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 ای مورد نیاز در فرآیند آموزش های حرفه
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 چکیده 

 

ای، فنی و های خدمات مشاورههدف تحقیق حاضر سنجش ادراک آموزشگران شرکت
ز نوع ای مورد نیاز در فرآیند آموزش بود. تحقیق اهای حرفهمهندسی کشاورزی از صالحیت

. جامعه آماری تحقیق را تمام که به روش پیمایشی انجام شد همبستگی بود -وصیفیت
ر های آموزشی دکه دارای سابقه برگزاری دورهای های خدمات مشاورهآموزشگران شرکت

ول کرجسی (. با استفاده از جد =1853Nداد )تشکیل  ،های ایالم و کرمانشاه بودندسطح استان
عنوان  نفر به 317ای با انتساب متناسب، تعداد گیری طبقهنمونهو روش  (1970و مورگان )

)نرخ  نمونه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند 297، که در نهایت حجم نمونه انتخاب شدند
ه ستفادی آن با اابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه بود که روایی محتوای درصد(. 94بازگشت 

 أیید شد. بر اساس نتایج تحقیق،تموزش کشاورزی ترویج و آ از نظر جمعی از متخصصین
ی اهای حرفهصالحیت ( و موجود )دارا بودن(اهمیت) وضعیت مطلوبادراک آموزشگران از 

تایج نقرار داشت. بر اساس  به ترتیب در سطح باال و متوسطیمورد نیاز در فرآیند آموزش 
ن فعالیت آموزشی با میزا حاصل از همبستگی، بین سطح تحصیالت، سابقه عضویت و سابقه

همچنین  داری وجود دارد.ای فرآیند آموزش رابطه مثبت و معنیهای حرفهدارا بودن صالحیت
ی اهای حرفهنتایج نشان داد بین وضعیت مطلوب )اهمیت( و موجود )دارا بودن( صالحیت

 داری وجود دارد. مورد نیاز در فرآیند آموزش اختالف معنی
 

رآیند ای فهای حرفهای، صالحیتخدمات مشاوره : ادراک، آموزشگر، شرکتکلیدی  هایواژه

 آموزش.

 

 مقدمه

بخش کشاورزی يکی از محورهای اساسی توسعه 

، بخش مهمی از آيد و کشاورزاناقتصادی به شمار می

دهند، جمعیت کشورهای در حال توسعه را تشکیل می

توجه و  های قابلآموزش آنان دارای سودمندی بنابراين،

 ,Davidson)باشد های اقتصادی چشمگیری میاثرگذاری

. ترويج کشاورزی به عنوان يک نهاد آموزشی که (2001

ها قرار داده است، برای هدف خود را رشد و تعالی انسان

های دقیق ريزیهای آموزشی خود به برنامهانجام فعالیت

 جانبه نیازمند است. با اينهای همهگذاریو سرمايه

های ساختاری های مالی و نارسايیوجود، محدوديت
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سازمانی، بخش دولتی کشاورزی کشور و ادغام درون

پذيری سازمان ترويج نسبت به آموزش مسئولیت

 ,Khatonabadi)دار کرده است کشاورزان را خدشه

2005). 
میالدی  1980و  70های ترويج بخش دولتی در دهه

ن و اقتصاددانان به شدت مورد انتقاد سیاستمدارا

کشورهای توسعه يافته واقع شد که عمده تمرکز آنان بر 

ل مالی ترويج بخش دولتی بود يها و مساهزينه

(Ebrahimi, 2003). کفايت نداشتن مديران در تصمیم-

های آموزشی با گیری بهینه، عدم ارتباط محتوای برنامه

نیازهای مخاطبان، تضاد نقش برای کارکنان و خروجی 

وهای کیفی به عنوان داليلی برای انتقاد از ترويج نیر

بخش دولتی کشور شده و لزوم بازنگری و اصالح آن را 

 Rivera et .(Todehrosta, 2003)محسوس ساخته است 

al. (2001) ترويج  هایهای متنوعی برای نظاماستراتژی

دنیا نظیر تمرکززدايی، بازيافت هزينه، ترويج قراردادی و 

و 1ی در قالب دو دسته اصالحات بازاریسازخصوصی

از راهکارهايی که کشورهای . کندبیان می 2بازاریغیر

مختلف همچون آلمان، هلند، فرانسه، انگلستان و شیلی 

برای پوشش دادن نواقص و نقاط ضعف ترويج دولتی در 

های مهمی دست کشور خود پیاده کرده و به توفیق

 شدباورزی میسازی ترويج کشااند، خصوصیيافته

(Hanchinal et al., 2001; Saravanan, 2001) .

سازی ترويج اشاره به خدماتی دارد که توسط خصوصی

های خصوصی برای کارکنان ترويج در مراکز يا سازمان

رود هزينه خدمات آن دسته از کشاورزانی که انتظار می

شود و به عنوان مکملی برای را پرداخت کنند، ارائه می

 Hanchinal et)شود دولتی نیز در نظر گرفته می ترويج

al., 2001). 
سازی در کشور ايران حرکت به سمت خصوصی

های شرکتگیری های ترويج کشاورزی با شکلفعالیت

با رويکرد  3ای، فنی و مهندسی کشاورزیخدمات مشاوره

گری دولت و استفاده از توان بخش کاهش تصدی

                                                                                  
1. Market Reforms 

2. Non-Market Reforms 

-های خدمات مشاورهشرکت". در ادامه به منظور خالصه کردن عنوان  3

-های خدمات مشاورهشرکت"از اصطالح  "یای، فنی و مهندسی کشاورز

 استفاده شده است. "ای

آزمايشی در برخی از به صورت  1381خصوصی از سال 

 ها نظیر کرمانشاه، همدان و زنجان آغاز به فعالیتاستان

به طور رسمی در سطح  1386و بعد از آن در سال  کرد

اندازی شد. از زمان شروع به فعالیت اين کل کشور راه

 2653تعداد  1392سال تا  1381ها در سالشرکت

تشکیل شده است  ی مختلف کشورهاشرکت در استان

ها به آموخته در قالب اين شرکتدانش 23151 که

در همین راستا،  .کنندرسانی میهای هدف خدماتگروه

های ايالم و کرمانشاه تا پايان سال در سطح استان

باشد شرکت در عرصه مستقر می 188نزديک به  1392

آموخته دانش 1853که اين تعداد شرکت توانسته 

های هدف وهدهی به گرکشاورزی را جهت خدمات

ها و وظايف اين شرکت از کارکردهادهی کند. سامان

ای، آموزشی و ترويجی، فنی توان به خدمات مشاورهمی

مهندسی کشاورزی، گیاهپزشکی، مکانیزاسیون 

رزی، بازرگانی های کشاوکشاورزی، تأمین و توزيع نهاده

ش( و ايجاد مراکز فروش فرو وبازاريابی، بازار رسانی )

 ,.Ahmadpor et al., 2010; Rezaei et al) وداشاره نم

2013; Ministry of Jihad-e- Keshavarzi, 2013 .)

