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چكیده
هدف تحقیق حاضر بررسي عملكرد شغلي مدیران هنرستانهاي كشاورزي استان تهران از دیدگاه
آموزشگران بوده است .تحقیق از نوع پیمایشي و به روش توصیفيـ همبستگي انجام شد .جامعة آماري
تحقیق را آموزشگران هنرستانهاي كشاورزي استان تهران ( )N=01تشكیل دادند كه  42نفر از ایشان به
روش نمونهگیري تصادفي با انتساب متناسب براي نمونه انتخاب شدند .ابزار جمعآوري اطالعات
پرسشنامهاي محققساخته بوده است كه روایي آن با استفاده از نظر برخي از اعضاي هیئت علمي دانشكدة
اقتصاد و توسعة كشاورزي دانشگاه تهران تأیید شد .به منظور تعیین پایایي پرسشنامه از ضریب آلفاي
كرونباخ استفاده شد كه آلفاي بهدستآمده (بین  9/57تا  )9/07نشانگر پایایي مناسب بود .تحلیل دادهها
با استفاده از برنامة نرمافزاري  SPSSانجام شده است .نتایج بیانگر آن بود كه بیشتر آموزشگران سطح
عملكرد شغلي مدیران را در حد متوسط ارزیابي كردند .بر طبق نتایج بین مهارتهاي انساني ،فني و
ادراكي مدیران و عملكرد شغلي ایشان رابطة مثبت و معنيداري در سطح یك درصد وجود دارد .نتایج
حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد كه حدود  71درصد تغییرات عملكرد شغلي از طریق متغیر مهارت
انساني تبیینپذیر است.
واژههايكليدي :آموزشگر ،عملكرد شغلي ،مدیران آموزشي ،مهارت انساني ،هنرستانهاي كشاورزي.

مقدمه
در اوايل قرن بيستم ،متخصصان تعليم و تربيت به طور جدي به
اين باور رسيدند كه مدارس بايد عالوه بر پيگيري برنامههاي
معمول آموزشي ،آموزشهاي فنيوحرفهاي و كشاورزي را نيز
جزء برنامهها و فعاليتهاي خود قرار دهند ( & Khodaviri
 .)Ranjbar, 2006آموزشهاي فنيوحرفهاي رسمي از جمله
آموزشهايي است كه در بسياري از كشورهاي توسعهيافته و در
حال توسعه براي تربيت نيروي كار متخصص و ماهر و تغيير هرم
شغلي از شكل مخروطي به شكل تخممرغي از آن بهره گرفته
* نویسندة مسئول:

تلفن9019-2199320 :

ميشود ( .)Ibidدر رأس هرم اشتغال بخش كشاورزي،
سياستگذاران ،محققان و مديران عالي به تعداد اندك و با
تحصيالت عالي قرار دارند كه از نظر هدايت و توسعة بخش و
توليد نظريه و دانش كشاورزي بسيار بااهميت هستند .سطح
مياني هرم اشتغال كشاورزي شامل مهندسان و مديران ردههاي
مياني است كه كارشناس هستند و حلقة رابط بين سطوح پايين
و رأس هرم بهشمار ميروند .قسمتهاي پايين هرم ،كه بيشترين
مساحت هرم را دربرميگيرند ،شامل تكنيسينها و كارگران
ماهري است كه وظيفة اجراي برنامههاي كشاورزي را برعهده
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دارند و بهطور مستقيم در يكي از زيربخشهاي كشاورزي شاغل
هستند .با توجه به رويكرد كشاورزي علمي و بحث توسعة پايدار،
اين سطح بايد از توانايي و مهارت الزم براي بهكارگيري فرامين
ردههاي باال برخوردار باشد ( )Ibidكه اين امر نيز نيازمند
آموزشهاي فنيوحرفهاي رسمي در بخش كشاورزي است .يكي
از مراكزي كه آموزشهاي فنيوحرفهاي را ارائه ميكند
هنرستانهاي فنيوحرفهاي است .هنرستانهاي كشاورزي به
لحاظ ماهيت توليدي -آموزشي و هزينههايي كه صرف تعمير و
نگهداري كارگاهها ،آزمايشگاهها و ادوات كشاورزي شود و نيز با
توجه به ماهيت شبانهروزي بودن اعتبارات زيادي را ميطلبند
()Sadri, 2007؛ بنابراين بررسي كيفيت هنرستانهاي كشاورزي
و بهبود مستمر عملكرد اين مراكز آموزشي ضرورتي انكارناپذير
است .در اين زمينه ،منابع انساني سرمايههاي بنيادي سازمانها و
منشأ هرگونه تحول و نوآوري در آنها تلقي ميشوند و عملكرد
شغلي اشخاص متغيري مهم و تأثيرگذار در بهرهوري سازماني به
شمار ميرود؛ از اين رو ارزيابي عملكرد شغلي وظيفهاي ضروري
در زمينة سنجش پيشرفت افراد در مسير نيل به اهداف و
مأموريتهاي سازماني است ) .(Asgharpour, 2006عملكرد
شغلي عبارت از نحوة انجام وظايف و مسئوليتهاي واگذارشده به
افراد است ).(Shams, 2004
از سوي ديگر ،به موازات توسعة نظامهاي
آموزشوپرورش مديريت آموزش نيز در اغلب كشورها به
قلمرو مديريتي پراهميتي تبديل شده است؛ چرا كه اگر در
مراكز آموزشي مدير در انجام وظايف خود كوتاهي كند يا
آگاه به وظايف خويش نباشد ،اين ضرر متوجه كل نظام و
آيندة كشور ميشود (Gharaei moghadam, 2003
; .(Khorshidi, 2006از آنجا كه همة منابع در اختيار مدير
است و بر اثر سوء مديريت منابع انرژي و زمان از بين
ميرود ،اثربخشي و كارايي يك مؤسسة آموزشي ،بستگي
مستقيم به مديريت آن مؤسسه دارد و تحول در عرصة
آموزشوپرورش بايد از تحول در مديريت آموزشي آغاز شود
( .)Rahmani,1996تحقيق  (2011) Daggettدربارة
ويژگيهاي مدارس موفق به نقش و اهميت مديران آموزشي،
كه عاملي تأثيرگذار در موفقيت سازمان هستند ،اشاره
كردهاست .مديريت بهوجودآوردن و حفظكردن محيطي
است كه در آن بتوان براي هدفهاي معيني فعاليت كرد و
به طور مؤثر و كارآمد از منابع انساني ،مالي و تكنولوژيكي در
برنامهريزي ،سازماندهي ،بسيج امكانات ،هدايت ،ايجاد
انگيزه ،تقويت ارتباطات و روابط انساني ،بودجهبندي،

