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 چكیده
 

هاي كشاورزي استان تهران از دیدگاه  نهدف تحقیق حاضر بررسي عملكرد شغلي مدیران هنرستا

ـ همبستگي انجام شد. جامعة آماري  است. تحقیق از نوع پیمایشي و به روش توصیفي  آموزشگران بوده

نفر از ایشان به  42( تشكیل دادند كه N=01هاي كشاورزي استان تهران ) تحقیق را آموزشگران هنرستان

آوري اطالعات  ابزار جمعانتخاب شدند.  نمونه براي گیري تصادفي با انتساب متناسب روش نمونه

 ةت علمي دانشكدئاز اعضاي هی كه روایي آن با استفاده از نظر برخي است  ساخته بودهاي محقق   پرسشنامه

ضریب آلفاي از  پرسشنامه پایایيبه منظور تعیین  شد.كشاورزي دانشگاه تهران تأیید  ةاقتصاد و توسع

ها  . تحلیل دادهبودمناسب نشانگر پایایي (  07/9تا  57/9آمده )بین  دست كه آلفاي بهاستفاده شد كرونباخ 

است. نتایج بیانگر آن بود كه بیشتر آموزشگران سطح   انجام شده SPSSافزاري  با استفاده از برنامة نرم

ني، فني و هاي انسا عملكرد شغلي مدیران را در حد متوسط ارزیابي كردند. بر طبق نتایج بین مهارت

داري در سطح یك درصد وجود دارد. نتایج  ادراكي مدیران و عملكرد شغلي ایشان رابطة مثبت و معني

درصد تغییرات عملكرد شغلي از طریق متغیر مهارت  71حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد كه حدود 

 است. پذیر انساني تبیین
 

 .هاي كشاورزي آموزشي، مهارت انساني، هنرستانمدیران   عملكرد شغلي،، آموزشگر هايكليدي:واژه
 

 مقدمه 
تربيت به طور جدي به   و  در اوايل قرن بيستم، متخصصان تعليم

هاي  اين باور رسيدند كه مدارس بايد عالوه بر پيگيري برنامه
اي و كشاورزي را نيز  حرفه و هاي فني آموزش معمول آموزشي، 

 & Khodaviriقرار دهند )هاي خود  ها و فعاليت جزء برنامه

Ranjbar, 2006 .)اي رسمي از جمله  حرفه و هاي فني آموزش
يافته و در  بسياري از كشورهاي توسعه در كه هايي است آموزش

هرم و تغيير متخصص و ماهر  حال توسعه براي تربيت نيروي كار
گرفته مرغي از آن بهره  شغلي از شكل مخروطي به شكل تخم

ر رأس هرم اشتغال بخش كشاورزي، د (.Ibid) شود مي
محققان و مديران عالي به تعداد اندك و با   گذاران، سياست

تحصيالت عالي قرار دارند كه از نظر هدايت و توسعة بخش و 
اهميت هستند. سطح  توليد نظريه و دانش كشاورزي بسيار با

هاي  مياني هرم اشتغال كشاورزي شامل مهندسان و مديران رده
كه كارشناس هستند و حلقة رابط بين سطوح پايين  مياني است

هاي پايين هرم، كه بيشترين  روند. قسمت شمار مي و رأس هرم به
ها و كارگران  گيرند، شامل تكنيسين مساحت هرم را دربرمي

هاي كشاورزي را برعهده  ماهري است كه وظيفة اجراي برنامه
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ورزي شاغل هاي كشا طور مستقيم در يكي از زيربخش دارند و به
هستند. با توجه به رويكرد كشاورزي علمي و بحث توسعة پايدار، 

كارگيري فرامين  اين سطح بايد از توانايي و مهارت الزم براي به
( كه اين امر نيز نيازمند Ibidهاي باال برخوردار باشد ) رده

اي رسمي در بخش كشاورزي است. يكي  حرفه و هاي فني آموزش
كند  اي را ارائه مي حرفه و هاي فني از مراكزي كه آموزش

هاي كشاورزي به  است. هنرستان اي حرفه و هاي فني هنرستان
هايي كه صرف تعمير و  آموزشي و هزينه -لحاظ ماهيت توليدي

ها و ادوات كشاورزي شود و نيز با  ها، آزمايشگاه نگهداري كارگاه
لبند ط روزي بودن اعتبارات زيادي را مي توجه به ماهيت شبانه

(Sadri, 2007؛ بنابراين بررسي كيفيت هنرستان)  هاي كشاورزي
ناپذير  و بهبود مستمر عملكرد اين مراكز آموزشي ضرورتي انكار

ها و  هاي بنيادي سازمان منابع انساني سرمايه  است. در اين زمينه،
شوند و عملكرد  ها تلقي مي منشأ هرگونه تحول و نوآوري در آن

وري سازماني به  مهم و تأثيرگذار در بهره شغلي اشخاص متغيري
اي ضروري  شغلي وظيفه  رود؛ از اين رو ارزيابي عملكرد شمار مي

در زمينة سنجش پيشرفت افراد در مسير نيل به اهداف و 
. عملكرد (Asgharpour, 2006)هاي سازماني است  مأموريت

ه هاي واگذارشده ب شغلي عبارت از نحوة انجام وظايف و مسئوليت
 . (Shams, 2004)افراد است 

هاي  از سوي ديگر، به موازات توسعة نظام
پرورش مديريت آموزش نيز در اغلب كشورها به  و آموزش

در  اگر است؛ چرا كه  اهميتي تبديل شده  قلمرو مديريتي پر
كند يا  كوتاهيانجام وظايف خود  دردير م مراكز آموزشي

توجه كل نظام و اين ضرر م ،نباشد يشآگاه به وظايف خو
 Gharaei moghadam, 2003)شود  ميكشور  ةآيند

