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هايدورهدرمروجان ايحرفههايیتصالحتوسعهبرمؤثرآموزشیيهامؤلفهبررسی
ترویجی سازمان آموزشگرانيمطالعهمورد(خدمت ضمنوقبل، دانشگاهآموزشی

)مراتع و آبخیزداري،هاجنگل

1، محمد علی نساجهاي صرافی و اسماعیل آهنگري*سید یوسف حجازي

)10/02/97یرش: ؛ پذ27/09/96(دریافت: 

هچکید
در ها، مراتع و آبخیزداري آموزشگران ترویجی سازمان جنگلايحرفههاي توسعه صالحیتبرمؤثري هامؤلفهیبررسهدفباتحقیق حاضر 

لحـاظ  ازتحقیق،انجام گرفت.هاي آنانها و توانمنديیتصالحی دانشگاه، قبل خدمت و ضمن خدمت در راستاي ارتقاي آموزشهايدوره
جامعـه آمـاري شـامل    .باشـد یمـ یشیرآزمایغ،قیتحقيرهایلحاظ کنترل متغو ازیشیمایپ،هادادهيآورلحاظ جمعاز،يکاربرد، هدف

موجـود آماراساسبرهاآنتعدادبوده کهها، مراتع و آبخیزداري کشور و مراکز آموزشی وابسته به آنآموزشگران ترویجی سازمان جنگل
) استفاده شد. 816/0از ضریب آلفاي کرونباخ (آنییایسنجش پايبرااي بود که شامل پرسشنامهها آوري دادهابزار جمعباشد. نفر می85

سنجی و طراحی برنامه درسی در مرحله قبل خـدمت و مهـارت   ی در مرحله دانشگاه، نیازو عموميهاي فردمهارتها نشان دادند کهیافته
هاي آموزشی قـرار  ها در اولویت دورههایی هستند که باید یادگیري آنین مهارتترمهم،در مرحله ضمن خدمتي ریادگیو سیاصول تدر

گیرد.

ــدي:واژه ــاي کلی ــعه صــالحیته ــهتوس ــاي حرف ــگراناي،ه ــازمانترویجــی،آموزش ــلس ــا،جنگ ــعه ــزداري،مرات و آبخی
خدمت و ضمن خدمت.هاي دانشگاه، قبل ازدوره

کارشناسی ارشد ترویج کشاورزي و دانشجوي دکتري آمـوزش کشـاورزي، دانشـگاه تهـران.     آموختهنشاورزي، داشآموزش کبه ترتیب، استاد ترویج و١
.تهران، ایران
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مهمقد
باورنـد اینبرتربیتیمسائلمتفکرانونظرانصاحباغلب

يهـا نظـام درمهـم رکـن یـک عنـوان بـه آموزشـگران که
وتربیــتوتعلــیمجریــاندررايمــؤثرنقــشآموزشــی،

آموزشگران،. نمایندمیایفافراگیرانآموزشیسطحارتقاي
بهبـود منظـور بـه تغییـر نیازمنـد متغیرهايازیکیتنهانه
جادکنندهیاعاملنیترمهمبلکههستندآموزشیيهاامنظ

تجــاربماًیمســتقزیــرا؛شــوندیمــمحســوبنیــزتغییــر
& .,Schwarz(دنکنیمیدهسازمانرافراگیرانیادگیري

Gibson, آموزشگران کارآمد کسانی هستند که بـه  . )2010
گونـاگون آموزشـی، علمـی و    هـاي ینهزمکه در ییهاهدف

انــد، دســت ي و اجتمــاعی، تعیــین نمــودهفــرد،پژوهشــی
و در دستیابی به این اهـداف از دانـش، مهـارت و    ابندییم

مناسـب بهـره   يهـا تیـ ویـژه خـود در موقع  يهـا تخصص
دیـ راستا آموزشگران بانی. در ا)1381اندرسون،گیرند (می

ــوده و مهــارتیکــافيهــاتیاز صــالح ــا برخــوردار ب وه
یآموزشـ نـد یبود و ارتقا فرآبهيالزم را براهايتوانمندي

ــب نما ــدیکســ ,Schwarz & Gibson(نــ 2010(.
از دانـش،  ايمجموعـه آموزشگران، ايحرفههايیتصالح

مـؤثر است کـه تحقـق   یزشیانگهايو نیازییمهارت، توانا
Bjekic(کنـد یاي را فراهم مآموزش حرفههايیتفعال et

al., ــنا.)2011 حات در اصــالنقــش مهــم آموزشــگرانی
رات،ییـ تغيو مجـر یاز عناصر اصلیکیعنوانبه،یآموزش
رشـد و  در حـال ياحوزهرا به آموزشگرانايحرفههتوسع

,Schwarz,. & Gibson(نموده است لیتبدزیچالش برانگ

کــه اســتيمنــدنظـام تجــارب ،ايحرفــهتوسـعه  ). 2010
و ینشـ یب،یدانشـ يهـا مهـارت شیعالوه بر افـزا تواندیم

، اثـربخش يریادگیـ نـد یفرآجـاد یايرا برانهیزم،یکادرا
ــرفتهیپ ــارکتش ــراهم نمایو مش ــف ــعه دی ــه. توس ايحرف

کــه مربیـان، محتــوا، فرآینــد، دانــش،  دهــدیمــاطمینـان  
و آمـادگی  الزم را کسب کرده صالحیت، اختیار و هامهارت

اسـتانداردهاي  هاآنتا آموزش به فراگیران را کسب نمایند 
توسـعه  یبررسـ ر سطوح باال به انجام برسانند.مهارتی را د

را در يادیـ آموزشگران، مطالعـات ز ايحرفههايصالحیت
به خود اختصـاص داده اسـت کـه    المللیینبو یسطح مل

يهـا نظاماهمیت فزاینده نقش آموزشگران در دهندهنشان
آموزشـی  هـاي صـالحیت آموزشی و توجه بـه امـر توسـعه    

& Seevers(رانو همکـا سـیورس .باشدمی et al., 2007(

اغلـب بـر اسـاس دانـش     آموزشگران ترویجیکه ند معتقد
ينـدها یدر فرآتجـارب خـود  ایـ و هـا مهارتيجابهخود 
هـاي برنامهاز آنجا که موفقیت .شوندیماستخدام یآموزش

که یک به محتواي آموزشی بستگی ندارد بلتنهانهآموزشی 
صالحیت آموزشگران توسعه نیازمندايحرفهبرنامه توسعه 

