ۸  ۶  ۲۰ ٣٠/٠  هاي آموزشي به روش حل مسالهانجام فعاليت

  ۹  ۳۲  ۲۸  ۳۳ ۵  ۲۱ ٣٤/۰  هاي جديد شغليفرصت كافي براي توسعه مهارت
  ۳  ۱۹  ۲۴  ۴۴  ۱۷  ۲۲ ٤١/۰  بنديتاثيردر تصميمات بودجه

  ۷  ۲۷  ۲۴  ۳۳  ۱۶  ۲۳ ٤٢/۰  نقش در انتخاب مربيان آموزشي
  ۳۹  ۵۲  ۱۵  ۰  ۱  ۲۴ ٠٨/١  توسعه نقش مربيان در مرکز

  
ج ينتا. آنان اقدام نمود ن امر نسبت به آموزشيجبران ا

ها را کسب ن رتبهيشتري که بييهاهيدهند که گوينشان م
اعتماد به نفس ، زه در شروع درسيجاد انگيااند شامل؛  کرده

- ميدرسابتداي  در ان اهدافيب و در پاسخگويي به سواالت
هاي آموزشي ها به توانمنديباشند، که عمده اين گويه

مربيان اشاره دارد، يعني آنها از بعد آموزشي داراي توانمندي 
توانند به عنوان مربيان آموزشي به کافي هستند و مي

  .  توانمندي آنها اعتقاد داشت

اند شامل؛ ها را داشتهن رتبهي که کمترييهاهي گواما
نقش در انتخاب مربيان ، بنديردر تصميمات بودجهياثت

است، که اين  بودهتوسعه نقش مربيان در مرکز و آموزشي
ها بيشتر مرتبط با توانمندي مربيان در خصوص مسايل گويه

اداري و مالي و مديريتي است، با عنايت به اينکه مديران 
شوند، پس ضروري مراکز همگي از بين مربيان انتخاب مي

ست که مربيان نسبت به اين موارد نيز توانمندي کافي ا
 .داشته باشند
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   آمار تحليلي 
 از ي سنجش توانمندي که براي با وجود:تحليل عاملي

 ضرورت يشود، ولي ميريگ بهرهي مختلفيهاهيگوعوامل و 
 استاندارد يها سنجش آن بتوان از مولفهيدارد که برا
 مناسب يهان مولفهي تدويق براين تحقيدر ا. استفاده نمود

 ۲۴ و بر اساس يل عاملي از تحلي سنجش توانمنديبرا
 شده است، تا مشاهده گردد، که آنها را در يريگ، بهرهگويه

  . توان خالصه نمود يچند عامل م
  

  KMOج آزمون بارتلت و ي نتا ‐۲جدول 
  KMO    ۷۳۲/۰ميزان 

  ۲۲۵/۱۱۳۰  ميزان خي دو  نتايج آزمون بارتلت
  ۲۷۶  زاديدرجه آ  
  ۰۰۰/۰  داريسطح معني  

  
زان يگردد، که م ي مشاهده م۲بر اساس اطالعات جدول 

KMO ، ز معادل يب بارتلت ني و ضر۷۳۲/۰  معادل
 برآورد ۰۰۰/۰ز معادل ي آن نيداري و سطح معن۲۲۵/۱۱۳۰

 يل عامليد انجام تحلين مورد نشان دهنده تائيشد، كه ا
ها استفاده  در مورد اين دادهتوان اين تحليل را و ميباشد يم