(Khorshidi, 2006; از آنجا كه همة منابع در اختيار مدير .
است و بر اثر سوء مديريت منابع انرژي و زمان از بين 

رود، اثربخشي و كارايي يك مؤسسة آموزشي، بستگي  مي
 مستقيم به مديريت آن مؤسسه دارد و تحول در عرصة

پرورش بايد از تحول در مديريت آموزشي آغاز شود  و آموزش
(Rahmani,1996تحقيق .)Daggett  (2011)  دربارة

هاي مدارس موفق به نقش و اهميت مديران آموزشي،  ويژگي
كه عاملي تأثيرگذار در موفقيت سازمان هستند، اشاره 

كردن محيطي  آوردن و حفظ وجود است. مديريت به كرده
هاي معيني فعاليت كرد و  ن بتوان براي هدفاست كه در آ

به طور مؤثر و كارآمد از منابع انساني، مالي و تكنولوژيكي در 
ريزي، سازماندهي، بسيج امكانات، هدايت، ايجاد  برنامه

بندي،  انگيزه، تقويت ارتباطات و روابط انساني، بودجه

هماهنگي، ارزشيابي و كنترل براي دستيابي به اهداف 
و بر اساس نظام ارزشي مورد قبول بهره برد  سازماني

(Wiles, 2008.) 
   Behrangy  (1992)،Ghafoorianدر تحقيقات

وظايف مديران آموزشي در قالب  Naseri  (2005)و  (2003)
ريزي آموزشي، نظارت  پشتيباني، برنامه -اجرايي -مديريت اداري

سازمان  و رهبري آموزشي و امور فوق برنامه، ارزشيابي و توسعة
، مشاوره و  ، ارتباط با جامعه و والدين، مديريت بحران و كاركنان

ريزي تأمين  آموزان، برنامه شغلي دانش -راهنمايي تحصيلي
است. در  بندي شده نيروي انساني و امور مرتبط با كاركنان طبقه

، Ghourchian & Mahmoodi  (2004)هاي تحقيق يافته
ي مديران آموزشي در ابعاد هاي ارزيابي عملكرد شغل مؤلفه

ها و  ها، ويژگي نقش  ها، ارزش  ها، مهارت  ششگانة وظايف،
توان وظايف  است؛ همچنين مي بندي شده عملكردها تقسيم

ريزي آموزشي و  مديران آموزشي را در شش گروه برنامه
روابط   ، امور كاركنان آموزشي، آموزان ، امور دانش تدريس
و   آموزشي  كردن تسهيالت و تجهيزات فراهم  اجتماع، -مدرسه

(. سه Alagheband, 2008بندي كرد ) امور اداري و مالي طبقه
هايي كه براي ارزيابي عملكرد كاركنان استفاده  دسته از شاخص

هاي  رفتارها و ويژگي  شوند عبارت از نتايج كار فردي، مي
 Khorshidiبه اعتقاد  (Robbins, 1997).كاركنان هستند 

، در نظام ارزيابي نيروي انساني هر سازمان بايد از (2006)
 تركيبي از صفات شخصي و عملكرد عيني فرد استفاده شود. 

عملكرد شغلي افراد تحت تأثير عواملي از جمله انگيزش، 
است. انگيزش از   هاي افراد رضايت شغلي، مهارت و توانايي

ه عوامل تأثيرگذار براي خلق محيط كاري مثبت و در نتيج
 .(Bessell & et al, 2002)عملكرد كارآمدتر و مؤثرتر است 

رضايت شغلي نيز از عوامل مهمي است كه با انگيزش ارتباط 
؛ (Chen, 2007)گذارد  دارد و بر عملكرد افراد تأثير مي

هاي  همچنين نيروي انساني ماهر و توانا در انجام فعاليت
داشت؛  خواهد بود و عملكرد بااليي  واگذار شده موفق خواهد

  هايي مانند مهارت ارتباطي، فناوري رو كسب مهارت ازاين
اطالعات، طراحي آموزشي و ارزشيابي براي عملكرد و 

است  موفقيت مديران آموزشي و آموزشگران مهم دانسته شده
Librera, 2004) (منظور  طوركلي، مديران آموزشي به . به

هاي  ز مهارتداشتن عملكرد مؤثرتر نيازمند برخورداري ا
توان به سه دستة  ها را مي خاصي هستند. اين مهارت

 بندي كرد: هاي فني، انساني و ادراكي طبقه مهارت
مهارت فني، به معناي توانايي در انجام وظايف خاص است. 
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بندي،  ريزي، بودجه مهارت فني مدير شامل توانايي در برنامه
  ر اين زمينه،كنترل، كارگزيني، سازماندهي و هماهنگي است. د

ريزي  مديران آموزشي بايد داراي مهارت و تبحر در برنامه
آموزشي، ارزشيابي آموزشي، راهنمايي آموزشي، فنون و 

هاي تدريس و فنون اداري و مالي آموزش باشند  روش
(Peterson, 2001) . 