باشـد  مـی آموزشی یندهايفرآاز یريگبهرهجهتترویجی 
)Rogers اي و بهسـازي  توان گفت توسعه حرفهمی.)1996

آنـان  هـاي توانمنـدي هـا و  مهـارت دانش،توسعهکارکنان،
براي بهبود عملکرد شغلی در زمان حـال و آینـده بایـد در    

). 1385نعلی فمی،شعباباشد (جهت تحقق اهداف سازمان 
ــ ــایبررس ــیه ــدنشــان م ــگران ترویجــی  ده ــر آموزش اگ

راآموزشـی ینـدهاي فرآمـرتبط بـا   ايحرفههايصالحیت
در ادیزاحتمالبههاآنیک اصل مهم درك کنند، عنوانبه

آمـوزش  قیـ ارائـه شـده از طر  ايحرفهتوسعه يهافرصت
قبــل از خــدمت و در دانشــگاه مشــارکت ضــمن خــدمت، 

Martin(نمودخواهند  & Ghimire, از ایـن  یکهر. )2011
به نحـوي نیازهـاي آموزشـی فراگیـران را     تواندیمهادوره

هـاي صـالحیت ارتقـاي  سازینهزمتواندیمبرطرف نموده و 
آموزش ضمن خـدمت  آموزشگران ترویجی گردد.ايحرفه

در واقع نگرش مثبت کارکنـان نسـبت بـه نقـش دانـش و      
شغلی و موفقیت شغلی هايمهارتش در افزایآنانمهارت 

حـــاجی میـــر رحیمـــی و مقـــدس باشـــد (مـــیهـــاآن
اقـدامات مناسـب بـراي    هـا آمـوزش یـن ا).1395فریمانی،

و دهـد یمـ هماهنگی منابع انسانی در سازمان را افـزایش  
ــا کنشــگران   ــان ب ــار کارکن ــود رفت ــیموجــب بهب شــودم

)Heidarian & Shirzad Kebria, تیـ اهمرغـم بـه .)2015
کـه در مـورد آن   ییهـا پـژوهش معلمان و ايحرفهتوسعه

& Buczynski(معـدود يانجام شـده اسـت، جـز مـوارد    

Hansen, کوتـاه  ايحرفـه توسـعه هـاي دورهاغلـب  )2010
شـوند و  یضـمن خـدمت برگـزار مـ    صـورت بـه مدت کـه  

مـورد مطالعـه قـرار    کننـد یمـ خـاص را مطـرح   یموضوع
بلنـد مـدت کمتـر    ايحرفهتوسعههايدورهبه واندگرفته

Richter(توجـه شـده اسـت    et al., بـا ایـن حـال    .)2011
، طرفـدار  ايحرفـه توسـعه رویکردهاي جدیـد نسـبت بـه    

يامداخلـه را ايحرفهبوده و یادگیري العمرمادامیادگیري 
اي معلمـان را  حرفـه توسـعه ، بلکـه  داننـد ینمکوتاه مدت 

آن از آمـوزش  دامنـه کـه  داننـد یمـ فعالیتی بلنـد مـدت   
ضــمن قبـل خــدمت و هــايدورهمعلمـان در دانشــگاه تـا   
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Richter(باشد میخدمت فردي معلمان  et al., در ).2011
بخـش  عنـوان بـه یعیراستا آموزش در حوزه منابع طبنیا

هـاي تیفعالازمندین،یآموزشهايبرجسته و مهم در نظام
ار در رفتـ داریـ مطلـوب و پا راتییـ تغجـاد یايمستمر بـرا 

مشـارکت  لیو تسـه هـا طرحانیو مجربردارانبهرهمردم، 
توسـعه و  ء،ایحفاظت، احهايبرنامهياجراندیآنان در فرآ

و هـا ابـان یها، مراتع، باز جنگلداریو پایاصوليبرداربهره
در مراکـز  عمـدتاً هـا یتفعالنی. اباشدمیزیآبخهايحوزه

ــابع طب  ــوزش من ــیآم ــازمان یع ــلس ــاجنگ ــع و ، مراه ت
و تیـ مراکز بـا هـدف ترب  نی. اپذیردیمصورت يدارزیآبخ
او آشـن ازیمتخصص و ماهر مورد نیانسانيروینيآموزباز

یو عملـ یتحوالت علموهایشرفتپنینمودن آنان با آخر
یعـ یمرکز آموزش ضـمن خـدمت منـابع طب   کیعنوانبه

آموزشــگران ايحرفـه هـاي صـالحیت .نمایـد یمـ تیـ فعال
هـاي دورهتوانـد بـه طـرق مختلـف از طریـق      ی مـی ترویج

هـاي  و باعـث رفـع نیـاز   یافتهتوسعهرسمی رسمی و یا غیر
,Baker & Villalobes(شـود  آموزشـی آنـان    ایـن  .)1997

ــالح ــایتص ــق ه ــهاز طری ــايبرنام ــده در  ه ــی ش طراح
ضـمن  ضمن خدمت و حین خـدمت  هايدوره،هادانشگاه

زمینـه الزم را  توانـد یمـ هـا آنآموزشی نیازهايشناسایی 
ــاي  ــراي ارتق ــديب ــايتوانمن ــراهمه ــگران ف آورد آموزش

)Merriam et al., کـه آن اسـت اساسـی  سؤالاما ؛ )2007
از نیازهاي آموزشـی  هریکتواندیمها این دورههر یک از

ارتقـاي سـاز ینهزمآموزشگران ترویجی را برطرف ساخته و 
ضروري است که در بنابراین؛ اي آنان گرددصالحیت حرفه
ايحرفــههــايصــالحیتبــر توســعه مــؤثرابتــدا عوامــل 

بنـدي یتاولوآموزشگران مشخص شده و زمان فراگیري و 
هـاي دورهآموزشـی در قالـب   هايصالحیتهر یک از این 

حین خدمت و ضمن خدمت تعیین شود. لـذا در  دانشگاه،
هـاي صـالحیت توسـعه  يهامؤلفهیبررستحقیق حاضر به 

ضمن خـدمت و  ی (قبل خدمت،آموزشندیدر فرآايحرفه
، مراتـع و  هـا جنگـل آموزشگران ترویجی سازمان دانشگاه)

و امیـد اسـت نتـایج حاصـل از     پرداخته شـده  آبخیزداري
منـدي بهـره را جهـت یپژوهش حاضر بتواند بستر مناسـب 