های يکی از وظايف اصلی شرکتطور که بیان شد همان

ه خدمات آموزشی و ترويجی به يای، اراخدمات مشاوره

های هدف است. نتايج به دست آمده از گروه

حاکی از   Hoseini and Khodabande (2010)یقتحق

های عضو شرکت آموختگان جوانآن است که دانش

های الزم و کافی برای از تجربه و مهارت خصوصی

 باشند.های آموزشی برخوردار نمیبرگزاری دوره

مورد  ایهای حرفهصالحیت از ادراك آموزشگران

 ، در مطالعات محققان متعددی منعکس شده است.نیاز

Coats (1998) وان يک فرآيند، شامل ادراك را به عن

های افراد برای رسیدن به حقايق احساسات و توانايی

 .Morse et al کند.درباره محیط پیرامون بیان می

تابع  ه تغییر نیازهای آموزشگرانکنند کبیان می (2006)

. نیازهای باشدرجوع مینیازهای در حال تغییر ارباب

ط مخاطبان با تغیرات اجتماعی، اقتصادی و شراي

کند. بر اساس نتايج اين محیطی جامعه تغییر می

تحقیق، بین دانش فعلی آموزشگران و سطحی از دانش 

های آموزشی ـ آنان برای حل مشکالت مخاطبان برنامه

بر مبنای نظريه ادراك  ترويجی، شکاف وجود دارد.



 417 ...مهندسی کشاورزیای، فنی و های خدمات مشاورهادراك آموزشگران شرکتو همکاران: نوروزی  

فرد به صورت خودکار از  ای کهاجتماعی، دانش اجتماعی

کند، میهای طبیعی کسب هطريق درك حاصل از دور

 Ferguson دهدناخواسته رفتار وی را تحت تأثیر قرار می

& Bargh, 2004)). بر توان اذعان داشت می ،بنابراين

ادراك اجتماعی، زمانی که آموزشگران  نظريهمبنای 

ای در فرآيند آموزش فقدان های خدمات مشاورهشرکت

برای انتقال های مورد نیاز خويش ها و صالحیتمهارت

های هدف را درك های آموزشی به گروهمؤثر برنامه

ها کنند، نمايش رفتاری آنان در جهت کسب اين توانايی

ها خواهد بود. واقعیت امر اين است که جهت و مهارت

 خدمات هایتحقق مناسب کارکرد آموزشی شرکت

ای، ضمن افزايش تعداد آموزشگر به کشاورز، مشاوره

-ها از صالحیتران شاغل در اين شرکتبايستی آموزشگ

ای الزم در فرآيند آموزش نیز برخوردار باشند. های حرفه

ای از های حرفهتعاريف و کاربردهای واژه صالحیت

سازمانی به سازمانی ديگر بر اساس اهداف و مقاصد مورد 

ولی در مجموع،  .Lee, 2006))نظر متفاوت است 

ی از عملکرد کارکنان ای، جزء الينفکهای حرفهصالحیت

های دانش، نگرش و مهارت شود و حیطهمحسوب می

سازد در حرفه دهند که وی را قادر میفرد را بازتاب می

(. (Zorzi et al., 2002صورت اثربخش عمل نمايد خود به

هايی است که فرآيند آموزش مجموعه اقدامات و فعالیت

های تدريس و يادگیری، شامل نیازسنجی، روش

باشد های ارزشیابی میه و سیستميهای اراهیافتر
(Martin, 1991). 

 مورد نیازای های حرفهخصوص صالحیت رد

 . های متعددی صورت گرفته استآموزشگران پژوهش

Haje-mirrahemi and Hoseini (2002)  در تحقیقی با

ای آموزشگران های حرفهعنوان تدوين الگوی قابلیت

عالی کشاورزی در ايران، به  مراکز و مؤسسات آموزش

ای های حرفهها و ويژگیترتیب میزان اهمیت صالحیت

گروه آموزش و تدريس،  چهارشناسايی شده را در 

پژوهشی و مديريتی،  -ريزی تحصیلی، علمی برنامه

 Alizadeh andبندی نمودند. سازمانی و تشکیالتی طبقه

Sadighi (2011) وان در پژوهشی به روش دلفی تحت عن

های آموزشگر کشاورزی اثربخش در شناسايی ويژگی

ها اند، که در مجموع اين ويژگینواحی روستايی پرداخته

ای افراد های ارتباطی، رفتار حرفهرا در سه طبقه مهارت

اند. نتايج اين بندی نمودههای شخصیتی تقسیمو ويژگی

های شناسايی شده تحقیق نشان داد که بیشتر ويژگی

ای و انل کارشناسان در طبقه رفتار حرفهتوسط پ

توان از های شخصیتی افراد قرار داشتند که میويژگی

های آن به عنوان شرط الزم جهت اثربخش شدن فعالیت

 Rajabi et al. (2012)يک آموزشگر کشاورزی نام برد. 

-ها و مهارتای تحت عنوان بررسی صالحیتدر مطالعه

های کشاورزی در رستانهای مورد نیاز آموزشگران هن

شده های شناسايیها و مهارتاستان کرمانشاه، صالحیت

طبقه فرعی به ترتیب  ششطبقه کلی و  سهرا در 

-ای )آموزشی، مديريتی و برنامههای حرفهصالحیت

های شخصی )فردی و اجتماعی( و ريزی(، صالحیت

بندی ) علمی و عملی( طبقه های تخصصیمهارت

در  Azizi-Khalkhili and Zamani (2012)نمودند. 

های مورد نیاز مروجان پژوهشی به تعیین صالحیت

کشاورزی به روش فراتحلیل از تحقیقات قابل دسترس 

اند. بر اساس پرداخته 2010تا  1981در دوره زمانی 

صالحیت کلی شناسايی  13نتايج اين مطالعه در مجموع 

ات مناسب شد که از اين تعداد صالحیت برقراری ارتباط

-با مخاطبان و همکاران و استفاده مناسب از تکنولوژی

مورد استفاده، بیشترين تأکید را به  19های ارتباطی با 

 خود اختصاص داده است.

