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centers in forming the educated human resources needed in agriculture and the issues and problems that
these centers face in the current situation are matters to be taken into consideration. It all shows that the
pathology of these centers can not only help improve the prevailing situation, rather, it is possible to
provide the necessary backgrounds for quality improvement in education by identifying the effective
factors and elements that strengthen and improve it. Doing so these centers will be able to train students
who have both the necessary skills and expertise to be able to enter the job market. A literature review on
the pathology of vocational training schools and centers in agriculture revealed that despite many research
studies conducted viewing the matter from diverse set of perspectives, none of them tended to study the
non-functionality (flaws) of these centers from the viewpoint of two groups involved in the learning
process, 1- students and 2- educators and managers. This study was conducted with the aim of pathology
of agricultural vocational schools and training centers in Kermanshah Province, as one of the agricultural
hubs in Iran, from the perspective of students, educators and managers.
Methods: Generally stating, this study is applied in terms of its nature, and uses descriptive survey
method in terms of data collection. The statistical population of the study consists of students (n=2800),
and educators and managers (n=210). The sample based on Krejcie and Morgan table consists of 338
students who were selected by stratified random sampling. Teachers and administrators are selected
according to their population number. To collect data, a two-part questionnaire was used, the first part
including questions on individual characteristics of study subjects and the second part identifying the
damages of agricultural vocational schools and training centers from the perspective of students, educators
and managers (42 items, using Likert-type scale, ranging from 1 to 5). Interviews with managers and
observations were also used as needed to obtain additional information.
Findings: According to students, the most important flaws of agricultural vocational schools and training
centers are the incompatibility of curriculum content with market needs, inflexible educational structures,
low diversity of curriculum content, large number of general education courses and lack of up-to-date
teachers. Educators and managers also stated that the most important flaws of these centers are inflexible
educational structures, time-limit problems with courses duration, low diversity of curriculum content,
accepting more students from urban areas and their lack of familiarity with agriculture and inappropriate
equipment. Both groups agree on issues such as the inflexibility of the educational structures, top-down
curriculum planning and lack of adequate diversity of content. To sum up, the most important flaws of
these centers include 1- executive and educational shortcomings, 2- lack of a good planning, 3- lack of
interorganizational communication system, 4- environmental barriers, 5- individual and motivational
problems, 6- lack of proper evaluation and 7-governmental obstacles.
Conclusion: In order to reduce damage, scholars and faculty members can develop a wide variety of
materials well-suited for different branches in the field of agriculture. Additionally, more attention should
be paid to practical training (in-field education) and development of a well-planed bottom-up curriculum
for vocational schools. Also, establishing a memorandum of understanding and agreement between these
centers and various industrial sectors in agriculture, and students’ participation in these sectors can be
effective for them in gaining required skills and expertise of the field.
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کشاورزی و مسائل و مشکالتی که این مراکز در وضعیت موجود با آن مواجه میباشند ،نشان میدهد ،آسیبشناسی این
مراکز میتواند نه تنها به بهبود وضعیت آموزشی کمک نماید؛ بلکه با شناسایی عوامل و عناصر مؤثری که موجب تقویت
و بهبود آموزش در این هنرستانها و مراکز آموزشی میشود ،میتوان زمینههای الزم را برای بهبود کیفیت فراهم نمود
تا این مراکز قادر باشند دانشآموختگانی تربیت نمایند که هم مهارت و تخصص الزم را داشته باشند و هم بتوانند جذب
بازار کار شوند .ولی مطالعات صورت گرفته در راستای آسیبشناسی هنرستانها و مراکز آموزش کشاورزی نشان داد که

واژگان کلیدی:

علیرغم آسیب شناسیهای صورت گرفته از زوایای گوناگون ،هیچ یک از پژوهشگران به آسیب شناسی و بررسی و