و هـا یتصالحو ارتقاي آموزشییندهايفرآازآموزشگران
فـراهم  آموزشـی،  هـاي دورهطریقازایشانهايتوانمندي

يهـاي زیـادي در زمینـه   هـا و مـدل  تاکنون رهیافتآورد.
اي در جهان مطرح شده اسـت.  هاي حرفهتوسعه صالحیت

و لــزوم بــه تحــوالت در حــوزه آمــوزشاکنــون بــا توجــه 
هاي الزم براي انطباق بـا  ها و صالحیتگیري از توانائیبهره

سنتی به سمت هايیافترهز ااست تاالزمشرایط جدید،
هـایی کـه   رهیافـت یريکارگبهو با رفتهنوین هايیافتره

ین به باال دارند، بتوان الگوي مناسـبی را جهـت   یماهیت پا
اي آموزشـگران تـدوین   هـاي حرفـه  توسعه بهتر صـالحیت 

و بـه ثمـر نشسـتن   تیـ الزمـه موفق رسد نظر میه نمود. ب
ــهانجــام شــده در يهــاتــالش ســاختار يهســازبيزمین

مهـارت ودانـش افـزایش ي واحرفـه توسـعه آموزشـی، 
بحـث کانونگذشته،يهدهدررواینآموزشگران است. از

بیشـتر مـدارس اثـربخش،  کیفیـت گفت وگـو پیرامـون  و
Richter(است بودهمعلمانايحرفهتوسعهمتوجه et al.,

از ايحرفـه توسـعه و کیفیـت ضـرورت افـزایش  .)2011
وحـوزه تـدریس  درآموزشـگران پـیش روي ايهـ چالش

باشـد مـی »آمـوزش کیفیـت «ازمـردم انتظـارات افزایش
)Genser, معلمان عبـارت اسـت از   ايحرفهتوسعه).2003

شیافـزا منظـور بـه شده يزیرطرحهايیتفعالو ندهایآفر
نکـه یمعلمـان تـا ا  ايحرفـه يهانگرشو هامهارتدانش، 

ــود   ــب بهب ــد موج ــبتوانن ــشيریدگای ــوند دان ــوزان ش آم
)Guskey, هتوسـع يبـرا یعیوسدامنهفیتعرنیا.)2003

موفقیـت ،میـان این. درباشدمیقائل آموزشگرانايحرفه
بر اینکه نیازمنـد بهبـود کیفیـت   عالوهآموزشیهايبرنامه

ازاســتفادهآموزشــی اســت مســتلزمهــايدورهمحتــواي 
،یـزي ربرنامـه جهـت و مناسـب مـؤثر آموزشی هايفرآیند

یـادگیري نتـایج ارزیابیوهابرنامهارائه ،)اجرا(سازيیادهپ
,Cooper & Grahamباشـد ( می تحقیقـات انجـام   .)2001

بیشـتر در  ،ايحرفههايصالحیتتوسعه يشده در زمینه
ارتقاي سطوح دانشی و دانـش تخصصـی صـورت    يزمینه

دریس و تـ هـاي صالحیتگرفته و کمتر به مسائل پیرامون 
؛ آموزشـی فراگیـران توجـه شـده اسـت     هـاي مهارتسایر 

ايحرفـه بـر توسـعه   مؤثربنابراین ضروري است که عوامل 
و نسـبت بـه ارتقـاي سـطوح     شـود ی یآموزشگران شناسـا 

محققـان  آموزشگران اقدامات الزم به عمـل آیـد.  ايحرفه
ایجـاد  ايحرفـه تا چارچوبی بـراي توسـعه   کنندیمتالش 

یـن طریـق عناصـر یکپارچـه مـرتبط بـا نیـاز        ازنمایند تا ا
و فراگیـر  جانبـه همـه آموزشی فراگیران را تحت یک مدل 

ــان  ــد نش ,Martin & Ghimire(دهن ــاکنون .)2011 ت
ــتره ــایاف ــدله ــه و م ــادي در زمین ــاي زی ــعه يه توس
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در جهان مطرح شده اسـت. اکنـون   ايحرفههايصالحیت
ف آموزشـی و لـزوم   مختلهايینهزمبا توجه به تحوالت در 

الزم براي انطباق با هايصالحیتها و ییاز توانایريگبهره
سنتی به هايیافترهبا گذر از است تاالزمشرایط جدید،

یريکــارگبــهنــوین و همچنــین بــا هــايیافــترهســمت 
ین به باال بتوان الگـوي مناسـبی را جهـت    یپاهايیافتره

ران تـدوین  آموزشـگ ايحرفـه هـاي صـالحیت توسعه بهتر 
,Avalos(اوالــسنمــود. ــا عنــوان يامطالعــهدر )2005 ب

هـاي صـالحیت یادگیري براي تـدریس در جامعـه دانـش،    
از: آمـاده  انـد عبارتکه کندیمحیطه تقسیم 4تدریس را به 

شدن براي تدریس (شامل شـناخت کامـل محتـواي موضـوع     
هـا، دانـش و   درسی و برنامـه درسـی ملـی، شـناخت ویژگـی     

يهـا روشات دانش آموزان، توانایی اسـتفاده از تمـامی   تجربی
تدریس)، تـدارك محـیط مناسـب یـادگیري بـراي فراگیـران       
ــاد،    ــذیرش، اعتم ــو از انصــاف، پ (شــامل: ایجــاد محــیط ممل
همکاري و احترام، داشتن انتظارات یادگیري چالش برانگیـز)،  
تدریس براي یادگیري (شامل: بیـان روشـن و صـریح اهـداف     

در کالس و استفاده از راهبردهاي تـدریس منسـجم   یادگیري 
ازمـنظم گـرفتن بازخورد: شامل(شدنايو معنادار) و حرفه

همکـاران، بـا ايحرفـه وگروهـی ارتبـاط برقراري،هایتفعال
وپـذیري یتمسـئول والـدین، بـا محترمانـه تعامـل وهمکاري

دیـ جديکردهـا یحـال رو نیـ ). بـا ا فراگیـران بهنسبتتوجه
العمـر بـوده و   ماداميریادگیطرفدار ،ايحرفهتوسعهبه نسبت

، بلکـه  داننـد ینمـ کوتاه مـدت  يامداخلهرا ايحرفهيریادگی
کـه  دانندیمبلند مدت یتیرا فعالآموزشگرانايحرفهتوسعه
ضـمن  هايدورهآن از آموزش آموزشگران در دانشگاه تا دامنه