ترين برخی از مهم Phipps ((1972از ديدگاه 

ای آموزشگران کشاورزی عبارت از: های حرفهقابلیت

عیین نیازهای توانايی در ايجاد و برقراری ارتباط و ت

های فردی و جمعی، توانايی در توسعه و اصالح برنامه

ها، محلی آموزش کشاورزی، توانايی سازماندهی گروه

توانايی در طراحی و نگهداری وسايل آموزشی، توانايی در 

طراحی آموزشی و آموزش به يادگیرندگان و بزرگساالن 

ی، دبیرستانی، توانايی نگهداری اطالعات در بخش آموزش

توانايی در انجام مکاتبات و برقراری ارتباطات الزم، 

های توانايی در مديريت، نظارت و هماهنگی فعالیت

بخش محلی و توانايی مرتبط ساختن آموزش کشاورزی 

 باشند. های متعالی میبا ارزش

ی در کشورهای ناحیه Cushman (1982)  تحقیقات

ای حرفه هایدهد که قابلیتاقیانوس جنوبی نشان می

گروه  11توان به ترتیب در آموزشگران کشاورزی را می

ريزی، برنامه"، "ای و اجتماعیروابط شخصی، مدرسه"
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، "ريزی آموزشیبرنامه"، "هاتدوين و ارزشیابی برنامه

مديرت منابع "، "ارزشیابی آموزشی"، "آموزش کالسی"

، "، تمرين عملی دانشجويان کشاورزی"آموزشی

مشاوره از سازمان کشاورزی "، "مشاورهراهنمايی و "

و  "های آموزش بزرگساالنتدريس دوره"، "دانشجويی

  بندی کرد.طبقه "ایتوسعه حرفه"

Roberts and Dyer (2004) های حیتصال

های آموزشگران کارآمد کشاورزی را به صالحیت

های مؤثر برای تدريس، استفاده از آموزشی )داشتن نقشه

آموزان و تدريس، مديريت دانش های مختلفتکنیک

کالس( برخورداری از روابط اجتماعی مناسب )برقراری 

های التحصیالن و کمیتهفارغ ارتباط مناسب با والدين،

ريزی بندی و برنامهای )زمانهای حرفهمشاور(، صالحیت

و تالش در جهت يادگیری مداوم(، توانايی مديريت و 

های زشیابی مداوم برنامهريزی و ارريزی )برنامهبرنامه

های آزمايشگاهی( و کشاورزی، مديريت فعالیت

های شخصی )توجه به فراگیران، اشتیاق، صالحیت

 اند.بندی نمودهاعتماد به نفس، خالقیت(، طبقه

Ghimire (2010)  در پژوهشی تحت عنوان اهمیت نسبی

ای فرآيند آموزش برای آموزشگران های حرفهصالحیت

ی شمال مرکزی اياالت متحده آمريکا به احیهترويج در ن

 یها به ترتیب در چهار حیطهشناسايی اين صالحیت

ه ينیازسنجی، اصول تدريس و يادگیری، سازوکارهای ارا

 است. های ارزشیابی پرداختهامظو ن

ظهور رغم اهمیت تحقیقات انجام شده، به دلیل علی

ن جديد ای به عنوان کنشگراهای خدمات مشاورهشرکت

های در ساختار نظام ترويج کشاورزی و واگذاری فعالیت

-آموختگان جوان شاغل در اين شرکتآموزشی به دانش

هايی نظیر ايالم و کرمانشاه و از طرفی ها در سطح استان

های ديگر، فقدان يک مطالعه داخلی جامع از صالحیت

ای مورد نیاز در فرآيند آموزش در سطح جامعه حرفه

، اين تحقیق با هدف کلی سنجش مورد مطالعهآماری 

ای از های خدمات مشاورهادراك آموزشگران شرکت

ای مورد نیاز در فرآيند آموزش با های حرفهصالحیت

سنجی، اصول تأکید بر چهار بخش فرآيند آموزشی )نیاز

تدريس و يادگیری، سازوکارهای ارائه آموزشی و 

دستیابی به اين  صورت گرفته است. در جهت ،ارزشیابی(

 باشد:هدف، اهداف اختصاصی زير مورد نظر می

ای آموزشگران های فردی و حرفهتوصیف ويژگی -1

 ای؛مشاوره خدمات هایشرکت

 خدمات هایسنجش ادراك آموزشگران شرکت -2

ای مورد های حرفهای از میزان اهمیت صالحیتمشاوره

س و نیاز در فرآيند آموزش )نیازسنجی، اصول تدري

 ؛ه و ارزشیابی(ييادگیری، سازوکارهای ارا

 خدمات هایسنجش ادراك آموزشگران شرکت -3

ای های حرفهای از میزان دارا بودن صالحیتمشاوره

مورد نیاز در فرآيند آموزش )نیازسنجی، اصول تدريس و 

 ه و ارزشیابی(؛ييادگیری، سازوکارهای ارا

 هایتتعیین تفاوت در ادراك آموزشگران شرک -4

ای مورد نیاز در های حرفهای از صالحیتمشاوره خدمات

ای فرآيند آموزش بر مبنای خصوصیات فردی و حرفه

 آنان و

تعیین تفاوت در وضعیت مطلوب )اهمیت( و  -5

ای مورد نیاز های حرفهموجود )دارا بودن( صالحیت

در فرآيند ای های خدمات مشاورهآموزشگران شرکت

 آموزش.

مطالعات مورد بررسی چارچوب مفهومی بر اساس 

ای های حرفهپژوهش با اقتباس از مدل توسعه صالحیت

 Ghimire and Martin (2011) چهارگانه فرآيند آموزش

. شايان ذکر است که ترسیم شد 1به صورت نمودار 

ای فرآيند آموزش متشکل از چهار های حرفهصالحیت

و يادگیری گويه(، اصول تدريس  8ی نیازسنجی )حیطه

 8گويه( و ارزشیابی ) 8گويه(، سازوکارهای ارائه ) 9)

ی های حیطهباشد. منظور از صالحیتگويه( می

های نیازسنجی توانايی آموزشگران در طراحی برنامه

ترويجی بر مبنای نیازها، عاليق و مشکالت  –آموزشی 

ی اصول تدريس های حیطهباشد. صالحیتکشاورزان می

ای از اصول جهت تسهیل ظور مجموعهو يادگیری من

های تجارب يادگیری در کشاورزان است. صالحیت

ی سازوکارهای ارايه داللت بر توانايی آموزشگران حیطه

های آموزشی با هدف گیری مناسب از روشدر بهره

بهینه ساختن تجارب يادگیری در کشاورزان است. 