  .کرد
  

  انس توسط آنهاين واريي عوامل و درصد تب‐۳جدول 

  نام عاملرديف
مقدار 
  ويژه

درصد 
  واريانس

درصد 
  تجمعي

  ۷۷۵/۱۶ ٧٧٥/١٦ ۶۲۷/۶  نقش: ١عامل   ۱

  ۳۹۵/۲۸  ٦٢١/١١ ۵۷۶/۲  عملکرد شغلي: ٢عامل   ۲

  ۵۷۷/۳۹  ١٨٢/١١ ۶۹۶/۱  گيريتصميم : ٣عامل   ۳

  ۴۷۰/۴۹  ٨٩٣/٩ ۴۸۱/۱  کفايت شخصي : ٤ل عام  ۴

  ۴۲۷/۵۶  ٩٥٧/٦ ۳۹۹/۱  منزلت: ٥عامل   ۵

  ۵۱۷/۶۲  ٠٨٩/٦ ۲۲۵/۱  اي رشد حرفه : ٦عامل   ۶

  
و درصد ، مقدار ويژه تعداد عوامل، نام آنها) ۳(در جدول 

ن ييک از عوامل و درصد تبيانس توسط هر ين وارييتب
عوامل ذکر دهد  ي که نشان م، آمده استيانس تجمعيوار

  .انس را دارندي وار۵۱۷/۶۲ن ييشده توان تب

   عوامل تعيين شده، متغيرهاي مربوطه و‐۴جدول 
   بار عاملي هر متغير

بارعاملي  متغيرهاي مربوطه  عامل و نام آن

  نقش: ١عامل 

  بندي نقش در بودجه‐ ۱
  نقش در انتخاب مربيان‐ ۲ 
   داشتن فرصت کافي براي توسعه مهارت‐ ۳
  ري در يک برنامه مهم قرارگي‐ ۴ 
  اي  کار در يک محيط حرفه‐ ۵
   کارمند کليدي بودن‐ ۶
   ارزشمند بودن کاربراي مرکز‐ ۷
    تقويت حل مساله توسط مديران‐ ۸

۵۲۴/۰  
۶۹۶/۰  
۴۳۵/۰  
۷۶۲/۰  
۷۱۶/۰  
۶۹۵/۰  
۷۱۳/۰  
۶۸۳/۰ 

  عملکرد شغلي: ٢عامل 
  داشتن طرح درس‐ ۱
   ايجاد انگيزه براي فراگيران‐ ۲ 
  ف در شروع درس بيان اهدا‐ ۳ 

۷۸۹/۰  
۸۲۰/۰  
۷۴۷/۰  

  گيريتصميم : ٣عامل 

   آمادگي قبول مسئوليت جديد‐ ١
  گيري شغلي کمک به فراگير در تصميم‐ ٢ 
  گيري شخصي در برنامه کالسي تصميم‐ ۳
   تعيين نيازهاي فراگيران بصورت شخصي‐ ۴
  شاخص بودن مربي از جنبه فني‐ ٥ 

٣٤٠/٠  
٦٦٢/٠  
٦٥٧/٠  
٧١٠/٠  
٥٧٢/٠  

 کفايت شخصي : ٤عامل 

  اي  قدرداني از تجارب حرفه‐ ۱
   تسلط در بيان وانتقال مطالب‐ ۲ 
   اعتماد به نفس در پاسخگويي به سواالت‐ ۳
  هاي فراگيران  ارزشيابي بر اساس آموخته‐ ۴

۵۴۳/۰  
۷۱۱/۰  
۷۹۲/۰  
۳۶۷/۰  

  منزلت: ٥عامل 
   احترام به دانش توسط ديگر مربيان‐ ۱
   تسلط در ارائه آموزش‐ ۲ 
 رائه مطالب جديد  ا‐ ۳

٧٨٤/٠  
٤٣١/٠  
٤٧٠/٠  

  ٨٧٥/٠    گسترش نقش مربيان در مدرسه‐ ١  اي رشد حرفه : ٦عامل 

  
 بار شده يرهايانگر متغي ب۴اطالعات مندرج در جدول 

، که عوامل بر باشد ير مي آن متغيدر هر عامل و بار عامل
گردد که مولفه يمشاهده م. اندگذاري شدهها ناماساس گويه

 است، که ي مرتبط با نقش مربيدر سنجش توانمنداول 
ان يمرب. ان استين مولفه در نزد مربيت ايان کننده اهميب