ــرد  ــدمت ف ــانيخ ــت معلم Richter(اس et al., 2011(.
بـراي آموزشـگران ترویجـی زمـانی     ايحرفهتوسعه هايبرنامه
از هـا یتصـالح براي دستیابی بـه  هافرصتکه باشدمیمفید 

امکانـات  و دیگـر هاکارگاه،هاکنفرانسطریق آموزش رسمی،
Merriam(شـود فـراهم  آموزشـی   et al., 2007; Seevers et

al., گوناگون باعـث  يهازماندرتواندیمهابرنامه. این )2007
آموزشـی در آموزشـگران   هـاي صـالحیت ارتقاي هـر یـک از   

,Robert(رابرت.شودترویجی  هر یـک از  کندیمبیان )2007
گونـاگونی  يهـا زمانشگران ترویجی در زموآآموزشی نیازهاي

اغلب پژوهشـگران  .باشدبوده و حائز اهمیت اثربخشتواندیم
بـر  یرگـذار تأثيهـا مؤلفـه اسـایی  در تحقیقات خود بعد از شن

آموزشـگران در جهـت رفـع    ايحرفـه هـاي صـالحیت توسعه

هریـک از ایـن   بنـدي یـت اولوو يبنـد زمان، نیازهاي آموزشی
اند.بررسی کردهنیازهاي آموزشی را 

,Martin & Ghimire(قیمــرمــارتین و  یقــیتحقدر)2011
یزشـ آمونـد یمرتبط بـا فرا هايصالحیتبررسیتحت عنوان 

راايحرفـه هـاي صالحیتهدف توسعه ،یجیآموزشگران ترو
یجـ یآموزشـگران ترو يبـرا یآموزشـ يندهایحوزه فرآ4در 
:باشدمیزیرشرحبهکهاندکردهنییتع

مسـائل،  ییشناساییتوانا:نیازسنجیمرتبط باهايصالحیت
کیـ یاهـداف و طراحـ  نیـی تع،یآموزشـ نیازهايمشکالت،

هاآنناسب با متیبرنامه درس
ییتوانـا :يریادگیو سیاصول تدرمرتبط باهايصالحیت

مـورد  هـاي مهـارت و داشتن يریادگیاز اصول يمندبهره
کیـ و استفاده از يریادگیيهاسبکییجهت شناساازین

لهأحل مسندیفرآلیمحور جهت تسهرندهیگدایکردیرو
ـ مـرتبط بـا  هـاي صالحیت در جهـت  یتوانـائ :یابیارزش

نقـاط  نیـی تبياطالعـات بـرا  ریو تفسلیتحل، يآورمعج
قوت و ضعف برنامه

ـ آمـوزش و  هـاي مرتبط با روشهايیتصالح :يریادگی
يهـا مهارتو داشتن يریادگیاز اصول يمندبهرهییتوانا

و فراگیـران يریادگیـ يهاسبکییجهت شناساازیمورد ن
لیمحـور جهـت تسـه   یادگیرنـده کـرد یروکیاستفاده از 

له.  أحل مسندیفرآ
آموزشـی را بـه سـه دوره آمـوزش     هايیتصالحاین هاآن

و نماینـد یمـ خدمت و ضمن خدمت تقسیم قبلدانشگاه،
در کدام دوره هایتصالحکه هر یک از این کنندیماشاره 

هونگ و همکاران.ی بیشتري داشته باشنداثربخشتواندیم
)Hong et al., هــايیتصــالحناهمــاهنگی بــین )2009

مـورد نیـاز   هـاي یتصـالح پیش از خـدمت و  معلمیتترب
د. با استفاده از نتدریس معلمان ضمن خدمت را بررسی کر

اصـلی  دسـته 6معلمـان در  هـاي یتصالحتحلیل عاملی، 
هـاي بـین فـردي،    ، مهارتهاارزشتوانایی فکري، سیستم 

ــایی هــاي و ویژگــیياحرفــههــاي توانــایی مــدیریت، توان
ــیتی  ــشخص ــدتهدس ــژوهش يبن ــایج پ ــد. نت ــاوت ،ش تف

هـاي صـالحیت بین نظر معلمان در مـورد  يامالحظهقابل
شـغلی  هـاي نیازمنـدي تربیت پیش از خـدمت معلمـان و   

بیشترین تفاوت در و نشان نداد رامعلمان در حال خدمت
مدیریت خطرپذیري، تفکـر پـیش کنشـی و    هايصالحیت

انـدازه بـه معلـم یـت تربدورهتفکر منطقی بود که در طول 
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. معلمـی توسـعه داده نشـده اسـت    حرفهکافی و مورد نیاز 
ــ   ــن مس ــه ای ــه ب ــا توج ــر ب ــق حاض ــهله و أتحقی ــورب منظ

آموزشـی در  هـاي صـالحیت کردن هر یک از بنديیتاولو
دانشگاهی، قبل خدمت و ضمن خدمت بـه  هايدورهقالب 

اجرا در آمده است. از بررسی نتـایج و تحقیقـات بـه عمـل     
& Martin(ینمـارت قیمـر و  و بـا اقتبـاس از مـدل   آمـده  

Ghimire, یدگردچارچوب مفهومی تحقیق تدوین ،)2011
.شودمینشان داده 1نگاره در که

بـر مـؤثر يهـا مؤلفـه هدف نهایی تحقیـق حاضـر بررسـی    
آموزشگران ترویجی سازمان ايحرفههايصالحیتتوسعه 
زشی (دانشـگاه،  در فرآیند آموآبخیزداريمراتع و هاجنگل

تـا بتـوان بـا ارائـه     باشـد میقبل خدمت و ضمن خدمت)
آموزشـی آموزشـگران   هـاي برنامـه جهت تغییر هاپیشنهاد

ايحرفـه هـاي مهـارت زمینه را براي بهبود ،منابع طبیعی
بـر  .کردهم اآموزشگران ترویجی در بخش منابع طبیعی فر

از:اندعبارتتحقیق اهداف اختصاصی،این اساس
ــی- ــت شــناختی آموزشــگران  بررســی ویژگ ــاي جمعی ه

ترویجی
ياحرفـه هـاي صالحیتتوسعه برمؤثريهامؤلفهتعیین -
آموزشگران ترویجیآموزشی)(
ياحرفههايصالحیتمتغیرهايبررسی رابطه علی بین -
قبل خدمت و ضمن خدمتدر دوره دانشگاه،آموزشی)(
هـاي صـالحیت ه بـر توسـع  مؤثريهامؤلفهبنديیتاولو-