ی ارزشیابی اشاره به توانايی های حیطهصالحیت

آوری، تحلیل و تفسیر اطالعات برای آموزشگران در جمع

باشد. بر های آموزشی میتعیین نقاط قوت و ضعف برنامه

ای چهارگانه مذکور به های حرفهاين اساس صالحیت
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عنوان عناصر کلیدی و مرتبط با فرآيند آموزش بوده که 

ها در جريان فرآيند آموزش، فقدان هر يک از اين حیطه

های های آموزشی آموزشگران شرکتعالیتاثربخشی ف

-ای را تحت تأثیر قرار خواهد داد. بهخدمات مشاوره

ی های توسعهطوريکه آموزشگران با شرکت در برنامه

ای با اين مضمون و دريافت بازخورد مناسب از حرفه

های آموزشی، ها در جريان فعالیتفراگیری اين صالحیت

ای خود را حرفه هایبه صورت مستمر سطح صالحیت

ای ی حرفهارتقاء داده و در نهايت منجر به توسعه

ای در فرآيند های خدمات مشاورهآموزشگران شرکت

 شود.   آموزش می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحقیق ظرینچارچوب  -1نمودار 

 

 ها  مواد و روش
هدف کاربردی، از لحاظ کنترل  ظرحاضر از نتحقیق 

ها از نوع آزمايشی و به لحاظ تحلیل دادهیرها غیرغمت
همبستگی است که به روش  -تحقیقات توصیفی

پیمايشی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق را تمام 
-ای تشکیل میهای خدمات مشاورهآموزشگران شرکت

آموزشی در سطح  هایداد که دارای سابقه برگزاری دوره
 ،( =1853Nهای ايالم و کرمانشاه بودند )استان

Ministry of Jihad-e- Keshavarzi, 2013).)  با استفاده
-( و روش نمونه1970) Krejcie and Morganاز جدول 

به  نفر 317ای با انتساب متناسب، تعداد گیری طبقه
 297در نهايت تعداد که  ،عنوان حجم نمونه انتخاب

(، درصد 94مورد تحلیل قرار گرفت )نرخ بازگشت  نمونه

-بندی مناطق پنجبر اساس تقسیم بدين صورت که ابتدا

 ،(Ministry of Jihad-e- Keshavarzi, 2013)گانه ترويج 
دو استان ايالم و کرمانشاه از منطقه دو انتخاب شدند. در 

ها های هريک از اين استانشهرستانادامه، از میان 
های نمونه ،در هر شهرستان آموزشگرانتعداد  متناسب با

(. 1)جدول مورد نظر به صورت تصادفی انتخاب شدند 
های مورد نیاز از پرسشنامه استفاده جهت گردآوری داده

-های فردی و حرفهشد، که از سه بخش سنجش ويژگی

میزان اهمیت و سنجش میزان ، سنجش آموزشگرانای 
ورد نیاز در فرآيند ای مهای حرفهدارا بودن صالحیت

های پرسشنامه در تشکیل شده است. اکثر گويهآموزش، 
 زيادخیلیتا هیچ پنج سطحی از  قالب طیف لیکرت

اند. روايی ظاهری و محتوايی پرسشنامه با سنجیده شده

 اي در فرآيند آموزش هاي مشاورهاي آموزشگران شرکتتوسعه حرفه
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استفاده از نظرات جمعی از اساتید ترويج و آموزش 
 مورد تأيیدهای تربیت مدرس و تهران دانشگاهکشاورزی 

قرار گرفت. برای تعیین پايايی پرسشنامه با استفاده از 
نسخه پرسشنامه توسط  30آزمون مقدماتی، تعداد 

 استان البرز ایهای خدمات مشاورهشرکت آموزشگران
)خارج از نمونه( تکمیل گرديد و مقدار آلفای کرونباخ 

دست آمد به مختلف پرسشنامههای قسمت برای
(90/0>α>70/0)  زان ضريب پايايی، قابل اين میکه

ها از نرم . برای پردازش داده(2)جدول  باشدقبول می
-استفاده گرديد. تجزيه و تحلیل داده  SPSSwin18افزار

 .ها در دو بخش توصیفی و استنباطی انجام شد

 

 های تحقیق به تفکیک استان و شهرستاننمونه -1جدول  

 نمونه حجم تعداد اعضاء تعداد شرکت شهرستان استان 

 

 

 

 ايالم

 

 

 

 جمع 

 آبدانان

 ايالم

 ايوان

 شهردره

 دهلران

 چرداولشیروان
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 روانسر
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 جانیباباثالث
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3 
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 317 1853 188  جمع کل

 

 متغیرهای پرسشنامه پايايیمیزان  -2 جدول
 متغیر

 یآلفا آزمون
 کرونباخ

 متغیر
 یآلفاآزمون 

 کرونباخ
ای های حرفهمیزان اهمیت صالحیت 

 فرآيند آموزش
های میزان دارا بودن صالحیت

 ای فرآيند آموزشحرفه
 70/0 نیازسنجی 71/0 نیازسنجی 

 
 90/0 اصول تدريس و يادگیری 73/0 اصول تدريس و يادگیری

 76/0 ارائه سازوکارهای 72/0 سازوکارهای ارائه

 86/0 ارزشیابی 78/0 ارزشیابی
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 نتایج و بحث
اي هاي فردي و حرفههدف اول: توصيف ويژگی

 پاسخگويان

آمده از تحقیق نشان داد که، حدود  نتايج به دست

 8/32)مرد و مابقی  درصد( 2/67)دو سوم پاسخگويان 

سال  40/31پاسخگويان زن بودند. متوسط سن درصد( 

سال  40ترين آنها و مسن 22ترين آموزشگر است. جوان

درصد پاسخگويان  3/16داشت. از نظر رشته تحصیلی 

 7/83)آموخته ترويج و آموزش کشاورزی و مابقی دانش

های کشاورزی بودند. از آموخته ساير رشتهدانش درصد(

درصد  64ديپلم، درصد فوقيک نظر سطح تحصیالت 

درصد دکترا،  کي لیسانس ودرصد فوق 34لیسانس، 

باشند. میانگین سابقه عضويت آموزشگران در می

سال بود. میانگین  26/5ای مشاوره خدمات هایشرکت

سال با حداقل  83/4سابقه فعالیت آموزشی آموزشگران 

های به لحاظ شرکت در دوره. سال بود 15 يک و حداکثر

های درصد پاسخگويان در دوره 6/56خدمت، ضمن

های مینه آشنايی با صالحیتخدمت در زضمن

های آموزشگری شرکت کرده بودند. میانگین تعداد دوره

دوره بود  80/2خدمت گذرانده شده آنان ضمن

  (.3)جدول

 

 =n) 297ای پاسخگويان )های فردی و حرفهويژگی -3جدول 

 متغیر سطوح متغیر فراوانی درصد معتبر میانگین انحراف معیار کمینه بیشینه
    2/67   مرد 193 