 داشته يشتري نقش بيل دارند که در مراکز آموزشيتما
 مراکز دخالت يتيريباشند و بتوانند در ابعاد مختلف مد

شتر ي آنان که بيداشته باشند، که پس از آن عملکرد شغل
 آنان است به عنوان عامل دوم ي آموزشيهاهارتمرتبط با م

   .انتخاب شده است
در ها، پس از انجام تحليل عاملي و شناسايي مولفه

 )۵(ارتباط با هر يك از آنها آمار توصيفي نيز به شرح جدول 
  .تدوين شده است
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  ي سنجش توانمنديها اسي مقيع فراواني توز‐۵جدول 

  رتبهضريب تغيير ارانحراف معي  ميانگين  ها مولفه رديف

  ۱  ۱۲/۰  ۶۶/۱  ۳۶/۱۳  عملکرد شغلي  ۱
  ۲  ۱۳۱/۰  ١٨/٢  ٦٥/١٦  کفايت شخصي  ۲
  ۳  ۱۳۸/۰  ۶۴/۲  ۰۸/۱۹  گيريتصميم  ۳
  ۴  ۱۴۷/۰  ٧٥/١  ٨٩/١١  منزلت  ۴
  ۵  ۲۲۱/۰  ٧٨/٥  ١٣/٢٦  نقش  ٥
  ۶  ۰۸/۱  ٣٣/٥  ٩٠/٤  اي رشد حرفه  ٦

  
نقش و رشد دهد، که در مولفه  ي نشان مجدول فوق

 و رتبه حاصله رييب تغيضر.  کمتر استينمند تواياحرفه
ت يکفا، يعملکرد شغلهاي انگر آن است، که مولفهيب

 يشتريان رتبه بيدر سطح مرب يريگميتصم و يشخص
. باشد يمن موارد يشتر آنها در اي از توان بيداشته و حاک

ن آموزش بايد به اين مساله توجه يب مسوولين ترتيبد

داشته باشند كه مهمترين مولفه سنجش توانمندي، يعني 
قرار دارد در سطح مطلوبي  ۱عملكرد شغلي، با داشتن رتبه 

ريزي برنامهها ر مولفهيساو ضروري است براي افزايش 
  . مناسبي صورت گيرد
  هامقايسه ميانگين

س يت تدريفي از جنبه کيق مراکز آموزشين تحقيدر ا
 شده که ي دسته بند۳ تا ۱مدرسان در سه گروه درجه 

ن مراکز آزمون ي در بي شناخت تفاوت عوامل توانمنديبرا
ج آن يانجام شده که نتا) سيکروسکال وال(هانيانگيسه ميمقا

  .باشد ي م۶به شرح جدول 
انگر آن است که از جنبه عوامل يج جدول بينتا
سطح مراکز از نظر رتبه  در يداري تفاوت معنيتوانمند

 ي در توانمنديتواند نقشي رتبه مراکز نميعني، وجود ندارد
   .ان داشته باشدي مربيشغل

  
   آزمون کروسکال واليس بر اساس مرتبه مرکز آموزشي‐۶جدول 

  سطح معني داري  ضريب کاي اسکويرميانگين رتبه ايتعداد پاسخگو  رتبه مرکز  عوامل
 ۵۶/۵۴ ٢٥ ١درجه 
  ۰۹/۵۸ ٤٧ ٢درجه 