هماهنگي ،ارزشيابي و كنترل براي دستيابي به اهداف
سازماني و بر اساس نظام ارزشي مورد قبول بهره برد
(.)Wiles, 2008
در تحقيقات Ghafoorian ،(1992) Behrangy
) (2003و  (2005) Naseriوظايف مديران آموزشي در قالب
مديريت اداري -اجرايي -پشتيباني ،برنامهريزي آموزشي ،نظارت
و رهبري آموزشي و امور فوق برنامه ،ارزشيابي و توسعة سازمان
و كاركنان ،ارتباط با جامعه و والدين ،مديريت بحران ،مشاوره و
راهنمايي تحصيلي -شغلي دانشآموزان ،برنامهريزي تأمين
نيروي انساني و امور مرتبط با كاركنان طبقهبندي شدهاست .در
يافتههاي تحقيق ،(2004) Ghourchian & Mahmoodi
مؤلفههاي ارزيابي عملكرد شغلي مديران آموزشي در ابعاد
ششگانة وظايف ،مهارتها ،ارزشها ،نقشها ،ويژگيها و
عملكردها تقسيمبندي شدهاست؛ همچنين ميتوان وظايف
مديران آموزشي را در شش گروه برنامهريزي آموزشي و
تدريس ،امور دانشآموزان ،امور كاركنان آموزشي ،روابط
مدرسه -اجتماع ،فراهمكردن تسهيالت و تجهيزات آموزشي و
امور اداري و مالي طبقهبندي كرد ( .)Alagheband, 2008سه
دسته از شاخصهايي كه براي ارزيابي عملكرد كاركنان استفاده
ميشوند عبارت از نتايج كار فردي ،رفتارها و ويژگيهاي
كاركنان هستند ) .(Robbins, 1997به اعتقاد Khorshidi
) ،(2006در نظام ارزيابي نيروي انساني هر سازمان بايد از
تركيبي از صفات شخصي و عملكرد عيني فرد استفاده شود.
عملكرد شغلي افراد تحت تأثير عواملي از جمله انگيزش،
رضايت شغلي ،مهارت و تواناييهاي افراد است .انگيزش از
عوامل تأثيرگذار براي خلق محيط كاري مثبت و در نتيجه
عملكرد كارآمدتر و مؤثرتر است ).(Bessell & et al, 2002
رضايت شغلي نيز از عوامل مهمي است كه با انگيزش ارتباط
دارد و بر عملكرد افراد تأثير ميگذارد )(Chen, 2007؛
همچنين نيروي انساني ماهر و توانا در انجام فعاليتهاي
واگذار شده موفق خواهدبود و عملكرد بااليي خواهد داشت؛
ازاينرو كسب مهارتهايي مانند مهارت ارتباطي ،فناوري
اطالعات ،طراحي آموزشي و ارزشيابي براي عملكرد و
موفقيت مديران آموزشي و آموزشگران مهم دانسته شدهاست
) .(Librera, 2004بهطوركلي ،مديران آموزشي بهمنظور
داشتن عملكرد مؤثرتر نيازمند برخورداري از مهارتهاي
خاصي هستند .اين مهارتها را ميتوان به سه دستة
مهارتهاي فني ،انساني و ادراكي طبقهبندي كرد:
مهارت فني ،به معناي توانايي در انجام وظايف خاص است.
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مهارت فني مدير شامل توانايي در برنامهريزي ،بودجهبندي،
كنترل ،كارگزيني ،سازماندهي و هماهنگي است .در اين زمينه،
مديران آموزشي بايد داراي مهارت و تبحر در برنامهريزي
آموزشي ،ارزشيابي آموزشي ،راهنمايي آموزشي ،فنون و
روشهاي تدريس و فنون اداري و مالي آموزش باشند
).(Peterson, 2001
مهارت انساني ،از مهمترين مهارتهايي است كه مديران
آموزشي بايد از آن بهرهمند باشند و به آن توجه كنند.
 )2006( Khorshidiدر بيان شاخصهاي روابط انساني
مديران به درك نيازها و استعدادها ،درك تفاوتهاي فردي،
شناسايي و درك مشكالت افراد ،توان برقراري ارتباط با
ديگران ،توان خوب گوشدادن ،بيان عواطف و احساسات
مثبت و يافتن نكات مثبت در ديگران و تأمين بهداشت رواني
در محيط آموزشي اشاره كرده است.
مهارت ادراكي ،به معناي توانايي تجزيهوتحليل و شناسايي
مسائل و مشكالت پيچيده و گرفتن بهترين تصميم است.
مديران بايد بتوانند از نظر فكري مسائل و مشكالت پيچيده را
شناسايي و تجزيهوتحليل كنند .آنها بايد بتوانند به هنگام
تصميمگيري راه حلهاي مختلف را مشخص و ارزيابي كنند و
در نهايت بهترين راه حل ممكن را برگزينند ( Robbins,
 .)1997از شاخصهاي اندازهگيري مهارت ادراكي ميتوان به
درك اهداف و سياستها ،تفكر استراتژيك ،ايجاد تفكر
كلگرايانه ،درك فرصتها و تهديدها ،حل مسئله و شناسايي
ضعفها و قوتهاي خود اشاره كرد ).(Khorshidi, 2006
در تحقيق حاضر ،با توجه به اهميت مديريت آموزشي در
تربيت نيروي انساني مورد نياز ساير نهادهاي جامعه و اهميت
هنرستانهاي كشاورزي در تأمين نيروي ماهر بخش كشاورزي
و همچنين با در نظر گرفتن تحقيقات و توجه اندكي كه به
هنرستانهاي كشاورزي و بهويژه وضعيت عملكرد شغلي مديران
هنرستانهاي كشاورزي شدهاست ،سعي شده كه به اين مقولة
مهم پرداخته شود و بنابراين هدف كلي تحقيق حاضر بررسي
عملكرد شغلي مديران هنرستانهاي كشاورزي است .در اين
راستا ،بررسي وضعيت عملكرد شغلي مديران بر اساس
تجزيهوتحليل شغل و تعيين وظايف و مسئوليت شغلي و با
نظرسنجي از آموزشگران هنرستانها ،كه در تعامل مستقيم با
مديران هستند ،صورت گرفت .به منظور دستيابي به هدف كلي
اهداف اختصاصي ذيل در نظر گرفته شد:
 بررسي ويژگيهاي فردي و حرفهاي آموزشگران مورد
مطالعه؛
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 بررسي ويژگيهاي فردي و حرفهاي مديران از ديدگاه
آموزشگران؛
 رتبهبندي ديدگاه آموزشگران دربارة گويههاي
تبيينكنندة وظايف مديران (در مورد فرايند آموزش ،امور
هنرجويان ،امور آموزشگران ،روابط هنرستان -اجتماع و امور
پشتيباني)؛
 بررسي مهارتهاي شغلي مديران از ديدگاه
آموزشگران؛
 بررسي رابطة بين مهارتهاي شغلي مديران (انساني،
فني و ادراكي) و عملكرد شغلي ايشان.
مواد و روشها
تحقيق حاضر از نظر ماهيت ،از نوع پژوهشهاي كمي ،از نظر
ميزان كنترل متغيرها از نوع غير آزمايشي و از نظر هدف در
زمرة تحقيقات كاربردي قرار ميگيرد .جامعة آماري تحقيق را
آموزشگران (تخصصي و عمومي) هنرستانهاي كشاورزي استان
تهران (هنرستان كشاورزي امام جعفرصادق(ع) ،شهيد بهشتي،
شهيد رجايي و هنرستان كشاورزي شهيد باهنر) تشكيل دادند
كه تعداد آنان  19نفر بود .در اين تحقيق ،از روش نمونهگيري
تصادفي با انتساب متناسب استفاده شد .تعيين حجم نمونه با
استفاده از فرمول كوكران انجام شد و تعداد نمونة مناسب براي
اين تحقيق  64نفر بهدست آمد .ابزار گردآوري دادهها
پرسشنامهاي محقق ساخته است كه در آن رويكرد ارزيابي
9
بهوسيلة زيردستان مستقيم (آموزشگران) به روش عاملسنجي
طراحي شده است .در روش عاملسنجي ،ابعاد و وظايف شغل
شناسايي و در قالب طيف ليكرت ارزيابي ميشود
) .(Khorshidi, 2006; Saadat, 2007در اين تحقيق،
پس از مرور ادبيات و بررسي پژوهشهاي صورتگرفته
مانند  )2008( Alaghebandو  ،(2005) Naseriعملكرد
شغلي مديران با استفاده از پنج وظيفه شامل وظايف مديران در
زمينة فرايند آموزش ( 91گويه) ،امور مربوط به هنرجويان (91
گويه) ،امور مربوط به آموزشگران ( 1گويه) ،روابط هنرستان–
اجتماع ( 6گويه) و امور پشتيباني ( 11گويه) در طيف ليكرت
سنجيده و بررسي شد .بخش ديگر پرسشنامه مهارتهاي شغلي
مديران را در قالب سه مهارت انساني ( 91گويه) ،فني (94
گويه) و ادراكي ( 91گويه) از ديدگاه آموزشگران در طيف
ليكرت سنجيد .گويههايي مانند «توانايي برقراري روابط