گانهآموزشی) آموزشگران ترویجی در مراحل سه(ياحرفه
آموزشـی  نیازهايبنديیتاولوتدوین چارچوب مفهومی -

هــايصــالحیتجــی در راســتاي توســعه یآموزشــگران ترو
ايحرفه

روش پژوهش
يآورازلحاظ جمـع ،يکاربرد،لحاظ هدفحاضر ازقیتحق
،قیـ تحقيرهـا یمتغو ازلحـاظ کنتـرل   یشـ یمایپ،هاداده

. جامعـه آمـاري شـامل آموزشـگران     باشـد یمیشیرآزمایغ
کشـور و  يزداریـ هـا، مراتـع و آبخ  سازمان جنگـل یجیترو

هـا بـر   کـه تعـداد آن  باشدیوابسته به آن میمراکز آموزش
آوري ابـزار جمـع  اسـت. نفـر بـوده   85جـود اساس آمار مو

5ت (طیـف لیکـر  هیـ گو43اي بـا  شامل پرسشنامهها داده
هـاي  بود که با اقتباس از مدل توسعه صـالحیت )ايمرحله
& Martinاي آموزشگران ترویجی مـارتین و قیمـر (  حرفه

Ghimire, 5مـدل در نظـر دارد تـا    ) تنظیم گردید.2011

ــارت ( ــدر،یازســنجینمه ــو سیاصــول ت ــه ،يریادگی ارائ
-هــاي عمــومیی و مهــارتابیارزشــی،آموزشــيهــاروش

دريدیـ کللزاماتااز فرآیند آموزشی که در یکفردي) را
یهـاي آموزشـ  برنامـه یابیـ و ارزاجـر ،یـزي ربرنامهمراحل

از یکـ یباشـد، انسـجام ببخشـد.    مـی یجیآموزشگران ترو
آموزشـگران در  يورسـطح بهـره  شیافزا،مدلنیاهداف ا

بررسـی  دلمـ نیـ انیاسـت. همچنـ  یآموزشـ ندیفرآنیا
زانیـ هرکدام به چـه م یآموزشحسطپنجنیکه اکندیم
و باشـد اي آموزشگران مؤثر سطح حرفهنییدر تعتواندیم

در را مـذکور از سطوحکیهر يریفراگيزمان برانیبهتر
بیـان  خـدمت و ضـمن خـدمت    از هاي دانشگاه، قبل دوره
اي و مدل، کمک به رشد حرفهنیهدف ادر واقع، . کندمی

مطالعـه آن در  بوده کـه مـورد   یجیتوسعه آموزشگران ترو
ها، مراتـع و  سازمان جنگلیجیآموزشگران تروقیتحقنیا

باشـد.  مرتبط به آن مییکشور و مراکز آموزشيزداریآبخ
ــه حاضــر،   ــین در مطالع ــردي همچن بخــش مشخصــات ف

شامل متغیرهاي سـن، سـابقه تـدریس، سـابقه     پرسشنامه
ضمن خدمت يهاشرکت در دورهيهااشتغال، تعداد دوره

پرسشنامه بـا اسـتفاده از   ییباشد. رواتحصیلی میو رشته 
تیـأ هيخبرگـان (اعضـا  ییـد تأدموريصورییروش روا

و جیگــروه تــرویلــیتکمالتیتحصــانیو دانشــجویعلمــ
دانشگاه تهران) قرار گرفـت کـه نظـرات    يآموزش کشاورز

منظـور تعیـین میـزان    . بـه شـد ها در پرسشنامه لحـاظ  آن
نبـاخ  وهـا از ضـریب آلفـاي کر   هآوري دادپایایی ابزار جمـع 
پرسشـنامه  20دتعدایی،ایسنجش پاياستفاده گردید. برا

ــس از ســنجش روا ــیپ ــی ــب پ ــونیشدر قال توســط آزم
بوده 816/0به دست آمده بی. ضرشدلیتکمانیپاسخگو

باشـد.  مـی قیـ مناسب ابـزار تحق ییایپاانگریعدد بنیاکه
فراوانـی،  يهاروشمورد نظر با استفاده از يهادادهلیتحل

درصد، میانگین، انحراف معیار، ضـریب تغییـرات، مقایسـه    
چندگانـه بـا   ونیرگرسـ لیـ و تحلهمبسـتگی  ، هایانگینم

انجـام  21نسخه SPSSوExcelي افزارهااز نرمیريگبهره
.گرفت

ها و بحثیافته
76د که در تحقیـق حاضـر،   ندهیمنشان 1هاي جدول یافته

را زنـان تشـکیل   هـا آننفـر از  9را مـرد و  نفر از پاسـخگویان  
نفـر از پاسـخگویان   17ي مدرك تحصیلی ینهزمدردهند. یم

نفـر از پاسـخگویان داراي مـدرك    63داراي مدرك دکتـري،  
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ــداد   ــد و تع ــی ارش ــر از آن5کارشناس ــدرك  نف ــا داراي م ه
سـال، 45باشـند. میـانگین سـن پاسـخگویان     یمکارشناسی 

11سـال و میـانگین سـابقه آموزشـی     20سابقه کار متوسط
هاي ضـمن  نفر از پاسخگویان در دوره26تعدادباشد.سال می

هـاي  نفر از پاسخگویان در دوره59و اندنمودهخدمت شرکت 
.اندنکردهضمن خدمت شرکت 

دار بـین حضـور و یـا عـدم     براي بررسی وجود تفاوت معنـی 
اي در میـان  هاي حرفـه هاي توسعه صالحیتحضور در دوره

هــاي یکــی از آزمــونعنــوانبــهtمــردان و زنــان، از آزمــون 
مقایسه میانگین استفاده شد. نتایج حاصـل از آن در جـدول   

نشـان  آزمـون نشان داده شده است. نتایج حاصـل از ایـن   2
داد که بین زنان و مردان به لحاظ حضور یا عـدم حضـور در   

داري اي تفـاوت معنـی  هاي حرفههاي توسعه صالحیتدوره
وجود دارد.درصدکیدر سطح

هـاي  یی که تحت عنوان مهـارت هامؤلفهدستیابی به منظوربه
انـد  اي در نظر گرفته شـده هاي حرفهبر توسعه صالحیتمؤثر