  نقش
  

  ۱۱/۴۸  ٣٥  ٣درجه 
٣٥١/٠ ٠٩٤/٢ 

 ٢٤/٥٣ ٢٥ ١درجه 
  ۴۴/۵۸ ٤٧ ٢درجه 

  منزلت
  

  ۵۹/۴۸  ٣٥  ٣درجه 
٣٤٧/٠ ١١٥/٢ 

 ٥٤/٦٥ ٢٥ ١درجه 
  ۲۹/۵۳ ٤٧ ٢درجه 

  عملکرد شغلي
  

  ۷۱/۴۶  ٣٥  ٣درجه 
٠٥٦/٠ ٧٧٨/٥ 

 ٠٢/٤٤ ٢٥ ١درجه 
  ۸۱/۵۵ ٤٧ ٢ه درج

  اي رشد حرفه
  

  ۷۰/۵۸  ٣٥  ٣درجه 
١٢١/٠ ٢١٨/٤ 

 ٧٢/٥١ ٢٥ ١درجه 
  ۷۲/۵۸ ٤٧ ٢درجه 

  گيريتصميم
  

  ۲۹/۴۹  ٣٥  ٣درجه 
٣٥٥/٠ ٠٧١/٢ 

 ٤٨/٥٥ ٢٥ ١درجه 
  کفايت شخصي  ۷۴/۵۶ ٤٧ ٢درجه 
  ۲۶/۴۹  ٣٥  ٣درجه 

٥٢٩/٠ ٢٧٣/١ 
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   بحث
 سنجش يهان مولفهييق حاضر به منظور تعيتحق
 انجام يان مراکز آموزش وزارت جهاد کشاورزي مربيتوانمند

 گويه ۲۴ از يبه منظور سنجش توانمند. شده است
ق ينکه تابحال تحقيت به ايبا عنا.  شده استيريگ بهره
هاي سنجش آن در  و مولفهي در ارتباط با توانمنديجامع

ن عوامل به محققان و ي اياست، معرف کشور صورت نگرفته
قات خود از آنها ي تا در تحقکند، يپژوهشگران کمک م

 حاصل يق توانمندين تحقياز منظر ا. ندي نمايريگ بهره
 در آموزشگران ياحساس توانمند.  استيند توانمندسازيفرا

 مختلف يها تيشود، که آنها بتوانند در فعال يباعث م
 مختلف نقش يها يريگ مي مشارکت کنند، در تصميآموزش

رند، به يد احترام قرار گگران موريداشته باشند، از طرف د
 از جنبه ي آنها توجه شود، عملکرد مناسبيدانش فن
ش دانش خود تالش ي داشته باشند و در جهت افزايآموزش
  . ندينما

 مربوطه يهاهگوين يانگيان با توجه به مي مربيتوانمند
 و هاي نقش قرار دارد، اما در زمينه مولفهيدر سطح مطلوب

ستند و ي برخوردار ني کافيانمندان از تويمربگيري تصميم
تاثير آنها در و مربيان زان بايد به نقش ير ران و برنامهيمد

ج يموارد فوق نتا . توجه بيشتري داشته باشندگيريتصميم
؛ کلکر و )۱۹۹۰( لريبرمن و مي؛ ل)۱۹۹۲( شورتقات؛ يتحق

ن، يتچنسي؛ ل)۱۹۹۲( تي؛ وا)۱۹۹۲( زري؛ سا)۱۹۹۸( لودمن
؛ آلسوپ و )۱۹۹۲( تزري؛ اسپر)۱۹۹۱( سنن و ناديمک الفل

 دزيايتريمي؛ د)۱۹۸۶( شرمرهورن؛ )۲۰۰۵( نسونيه
، )۱۹۹۱( نز و همکاراني؛ ول)۱۹۹۶( نگي؛ رام)٢٠٠١(

ها در  ن مولفهيت اي که به نقش و اهم)۲۰۰۱( يمونسامنو
 که ييهاهيگو .کند يد مي اشاره نموده بودند، را تائيتوانمند

 يشتريان است، رتبه بي مربيموزش آيهامرتبط با مهارت
ان در ي مربي کافياند، که نشان دهنده توانمندکسب کرده

- تي که مرتبط با فعالييهاهي است، اما گويانجام امور آموزش
ان در اداره امور مراکز است، ي و نقش مربيتيري مديها

د در يان باين را کسب نموده است، که مربيي پايهارتبه
  .  کسب کننديشتري بيخصوص آنها توانمند