8/32     جنسیت  زن 94 
 جمع کل - 287 100    
    3/14  42 22-27  

66/3 22 40 سن )سال(  40/31  4/58  171 28-33  

    3/27 و باالتر 34 80   

 جمع کل - 293 100    

    3/16   ترويج و آموزش کشاورزی 48 
7/83     رشته تحصیلی هاساير رشته 246   

 جمع کل - 294 100    

ديپلمفوق 3 1       
 
 سطح تحصیالت

 

 لیسانس 186 64    
    34 

1 

99 
3 

لیسانسفوق  
 دکتری

 جمع کل - 291 100    

    6/23  57 1-3  
 سابقه عضويت در شرکت

ای )سال(خدمات مشاوره  
15 1 35/2  26/5  5/47  115 4-6  

    9/28 و باالتر 7 70   

 جمع کل - 242 100    

    9/43  129 1-3  
 

15/3 1 15 سابقه فعالیت آموزشی )سال(  83/4  2/28  83 4-6  

    9/27 و باالتر 7 82   

 جمع کل - 294 100    

    6/56 شرکت در دوره ضمن خدمت  بلی 158 
4/43     آشنايی با صالحیت آموزشگری  خیر 121 

 جمع کل  - 279 100    

و کمتر 2 78 49      
های ضمن خدمت رهتعداد دو

 )دوره(
8 1 65/1  80/2  9/24  39 3-4  

    1/26 و بیشتر 5 41   

 جمع کل - 158 100    
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هدف دوم و سوم: سنجش ادراک آموزشگران از ميزان 

اي مورد نياز در هاي حرفهاهميت و دارا بودن صالحيت

 فرآيند آموزش 

 هاي نيازسنجیصالحيت

ل میزان اهمیت ها میانگین کبر اساس يافته

 با انحراف معیار 17/3ی نیازسنجی های حیطهصالحیت

ها است که حاکی از اهمیت زياد اين صالحیت 62/0

برای آموزشگران در فرآيند آموزش است. همچنین، 

-میانگین کل میزان دارا بودن پاسخگويان از صالحیت

، در دامنه 77/0معیار  و انحراف 71/2های مزبور 

ر د است که در مقايسه با میزان اهمیت دمتوسط تا زيا

-گینتری قرار دارد. با توجه به نزديکی میانسطح پايین

ها از بندی صالحیتدست آمده، برای اولويتهای به

ضريب تغییرات استفاده شده است. در اين بین، برخی 

، "رجوعشناسايی مشکالت ارباب"ها نظیر صالحیت

از  "بندی برنامهاولويتتعیین "و  "تعیین اهداف برنامه"

هايی همچون های نخست و صالحیتمنظر اهمیت، رتبه

تدوين يک برنامه کار "و  "تهیه برنامه کاری جامع"

ود به خ ها را به لحاظ دارا بودنترين رتبهپايین "ساالنه

ی رسد آموزشگران در شناساياختصاص دادند. به نظر می

ی و احد، اما در طرمشکالت کشاورزان توانايی الزم را دارن

 (.4تدوين برنامه کار يکساله ضعف دارند )جدول 

 هاي اصول تدريس و يادگيريصالحيت

ن ( از ديدگاه آموزشگرا5های جدول )بر اساس يافته

و  "توجه به يادگیری عملی کشاورزان"های صالحیت

از لحاظ "گیری از تجارب کشاورزان در تدريسبهره"

های نخست وزش در اولويتمیزان اهمیت در فرآيند آم

ه ن بقرار گرفتند، اما نتايج نشان داد هر چند آموزشگرا

د، ها در فرآيند آموزش اعتقاد دارناهمیت اين صالحیت

ن و گیری از تجارب کشاورزااما توانايی کمتری در بهره

 يادگیری مشارکتی در جريان فرآيند آموزش دارا 

 باشند.می

 ه  يهاي سازوکارهاي اراصالحيت

ی سازوکارهای ارائه های حیطهبندی صالحیترتبه

ز اارايه مفهوم "، "های گروهیبحث"های نشان داد گويه

ا ها رباالترين رتبه "های علمیگردش"و  "طريق نمايش

به لحاظ میزان اهمیت در فرآيند آموزش به خود 

-رهیافت حل"هايی همچون اختصاص دادند و صالحیت

های پايین را به رتبه "علمیهای گردش"و  "مسأله

لحاظ دارا بودن در بین آموزشگران به خود اختصاص 

 (.6دادند )جدول 

 هاي ارزشيابیصالحيت

( نشان داد که از ديدگاه 7های جدول )يافته

دريافت بازخورد از "هايی نظیر آموزشگران صالحیت

و  "کشاورزان در خصوص تجارب يادگیری در طول دوره

 نسبت به "ت نیازمند به مطالعه بیشترشناسايی مشکال"

حاظ های ارزشیابی از اولويت باالتری به لساير صالحیت

 اهمیت در فرآيند آموزش برخوردار هستند.

 اي چهارگانه فرآيند آموزشهاي حرفهصالحيت

ی ها نشان داد در خصوص هر چهار حیطهيافته

ای فرآيند آموزش، میزان دارا بودن های حرفهصالحیت

ها در قیاس با میزان ادراك موزشگران از اين صالحیتآ

که طوریتر است. بهاز اهمیت برشمرده شده پايین

ای های حرفهمیانگین کل میزان اهمیت صالحیت

نشان از میزان  54/0با انحراف معیار  14/3چهارگانه 

ها داشته در حالی که میانگین اهمیت زياد اين صالحیت

با انحراف  67/2ها ين صالحیتکل میزان دارا بودن ا

نشان از برخورداری متوسط آموزشگران از  69/0معیار 

(. اين نتیجه با 8باشد )جدول های مذکور میصالحیت

 ,Ghimire & Martin )نتايج ديگر محققان همسو است 

2011; Irani et al., 2003; Sorenson et al., 2010; 

Okwoche et al., 2010 .) 
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 (=297nهای نیازسنجی )بندی صالحیترتبه -4جدول 