هايي است كه مديران  ترين مهارت مهارت انساني، از مهم
ند باشند و به آن توجه كنند. م آموزشي بايد از آن بهره

Khorshidi (2006در بيان شاخص )  هاي روابط انساني
هاي فردي،  مديران به درك نيازها و استعدادها، درك تفاوت

شناسايي و درك مشكالت افراد، توان برقراري ارتباط با 
دادن، بيان عواطف و احساسات  ديگران، توان خوب گوش

گران و تأمين بهداشت رواني مثبت و يافتن نكات مثبت در دي
 است.  در محيط آموزشي اشاره كرده 

تحليل و شناسايي  و مهارت ادراكي، به معناي توانايي تجزيه
مسائل و مشكالت پيچيده و گرفتن بهترين تصميم است. 
مديران بايد بتوانند از نظر فكري مسائل و مشكالت پيچيده را 

ايد بتوانند به هنگام ها ب تحليل كنند. آن و شناسايي و تجزيه
هاي مختلف را مشخص و ارزيابي كنند و  حل گيري راه  تصميم

 ,Robbinsدر نهايت بهترين راه حل ممكن را برگزينند )

توان به  گيري مهارت ادراكي مي هاي اندازه (. از شاخص1997
ها، تفكر استراتژيك، ايجاد تفكر  درك اهداف و سياست

هديدها، حل مسئله و شناسايي ها و ت گرايانه، درك فرصت كل
 .(Khorshidi, 2006)هاي خود اشاره كرد  ها و قوت ضعف

با توجه به اهميت مديريت آموزشي در   در تحقيق حاضر،
تربيت نيروي انساني مورد نياز ساير نهادهاي جامعه و اهميت 

هاي كشاورزي در تأمين نيروي ماهر بخش كشاورزي  هنرستان
فتن تحقيقات و توجه اندكي كه به و همچنين با در نظر گر

ويژه وضعيت عملكرد شغلي مديران  هاي كشاورزي و به هنرستان
است، سعي شده كه به اين مقولة  هاي كشاورزي شده هنرستان

بررسي  مهم پرداخته شود و بنابراين هدف كلي تحقيق حاضر
است. در اين هاي كشاورزي  عملكرد شغلي مديران هنرستان

ضعيت عملكرد شغلي مديران بر اساس راستا، بررسي و
تحليل شغل و تعيين وظايف و مسئوليت شغلي و با  و تجزيه

ها، كه در تعامل مستقيم با  نظرسنجي از آموزشگران هنرستان
صورت گرفت. به منظور دستيابي به هدف كلي   مديران هستند،

 شد: اهداف اختصاصي ذيل در نظر گرفته 
 اي آموزشگران مورد  هاي فردي و حرفه بررسي ويژگي

 مطالعه؛

 ديدگاه از  اي مديران هاي فردي و حرفه ويژگي بررسي
 آموزشگران؛

 هاي  دربارة گويه آموزشگرانديدگاه  بندي رتبه
كنندة وظايف مديران )در مورد فرايند آموزش، امور  تبيين

امور اجتماع و  -هنرجويان، امور آموزشگران، روابط هنرستان
 (؛پشتيباني

 هاي شغلي مديران از ديدگاه  ارتبررسي مه
 آموزشگران؛

 انساني،  مديرانشغلي  هاي بين مهارت ةبررسي رابط(
 .و عملكرد شغلي ايشان فني و ادراكي(

 

 ها مواد و روش
هاي كمي، از نظر  تحقيق حاضر از نظر ماهيت، از نوع پژوهش

آزمايشي و از نظر هدف در  ميزان كنترل متغيرها از نوع غير
آماري تحقيق را  ةجامع .گيرد قرار ميقات كاربردي تحقي ةزمر

هاي كشاورزي استان  هنرستان)تخصصي و عمومي(  آموزشگران
،  )هنرستان كشاورزي امام جعفرصادق)ع(، شهيد بهشتي تهران

تشكيل دادند (  شهيد رجايي و هنرستان كشاورزي شهيد باهنر
گيري  ونهاز روش نم ،نفر بود. در اين تحقيق 19كه تعداد آنان 

با انتساب متناسب استفاده شد. تعيين حجم نمونه با تصادفي 
مناسب براي  ةو تعداد نمون شداستفاده از فرمول كوكران انجام 

ها  ابزار گردآوري داده دست آمد. نفر به 64اين تحقيق 
اي محقق ساخته است كه در آن رويكرد ارزيابي  پرسشنامه

 9سنجي عامل  ران( به روشوسيلة زيردستان مستقيم )آموزشگ به
سنجي، ابعاد و وظايف شغل  است. در روش عامل  طراحي شده

شود  شناسايي و در قالب طيف ليكرت ارزيابي مي
(Khorshidi, 2006; Saadat, 2007).  ،در اين تحقيق 
  گرفته هاي صورت پس از مرور ادبيات و بررسي پژوهش

عملكرد ، Naseri  (2005)( و2008)  Alaghebandمانند
در پنج وظيفه شامل وظايف مديران  با استفاده از شغلي مديران

 91) هنرجويانمربوط به ، امور گويه( 91) فرايند آموزش زمينة
 –، روابط هنرستانگويه( 1) آموزشگرانمربوط به ، امور گويه(

گويه( در طيف ليكرت  11)و امور پشتيباني  گويه( 6اجتماع )
هاي شغلي  مهارتيگر پرسشنامه بخش د. شدبررسي و سنجيده 
 94) فني  ،گويه( 91) انساني  در قالب سه مهارترا مديران 

طيف از ديدگاه آموزشگران در  گويه( 91) و ادراكي گويه(
توانايي برقراري روابط »هايي مانند  گويه .سنجيدليكرت 

                                                                                       
1. Measuring of Factor 
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صميمانه با آموزشگران، توانايي ايجاد انگيزه و عالقة كاري در 
مهارت « توانايي رفع اختالفات بين آموزشگران آموزشگران،

انساني مديران را ارزيابي كرد؛ همچنين براي سنجش مهارت 
مهارت در مسائل فني كشاورزي، »هايي مانند  فني از گويه

و براي « بندي ريزي درسي، مهارت در بودجه مهارت در برنامه
  راه ةئتوانايي در ارا»هايي مانند  سنجش مهارت ادراكي از گويه

، توانايي در شناسايي حل  هاي مختلف و انتخاب بهترين راه حل
مسائل و مشكالت هنرستان و آموزشگران و توانايي در 