ن ييز شش عامل با توان تبي نيل عامليج تحلينتا
 :ن عوامل عبارتند از ين نمود، که اييانس را تعي وار۵۱۷/۶۲

 موسسه يها تي فعالير و نفوذ بر رويان تاثيا مربيآ: نقش‐۱
کنند که آنچه انجام  ي را دارند؟ آنها احساس ميآموزش

ه کارآمد يک رويل انجام دهند ارزشمند است، آنها در حا يم
. اند  شدهييها شناسا هين روي به ايابي دستيهستند و برا

 يزدان پناه؛ )۱۹۹۲( نهارتيقات؛ شورت و ريج تحقينتا
برمن و ي؛ ل)۱۹۹۵( تززي؛ اسپر)۱۹۹۲(   شورت؛)۲۰۰۵(
 تي؛ وا)۱۹۹۲( زري؛ سا)۱۹۹۸(  لودمن؛ کلکر و)۱۹۹۰( لريم
؛ توماس و )۲۰۰۲( رابولوت؛ بربر و کا)۲۰۰۴( ؛ ملهم)۱۹۹۲(

ت يانگر اهميز بين) ۲۰۰۴( ؛ بولگر وسومک)۱۹۹۰( ولتهوس
توانمندي : ي عملکرد شغل‐۲. باشند ي مينقش در توانمند

بايد به عنوان يك عامل حياتي و مهم در اثربخشي مدارس 
در ارتباط با توانمندي متغير ديگري  .مورد توجه قرار گيرد

 يلكرد مربيان است، كه مونسامنوتواند موثر باشد عم كه مي
هاي  اسياند و مق ه آن اشاره نموده ب)۲۰۰۱( همکاران و

؛ )۱۹۸۶( شرمرهورن. اند ز ارائه کردهيسنجش آن را ن
 نز و همکارانيول ؛)۱۹۹۶( نگي؛ رام)٢٠٠١( دزيايتريميد
‐۳.اند  بردهي پي در توانمنديز به عملکرد شغلي ن)۱۹۹۱(

 تواند ي مياتيمات حين در تصمايمشارکت مرب: يريگميتصم
ج ينتا.  کارشان موثر باشديم بر رويبه صورت مستق

؛ آلسوپ و )۱۹۹۶( تزري؛ اسپر)۱۹۹۲( شورتمطالعات 
 ن و نادسنين، مک الفليتچنسي؛ ل)۲۰۰۵( نسونيه
؛ )۱۹۹۱( نز و همکاراني؛ ول)۲۰۰۴( ، شرمرهورن)۱۹۹۱(

  و پدرسنلسوني؛ ن)۲۰۰۲( ؛ بربر و کارابولوت)۲۰۰۴( ملهم
 ؛ بولگر وسومک)۱۹۹۰( ؛ توماس و ولتهوس)۲۰۰۳(
 ي در توانمندگيريتصميمت يانگر اهميز بين) ۲۰۰۴(

 ينه آزاديان در زمياحساس مرب :يت شخصيکفا‐۴.هستند
ن از ي معيها دگاهي است، که بتوانند ديماتي اتخاذ تصميبرا

 يهمچنين آنها دارا. ش را کنترل کنندي خوي کاريزندگ
آموزان   دانشيريادگي کمک به ي برايو توان کافدانش 
؛ کلکر و )۱۹۹۰( لريبرمن و مي؛ ل)۱۹۹۲( شورت. هستند
ن، يتچنسي؛ ل)۱۹۹۲( تي؛ وا)۱۹۹۲( زري؛ سا)۱۹۹۸( لودمن

در  )۲۰۰۴( ؛ بولگر وسومک) ۱۹۹۱( ن و نادسنيمک الفل
 از يکي به عنوان کفايت شخصيقات خود به يتحق
: منزلت‐۵.اند  اشاره نمودهيد سنجش توانمنيها اسيمق

 دارند و يا زان احترام حرفهينکه تا چه ميان از ايادراک مرب
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رند، را يگ يد قرار ميقطاران مورد تمج  هميزان از سويچه م
گران به دانش يکنند که د يان احساس ميمرب. دشو يشامل م