هنرستانهایکشاورزی
مراکز آموزش کشاورزی
آسیبها
استانکرمانشاه

مقایسه دیدگاه دو گروه هنرجویان ،آموزشگران و مدیران که موضوع مهمی است ،نپرداختهاند .این پژوهش با هدف
آسیب شناسی هنرستانها و مراکز آموزش کشاورزی استان کرمانشاه ،بعنوان یکی از قطب های کشاورزی ،از دید
هنرجویان ،آموزشگران و مدیران انجام گرفت.
روشها :این پژوهش از نظر رویکرد کلی ،از جنبه ماهیتی (هدف) کاربردی و از جهت گردآوری دادهها توصیفی و به
روش پیمایشی بود .جامعه آماری تحقیق را هنرجویان ( ،)N=2800آموزشگران و مدیران هنرستانها و مراکزآموزش-
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کشاورزی ( )N=210تشکیل دادند .حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان شامل  338نفر هنرجو بود که به
روش نمونهگیری تصادفی طبقهای گزینش شدند .آموزشگران و مدیران نیز با توجه به تعداد آنها سرشماری شدند .به
منظور گردآوری دادهها در پژوهش از پرسشنامههای دو بخشی استفاده شد که بخش اول شامل ویژگیهای فردی و
بخش دوم شناسایی آسیبهای هنرستانها و مراکز آموزش کشاورزی از دیدگاه هنرجویان ،مدیران و آموزشگران (
42گویه) با استفاده از طیف لیکرت با دامنه (1تا )5بود .همچنین بر حسب ضرورت و به منظور کسب اطالعات تکمیلی
از مصاحبه با مدیران و مشاهده نیز استفاده شد.
یافتهها :مهمترین آسیبهای هنرستانها و مراکز آموزش کشاورزی از دید هنرجویان عدم تناسب محتوا با نیاز بازار،
ساختارآموزشی انعطاف ناپذیر ،تنوع کم مطالب ،زیاد بودن حجم دروس عمومی و به روز نبودن اطالعات معلمان میباشد.
آموزشگران و مدیران نیز مهمترین آسیبهای این مراکز را ساختار آموزشی انعطافناپذیر ،کوتاه بودن طول دوره آموزشی،
تنوع کم مطالب ،جذب بیشتر هنرجویان از نواحی شهری و عدم آشنایی با کشاورزی ،تجهیزات نامناسب بیان نمودند،
که هر دو گروه در مواردی مانند انعطاف ناپذیر بودن ساختارآموزش و برنامهریزیهای از باال به پایین ،تنوع ناکافی و کم
مطالب اتفاق نظر دارند .میتوان گفت سازوکارهای اداری خشک ،برنامههای دیکته شده از باال به پایین بدون توجه به
نیازهای بازار کار و غیر قابل انعطاف بودن این برنامهها از جمله مسائل و آسیبهای جدی است که بر سر راه مراکز
آموزشی و هنرستانها قرار دارند .همچنین از آنجا که در رشتهها و بخشهای مختلف کشاورزی گستردگی و تنوع زیادی
وجود دارد میتوان عدم تنوع و ناکافی بودن مطالب را به عنوان یک آسیب مورد توجه قرار داد تا زمینهها و شرایطی
فراهم گردد که به منظور ایجاد تخصص و مهارت فراگیران تنوع و گستردگی مطالب با توجه به رشتهها و بخشهای
مختلف کشاورزی حفظ گردد.
نتیجهگیری :برنامهریزان و اعضای هیأت علمی به منظور کاهش آسیبها میتوانند تنوع و گستردگی مطالب را با توجه
به رشتهها و بخشهای مختلف کشاورزی ایجاد نمایند .توجه بیشتر به آموزشهای عملی ،برنامهریزی از پایین به باال و
از سطح هنرستانها مورد توجه قرار گیرد .همچنین ایجاد تفاهمنامه همکاری با بخشهای مختلف صنعتی و فعالیت