1. Measuring of Factor
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صميمانه با آموزشگران ،توانايي ايجاد انگيزه و عالقة كاري در
آموزشگران ،توانايي رفع اختالفات بين آموزشگران» مهارت
انساني مديران را ارزيابي كرد؛ همچنين براي سنجش مهارت
فني از گويههايي مانند «مهارت در مسائل فني كشاورزي،
مهارت در برنامهريزي درسي ،مهارت در بودجهبندي» و براي
سنجش مهارت ادراكي از گويههايي مانند «توانايي در ارائة راه
حلهاي مختلف و انتخاب بهترين راه حل ،توانايي در شناسايي
مسائل و مشكالت هنرستان و آموزشگران و توانايي در
اولويتبندي مشكالت هنرستان» استفاده شد.
روايي پرسشنامة تحقيق با استفاده از نظر برخي از اعضاي
هيئت علمي دانشكدة اقتصاد و توسعة كشاورزي دانشگاه
تهران تأييد و به منظور تعيين پايايي پرسشنامه از ضريب
آلفاي كرونباخ استفاده شد .به همين منظور ،بر اساس01
پرسشنامة تكميلشده در مرحلة پيشآزمون ميان آموزشگران
آلفاي كرونباخ براي هريك از بخشهاي تشكيلدهندة
پرسشنامهها سنجيده شد .آلفاي بهدستآمده براي بخشهاي
مختلف بين  1/57تا  1/17تعيين شد كه نشانگر پايايي
مناسب بود و بدين ترتيب ابزار پژوهش تأييد و در اختيار
پاسخگويان قرار داده شد .دادههاي بهدستآمده پس از تكميل
پرسشنامهها با استفاده از نرمافزار آماري  SPSSتجزيهوتحليل