برمن و ي؛ ل)۱۹۹۲( شورت. گذارند يو تجارب آنها احترام م
 تي؛ وا)۱۹۹۲( زري؛ سا)۱۹۹۸( ؛ کلکر و لودمن)۱۹۹۰( لريم
؛ بولگر )۱۹۹۱( ن و نادسنين، مک الفليتچنسي؛ ل)۱۹۹۲(

 اشاره يبه نقش منزلت در توانمند) ۲۰۰۴( وسومک
ا ينه مهيان در زميبه ادراک مرب: يا رشد حرفه‐۶.اند کرده

ک فرد ي رشد و توسعه آنها به عنوان ي براييها کردن فرصت
گردد، تا آنها به طور  ي بر مي موسسه آموزش توسطيا حرفه
 يق زندگي خود را از طريها اموزند و دانش و مهارتيمداوم ب
؛ )۱۹۹۲( شورت.  گسترش دهندي در مرکز آموزشيکار
؛ کلکر و )۱۹۹۶( تزري؛ اسپر)۲۰۰۳( دويدز و کوفيايتريميد

به ) ۲۰۰۴( ؛ بولگر وسومک)۱۹۹۲( زري؛ سا)۱۹۹۸( لودمن
. اند  اشاره نمودهي در سنجش توانمنديافهت رشد حرياهم

ن يشتري بيان در ابعاد عملکرد شغليرسد که مربيبه نظر م
ن ي کمتريا را داشته و در بعد رشد حرفهيتوانمند
ن امر نشان دهنده توان ياند، که ا را کسب نمودهيتوانمند
در عوض . ت مراکز استيريان در اداره امور و مديکمتر مرب

 آنهاست، يفه اصليان که وظي مربي توان آموزشتوان بهيم
نان خاطر به يس را با اطمياعتماد نمود و اداره کالس و تدر

  .آنها سپرد
س يت تدريفي از جنبه کيق مراکز آموزشين تحقيدر ا

 ي شده که برايبند دسته۳ تا ۱مدرسان در سه گروه درجه 
ن مراکز آزمون ي در بي توانمنديهاشناخت تفاوت مولفه

ج يانجام شد، که نتا) سيکروسکال وال(نهايانگيسه ميمقا
- ي تفاوت معنيانگر آن است که از جنبه عوامل توانمنديب

ن يجه اينت.  در سطح مراکز از نظر رتبه وجود ندارديدار
؛ )۱۹۹۸(  هانگر و اپلبامقات؛يدگاه تحقيق بر خالف ديتحق
 گرنيسون و الشتي؛ ساب)۲۰۰۱( انينگان و شامينگر، فيالش

به نقش رتبه مرکز  که ،بود) ۱۹۹۶( تزري و اسپر؛)۱۹۹۵(
تحقيق ن يا در. اند اشاره نمودهي در توانمنديآموزش

مشخص شد که رتبه مراکز نقشي در توانمندي مربيان ندارد 
و قرار گرفتن مربيان در مراکز با امکانات آموزشي بيشتر و 

ندي آنان تواند باعث افزايش توانمکيفيت تدريس باالتر نمي
  .گردد

  پيشنهادها
شود که بخش  يشنهاد ميق پي تحقيها افتهيبا توجه به 

 : يآموزش وزارت جهاد کشاورز
 دانش يروز ساز منظور به  به ي آموزشيها در برنامه‐۱

 بر يعنيد، ي توجه نمايان به مفهوم توانمنديو مهارت مرب
ن ي توسط اي توانمندي ارائه شده برايهااساس شاخص

ان ي مربي براي آموزشيهان برنامهي نسبت به تدوقيتحق
  .ندياقدام نما
طه ي توانمندساز در حيها د آموزشيبخش آموزش با‐۲
شتر ي را محور توجه قرار داده و بداند که بي حرکتيمهارت