 اهمیت  دارا بودن

ضريب  رتبه های نیازسنجیصالحیت

 تغییرات

-انحراف

 معیار

ضريب  رتبه *میانگین

 تغییرات

-انحراف

 معیار

 *میانگین

 شناسايی مشکالت ارباب و رجوع 49/3 77/0 220/0 1  95/2 97/0 328/0 1

 تعیین اهداف برنامه 26/3 84/0 257/0 2  78/2 97/0 348/0 3

 های برنامهتعیین اولويت 16/3 90/0 284/0 3  78/2 96/0 345/0 2

های مشورتی گیری از کمیتهتوانايی بهره 11/3 90/0 289/0 4  65/2 01/1 381/0 6

 همکاران و... در نیازسنجی

 تهیه برنامه کاری جامع 20/3 93/0 290/0 5  69/2 05/1 390/0 7

 های برنامه آموزشیتعیین خروجی 01/3 89/0 295/0 6  66/2 97/0 364/0 4

 تعیین شکاف بین آنچه هست و آنچه بايد باشد 09/3 92/0 297/0 7  58/2 97/0 375/0 5

 تدوين يک برنامه کار ساالنه 06/3 94/0 307/0 8  62/2 04/1 396/0 8

 میانگین کل 17/3 62/0    71/2 77/0  

 4=زيادو خیلی 3، زياد=2، متوسط=1م=، ک0=جی*: ه
 

 (=297nهای اصول تدريس و يادگیری )بندی صالحیترتبه -5جدول 
 اهمیت  دارا بودن

ضريب  رتبه های اصول تدريس و يادگیریصالحیت
 تغییرات

-انحراف

 معیار

ضريب  رتبه *میانگین
 تغییرات

-انحراف

 معیار

 *میانگین

 توجه به يادگیری عملی کشاورزان 44/3 76/0 220/0 1  94/2 1 340/0 3

 گیری از تجارب کشاورزان در تدريسبهره 36/3 83/0 247/0 2  86/2 10/1 384/0 7

 های يادگیری مخاطبان برنامهتشخیص سبک 22/3 80/0 248/0 3  71/2 89/0 328/0 2

 شناسايی عوامل مؤثر بر يادگیری 31/3 84/0 253/0 4  78/2 89/0 320/0 1

 ايجاد محیط يادگیری برانگیزاننده 15/3 83/0 263/0 5  63/2 02/1 387/0 9

 تطبیق اهداف يادگیری با نیازهای افراد 22/3 88/0 273/0 6  69/2 98/0 364/0 5

 کاربرد راهبردهای مناسب تدريس و يادگیری متناسب با شرايط 17/3 89/0 280/0 7  70/2 02/1 377/0 6

های خوداکتشافی در هايی برای توسعه مهارتکارگیری روشبه 01/3 87/0 289/0 8  53/2 90/0 355/0 4
 مخاطبان برنامه

 محورهای يادگیرندهاستفاده از روش 3 96/0 320/0 9  54/2 98/0 385/0 8
 میانگین کل 22/3 60/0    72/2 75/0  

 4=زيادو خیلی 3، زياد=2، متوسط=1، کم=0=جی*: ه
 

 (=297nهای سازوکارهای ارائه )دی صالحیتبنرتبه -6جدول 

 اهمیت  دارا بودن

ضريب  رتبه های سازوکارهای ارائهصالحیت
 تغییرات

-انحراف

 معیار

ضريب  رتبه *میانگین
 تغییرات

-انحراف

 معیار

 *میانگین

 های گروهیبحث 12/3 86/0 275/0 1  69/2 98/0 364/0 2

 ارائه يک مفهوم )موضوع( از طريق نمايش 13/3 87/0 277/0 2  60/2 96/0 369/0 4

 های علمیگردش 15/3 91/0 288/0 3  68/2 07/1 399/0 6

مسأله )تشويق کشاورز به جستجوی رهیافت حل 10/3 90/0 290/0 4  57/2 05/1 408/0 7
 آگاهانه برای رسیدن به هدف مشخص(

 مناسب برای ارائه شفاهی هایکاربرد فناوری 01/3 88/0 292/0 5  62/2 85/0 324/0 1

 يافتهارائه سخنرانی سازمان 88/2 93/0 322/0 6  62/2 96/0 366/0 3

 کاربرد فنون پرسشگری 86/2 93/0 325/0 7  45/2 96/0 391/0 5

 های آموزشینمايشگاه 3 01/1 336/0 8  56/2 07/1 417/0 8
 میانگین کل 04/3 62/0    60/2 75/0  

 4=زيادو خیلی 3، زياد=2متوسط=، 1، کم=0=جی*: ه
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 (=297nهای ارزشیابی )بندی صالحیترتبه -7جدول 

 اهمیت  دارا بودن

ضريب  رتبه های ارزشیابیصالحیت

 تغییرات

-انحراف

 معیار

ضريب  رتبه *میانگین

 تغییرات

-انحراف

 معیار

 *میانگین

اورزان در خصوص تجارب دريافت بازخورد از کش 15/3 82/0 260/0 1  64/2 94/0 356/0 2

 يادگیری در طول دوره

 شناسايی مشکالت نیازمند به تحقیق بیشتر 15/3 90/0 285/0 2  74/2 01/1 368/0 4

 ارزشیابی نتايج يادگیری 07/3 88/0 286/0 3  63/2 94/0 357/0 4

 ارزشیابی عملکرد خود به عنوان يک آموزشگر 11/3 90/0 289/0 4  66/2 03/1 387/0 5

 ريزی بعدیهای مؤثر در برنامهاستفاده از داده 07/3 89/0 290/0 5  50/2 08/1 432/0 7

 ارزيابی انتظارات کشاورزان از دوره آموزشی 07/3 94/0 306/0 6  72/2 92/0 338/0 1

تدوين و توسعه ابزارهای پیمايش برای نظرسنجی از  85/2 92/0 322/0 7  47/2 97/0 392/0 6

 خاطب برنامهکشاورزان م

 هاها و نظرسنجیتفسیر نتايج پیمايش 94/2 98/0 333/0 8  45/2 10/1 448/0 8

 میانگین کل 05/3 66/0    60/2 77/0  

 4=زيادو خیلی 3، زياد=2، متوسط=1، کم=0=جی*: ه

 
 (=297nای چهارگانه فرآيند آموزش)های حرفهبندی صالحیترتبه -8جدول 

 اهمیت  دارا بودن

ضريب  رتبه ای چهارگانههای حرفهحیتصال

 تغییرات

-انحراف

 معیار

ضريب  رتبه *میانگین

 تغییرات

-انحراف

 معیار

 *میانگین

 های اصول تدريس و يادگیریصالحیت 22/3 60/0 186/0 1  72/2 75/0 275/0 1

 های نیازسنجیصالحیت 17/3 62/0 195/0 2  71/2 77/0 284/0 2

 های سازوکارهای ارائهصالحیت 04/3 62/0 203/0 3  60/2 75/0 288/0 3

 های ارزسیابیصالحیت 05/3 66/0 216/0 4  60/2 77/0 296/0 4

 میانگین کل 14/3 54/0    67/2 69/0  

 4=زيادو خیلی 3، زياد=2، متوسط=1، کم=0=جی*: ه

 

تعيين تفاوت در ادراک آموزشگران از هدف چهارم: 