شد .تجزيهوتحليل دادهها در دو بخش آمار توصيفي و آمار
استنباطي انجام شده است.
نتایج و بحث
ویژگيهای فردی و حرفهای آموزشگران

نتايج حاصل از بررسي ويژگيهاي فردي و حرفهاي
آموزشگران نشان داد كه تمامي آموزشگران هنرستانهاي
كشاورزي مورد مطالعه ( 911درصد) مرد بودند .بيشترين
فراواني پاسخگويان مربوط به گروه سني  01-01سال (01/1
درصد) بود؛ همچنين  11/6 ،91/6و  11/6درصد پاسخگويان
به ترتيب كمتر از  09سال ،بين  64-61سال و بيشتر از 65
سال سن داشتند .ميانگين سني آنها در حدود  01سال بوده
است .از لحاظ مدرك تحصيلي ،بيشترين فراواني متعلق به
پاسخگوياني بود كه مدرك ليسانس داشتند ( 50/1درصد)؛
همچنين  91/4 ،1/1و  6/6درصد پاسخگويان به ترتيب داراي
مدرك فوقديپلم ،فوقليسانس و دكتري بودند .از لحاظ
وضعيت استخدامي آموزشگران 51/7 ،درصد پاسخگويان
استخدام رسمي بودند و  11/7درصد آنها به صورت پيماني
مشغول به فعاليت بودند.

جدول  .2رتبهبندی دیدگاه آموزشگران دربارة ویژگيهای فردی و حرفهای مدیران ()n =44
گویه

اهميت دادن به نظم و انضباط در انجام فعاليتها
صداقت و درستي در كارها
بردبار و صبور بودن
عالقه داشتن به كار
محرم اسرار و مشاور كاركنان بودن
صميمي و دوستانه بودن رفتار
وقتشناس بودن (ورود زودتر و خروج ديرتر از ساير افراد)
جديت و پشتكار در انجام تصميمها و مسئوليتها
بانشاط و شاداب بودن
توجه به نظرها و خواستههاي ديگران (مشاركت دادن ديگران)
خالق و نوآور بودن

میانگین*

انحراف معیار

رتبه

0/11
0/11
0/11
0/51
0/45
0/47
0/47
0/75
0/76
0/00
0/90

1/15
9/19
9/10
9/10
9/14
9/01
9/66
9/04
9/65
9/00
9/61

9
1
0
6
7
4
5
1
1
91
99

*  =1اصالً  =9خيليكم  =1كم  =0متوسط  =6زياد  =7خيليزياد
رتبهبندی ویژگيهای فردی و حرفهای مدیران هنرستانهای
کشاورزی

رتبهبندي ديدگاه آموزشگران دربارة ويژگيهاي فردي و
حرفهاي مديران هنرستانهاي كشاورزي در جدول  9نشان

داده شده است .نتايج نشان داد كه از ديدگاه آموزشگران
اهميتدادن به نظموانضباط در انجام فعاليتها ،صداقت و
درستي در كارها و بردبار و صبور بودن به ترتيب رتبههاي اول
تا سوم را به خود اختصاص دادند؛ همچنين از ديدگاه

مؤذن و همكاران :بررسي عملكرد مدیران هنرستانهای کشاورزی...

آموزشگران ويژگي خالق و نوآور بودن مديران در رتبة آخر
قرار دارد.
رتبهبندی گویههای تبیینکنندة وظایف مدیران در زمینة
فرایند آموزش

رتبهبندي ديدگاه آموزشگران دربارة گويههاي تبيينكنندة
وظايف مديران در زمينة فرايند آموزش در جدول  1نشان
داده شدهاست .بر طبق نتايج تناسب حوزة فعاليت
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آموزشگران با تخصص آنها (ميانگين=  )0/51و مناسببودن
تعداد آموزشگران دروس عملي (ميانگين=  )0/75به ترتيب
دو رتبة اول و برگزاري كالسهاي تقويتي براي رفع
مشكالت آموزشي هنرجويان (ميانگين=  )1/05رتبة آخر را
به خود اختصاص دادند.