 استفاده شد.« بندي مشكالت هنرستان اولويت
از اعضاي  برخيتحقيق با استفاده از نظر  ةپرسشنام روايي

كشاورزي دانشگاه  ةاقتصاد و توسع ةت علمي دانشكدئهي
ضريب از  پرسشنامه پاياييران تأييد و به منظور تعيين ته

 01استفاده شد. به همين منظور، بر اساسآلفاي كرونباخ 
آزمون ميان آموزشگران   شده در مرحلة پيش پرسشنامة تكميل

دهندة  هاي تشكيل يك از بخش آلفاي كرونباخ براي هر
ي ها آمده براي بخش دست ها سنجيده شد. آلفاي به پرسشنامه

نشانگر پايايي تعيين شد كه  17/1تا  57/1مختلف بين 
ييد و در اختيار أابزار پژوهش ت ترتيب  بود و بدينمناسب 

 آمده پس از تكميل دست هاي به داده .پاسخگويان قرار داده شد
تحليل و تجزيه SPSSافزار آماري  ها با استفاده از نرم پرسشنامه

 خش آمار توصيفي و آمارها در دو ب تحليل داده و . تجزيهشد
 است.  استنباطي انجام شده

 

 نتایج و بحث
 ای آموزشگران های فردی و حرفه ویژگي

اي  هاي فردي و حرفه نتايج حاصل از بررسي ويژگي
هاي  آموزشگران نشان داد كه تمامي آموزشگران هنرستان

درصد( مرد بودند. بيشترين  911كشاورزي مورد مطالعه )
 1/01سال ) 01-01ن مربوط به گروه سني فراواني پاسخگويا

درصد پاسخگويان  6/11و  6/11، 6/91همچنين  ؛درصد( بود
 65تر از  و بيشسال  64-61 بين سال، 09به ترتيب كمتر از 

  سال بوده 01در حدود  ها آنسال سن داشتند. ميانگين سني 
است. از لحاظ مدرك تحصيلي، بيشترين فراواني متعلق به 

 ؛درصد( 1/50) داشتندبود كه مدرك ليسانس  پاسخگوياني
درصد پاسخگويان به ترتيب داراي  6/6و  4/91، 1/1همچنين 

ليسانس و دكتري بودند. از لحاظ  ديپلم، فوق مدرك فوق
درصد پاسخگويان  7/51وضعيت استخدامي آموزشگران، 

به صورت پيماني  ها آندرصد  7/11استخدام رسمي بودند و 
 بودند. مشغول به فعاليت

 (n= 44ای مدیران ) های فردی و حرفه بندی دیدگاه آموزشگران دربارة ویژگي . رتبه2جدول 

 رتبه انحراف معیار *میانگین گویه

 9 15/1 11/0 ها دادن به نظم و انضباط در انجام فعاليت  اهميت

 1 19/9 11/0 صداقت و درستي در كارها

 0 10/9 11/0 بردبار و صبور بودن
 6 10/9 51/0 داشتن به كار  قهعال

 7 14/9 45/0 محرم اسرار و مشاور كاركنان بودن

 4 01/9 47/0 صميمي و دوستانه بودن رفتار
 5 66/9 47/0 شناس بودن )ورود زودتر و خروج ديرتر از ساير افراد( وقت

 1 04/9 75/0 ها ها و مسئوليت جديت و پشتكار در انجام تصميم

 1 65/9 76/0 ودنبانشاط و شاداب ب
 91 00/9 00/0 دادن ديگران( هاي ديگران )مشاركت  توجه به نظرها و خواسته

 99 61/9 90/0 خالق و نوآور بودن

 زياد = خيلي7= زياد 6= متوسط 0  = كم1كم  = خيلي9= اصالً 1 *

 
های  ای مدیران هنرستان های فردی و حرفه بندی ویژگي رتبه

 کشاورزی

هاي فردي و  ويژگي دربارة آموزشگرانگاه بندي ديد رتبه
نشان  9در جدول  هاي كشاورزي اي مديران هنرستان حرفه

  كه از ديدگاه آموزشگران نشان دادنتايج  است.  داده شده
، صداقت و ها انضباط در انجام فعاليت و دادن به نظم اهميت

اول  هاي رتبهبه ترتيب  بردبار و صبور بودنو  درستي در كارها
خود اختصاص دادند؛ همچنين از ديدگاه ا سوم را به ت
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آموزشگران ويژگي خالق و نوآور بودن مديران در رتبة آخر 
 قرار دارد.

 در زمینةکنندة وظایف مدیران  های تبیین گویه بندی رتبه

 فرایند آموزش

كنندة  هاي تبيين دربارة گويه آموزشگرانديدگاه  بندي رتبه
نشان  1در جدول  ايند آموزشفر در زمينةوظايف مديران 

فعاليت ةتناسب حوزنتايج است. بر طبق  داده شده

بودن  مناسب( و 51/0)ميانگين=  ها آنآموزشگران با تخصص 
( به ترتيب 75/0)ميانگين=  عمليتعداد آموزشگران دروس 

هاي تقويتي براي رفع  برگزاري كالسدو رتبة اول و 
( رتبة آخر را 05/1)ميانگين=  مشكالت آموزشي هنرجويان

 به خود اختصاص دادند.