جینتـا از تحلیل عاملی با رویکرد اکتشـافی بهـره گرفتـه شـد.    
ي گـذار نامکه مؤلفه5حاصل از تحلیل عاملی عبارت است از 

هـاي تحقیـق مـارتین و    گیري از مطالعات و یافتهها با بهرهآن
,Martin & Ghimire(مریقو مارتین ) انجام گرفت. بـه  2011

اي هاي حرفهیرگذار بر توسعه صالحیتتأثعامل 5این ترتیب 
اصـول  عامـل شامل عامل نیازسنجی و طراحی برنامه درسـی، 

عامـل ي آموزشـی، هـا روشارائـه  عامـل  تدریس و یادگیري،
KMOارزشیابی و عامل فردي و عمومی مشخص شد. مقـدار  

کـه  بود635/0آمده براي تحلیل عاملی برابر با مقدار به دست
باشد.تحلیل عاملی میدییتأمناسب بودن ودهندهنشان

Ghimireايحرفهاقتباس از مدل توسعه (یقتحقچارچوب مفهومی -1نگاره & Martin, 2011(
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تحلیل رگرسیونی
نیبـ یرابطـه علـ  یبررسـ منظـور بـه قیبخش از تحقنیدر ا

چندگانـه اسـتفاده شـد.    ونیاز روش رگرسقیمتغیرهاي تحق
برنامــه یو طراحــیازســنجینيرهــایکــه متغبیــترتنیبــد
،یآموزشـ يهـا ارائـه روش ،يریادگیو سیاصول تدر،یدرس
عنـوان بـه آموزشگرانیو عموميفردهاي مهارتو یابیارزش
ــایمتغ ــتقل يره ــذارتأثمس ــر متغیرگ ــب ــعه ری ــته توس وابس

قـرار  لیـ مورد تحلیجیاي آموزشگران تروهاي حرفهصالحیت
جداگانـه در  صـورت بـه یرهـا  متغعلی هریـک از  . رابطهگرفت
خدمت و ضمن خدمت بررسـی  قبلهاي زمانی دانشگاه،دوره
شد.

مرحله اول: دانشگاه
جهت بررسـی  ، شودمیمشاهده 3گونه که در جدول همان

اي متغیرهـاي مسـتقل بـر توسـعه صـالحیت حرفـه      یرتأث
رگرسـیون ي دانشگاهی از تحلیلهاآموزشآموزشگران در 

نتـایج حاصـل از   اسـتفاده شـده اسـت.   چندگانـه به روش
متغیرهاي مسـتقل  ی که تمامداد نشان تحلیل رگرسیونی

تـوان  و هسـتند یرگذارتأثوابسته ریمتغدار بر معنیطوربه
توسـعه یعنی،وابستهمتغیرتغییراتدرصد از1/64تبیین
ارائـه شـده در   جیبر اساس نتـا نیهمچندارند.راياحرفه

و يهــاي فــردمهــارتگردیــد متغیــرمشــخص3جــدول 
يتوسـعه انسیـ وارنیـی سـهم را در تب نیشـتر یبیعموم

هـاي  ی در دورهجـ یترواي آموزشـگران  هاي حرفهصالحیت
د.داردانشگاهی

، معادلـه خطـی   3با توجه به نتایج ارائـه شـده در جـدول    
حاصل از تحلیل رگرسـیونی بـراي متغیـر وابسـته توسـعه      

ــالحیت ــه ص ــاي حرف ــی در دوره  ه ــگران ترویج اي آموزش
دانشگاه را به قرار زیر نوشت:

مرحله دوم: قبل از خدمت
متغیرهـاي مسـتقل بـر    یرتأثی در این مرحله نیز جهت بررس

ي قبـل از  هـا آموزشاي آموزشگران در توسعه صالحیت حرفه
اسـتفاده شـده   چندگانـه به روشرگرسیونخدمت از تحلیل

در این مرحله نیز نتـایج حاصـل از تحلیـل رگرسـیونی    است.
درصـد از 6/56که متغیرهاي مستقل تـوان تبیـین  داد نشان 

ــرات ــرتغیی ــیوابســتهمتغی ــهســعهتویعن ــد.راياحرف دارن
مشـخص 4ارائـه شـده در جـدول    جینتـا بر اساسنیهمچن
نیشـتر یب،نیازسنجی و طراحـی برنامـه درسـی   متغیرگردید

اي هـاي حرفـه  توسـعه صـالحیت  انسیـ وارنییسهم را در تب
دارد.ی در دوره قبل از خدمتجیآموزشگران ترو

مطالعهموردفردي نمونه هايیژگیو-1جدول 
درصد فراوانیفراوانیطبقاتژگیوی

96/10زنجنسیت
764/89مرد

میزان تحصیالت
1720دکتري

631/74کارشناسی ارشد
59/5کارشناسی

سال)برحسبسن (
35–20108/11
50–36606/70
65-51156/17

سال)برحسبکار (سابقه 
10119/12کمتر از 

20–10375/43
20375/43بیشتر از 

)سالبرحسبآموزش (سابقه 
10473/55کمتر از 

20–103440
2047/4بیشتر از 

ضمن خدمتهايدورهحضور در 
6/3026بلی
4/6959خیر

Y= 406/1 + 155/0 X1+ 172/0 X2 +

192/0 X3 + 227/0 X4 + 147/0 X5

R2= 641/0
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اي بین زنان و مردانهاي حرفههاي توسعه صالحیتمقایسه حضور در دوره-2جدول 
tPراف معیارانحمیانگینمتغیر مستقل

00/0-646/1481/0741/1مرد

-850/1366/0010/2زن

دانشگاهیهايدورهدر ايحرفههايصالحیتبر توسعه یرگذارتأثضرایب تعیین متغیرهاي -3جدول
اولویت.bBetatSigمتغیر

406/1328/1188/0عدد ثابت
X1=155/0198/0549/2013/04و طراحی برنامه درسییازسنجین
X2=172/0186/0564/2012/05يریادگیو سیاصول تدر
X3= 192/0413/0716/5000/02یآموزشيهاروشارائه
X4=227/0312/0091/4000/03یابیارزش
X5 =147/0454/0152/6000/01یو عموميفردهايمهارت

R2= 641/0

در مرحله قبل از خدمتايحرفههايصالحیتبر توسعه یرگذارتأثغیرهاي ضرایب تعیین مت-4جدول 
اولویت.bBetatSigمتغیر