ورد نياز در فرآيند آموزش بر اي مهاي حرفهصالحيت

 اي آنانمبناي خصوصيات فردي و حرفه

درصد اطمینان  99( با 9های جدول )بر اساس يافته

داری بین توان بیان داشت که رابطه مثبت و معنیمی

ای و سابقه سابقه عضويت در شرکت خدمات مشاوره

فعالیت آموزشی پاسخگويان با برخورداری آنها از 

ای مورد نیاز در فرآيند آموزش وجود حرفههای صالحیت

داری سابقه عضويت در دارد. با توجه به مثبت و معنی

توان چنین استنباط کرد ای میشرکت خدملت مشاوره

که با افزايش سابقه عضويت پاسخگويان در شرکت 

ای امکان انجام وظايف آموزشی آنان خدمات مشاوره

رور زمان و در حین افزايش پیدا کرده و آموزشگران به م

های مورد نیاز برای ايفای وظیفه آموزشگری صالحیت

گیرند. اين روند مصداق ای خويش را فرا مینقش حرفه

ای است که روند تکاملی دارد و از يادگیری تجربی حرفه

 ;Grudens-Schuck, 2003) سوی برخی محققان

Hunter & Hayes, 1996) .مورد تأکید قرار گرفته است 

يج نشان داد بین سطح تحصیالت پاسخگويان و میزان نتا

ای فرآيند آموزش رابطه های حرفهدارا بودن صالحیت

درصد  95داری وجود دارد. بنابراين با مثبت و معنی

توان نتیجه گرفت که با افزايش سطح اطمینان می

های تحصیالت پاسخگويان وضعیت دارا بودن صالحیت

د. اين يافته با نتايج پژوهش شودر آنان بیشتر می مذکور

(2010) Sharifi et al.   وCole (2010)  همسو و با نتايج

Irani et al.  (2003)و Laki  (2010)باشد. ناهمسو می 
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 (=297nای فرآيند آموزش)های حرفهای پاسخگويان با میزان دارا بودن صالحیتهای فردی و حرفههمبستگی بین ويژگی -9جدول 

 متغیر 
توصیف  داریضريب همبستگی و سطح معنی

 r Sig همبستگی

 - 644/0 028/0 سن

 ضعیف 033/0 127/0* ***سطح تحصیالت

 ضعیف 000/0 247/0** ایسابقه عضويت در شرکت خدمات مشاوره

 سابقه فعالیت آموزشی

 خدمت های ضمنتعداد دوره

**156/0 

013/0- 

008/0 

873/0 

 ضعیف

- 

*P   0.05 
 **P   0.01 

 : ضريب همبستگی اسپيرمن***

 

نتايج حاصل از آزمون مقايسه میانگین نشان داد که 

و  ≥01/0Pداری بین استان محل سکونت )تفاوت معنی

454/3 t=های ( پاسخگويان و میزان دارا بودن صالحیت

ريکه ادراك طوبه  ای فرآيند آموزش وجود داردحرفه

( از میزان دارا بودن =41/93Mآموزشگران استان ايالم )

ای فرآيند آموزش نسبت به های حرفهصالحیت

( بیشتر =49/84Mآموزشگران ساکن استان کرمانشاه )

افراد تمايل  Bem  (1972)(. به اعتقاد 10است )جدول 

به گزارش احساسات واقعی خويش از شرايط احاطه 

رسد با توجه به اينکه میزان ظر میبه ن .شده، دارند

سابقه فعالیت آموزشی آموزشگران استان کرمانشاه 

تری از باشد، اين امر منجر به درك عمیقبیشتر می

اند نقاط ضعف و شرايط فعلی آنان شده و بهتر توانسته

قوت خود را تشخیص دهند و در مقايسه با آموزشگران 

اين بخش اند. ی نمودهتر خود را ارزياباستان ايالم واقعی

که به Sharifi et al.  (2010) از نتايج با نتايج پژوهش

های بررسی مقايسه میانگین وضعیت موجود صالحیت

گری کارگزارن ترويج کشاورزی بر مبنای ای تسهیلحرفه

 خوانی ندارد.اند، هممحل سکونت پاسخگويان پرداخته

 
ای ای فرآيند آموزش بر مبنای خصوصیات فردی و حرفههای حرفهن دارا بودن صالحیتتفاوت ادراك پاسخگويان از میزا -10جدول 

 (=297nآنان)
سطوح  متغیر

 متغیر

 داریسطح معنی مستقل tآزمون  انحراف معیار میانگین فراوانی

 جنسیت
 70/21 91/87 186 مرد

858/0- 392/0 
 32/24 39/90 92 زن

 رشته تحصیلی

ترويج و 

 توسعه

50 24/84 42/26 

337/1- 182/0 

 18/22 02/89 235 ساير 

خدمت آشنايی با شرکت در دوره ضمن

 صالحیت آموزشگری

 84/23 17/88 152 بلی
471/0- 638/0 

 51/21 47/89 120 خیر

 استان 
 72/18 41/93 117 ايالم

**454/3 001/0 
 01/25 49/84 170 کرمانشاه
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اوت در وضعيت مطلوب )اهميت( تعيين تفهدف پنجم: 

اي مورد نياز هاي حرفهو موجود )دارا بودن( صالحيت

 در فرآيند آموزشآموزشگران 

همبسته به منظور  tحاصل از کاربرد آزمون  نتايج

مقايسه میانگین ادراك پاسخگويان در خصوص وضعیت 

 هایموجود )دارا بودن( و مطلوب )اهمیت( صالحیت

دار بین ش حاکی از تفاوت معنیفرآيند آموز ایحرفه

های چهارگانه اين دو وضعیت در خصوص حیطه

)جدول  باشدای فرآيند آموزش میهای حرفهصالحیت

ی وجود شکاف دهندهدار نشان. اين تفاوت معنی(11

صالحیتی بارز در بین آموزشگران بوده و اثربخشی 

 آموزشی آنان را تحت تأثیر قرار خواهد داد. نتايج اين

 .Sepahpanah et alبا نتايج پژوهش    بخش از تحقیق 

خوانی هم Hodges and Burchell (2003)و  (2013)

 دارد.