 کنندة وظایف مدیران در زمینة فرایند آموزش های تبیین دربارة گویه آموزشگراندیدگاه  بندی . رتبه2جدول 

 رتبه انحراف معیار *میانگین گویه

 9 91/9 51/0 ها تناسب حوزة فعاليت آموزشگران با تخصص آن

 1 01/9 75/0 عملي بودن تعداد آموزشگران دروس مناسب
 0 91/9 60/0 بودن تعداد آموزشگران دروس نظري مناسب

 6 04/9 11/0 هاي آموزشي در چارچوب برنامه هدايت و نظارت فعاليت

 7 61/9 15/0 تدوين برنامة هفتگي هنرستان با مشاركت آموزشگران قبل از شروع سال تحصيلي

 4 64/9 16/0 يهاي دروس عملي و نظر برقراري توازن بين ساعت
 5 64/9 10/1 هاي آموزشي هنرجويان هاي عملي و كارگاه توجه به كيفيت برگزاري فعاليت

 1 70/9 51/1 هاي آموزشي پيگيري امور و نظارت مستمر بر كيفيت اجراي فعاليت

 1 71/9 05/1 منظور آمادگي تحصيلي هنرجويان هاي مختلف به برگزاري آزمون

 91 50/9 05/1 يتي براي رفع مشكالت آموزشي هنرجويانهاي تقو برگزاري كالس

 زياد = خيلي7= زياد 6= متوسط 0  = كم1كم  = خيلي9= اصالً 1 *

 کنندة وظایف مدیران در زمینة امور مربوط به هنرجویان های تبیین دربارة گویه آموزشگراندیدگاه  بندی . رتبه9جدول 

 رتبه انحراف معیار *میانگین گویه

 9 67/9 11/0 ق هنرجويان موفق و برترتشوي

 1 77/9 11/1 هاي هنرجويان توجه به نظرها و خواسته

 0 41/9 11/1 غياب هنرجويان و نظارت بر امور انضباطي و حضور
 6 41/9 10/1 هاي منطقه تالش براي شناساندن هنرستان به مدارس راهنمايي و دبيرستان

 7 40/9 10/1 ها ت و كمك به آنبضاع تالش براي شناسايي هنرجويان بي

 4 41/9 11/1 راهنمايي تحصيلي و شغلي هنرجويان از سوي افراد صاحب صالحيت

 5 75/9 51/1 كارگيري افراد متخصص در اين زمينه توجه به وضعيت بهداشت و سالمت هنرجويان و به

 1 74/9 45/1 راكزها به اين م منظور اشتغال هنرجويان و معرفي آن شناسايي مراكز مناسب به
 1 19/9 71/1 برداري از توليدات هنرستان دادن هنرجويان در توليد و بهره مشاركت

 91 75/9 61/1 ها و توليدات هنرجويان هايي از فعاليت ها و جشنواره ه هاي مختلف و نمايشگا برنامه برگزاري فوق 
 99 44/9 16/1 اينترنتفراهم كردن شرايط آموزش و استفادة هنرجويان از كامپيوتر و 

 91 40/9 11/1 ها برگزاري جلسات غير رسمي با هنرجويان براي شناسايي نيازها و عاليق آن

 زياد = خيلي7= زياد 6= متوسط 0  = كم1كم  = خيلي9= اصالً 1*

 

 در زمینةکنندة وظایف مدیران  های تبیین گویه بندی رتبه

 امور هنرجویان

كنندة  هاي تبيين دربارة گويه رانآموزشگديدگاه  بندي رتبه
 0در جدول امور مربوط به هنرجويان در زمينةوظايف مديران 

بندي  شود، نتايج رتبه طور كه مشاهده مي است. همان  آمده
ها نشانگر آن بود كه تشويق هنرجويان موفق و برتر  گويه

هاي هنرجويان  توجه به نظرها و خواسته  (،11/0)ميانگين= 
غياب   و ( و نظارت بر امور انضباطي و حضور 11/1)ميانگين= 
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هاي اول تا  ( به ترتيب در رتبه11/1هنرجويان )ميانگين= 
سوم وظايف مديران در زمينة امور هنرجويان قرار داشتند؛ 

كردن شرايط آموزش و استفادة هنرجويان از  همچنين فراهم
 آخر قرار گرفت.  ( در رتبة16/1ترنت )ميانگين= كامپيوتر و اين

 در زمینةکنندة وظایف مدیران  های تبیین گویه بندی رتبه

 امور مربوط به آموزشگران

كنندة  هاي تبيين دربارة گويه آموزشگرانديدگاه  بندي رتبه

در  امور مربوط به آموزشگران در زمينةوظايف مديران 
 غياب و ج نظارت بر حضوراست. بر طبق نتاي  آمده 6جدول 

( و ارزيابي عملكرد آموزشگران 11/0آموزشگران )ميانگين= 
كردن خدمات براي  ( دو رتبة اول و فراهم11/0)ميانگين= 

( در رتبة آخر 11/9رفت و آمد آموزشگران )ميانگين= 
قرار  آموزشگرانمربوط به امور  در زمينةوظايف مديران 

 داشت.

 کنندة وظایف مدیران در زمینة امور مربوط به آموزشگران های تبیین دربارة گویه آموزشگراناه دیدگ بندی . رتبه4جدول 

 رتبه انحراف معیار *میانگین گویه

 9 01/9 11/0 غياب آموزشگران و نظارت بر حضور

 1 66/9 11/0 ارزيابي عملكرد آموزشگران

 0 65/9 17/1 هنرستان برگزاري جلسات رسمي با آموزشگران در مورد مسائل و مشكالت

 6 51/9 05/1 منظور بهبود عملكرد خود تشويق و ترغيب آموزشگران به مطالعه و پژوهش به

 7 70/9 51/1 تأمين شرايط مناسب كار و فعاليت براي آموزشگران

 4 46/9 45/1 هاي آموزشگران شناسايي و استفادة بهينه از استعدادها و توانايي

 5 17/9 49/1 وفقتقدير از آموزشگران م

 1 71/9 97/1 هاي آموزش ضمن خدمت براي آموزشگران تالش براي برگزاري دوره

 1 10/9 11/9 كردن خدمات مناسب براي رفت و آمد آموزشگران     فراهم

 زياد = خيلي7= زياد 6= متوسط 0  = كم1كم  = خيلي9= اصالً 1*
 

 در زمینة کنندة وظایف مدیران های تبیین گویه بندی رتبه

 اجتماع –روابط هنرستان

كنندة  هاي تبيين دربارة گويه آموزشگرانديدگاه  بندي رتبه
در  اجتماع –روابط هنرستان  در زمينةوظايف مديران 