هنرجویان در این بخشها می تواند در کسب مهارت و تخصص در آنها مؤثر باشد.
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مقدّمه
عصر حاضر به دلیل وجود تغییر و تحوالت صورت گرفته با تولید
اطالعات و علوم جدید همراه است .این امر لزوم توجه به آموزش را امری
ضروری میسازد [ .]1به همین منظوردر نهادهای آموزشی جهت
رسیدن به توسعه پایدار و متوازن ،تربیت نیروی انسانی متخصص و
کارآمد در بخشهای مختلف جامعه یکی از اصول اساسی و مهم است
[ .]2با توجه به این که کشاورزی یکی از بخشهای مهم تولیدی و
اقتصادی در برنامههای توسعه به شمار میآید؛ نیاز روزافزون به مواد-
غذایی و محدود بودن امکانات تولید،ضرورت توسعهکشاورزی و
بهکارگیری فناوریهای جدید و مؤثر را ایجاب میکند [ .]3یکی از
ضروریات مهم جهت توسعه کشاورزی تأمین نیروی انسانی ماهر و
متخصص در این بخش میباشد و در این راستا نقش آموزش در ارتقا و
بهبود ظرفیت تولیدی افراد و به عبارت دیگر بهبود کیفیت نیروی انسانی
ضرورتی اجتنابناپذیر است و به جرأت میتوان ادعا نمود که برنامههای
توسعه کشاورزی بدون آموزش موفق نخواهد بود .به همین دلیل می-
بایست به مقوله آموزش کشاورزی جهت توسعه در بخش کشاورزی
توجه ویژهای نمود [.]4
آموزش نوعی سرمایهگذاری در نیروی انسانی است [ ]5که باعث افزایش
و تغییر در دانش ،بینش ،مهارت ،بهرهوری ،کاهش هزینههای تولید و
ایجاد فرصتهای شغلی بیشتر جهت اشتغال افراد در زمینه کشاورزی
است [ .]6از جمله سازمانها و مراکزی که میتوانند نقش و تأثیر زیادی
در ارتقاء سرمایههای انسانی داشته باشند ،هنرستانها و مراکز آموزش
کشاورزی هستند .این مراکز با هدف ارتقاء سطح کیفی نیروی کار
متناسب با شرایط بازار کار و نیز تأمین نیروی مورد نیاز بخشهای
مختلف اقتصاد بیش از پیش مورد توجه کشورهای مختلف قرار گرفته
است .در کشور ما نیز این مراکز با هدف تربیت نیروی انسانی متخصص
بخش کشاورزی به منظور هدایت آنها به بازارکار ،کاهش بیکاری و رشد
و توسعه کیفی به جذب افراد در این رشتهها میپردازند .اما در راستای
تحقق رسالت خود موفق نبودهاند و نتوانسته آنگونه که باید افراد
متخصص مورد نیاز جامعه را تأمین نمایند و تنها به تعداد فارغ
التحصیالن بیکار جامعه افزودهاند .با توجه به این که آموزش در این
مراکز و هنرستانها با صرف هزینههای باالیی همراه است؛ شناسایی
آسیبها و چالشهای بیمارگونه این مراکز و هنرستانها بر هر اقدامی
در راستای ایجاد تحول در آن اولویت دارد.
آسیبشناسی مفهومی است که از سده  19از علوم زیستی گرفته شده
و دانشی است برای بررسی و ریشهیابی بینظمیهای سازمانی که در
توضیح آن گفته شده است .همانطور که امکان دارد اجزای مختلف بدن
انسان دچار آسیب و بیماری شود؛ بخشهای مختلف سازمان نیز ممکن
است دچار آسیب شود و همانگونه که آسیبهای مربوط به بدن انسان
ممکن است منشأ وراثتی (درونی) یا محیطی (بیرونی) داشته باشد؛
آسیبهای وارده بر سازمان نیز ممکن است در نتیجه عوامل درونی یا
محیطی ایجاد شود .هدف آسیبشناسی سازمانی ایجاد چارچوبی است