جدول  .2رتبهبندی دیدگاه آموزشگران دربارة گویههای تبیینکنندة وظایف مدیران در زمینة فرایند آموزش
گویه

میانگین*

انحراف معیار

رتبه

تناسب حوزة فعاليت آموزشگران با تخصص آنها
مناسببودن تعداد آموزشگران دروس عملي
مناسببودن تعداد آموزشگران دروس نظري
هدايت و نظارت فعاليتهاي آموزشي در چارچوب برنامه
تدوين برنامة هفتگي هنرستان با مشاركت آموزشگران قبل از شروع سال تحصيلي
برقراري توازن بين ساعتهاي دروس عملي و نظري
توجه به كيفيت برگزاري فعاليتهاي عملي و كارگاههاي آموزشي هنرجويان
پيگيري امور و نظارت مستمر بر كيفيت اجراي فعاليتهاي آموزشي
برگزاري آزمونهاي مختلف بهمنظور آمادگي تحصيلي هنرجويان
برگزاري كالسهاي تقويتي براي رفع مشكالت آموزشي هنرجويان

0/51
0/75
0/60
0/11
0/15
0/16
1/10
1/51
1/05
1/05

9/91
9/01
9/91
9/04
9/61
9/64
9/64
9/70
9/71
9/50

9
1
0
6
7
4
5
1
1
91

*  =1اصالً  =9خيليكم  =1كم  =0متوسط  =6زياد  =7خيليزياد
جدول  .9رتبهبندی دیدگاه آموزشگران دربارة گویههای تبیینکنندة وظایف مدیران در زمینة امور مربوط به هنرجویان
گویه

میانگین*

انحراف معیار

رتبه

تشويق هنرجويان موفق و برتر
توجه به نظرها و خواستههاي هنرجويان
نظارت بر امور انضباطي و حضوروغياب هنرجويان
تالش براي شناساندن هنرستان به مدارس راهنمايي و دبيرستانهاي منطقه
تالش براي شناسايي هنرجويان بيبضاعت و كمك به آنها
راهنمايي تحصيلي و شغلي هنرجويان از سوي افراد صاحب صالحيت
توجه به وضعيت بهداشت و سالمت هنرجويان و بهكارگيري افراد متخصص در اين زمينه
شناسايي مراكز مناسب بهمنظور اشتغال هنرجويان و معرفي آنها به اين مراكز
مشاركتدادن هنرجويان در توليد و بهرهبرداري از توليدات هنرستان
برگزاري فوق برنامههاي مختلف و نمايشگاهها و جشنوارههايي از فعاليتها و توليدات هنرجويان
فراهم كردن شرايط آموزش و استفادة هنرجويان از كامپيوتر و اينترنت
برگزاري جلسات غير رسمي با هنرجويان براي شناسايي نيازها و عاليق آنها

0/11
1/11
1/11
1/10
1/10
1/11
1/51
1/45
1/71
1/61
1/16
1/11

9/67
9/77
9/41
9/41
9/40
9/41
9/75
9/74
9/19
9/75
9/44
9/40

9
1
0
6
7
4
5
1
1
91
99
91

* =1اصالً  =9خيليكم  =1كم  =0متوسط  =6زياد  =7خيليزياد
رتبهبندی گویههای تبیینکنندة وظایف مدیران در زمینة
امور هنرجویان

رتبهبندي ديدگاه آموزشگران دربارة گويههاي تبيينكنندة
وظايف مديران در زمينة امور مربوط به هنرجويان در جدول0

آمده است .همانطور كه مشاهده ميشود ،نتايج رتبهبندي
گويهها نشانگر آن بود كه تشويق هنرجويان موفق و برتر
(ميانگين=  ،)0/11توجه به نظرها و خواستههاي هنرجويان
(ميانگين=  )1/11و نظارت بر امور انضباطي و حضور و غياب
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هنرجويان (ميانگين=  )1/11به ترتيب در رتبههاي اول تا
سوم وظايف مديران در زمينة امور هنرجويان قرار داشتند؛
همچنين فراهمكردن شرايط آموزش و استفادة هنرجويان از
كامپيوتر و اينترنت (ميانگين=  )1/16در رتبة آخر قرار گرفت.
رتبهبندی گویههای تبیینکنندة وظایف مدیران در زمینة
امور مربوط به آموزشگران

رتبهبندي ديدگاه آموزشگران دربارة گويههاي تبيينكنندة

وظايف مديران در زمينة امور مربوط به آموزشگران در
جدول  6آمده است .بر طبق نتايج نظارت بر حضوروغياب
آموزشگران (ميانگين=  )0/11و ارزيابي عملكرد آموزشگران
(ميانگين=  )0/11دو رتبة اول و فراهمكردن خدمات براي
رفت و آمد آموزشگران (ميانگين=  )9/11در رتبة آخر
وظايف مديران در زمينة امور مربوط به آموزشگران قرار
داشت.

جدول  .4رتبهبندی دیدگاه آموزشگران دربارة گویههای تبیینکنندة وظایف مدیران در زمینة امور مربوط به آموزشگران
گویه

میانگین*

انحراف معیار

رتبه

0/11
0/11
1/17
1/05
1/51
1/45
1/49
1/97
9/11

9/01
9/66
9/65
9/51
9/70
9/46
9/17
9/71
9/10

9
1
0
6
7
4
5
1
1

نظارت بر حضوروغياب آموزشگران
ارزيابي عملكرد آموزشگران
برگزاري جلسات رسمي با آموزشگران در مورد مسائل و مشكالت هنرستان
تشويق و ترغيب آموزشگران به مطالعه و پژوهش بهمنظور بهبود عملكرد خود
تأمين شرايط مناسب كار و فعاليت براي آموزشگران
شناسايي و استفادة بهينه از استعدادها و تواناييهاي آموزشگران
تقدير از آموزشگران موفق
تالش براي برگزاري دورههاي آموزش ضمن خدمت براي آموزشگران
فراهم كردن خدمات مناسب براي رفت و آمد آموزشگران
* =1اصالً  =9خيليكم  =1كم  =0متوسط  =6زياد  =7خيليزياد
رتبهبندی گویههای تبیینکنندة وظایف مدیران در زمینة
روابط هنرستان– اجتماع