ارتباط با نهادهاي دولتي و  است.  نشان داده شده 7جدول 

تأمين نيازهاي مالي، آموزشي و  منظور بهخصوصي كشاورزي 
( و تعامل و دعوت از كشاورزان خبرة 10/1)ميانگين=  غيره

( 51/9ها )ميانگين=  منظور استفاده از تجربيات آن منطقه به
روابط  در زمينةمديران به ترتيب رتبة اول و آخر وظايف 

 را به خود اختصاص دادند. اجتماع –هنرستان 

 اجتماع –مدیران در زمینة روابط هنرستان کنندة وظایف های تبیین دربارة گویه آموزشگراندیدگاه  بندی . رتبه2جدول 

 رتبه انحراف معیار *میانگین گویه

 9 49/9 10/1 منظور تأمين نيازهاي مالي، آموزشي و غيره ارتباط با نهادهاي دولتي و خصوصي كشاورزي به

 1 01/9 51/1 هاي استان تهران ارتباط هنرستان با ساير هنرستان

 0 65/9 51/1 هنرجويان برگزاري جلسات منظم با اولياي
 6 51/9 51/9 ها منظور استفاده از تجربيات آن تعامل و دعوت از كشاورزان خبرة منطقه به

 زياد = خيلي7= زياد 6= متوسط 0  = كم1كم  = خيلي9= اصالً 1 *
 

 در زمینةة وظایف مدیران کنند های تبیین گویه بندی رتبه

 امور پشتیباني

كنندة  هاي تبيين دربارة گويه شگرانآموزديدگاه  بندي رتبه
نشان  4در جدول  امور پشتيباني در زمينةوظايف مديران 

شود، نظارت بر  طور كه مشاهده مي است. همان  داده شده
 آموزشي -توليد و فروش محصوالت واحدهاي توليدي

ها قبل از شروع سال  بودن كالس (، آماده05/0)ميانگين=

رگزاري مرتب شوراي هنرستان ( و ب14/0تحصيلي )ميانگين=
ترتيب سه رتبة اول وظايف مديران در  ( به95/0)ميانگين=

بودن امكانات  روز زمينة امور پشتيباني بودند؛ همچنين به
( و دسترسي به 00/1ها )ميانگين=  ها و كارگاه آزمايشگاه

( دو مورد آخر اين 01/1كتابخانه در اوقات مقرر )ميانگين= 
 دند. دسته از وظايف بو
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 امور پشتیبانيکنندة وظایف مدیران در زمینة  های تبیین دربارة گویه آموزشگراندیدگاه  بندی . رتبه4جدول 

 رتبه انحراف معیار *میانگین گویه

 9 76/9 05/0 آموزشي -نظارت بر توليد و فروش محصوالت واحدهاي توليدي
 1 64/9 14/0 ها قبل از شروع سال تحصيلي بودن كالس آماده

 0 91/9 95/0 برگزاري مرتب شوراي هنرستان

 6 01/9 11/1 شده نظارت مداوم بر مجهز و پاكيزه بودن سالن غذاخوري و كيفيت غذاي تهيه
 7 61/9 10/1 هاي تخصصي ها و نشريات كتابخانة هنرستان با رشته بودن موضوع كتاب متناسب

 4 77/9 11/1 هاي كمك آموزشي بودن رسانه فراهم
 5 41/9 51/1 تباط مستمر با سرايدار هنرستانار

 1 45/9 54/1 منظور ساماندهي امور اداري و ثبت اسناد و مدارك استفاده از رايانه به
 1 65/9 51/1 ها حفاظت مناسب از امكانات و دارايي

 91 77/9 40/1 تناسب حوزة فعاليت و تخصص كاركنان غيرآموزشي
 99 75/9 49/1 حت آموزشگرانراحت و مناسب بودن اتاق استرا

 91 05/9 71/1 بودن امكانات ضروري در خوابگاه فراهم
 90 64/9 71/1 ها ها و آزمايشگاه سالم و قابل استفاده بودن وسايل موجود در كارگاه

 96 77/9 71/1 ها بودن تعداد كاركنان غيرآموزشي هنرستان براي انجام فعاليت مناسب
 97 76/9 75/1 ها و نشريات جديد ستان به كتاببودن كتابخانة هنر مجهز

 94 61/9 71/1 ها و نشريات كتابخانه بودن تعداد كتاب مناسب
 95 76/9 05/1 بودن امكانات و فضاي ورزشي هنرستان مناسب

 91 41/9 00/1 ها ها و كارگاه بودن امكانات آزمايشگاه كافي

 91 41/9 00/1 ها ها و كارگاه بودن امكانات آزمايشگاه روز به

 11 71/9 01/1 دسترسي به كتابخانه در اوقات مقرر

 زياد = خيلي7= زياد 6= متوسط 0  = كم1كم  = خيلي9= اصالً 1*
 

 های کشاورزی عملكرد شغلي مدیران هنرستان
هاي مرتبط با عملكرد شغلي مديران  بندي تمام گويه با جمع

مور مربوط به )فرايند آموزش، امور مربوط به هنرجويان، ا
( حداقل امور پشتيبانياجتماع و  -آموزشگران، روابط هنرستان

( محاسبه و 77×7( و حداكثر نمره )77×1نمرة عملكرد شغلي )
(، متوسط 1-19در نهايت عملكرد شغلي در سه سطح ضعيف )

بندي شد. نتايج نشان داد  ( دسته916-157( و قوي )910-11)
( سطح عملكرد شغلي درصد 5/59كه بيشتر پاسخگويان )

درصد  6/95و  1/91مديران خود را در حد متوسط و همچنين 
آموزشگران سطح عملكرد شغلي مديران خود را به ترتيب در 

 حد ضعيف و قوي ارزيابي كردند.
 