277/1545/1126/0عدد ثابت
X1 =208/0318/0914/3000/01و طراحی برنامه درسینیازسنجی
X2=216/0249/0864/2005/03يریادگیو سیاصول تدر
X3= 156/0317/0992/3000/02یوزشآمهايروشارائه
X4=148/0239/0999/2004/05یابیارزش
X5=156/0221/0725/2008/04یو عموميفردهايمهارت

R2= 566/0

، معادلـه خطـی   4با توجه به نتایج ارائـه شـده در جـدول    
حاصل از تحلیل رگرسـیونی بـراي متغیـر وابسـته توسـعه      

ترویجی در دوره قبل از آموزشگران ايحرفههايصالحیت
:استخدمت به قرار زیر

ضمن خدمتسوم:مرحله
دو مرحلـه قبلـی   این مرحلـه نیـز ماننـد    در هادادهتحلیل 

متغیرهـاي  یرتـأث جهت بررسـی  بدین ترتیب انجام گرفت.
مرحلهآموزشگران درايحرفهمستقل بر توسعه صالحیت 

چندگانـه رسـیون رگخدمت از تحلیـل ضمنهايآموزش
ــه شــد  ــره گرفت ــر اســاس .به ــل  ب ــایج حاصــل از تحلی نت

ی تمــامآورده شــده اســت، 5کــه در جــدول رگرســیونی
اثـر  وابسـته  ریـ بـر متغ دارمعنیطوربهمتغیرهاي مستقل 

ــد.گذارمــی متغیرهــايهمچنــین نتــایج نشــان داد کــه ن
وابسـته متغیـر تغییـرات درصد از85توان تبیین،مستقل

هاي حاصل از تحلیـل  یافتهدارند.راايحرفهتوسعهیعنی
نیشـتر یب،يریادگیـ و سیاصول تـدر متغیر نشان داد که
هـاي صـالحیت توسـعه  متغیـر انسیوارنییسهم را در تب

ضـمن خـدمت  هـاي دورهی در جیآموزشگران تروايحرفه
دارد.

Y= 227/1 + 208/0 X1 + 216/0 X2 + 156/0 X3 +

148/0 X4 + 156/0 X5

R2= 566/0
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، معادلـه خطـی   5توجه به نتـایج ارائـه شـده در جـدول     با
یونی بـراي متغیـر وابسـته توسـعه     حاصل از تحلیل رگرسـ 

اي آموزشـگران ترویجـی در مرحلـه    هـاي حرفـه  صالحیت
به قرار زیر نوشت:توان میهاي ضمن خدمت را آموزش

بـر  مـؤثر يهـا مؤلفـه بررسـی  حاضـر، پژوهشهدف کلی 
اي در فرآینـد آموزشـی سـه    هـاي حرفـه  توسعه صـالحیت 

اي (دانشــگاه، قبــل خــدمت، ضــمن خــدمت)    مرحلــه
، مراتع و آبخیـزداري  هاجنگلترویجی سازمان وزشگرانآم

هـاي توصـیفی نشـان داد عمـده     بود. نتایج حاصل از یافته
دهند و مشارکت زنـان در  یمپاسخگویان را مردان تشکیل 

باشـد.  اي کـم مـی  هاي توسعه حرفـه دورهآموزشيزمینه
تــرین تــرین و اساســیهمچنــین در مطالعــه حاضــر مهــم

اي آموزشـگران  هاي توسعه حرفهبر فعالیتمؤثريهامؤلفه
ــوان مؤلفــه5ترویجــی شناســایی شــد کــه در   تحــت عن

ــهنیازســنجی ــدر،درســیو طراحــی برنام و سیاصــول ت
هاي ی و مهارتابیو ارزشیهاي آموزشارائه روش،يریادگی

ي شد. این نتایج با نتایج تحقیـق  بندطبقهفردي و عمومی 
,Martin & Ghimire(و قیمــرمــارتین کینــگ ،)2011

)King, ــکی (و )2004 ,Guskeyگاس ــت )2003 مطابق
هاي شناسایی شـده در ایـن مطالعـه بـا     صالحیت.کندمی

ي دیگـر همخـوانی داشـته و نتـایج آن     هاپژوهشبرخی از 
,yongنمونـه یانـگ (  عنوانبهنماید.یمتحقیقات را تائید 

شــناختهــایی همچــون ارزشــیابی،  صــالحیت)1990
هـاي  تدوین برنامـه ،هاي مختلف تدریس و کاربرد آنروش

ــرایط  ــعه  رادرســی متناســب و ش ــی از توس جــزء الینفک
آزموناي آموزشگران برشمرده است. نتایج حاصل از حرفه

t    نشان داد که بین زنان و مردان به لحاظ حضـور یـا عـدم
اي تفـاوت  هاي حرفـه هاي توسعه صالحیتحضور در دوره

ایـن موضـوع   وجـود دارد. درصدکیداري در سطحمعنی
هاي ضـمن  دهد که میزان مشارکت زنان در دورهیمنشان 

یان تالش نموده تا متصدباشد. الزم است تا خدمت کم می
بتوانند زمینه الزم را براي همکاري و مشارکت زنـان را در  

د. در تحقیق حاضر بـه  نهاي ضمن خدمت فراهم نمایدوره
-با توسعه صـالحیت گانهپنجي بررسی رابطه علی متغیرها

اي آموزشــگران در ســه دوره دانشــگاه، قبــل هــاي حرفــه
بـه  خدمت و ضمن خدمت پرداخته شد. بـر اسـاس نتـایج    

آمـده از تحلیـل رگرسـیونی، مشـخص گردیـد کـه       دست
ی، نیازســنجی و و عمــوميهــاي فــردمهــارتاز هرکــدام

ي ریادگیـ و سیاصول تـدر طراحی برنامه درسی و مهارت 
یـر وابسـته تحقیـق    متغرتیب بیشترین میزان واریانس به ت

در مراحل دانشگاه، قبل خدمت و ضمن خـدمت را تبیـین   
).6کنند (جدول می

خدمتهاي ضمندر مرحله آموزشايهاي حرفهبر توسعه صالحیتیرگذارتأثضرایب تعیین متغیرهاي -5جدول
اولویت.bBetatSigمتغیر

979/1904/2005/0عدد ثابت
X1=189/0365/0155/8000/03و طراحی برنامهنیازسنجی
X2=197/0508/0552/11000/01يریادگیو سیاصول تدر
X3= 154/0189/0221/4000/04یآموزشهايروشارائه
X4=145/0168/0655/3000/05یابیارزش
X5=170/0410/0128/9000/02یو عموميفردهايمهارت