رتبهبندي ديدگاه آموزشگران دربارة گويههاي تبيينكنندة
وظايف مديران در زمينة روابط هنرستان – اجتماع در
جدول  7نشان داده شده است .ارتباط با نهادهاي دولتي و

خصوصي كشاورزي بهمنظور تأمين نيازهاي مالي ،آموزشي و
غيره (ميانگين=  )1/10و تعامل و دعوت از كشاورزان خبرة
منطقه بهمنظور استفاده از تجربيات آنها (ميانگين= )9/51
به ترتيب رتبة اول و آخر وظايف مديران در زمينة روابط
هنرستان – اجتماع را به خود اختصاص دادند.

جدول  .2رتبهبندی دیدگاه آموزشگران دربارة گویههای تبیینکنندة وظایف مدیران در زمینة روابط هنرستان– اجتماع
گویه

میانگین*

انحراف معیار

رتبه

ارتباط با نهادهاي دولتي و خصوصي كشاورزي بهمنظور تأمين نيازهاي مالي ،آموزشي و غيره
ارتباط هنرستان با ساير هنرستانهاي استان تهران
برگزاري جلسات منظم با اولياي هنرجويان
تعامل و دعوت از كشاورزان خبرة منطقه بهمنظور استفاده از تجربيات آنها

1/10
1/51
1/51
9/51

9/49
9/01
9/65
9/51

9
1
0
6

*  =1اصالً  =9خيليكم  =1كم  =0متوسط  =6زياد  =7خيليزياد
رتبهبندی گویههای تبیینکنندة وظایف مدیران در زمینة
امور پشتیباني

رتبهبندي ديدگاه آموزشگران دربارة گويههاي تبيينكنندة
وظايف مديران در زمينة امور پشتيباني در جدول  4نشان
داده شده است .همانطور كه مشاهده ميشود ،نظارت بر
توليد و فروش محصوالت واحدهاي توليدي -آموزشي
(ميانگين= ،)0/05آمادهبودن كالسها قبل از شروع سال

تحصيلي (ميانگين= )0/14و برگزاري مرتب شوراي هنرستان
(ميانگين= )0/95بهترتيب سه رتبة اول وظايف مديران در
زمينة امور پشتيباني بودند؛ همچنين بهروزبودن امكانات
آزمايشگاهها و كارگاهها (ميانگين=  )1/00و دسترسي به
كتابخانه در اوقات مقرر (ميانگين=  )1/01دو مورد آخر اين
دسته از وظايف بودند.

مؤذن و همكاران :بررسي عملكرد مدیران هنرستانهای کشاورزی...
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جدول  .4رتبهبندی دیدگاه آموزشگران دربارة گویههای تبیینکنندة وظایف مدیران در زمینة امور پشتیباني
گویه

نظارت بر توليد و فروش محصوالت واحدهاي توليدي -آموزشي
آمادهبودن كالسها قبل از شروع سال تحصيلي
برگزاري مرتب شوراي هنرستان
نظارت مداوم بر مجهز و پاكيزه بودن سالن غذاخوري و كيفيت غذاي تهيهشده
متناسببودن موضوع كتابها و نشريات كتابخانة هنرستان با رشتههاي تخصصي
فراهمبودن رسانههاي كمك آموزشي
ارتباط مستمر با سرايدار هنرستان
استفاده از رايانه بهمنظور ساماندهي امور اداري و ثبت اسناد و مدارك
حفاظت مناسب از امكانات و داراييها
تناسب حوزة فعاليت و تخصص كاركنان غيرآموزشي
راحت و مناسب بودن اتاق استراحت آموزشگران
فراهمبودن امكانات ضروري در خوابگاه
سالم و قابل استفاده بودن وسايل موجود در كارگاهها و آزمايشگاهها
مناسببودن تعداد كاركنان غيرآموزشي هنرستان براي انجام فعاليتها
مجهزبودن كتابخانة هنرستان به كتابها و نشريات جديد
مناسببودن تعداد كتابها و نشريات كتابخانه
مناسببودن امكانات و فضاي ورزشي هنرستان
كافيبودن امكانات آزمايشگاهها و كارگاهها
بهروزبودن امكانات آزمايشگاهها و كارگاهها
دسترسي به كتابخانه در اوقات مقرر

میانگین*

انحراف معیار

رتبه

0/05
0/14
0/95
1/11
1/10
1/11
1/51
1/54
1/51
1/40
1/49
1/71
1/71
1/71
1/75
1/71
1/05
1/00
1/00
1/01

9/76
9/64
9/91
9/01
9/61
9/77
9/41
9/45
9/65
9/77
9/75
9/05
9/64
9/77
9/76
9/61
9/76
9/41
9/41
9/71