 منجر شوند، که يد به توانمندي بايها در کشاورز آموزش
  افراد قابليق در جهت سنجش توانمندين تحقيج اينتا

د بتوانند يها افراد توانمند بان مولفهيبر اساس ا. کاربرد است
 مشارکت کنند، در ي مختلف آموزشيهاتيدر فعال

 مختلف نقش داشته باشند، از طرف يهايريگميتصم
 آنها توجه يرند، به دانش فنيگران مورد احترام قرار گيد

ش دانش خود ي داشته و در جهت افزايشود، عملکرد مناسب
  . ندي نماتالش
 ي و دخالت دادن خرد جمعيت مشارکتيري مد‐٣
 مراکز آموزش يها يريگ ميها و تصم يزير ان در برنامهيمرب

، ابديران توسعه يق آموزش مدي از طريوزارت جهاد کشاورز
ان مراکز ي مربي برايتيريژه مدي ويها که دورهين معنيبد

 يموزش آيهان گردد، تا آنها عالوه بر مهارتي تدويآموزش
  .ابنديز دست ي ني کافيتيريبه توان مد

 بخش آموزش بايد با بررسي عملكرد شغلي مربيان ‐٤
ريزي مناسبي براي افزايش توانمندي آنها از منظر اين برنامه

ترين مولفه در عملکرد شغلي اصليمولفه داشته باشد، زيرا 
  .باشدتوانمندي مربيان مي

تر مربيان در  نتايج تحقيق مبين توانمندي بيش‐۵
هاي آموزشي و توانمندي کمتر در زمينه خصوص مهارت

باشد، که مديران و هاي مديريتي و امور مراکز ميمهارت
ها در ريزان بايد توجه بيشتري به اينگونه مهارتبرنامه

ها به بياني اين دوره. هاي آموزشي داشته باشندتدوين دوره
  .شي قرار گيرندريزي آموزهاي نخست برنامهدر اولويت
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داري در  با وجودي که رتبه مراکز تاثير معني‐۶
توانمندي مربيان نشان نداد ولي مديران ستادي بخش 
آموزش بايد تالش کنند تا مراکز از جنبه کيفيت تدريس 
تقريبا همسان شوند، يعني با تدوين معيارهاي مناسب در 

 ۲ و ۱جهت افزايش کيفيت تدريس مربيان مراکز درجه 
  .قدام نمايندا

  شنهاداتساير پي
- از مولفهيانگر سطوح نامطلوب برخيق بيج تحقينتا ‐١
ها و مطالعات  يد بررسيان بوده است، که باين مربيها در ب

ن عوامل بپردازند، تا بتوان در جهت اصالح ي به ايگريد
  .دي نمايريگ ز بهرهيقات مشابه نيج تحقيها از نتا تيفعال

ها  ر بخشينه در ساين زميبه در اقات مشايانجام تحق ‐٢
 سنجش ي استاندارد برايها ن مولفهيتواند در تدو يم

  . دي کارکنان کمک نمايتوانمند

دگاه يقات مشابه در صورت امکان از ديدر انجام تحق ‐٣
 يز نسبت به سنجش توانمنديم افراد نيران مستقيمد
  . شوديريگ بهره
قه و کم سابقه ان باسابي از مربيبيها با ترکآموزش ‐٤
گر يان ديل شود، تا افراد کم سابقه بتوانند تجارب مربيتشک

  . را کسب کنند
  

   يسپاسگزار
 يعي و منابع طبي کشاورزسي پردياز معاونت پژوهش

 ي انسانيرويز نيدانشگاه تهران و معاونت آموزش و تجه

 که يقات وزارت جهاد کشاورزيسازمان آموزش و تحق

اند،  ق را فراهم آوردهين تحقي ا انجاميط الزم برايشرا

 که با دقت و حوصله فراوان نسبت يانيه مربين از کليهمچن

  .گردد ياند تشکر م ها اقدام نموده ل پرسشنامهيبه تکم
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