R2= 850/0

ايحرفههايصالحیتتوسعه گانهسهمهارت در مراحل ینمؤثرتربندي اولویت–6جدول 
ضمن خدمتقبل خدمتدانشگاهمراحل

يریادگیو سیاصول تدرو طراحی برنامه درسینیازسنجییو عموميفردهايمهارتمؤلفهنیترمهم

Y= 979/1 + 189/0 X1 + 197/0 X2 + 154/0 X3

+ 145/0 X4 + 170/0 X5

R2= 850/0
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یشنهادهاپو گیريیجهنت
توســعه  هــاي دورهکــه مشــارکت زنــان در    ییاز آنجــا 
باشـد  نسـبت بـه مـردان کمتـر مـی     ايحرفههاي صالحیت

توسـعه  يبایـد در زمینـه  ریزان و مسـئوالن بنابراین، برنامه
اي و کمـک گـرفتن از پتانسـیل زنـان     هاي حرفهصالحیت

به آموزشگران ترویجی تالش نمایند. بر این اساس عنوانبه
ارتقــاي توســعه  هــايدورهي رســد، برگــزار مــینظــر

آموزشـی در  يهـا کارگـاه در قالـب  ايحرفههايصالحیت
هايدورهخدمت و ضمندانشگاه،گوناگون (زمانی يهابازه

بسـتر مناسـبی را جهـت    توانـد میآمادگی قبل از خدمت) 
هـاي مهـارت از یـري گبهـره توانمندي آموزشـگران جهـت   

نتـایج تحقیـق،   بر اساسینهمچنآموزشی را فراهم نماید.
هـاي صالحیتتوسعه ارتقاي هايبرنامهکهشودمیهیتوص

در قالـب  کار آمـوزش نیو در حسطح دانشگاه در ايحرفه
اصلی عنوانبهمورد توجه قرار گرفته و ی آموزشيهاکارگاه

هـاي برنامـه آموزشـگران در  يهـا یتصالحمهم در ارتقاي 
بـر  بایـد اساسییدتأک. در این مرحله آموزشی قلمداد شود

منظـور بـه همچنین . باشدمیو عمويفردهايمهارتروي 
ي کارکنـان هـا یسـتگ یشاو ارتقـاي يریادگیافزایی درهم

هـاي مشـارکتی در مرحلـه قبـل     اقدام به برگـزاري کارگـاه  
خدمت و ایجاد بستري مناسـب جهـت انتقـال تجـارب در     

واننـد تیمـ ارشـد  انیمربن،یعالوه بر اابتداي خدمت شود.
، دیکارکنان جديبرایمربهمانند خدمت مرحله ضمندر
خـود  ب جـار از تیسـتگ یشايریادگیـ بـه  قیرا تشـو هاآن

جهـت دیـ سازمان بامدیریت،يریادگینیچني. برانمایند
افراد، احترام متقابل قیاز طریروانتیپرورش احساس امن

مل شـا توانـد یمـ این اقـدامات  .الزم را فراهم آورديزمینه
موارد زیر باشد:

ریو سـا یجیآموزشگران ترونیارتباط بيبرقرارلیسهت-
منـابع  ينـه یدر زمییاجرايهابخشمرتبط با يهابخش

محتـوا و  قیـ تطبمنظـور بـه یمراکـز محلـ  یو حتیعیطب
.یعیو منابع طبيبخش کشاورزیواقعيازهاین
بیــو ترغیملــيهــاکنفــرانسو هــایشهمــايبرگــزار-

منظـور بـه هـا ییگردهمـا نیـ شرکت در ايگران براآموزش
ازاتیـ و در نظر گـرفتن امت روزبهدانش و اطالعات شیافزا
که منجـر بـه   و پژوهشقیتحقينهیدر زميو مادیشغل
.آموزشگران خواهد شداقیاشت

یجـ یآموزشـگران ترو يبرایآموزشيهاکارگاهيبرگزار-
مـواد  س،یتدرنیونهايروشمختلف اعم از هايینهزمدر 

ــو تجه ــوزاتی ــنین ــتفاده از یآموزش ــوه اس ــاآنو نح ، ه
و یعـ یمنـابع طب ينـه یمختلف پـژوهش در زم هايروش

یآمـوزش عملـ  ينـه یزمدرنینـو هـاي روشیريکارگبه
رانیبه فراگآنو انتقال یجیآموزشگران ترو

یجـ یآموزشـگران ترو يبراینیکارآفرهايدورهيبرگزار-
و شـناخت  هـا آندر ینیکـارآفر هیـ روحشیفـزا امنظوربه

.ینیمختلف کارآفرهايیژگیوابعاد و 
ـــبرگ- ــادورهيارزـ ـــشزموآيه ـــضیـ ـــخمنـ در دمتـ
تاــــ مالزاز اهـــ کیجیتروياحرفههايیتصالحيتاــسرا
یاثربخشـ بــموجدرنتیجه،آموزش و رـــمدر اشیـــثربخا

، مراتـع و  هاجنگلسازمان اجرا شده توسطيهاطرحامیــتم
هــ چرـهابیـیرزا،تـسابدیهی. دوـــبدـــهاخويزداریآبخ
و یجـ یآموزشـگران ترو ياهـــ حرفياــ هزنیاانزـمیتریقدق
و یـــ علمداـــ بنیتـــ تقویبــموجآن ایجــنتیريکارگبه

از افتیـــ یدريهـا پاسـخ تـــ تقویآموزشگران و صیــتخص
.شودمیهابرنامهیــیاجراایجــنت
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The study of Effective Educational Components Professional Competency
Development during University, Pre-Service and in-Service Process (The

Case of Extension Educators of Forests, Range and Watershed
Management Organization)
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Abstract
The present study aimed at investigate the factors affecting professional competences development of extension
educators of forest, range and watershed management in the university, pre-service and in-service process was
performed in order to improve their competencies and capabilities. Present study is a kind of applied research,
survey and non-experimental research. The statistical population were the extension educators of forests, range
and watershed and its dependent educational centers that they were 85 Persons. The data collection instrument
was a questionnaire. In order to its assess reliability cronbach's alpha coefficient (0.816) was used. It was also
found individual and general skills during university phase, needs assessment and design curriculum in pre-
service and in-service skills of teaching and learning are those aspects which should be considered as priority
courses.

Keywords: Professional Competency Development, Extension Educators, Forests, Range and Watershed

Management Organization, University, Pre-Service and In-Service Courses.
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