9
1
0
6
7
4
5
1
1
91
99
91
90
96
97
94
95
91
91
11

* =1اصالً  =9خيليكم  =1كم  =0متوسط  =6زياد  =7خيليزياد

عملكرد شغلي مدیران هنرستانهای کشاورزی
با جمعبندي تمام گويههاي مرتبط با عملكرد شغلي مديران
(فرايند آموزش ،امور مربوط به هنرجويان ،امور مربوط به
آموزشگران ،روابط هنرستان -اجتماع و امور پشتيباني) حداقل
نمرة عملكرد شغلي ( )77×1و حداكثر نمره ( )77×7محاسبه و
در نهايت عملكرد شغلي در سه سطح ضعيف ( ،)1-19متوسط
( )11-910و قوي ( )916-157دستهبندي شد .نتايج نشان داد
كه بيشتر پاسخگويان ( 59/5درصد) سطح عملكرد شغلي
مديران خود را در حد متوسط و همچنين  91/1و  95/6درصد
آموزشگران سطح عملكرد شغلي مديران خود را به ترتيب در
حد ضعيف و قوي ارزيابي كردند.
بررسي مهارتهای شغلي مدیران از دیدگاه آموزشگران

مهارتهاي شغلي مديران در قالب سه مهارت انساني ،فني و
ادراكي سنجيده و بررسي شد .بر اساس نتايج بهدستآمده از
آموزشگران مديران داراي مهارت انساني ميانگين 74/65
(از  )11و انحراف معيار  11/10داشتند؛ همچنين مهارت

فني مديران داراي ميانگين ( 71/01از  )11و انحراف معيار
 91/61و مهارت ادراكي آنها داراي ميانگين ( 01/16از )41
و انحراف معيار  90/71بود .همانطور كه مشاهده ميشود،
آموزشگران مهارتهاي مديران خود را در هر سه طبقه از
سطح متوسط كمي بيشتر ارزيابي كردهاند.
بررسي رابطة بین عملكرد شغلي مدیران و مهارتهای
شغلي آنها

به منظور بررسي رابطة بين عملكرد شغلي مديران با
مهارتهاي انساني ،فني و ادراكي آنها از ضريب همبستگي
پيرسون استفاده شد كه نتايج آن در جدول  5آمده است.
جدول  .2همبستگي بین متغیرهای تحقیق و عملكرد شغلي مدیران

متغير

ضريب همبستگي

سطح معنيداري

مهارت انساني
مهارت ادراكي
مهارت فني

**1/511
**1/419
**1/766

1/111
1/111
1/111

** معنيداري در سطح %9
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همانطور كه مشاهده ميشود ،بين عملكرد شغلي و هر
سه مهارت انساني ،فني و ادراكي رابطة مثبت و معنيداري
در سطح يك درصد وجود دارد .در تحقيق Spreitzer
) ،(1995به رابطة معنيدار بين مهارت انساني و عملكرد
شغلي )1996) Dicentia & Gifti ،به رابطة معنيدار بين
مهارت فني و عملكرد شغلي و )1996) Lari & Zamani
به رابطة معنيدار بين مهارت ادراكي و عملكرد شغلي اشاره
شده است .همانطور كه مشاهده ميشود ،بين نتايج اين
تحقيق و تحقيقات ذكرشده همخواني وجود دارد.
بهمنظور پيشبيني چگونگي تأثير متغيرهاي مستقل بر
متغير وابستة عملكرد شغلي به انجام تحليل رگرسيون
مبادرت شد .براي اين منظور متغيرهاي تحقيق با استفاده از
برنامة  SPSSبا روش گامبهگام وارد مدل شد .نتايج نشان
داد كه تنها متغير مهارت انساني وارد معادله شد و ميزان
ضريب تعيين برابر با  1/791به دست آمد؛ به عبارتي ديگر،
حدود  79درصد تغييرات متغير وابسته از طريق متغير
مهارت انساني توجيهپذير است .بر اساس نتايج معادلة زير را
ميتوان ارائه كرد:
Y= 103070 + 13477 X1
كه در آن =Y :عملكرد شغلي و  = X1مهارت انساني است.
 (1997) Robbinsدر مطالعة خود بيان كرد كه مهارت
انساني در موفقيت مديران بيشترين اهميت را دارد .با توجه
به اينكه مراكز آموزشي سازمانهايي هستند كه درونداد،
فرايند و برونداد آن انسان است و همة فرايندهاي آن را
انسانها انجام ميدهند و بهزعم  (2006) Khorshidiنيز
مهارت انساني مهمترين عاملي است كه مديران آموزشي بايد
به آن توجه كنند ،بهمنظور بهبود عملكرد شغلي مديران
انتصاب آنها از ميان افرادي كه داراي ويژگيهاي شخصي و
حرفهاي و مهارت انساني مورد نياز هستند ضرورت دارد و با
بهبود مهارت انساني مديران عملكرد آنها نيز بهبود
خواهديافت .اين موضوع در تحقيق Stavrou-Costea
) (2005نيز تأييد شده است .تواناييهايي مانند برقراري
روابط صميمانه با آموزشگران ،واضح و قابل فهم صحبت
كردن ،فراهمكردن شرايط تعامل افكار و تجربهها بين
آموزشگران ،استفاده از لحني مثبت در بيان خواستهها و
نظرها و ايجاد انگيزه و عالقة كاري در آموزشگران از جمله
تواناييهايي است كه بايد مورد توجه قرار گيرند.