 های شغلي مدیران از دیدگاه آموزشگران بررسي مهارت

 فني و  انساني،  در قالب سه مهارتمديران  هاي شغلي مهارت
آمده از  دست شد. بر اساس نتايج بهبررسي سنجيده و  دراكيا

  65/74آموزشگران مديران داراي مهارت انساني ميانگين 
 داشتند؛ همچنين مهارت 10/11( و انحراف معيار 11)از 

( و انحراف معيار 11)از  01/71فني مديران داراي ميانگين 
( 41)از  16/01ها داراي ميانگين  و مهارت ادراكي آن 61/91

شود،  طور كه مشاهده مي بود. همان 71/90و انحراف معيار 
هاي مديران خود را در هر سه طبقه از  آموزشگران مهارت

 اند.  سطح متوسط كمي بيشتر ارزيابي كرده
 

های  بررسي رابطة بین عملكرد شغلي مدیران و مهارت

 ها شغلي آن

 با عملكرد شغلي مديرانبه منظور بررسي رابطة بين 
از ضريب همبستگي  ها هاي انساني، فني و ادراكي آن مهارت

 است.   آمده 5پيرسون استفاده شد كه نتايج آن در جدول 

 . همبستگي بین متغیرهای تحقیق و عملكرد شغلي مدیران2جدول 

 داري سطح معني ضريب همبستگي متغير

 111/1 511/1** انساني  مهارت
 111/1 419/1** مهارت ادراكي

 111/1 766/1** رت فنيمها

 %9داري در سطح  معني **
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شود، بين عملكرد شغلي و هر  مشاهده ميطور كه  همان
داري  رابطة مثبت و معنيسه مهارت انساني، فني و ادراكي 
 Spreitzerدر تحقيق  در سطح يك درصد وجود دارد.

دار بين مهارت انساني و عملكرد  ، به رابطة معني(1995)
دار بين  به رابطة معني ((Dicentia & Gifti  1996شغلي،

 ((Lari & Zamani  1996مهارت فني و عملكرد شغلي و 
دار بين مهارت ادراكي و عملكرد شغلي اشاره  به رابطة معني

شود، بين نتايج اين  طور كه مشاهده مي است. همان  شده
 شده همخواني وجود دارد. تحقيق و تحقيقات ذكر

چگونگي تأثير متغيرهاي مستقل بر بيني  پيش منظور به
انجام تحليل رگرسيون به  عملكرد شغليمتغير وابستة 

با استفاده از  متغيرهاي تحقيق. براي اين منظور مبادرت شد
نتايج نشان  گام وارد مدل شد. به روش گامبا  SPSS ةبرنام

ميزان وارد معادله شد و  مهارت انسانيداد كه تنها متغير 
عبارتي ديگر،  به  به دست آمد؛ 791/1بر با ضريب تعيين برا

درصد تغييرات متغير وابسته از طريق متغير  79حدود 
زير را  ةاساس نتايج معادل بر است. پذير توجيه مهارت انساني

 :كرده ئتوان ارا مي
Y= 103070 + 13477 X1 

 مهارت انساني است.=  X1عملكرد شغلي و = Y كه در آن:
Robbins (1997) العة خود بيان كرد كه مهارت در مط

انساني در موفقيت مديران بيشترين اهميت را دارد. با توجه 
  هايي هستند كه درونداد، به اينكه مراكز آموزشي سازمان

فرايند و برونداد آن انسان است و همة فرايندهاي آن را 
نيز   Khorshidi (2006)زعم  دهند و به  ها انجام مي انسان

ترين عاملي است كه مديران آموزشي بايد  مهمانساني   مهارت
منظور بهبود عملكرد شغلي مديران  به آن توجه كنند، به

هاي شخصي و  ها از ميان افرادي كه داراي ويژگي انتصاب آن
انساني مورد نياز هستند ضرورت دارد و با   اي و مهارت حرفه

ها نيز بهبود  بهبود مهارت انساني مديران عملكرد آن
 Stavrou-Costeaيافت. اين موضوع در تحقيق  خواهد

هايي مانند برقراري  است. توانايي  نيز تأييد شده  (2005)
روابط صميمانه با آموزشگران، واضح و قابل فهم صحبت 

ها بين  كردن شرايط تعامل افكار و تجربه كردن، فراهم
ها و  آموزشگران، استفاده از لحني مثبت در بيان خواسته

يجاد انگيزه و عالقة كاري در آموزشگران از جمله نظرها و ا
 هايي است كه بايد مورد توجه قرار گيرند. توانايي

 
 

 گیری و پیشنهادها نتیجه
پرورش در همة  و امروزه، ارتباط و تأثير متقابل نظام آموزش

فرهنگي   سياسي و  ، اقتصادي، هاي اجتماعي نهادها و سازمان
ديريت سنجيده، هوشمندانه و است كه نياز به م  باعث شده

باكيفيت در اين نهاد اساسي اجتماع بيش از پيش احساس 
طوري كه ضروري است مديران تحصيلكرده و مجرب  شود؛ به

هاي الزم را دارند،  ها و صالحيت توانايي  كه استعدادها،
هاي آموزشي را بر عهده بگيرند تا با استفاده  مسئوليت سازمان