 
 (=297n)ای فرآيند آموزش های حرفهتفاوت در وضعیت موجود )دارا بودن( و مطلوب )اهمیت( صالحیت -11جدول 

 tآزمون  انحراف معیار میانگین فراوانی سطوح متغیر متغیر 

 همبسته

 داریسطح معنی

 صالحیت نیازسنجی
 01/5 41/25 295 اهمیت

**922/8 000/0 
 23/6 73/21 295 دارا بودن

صالحیت اصول 

 تدريس و يادگیری

 40/5 99/28 293 اهمیت
**975/9 

 

 000/0 78/6 51/24 293 دارا بودن

صالحیت 

 سازوکارهای ارائه

 5 35/24 291 اهمیت
**367/8 000/0 

 04/6 82/20 291 را بودندا

 صالحیت ارزشیابی
 34/5 45/24 297 اهمیت

**157/8 000/0 
 16/6 86/20 297 دارا بودن

ای صالحیت حرفه

 چهارگانه

 93/17 71/103 285 اهمیت
**560/9 000/0 

 11/23 09/88 285 دارا بودن

 

 گيري و پيشنهادهانتيجه

ه عنوان يکی ای بهای خدمات مشاورهشک شرکتبی

از کنشگران جديد در ساختار نظام ترويج کشاورزی 

ايران به منظور افزايش کیفیت خدمات آموزشی بايستی 

چگونگی  -1به چهار مرحله اساسی زير توجه نمايند 

ی های آموزشی برای مخاطبان )حیطهتعیین برنامه

-چگونگی تنظیم اهداف يادگیری برنامه -2نیازسنجی( 

 -3ی اصول تدريس و يادگیری( یطههای آموزشی )ح

ی های آموزشی به مخاطبان )حیطهچگونگی ارائه برنامه

چگونگی ارزيابی اثرات و  -4سازوکارهای ارائه( و 

بدون ی ارزشیابی(، ی آموزشی )حیطههاپیامدهای برنامه

نیاز انجام مراحل فوق وجود آموزشگرانی ترديد پیش

رآيند آموزش در ای فهای حرفهاست که از صالحیت

ی نیازسنجی، اصول تدريس و يادگیری، چهار حیطه

 .ه و ارزشیابی برخوردار باشنديسازوکارهای ارا

تحقیق، ادراك آموزشگران نتايج حاصل از بر اساس 

ای مورد نیاز در های حرفهاز میزان اهمیت صالحیت

بر مبنای مطالعات باشد. فرآيند آموزش در حد زياد می

ها و رفتارهای ، ادراك مثبت، نگرشبرخی محققین

بنابراين، ادراك مطلوب  .کندمثبت را تقويت می

میزان اهمیت پاسخگويان در پژوهش حاضر از 

ای فرآيند آموزش داللت بر انگیزه های حرفهصالحیت

های مذکور بوده مثبت آموزشگران نسبت به صالحیت

که در دو مقوله قابل تأمل است. نخست اينکه 

ران تمايل خود را به اثربخشی بیشتر آموزش از آموزشگ

ای فرآيند های حرفهطريق بهبود سطح فعلی صالحیت

دهند و دوم اينکه، آمادگی خويش را آموزش نشان می

برای به فعلیت رساندن ادراك خويش از میزان اهمیت 

ها در های مذکور جهت بهبود اين صالحیتصالحیت

نی فراهم شده، اعالم های زماهنگام دستیابی به فرصت

 دارند.می

بر اساس بخش ديگری از نتايج، اگرچه میزان دارا 

ای فرآيند های حرفهبودن کلی پاسخگويان از صالحیت

-بندی حیطهقرار دارد، رتبه متوسطیآموزش در سطح 
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ای فرآيند آموزش های حرفههای چهارگانه صالحیت

 رتبهی اصول تدريس و يادگیری حیطه نشان داد،

ی ارزشیابی رتبه آخر را کسب نمود. نخست و حیطه

ادراك، فرآيند روانشناختی وابسته به آگاهی است و 

دربرگیرنده احساسات افراد برای رسیدن به باورهای 

-بنابراين، به نظر می .باشددرست از محیط پیرامون می

رسد در پژوهش حاضر آموزشگران ادراك واقعی خويش 

-و شرايط فعلی هر يک از حیطه را از میزان دارا بودن

ای فرآيند آموزش را های حرفههای چهارگانه صالحیت

نتايج حاصل از مقايسه میانگین ادراك اند. گزارش کرده

پاسخگويان در خصوص وضعیت موجود )دارا بودن( و 

فرآيند آموزش  ایحرفه هایمطلوب )اهمیت( صالحیت

در خصوص  دار بین اين دو وضعیتحاکی از تفاوت معنی

ای فرآيند های حرفههای چهارگانه صالحیتحیطه

ی دهندهدار نشانباشد. اين تفاوت معنیآموزش می

وجود شکاف صالحیتی بارز در بین آموزشگران بوده و 

بر اثربخشی آموزشی آنان را تحت تأثیر قرار خواهد داد. 

گیری از تحقیق، به منظور ها و نتیجهاساس يافته

ند آموزش در بین ای فرآيهای حرفهحیتی صالتوسعه

-شرکتآموزشگران و افزايش کیفیت وظايف آموزشی 

 شود:ه میيای پیشنهادهای زير اراهای خدمات مشاوره

با توجه به اينکه بین وضعیت موجود و مطلوب سطح 

ای فرآيند آموزش آموزشگران تفاوت های حرفهصالحیت

تا به اين شکاف  شودداری وجود دارد، پیشنهاد میمعنی

به عنوان يک فرصت به منظور ارتقای کمی و کیفی اين 

ها و به موازات آن به ارتقای عملکرد وظايف صالحیت

 ای توجه شود.های خدمات مشاورهآموزشی شرکت

ای آموزشگران های تربیت حرفهاساس طراحی برنامه

ای بر ارتقای سطح کمی و های خدمات مشاورهشرکت

ی ارزشیابی، سازوکارهای یب چهار حیطهکیفی به ترت

ه، نیازسنجی و اصول تدريس و يادگیری در يارا

 آموزشگران قرار گیرد.

های ارتقای در تدوين محتوای آموزشی دوره

توانايی "های ی نیازسنجی، قابلیتهای حیطهصالحیت

های مشورتی، توانايی تهیه برنامه گیری از کمیتهبهره

در اولويت " ک برنامه کار ساالنهکاری جامع و تدوين ي

 ريزی قرار گیرند.برنامه

های ارتقای در تدوين محتوای آموزشی دوره

ی اصول تدريس و يادگیری به های حیطهصالحیت

محور و های يادگیرندهاستفاده از روش"های قابلیت

 توجه بیشتری شود. " ايجاد محیط يادگیری برانگیزاننده

های ارتقای ی دورهدر تدوين محتوای آموزش

های ی سازوکارهای ارائه، قابلیتهای حیطهصالحیت

افت کارگیری رهیهای آموزشی و بهاستفاده از نمايشگاه"

 ريزی قرار گیرند.در اولويت برنامه "مسألهحل

های ارتقای در تدوين محتوای آموزشی دوره

استفاده از "های ی ارزشیابی، قابلیتهای حیطهصالحیت

ريزی بعدی و تفسیر نتايج های مؤثر برای برنامهداده

ريزی قرار در اولويت برنامه "هاها و نظرسنجیپیمايش

 گیرند.
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