نتیجهگیری و پیشنهادها
امروزه ،ارتباط و تأثير متقابل نظام آموزشوپرورش در همة
نهادها و سازمانهاي اجتماعي ،اقتصادي ،سياسي و فرهنگي
باعث شده است كه نياز به مديريت سنجيده ،هوشمندانه و
باكيفيت در اين نهاد اساسي اجتماع بيش از پيش احساس
شود؛ بهطوري كه ضروري است مديران تحصيلكرده و مجرب
كه استعدادها ،تواناييها و صالحيتهاي الزم را دارند،
مسئوليت سازمانهاي آموزشي را بر عهده بگيرند تا با استفاده
از علم و هنر مديريت نظام آموزشوپرورش كشور را به سوي
پيشرفت و تعالي سوق دهند و زمينههاي شكوفايي در ساير
سازمانهاي جامعه را فراهم سازند .با توجه به اهميت بخش
كشاورزي و نيز اهميت هنرستانهاي كشاورزي ،در اين مقاله
به بررسي عملكرد شغلي مديران هنرستانهاي كشاورزي
پرداختهشد .يافتههاي اين مقاله براي مديريت منابع انساني
سازمان آموزشوپرورش در زمينة برنامهريزي آموزش ضمن
خدمت كاركنان و مديران هنرستانهاي كشاورزي قابل
استفاده است؛ همچنين از آنجا كه يافتههاي تحقيق نمايانگر
ارزيابي از عملكرد مديران آموزشي است ،كمك شاياني به
مديران آموزشي هنرستانهاي كشاورزي در راستاي شناخت و
آگاهي از ضعفها و قوتهاي خود ميكند تا آنها بتوانند در
جهت رفع ضعفهاي خود بكوشند.
از ديدگاه آموزشگران ،مديران هنرستانها خالقيت و
نوآوري الزم را ندارند و آموزشگران را نيز به خالقيت و
نوآوري تشويق نميكنند كه اين امر آثار سويي بر عملكرد
هنرستان دارد و مانع استفادة بهينه از شرايط و امكانات
موجود و پرورش هنرجويان خالق و نوآوري ميشود كه نياز
بازار كار امروزند؛ همچنين از ديدگاه آموزشگران مديران به
نظرها و خواستههاي ديگران توجهي ندارند .با توجه به
اهميت مشاركت در ميزان پذيرش اهداف ،ايجاد فضاي
حمايتي و تعهد و محبت در بين افراد ضرورت دارد .بهمنظور
بهبود عملكرد شغلي مديران و در نتيجه عملكرد شغلي
آموزشگران و پيشرفت تحصيلي هنرجويان الزم است موارد
ذكرشده -همانطور كه (2005) Doaei & Mortazavi
نيز به آنها اشاره كردهاند -مورد توجه مديران قرار گيرند.
نتايج نشان داد كه دعوت از كشاورزان خبرة منطقه
بهمنظور استفاده از تجربيات آنها از مواردي بود كه مديران
به آن توجه زيادي نداشتند .با توجه به اينكه ارتباط مراكز
آموزشي با جامعه براي كمك به آموزش مناسب و متناسب
با نياز حائز اهميت است ،دعوت از كشاورزان خبرة منطقه
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تواناييها و ويژگيهاي كاركنان و فرصت فعاليت قرار دارد؛
بنابراين اگر بخواهيم عملكرد را به صورتي دقيق بررسي و
 ضروري است تا به تمام عوامل فوق توجه،پيشبيني كنيم
 براي جلوگيري از گستردگي، در تحقيق حاضر.شود
 كه-پرسشنامه تنها به بررسي مهارتهاي مديران آموزشي
-يكي از عوامل مهم تأثيرگذار بر عملكرد شغلي هستند
پرداختهشد؛ از اينرو ضروري است تا در تحقيقات آتي
عملكرد شغلي مديران با در نظر گرفتن همة عوامل
.تأثيرگذار بررسي شود
 در راستاي تكميل اين پژوهش مواردي براي،در نهايت
:تحقيقات آتي به شرح ذيل پيشنهاد ميشود
، بررسي نيازهاي آموزشي ضمن خدمت مديرانآموزشگران و ساير كاركنان هنرستانهاي كشاورزي طبق
الگوهاي نيازسنجي آموزشي؛
 بررسي عوامل خرد و كالن تأثيرگذار بر عملكرد شغليمديران و آموزشگران هنرستانهاي كشاورزي؛
 بررسي شاخصهاي مورد نياز شغلي بهمنظور گزينش.مديران و آموزشگران هنرستانهاي كشاورزي

(كه احتماالً زمينهاي وسيع و تمكن مالي دارند) ضمن
،اينكه زمينة استفاده از تجربيات آنها را فراهم ميسازد
زمينة تعامل كشاورزان و هنرجويان و اشتغال هنرجويان را
ايجاد ميكند؛ همچنين با توجه به نتايج پيشنهاد ميشود از
طريق برگزاري دورههاي آموزش ضمن خدمت در راستاي
بهبود مهارتها و صالحيتهاي شغلي مديران برنامهريزي و
.اقدامات الزم صورت گيرد
با وجود اهميت و ضرورت انجام تحقيقاتي در زمينة
 تحقيق حاضر با،عملكرد شغلي مديران و مسئوالن آموزشي
 محدوديتهايي از قبيل.محدوديتهايي مواجه بود
سختگيري مسئوالن سازمانهاي مربوط به موضوع تحقيق
و حساسبودن عنوان پژوهش و وجود نگرانيهايي در
پژوهشگر در زمينة پاسخگونبودن بر مبناي حقيقت از جمله
 بهمنظور.مواردي بود كه حساسيت امر را دوچندان ميكرد
رفع چنين محدوديتهايي تالش شد تا پرسشها به گونهاي
مطرح شوند كه حساسيتبرانگيز نباشند و پاسخگويان را
دچار سوگيري و مخالفت با اجراي تحقيق نكنند و بدين
 شايان ذكر است.ترتيب دقت و صحت تحقيق افزايش يابد
، مهارت،كه عملكرد شغلي افراد تحت تأثير انگيزشها
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