پرورش كشور را به سوي  و نظام آموزش  تاز علم و هنر مديري
هاي شكوفايي در ساير  پيشرفت و تعالي سوق دهند و زمينه

هاي جامعه را فراهم سازند. با توجه به اهميت بخش  سازمان
هاي كشاورزي، در اين مقاله  كشاورزي و نيز اهميت هنرستان

هاي كشاورزي  بررسي عملكرد شغلي مديران هنرستانبه 
هاي اين مقاله براي مديريت منابع انساني  يافته شد. پرداخته

ريزي آموزش ضمن  پرورش در زمينة برنامه و سازمان آموزش
هاي كشاورزي قابل  خدمت كاركنان و مديران هنرستان

هاي تحقيق نمايانگر  استفاده است؛ همچنين از آنجا كه يافته
ارزيابي از عملكرد مديران آموزشي است، كمك شاياني به 

هاي كشاورزي در راستاي شناخت و  ان آموزشي هنرستانمدير
ها بتوانند در  كند تا آن هاي خود مي ها و قوت آگاهي از ضعف

 هاي خود بكوشند. جهت رفع ضعف
ها خالقيت و  از ديدگاه آموزشگران، مديران هنرستان

نوآوري الزم را ندارند و آموزشگران را نيز به خالقيت و 
كه اين امر آثار سويي بر عملكرد كنند  نوآوري تشويق نمي

هنرستان دارد و مانع استفادة بهينه از شرايط و امكانات 
شود كه نياز  موجود و پرورش هنرجويان خالق و نوآوري مي

بازار كار امروزند؛ همچنين از ديدگاه آموزشگران مديران به 
هاي ديگران توجهي ندارند. با توجه به  نظرها و خواسته

در ميزان پذيرش اهداف، ايجاد فضاي اهميت مشاركت 
منظور  حمايتي و تعهد و محبت در بين افراد ضرورت دارد. به

بهبود عملكرد شغلي مديران و در نتيجه عملكرد شغلي 
آموزشگران و پيشرفت تحصيلي هنرجويان الزم است موارد 

  Doaei & Mortazavi (2005)طور كه  همان - ذكرشده
 مورد توجه مديران قرار گيرند. -اند ها اشاره كرده نيز به آن

منطقه  ةدعوت از كشاورزان خبرنتايج نشان داد كه 
از مواردي بود كه مديران ها  آن ربياتاستفاده از تج منظور به

. با توجه به اينكه ارتباط مراكز به آن توجه زيادي نداشتند
مناسب و متناسب   كمك به آموزش برايآموزشي با جامعه 

منطقه  ةدعوت از كشاورزان خبر  ز اهميت است،با نياز حائ
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( ضمن دارندهاي وسيع و تمكن مالي  )كه احتماالً زمين
، سازد  ها را فراهم مي آن تجربياتاستفاده از  زمينةاينكه 

تعامل كشاورزان و هنرجويان و اشتغال هنرجويان را  ةزمين
 ازشود  كند؛ همچنين با توجه به نتايج پيشنهاد مي ايجاد مي

هاي آموزش ضمن خدمت در راستاي  طريق برگزاري دوره
و  ريزي هاي شغلي مديران برنامه ها و صالحيت بهبود مهارت
  .صورت گيرد اقدامات الزم

با وجود اهميت و ضرورت انجام تحقيقاتي در زمينة 
عملكرد شغلي مديران و مسئوالن آموزشي، تحقيق حاضر با 

هايي از قبيل  هايي مواجه بود. محدوديت محدوديت
هاي مربوط به موضوع تحقيق  گيري مسئوالن سازمان سخت

هايي در  بودن عنوان پژوهش و وجود نگراني و حساس
پژوهشگر در زمينة پاسخگونبودن بر مبناي حقيقت از جمله 

منظور  كرد. به مواردي بود كه حساسيت امر را دوچندان مي
اي  ه گونهها ب هايي تالش شد تا پرسش چنين محدوديت رفع 

برانگيز نباشند و پاسخگويان را  مطرح شوند كه حساسيت
دچار سوگيري و مخالفت با اجراي تحقيق نكنند و بدين 
ترتيب دقت و صحت تحقيق افزايش يابد. شايان ذكر است 

ها، مهارت،  كه عملكرد شغلي افراد تحت تأثير انگيزش

دارد؛  هاي كاركنان و فرصت فعاليت قرار ها و ويژگي توانايي
بنابراين اگر بخواهيم عملكرد را به صورتي دقيق بررسي و 

بيني كنيم، ضروري است تا به تمام عوامل فوق توجه  پيش
شود. در تحقيق حاضر، براي جلوگيري از گستردگي 

كه  - هاي مديران آموزشي پرسشنامه تنها به بررسي مهارت
 -يكي از عوامل مهم تأثيرگذار بر عملكرد شغلي هستند

رو ضروري است تا در تحقيقات آتي  شد؛ از اين پرداخته
عملكرد شغلي مديران با در نظر گرفتن همة عوامل 

 تأثيرگذار بررسي شود.
در نهايت، در راستاي تكميل اين پژوهش مواردي براي 

 شود:  تحقيقات آتي به شرح ذيل پيشنهاد مي
  بررسي نيازهاي آموزشي ضمن خدمت مديران، -

هاي كشاورزي طبق  ساير كاركنان هنرستان آموزشگران و
 الگوهاي نيازسنجي آموزشي؛

بررسي عوامل خرد و كالن تأثيرگذار بر عملكرد شغلي  -
 هاي كشاورزي؛ هنرستان  مديران و آموزشگران

منظور گزينش  هاي مورد نياز شغلي به بررسي شاخص -
 هاي كشاورزي. مديران و آموزشگران هنرستان
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