()631

Tech. of Edu. J. 14(3): 629-642, Summer 2020

که بتواند برای افزایش تالشها در جهت برقراری سالمت سازمانی ایجاد
انگیزه نماید [ .]7لذا آسیبشناسی هنرستانها و مراکز آموزش
کشاورزی به ما کمک میکند تا چالشها و موانع درونی و بیرونی که به
صورت آشکار یا پنهان به مراکز نفوذ نموده و آنها را از دستیابی به
اهداف باز گذاشته است ،شناسایی گردد .با برطرف نمودن این آسیبها
و موانع نیز سازمان در مسیر اصلی خود که تربیت هنرجویانی است که
جایگاه روشن و مشخصی در بازار کار و نظام اشتغال داشته باشند ،قرار
خواهد گرفت .همچنین زمینههای الزم برای بهبود کیفیت و بروندادها
فراهم میگردد .در ارتباط با مشکالت و چالشهای هنرستانها و مراکز
آموزش کشاورزی یا به طورکلی آسیبشناسی این مراکز ،مطالعاتی در
داخل و خارج صورت پذیرفته است که بررسی و مرور آنها میتواند در
آسیبشناسی دقیقتر مراکز آموزش کشاورزی استان کرمانشاه ما را
یاری نماید؛ زیرا توفیق در کسب دستاوردهای آموزش کشاورزی با اتکا
به ادبیات موجود در گروی تعامل عوامل و متغیرهای بسیار زیادی است
که در مرور ادبیات میتوان به آنها دست یافت.
در همین راستا اجتهادی و همکاران [ ]8موانع و آسیبهای اصلی
ساختار نظام آموزشی در اجرای برنامههای توسعه را ناشی از ساختار
وظیفهای آن میداند که شامل عدم انطباق ساختار با ویژگیهای برنامه-
ها ،عدم انطباق ساختار با محیط اجرای برنامه و عدم انطباق ساختار با
اهداف برنامه میباشد .در پژوهشی دیگر توسط حسینزادهیوسفی []9
تزریق دانشآموزان با کیفیت پایین به مراکز ،نرخ باالی افتتحصیلی،
تدوین محتوای نامناسب ،اجرا و ارزشیابی متمرکز ،غلبه روش آموزش
سخنرانی ،نرخ پایین عالقمندی به ثبتنام و وجود نگرش منفی نسبت
به این مراکز از مهمترین آسیبهای مرتبط با آن ذکر گردیده است.
زینلیزاده و همکاران [ ]10نیز به این نتیجه رسیدند که این مراکز و
هنرستانها از لحاظ آموزشی و پژوهشی ،کارآمدی و کارکردی با
آسیبهای جدی مواجه هستند .اما نتیجه پژوهش قدیمی [ ]11نشان
داد که مهمترین چالشهایی که این مراکز و سازمانها با آن مواجهند
شامل نبود سطح هماهنگی مهارتی بین ارائه دهندگان آموزشها ،نبود
استانداردهای ملی ،شغلی و حرفهای ،اجرا نشدن کامل سیاستهای
مصوب مربوط به آموزشها ،نارسایی قوانین و مقررات ،مشارکت غیر
فعال بخش خصوصی ،کم توجهی به تشکیل سرمایههای انسانی و کمبود
اطالعات جدید مربوط به نیروی کار میباشد.
پژوهشهای دیگر در این زمینه نشان میدهد که نداشتن مهارتهای
علمی و عملی آموزشگران [12و ،]13عدم تناسب برنامه با نیاز فراگیران
[ ،]14کاربردی نبودن مطالب ارائه شده [ ،]15عدم برگزاری دورههای
آموزش ضمن خدمت و به روز نکردن آموزش مدرسان [ ]16از جمله
آسیب هایی هستند که در تحقیقات گذشته به آنها اشاره شده است.
نتایج پژوهشهای بابایی و همکاران [ ]17نیز نشان داد که مناسب
نبودن فضای آموزشی ،محیط نامناسب آموزشی از لحاظ امکانات ،عدم
استفاده از روشهای نوین آموزشی ،کاربردی نبودن مطالب ارائه شده،
عدم ارتباط آموزشگران با مراکز تحقیقاتی از آسیبهای این برنامهها
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میباشد .در همین راستا موحدی و همکاران [ ]18در پژوهش خود به
این نتیجه دست یافتند که هنرستانهای کشاورزی در پنج بعد گوناگون
برنامهریزی و محتوای دروس کشاورزی ،روشهای تدریس ،وسایل و
امکانات ،مهارت معلمان کشاورزی و شیوههای ارزشیابی مشکل دارند،
از مهمترین مشکالت کمبود وسایل و امکانات ،قدیمی بودن اقالم
موجود ،کم اهمیت بودن روشهای ارزشیابی عملی ،مشکل پیداکردن
کار برای دانش آموختگان ،عدم استفاده از روشهای فعال و فناوریهای
نوین و برنامهریزی نامناسب دروس کشاورزی است که کارایی این مراکز
و رسیدن به هدف را با مشکل مواجه ساخته است.
موذن و موحدمحمدی[ ]19بر اساس پژوهش خود به این نتیجه دست
یافتند که میزان ارتباط محتوای کتابهای درسی هنرستانهای
کشاورزی با ویژگیهای فراگیران ضعیف است؛ همچنین میزان مناسب
بودن سازماندهی محتوای کتابهای درسی نسبتأ پایین است.
خداوردی و همکاران [ ]20نیز در پژوهش خود بیان داشتند که
هنرستانهای کشاورزی هم اکنون با مشکالت عدیدهای از جمله کمبود
نیروی انسانی متخصص ،مدیریت ناکارآمد ،کم بودن طول دوره آموزش،
عدم استقبال دانشآموزان مستعد و سخت و پرهزینه بودن آموزش
کشاورزی در مقایسه با سایر رشتهها مواجه هستند .محبی[ ]21در
پژوهش خود به این نتیجه رسید که آموزشگران هنرستانهای کشاورزی
بیشتر از روشهای سنتی استفاده میکنند و کمتر از روشهای جدید
آموزش مانند مطالعه موردی ،روش پروژه ،روش حل مسأله و استفاده از
کامپیوتر و اینترنت به دالیل کمبود امکانات و تجهیزات بهره میگیرند.
فائو [ ]22در ارتباط با نظام آموزش متوسطه کشاورزی در کشورهای
درحال توسعه معتقد است که مدلهای برنامهریزی درسی نظام آموزش
متوسطه کشاورزی در ایران باید برمبنای زمینههای اجتماعی ،فرهنگی
و جغرافیایی روستاییان تغییر داده شوند .همچنین تشکیالت و روشهای
آموزشی هنرستانهای کشاورزی باید به گونهای باشد که منجر به حل
مسأله و مشکالت کشاورزان و افراد محلی گردد .مایرز و همکاران []23
در پژوهشی به منظور بهبود کیفیت آموزشهای کشاوری در هنرستانها
به مواردی همچون تمرکز بر آمادگی و کیفیت معلمان ،باالبردن کیفیت
برنامههای آموزشی ،به روز کردن محتوای آموزش متناسب با پیشرفت-
های علوم و فناوری و ارائه برنامههای مؤثر جهت ایجاد فرصتهای
استخدامی برای دانشآموزان اشاره میکنند.
نتایج پژوهشهای آلستون [ ]24و آلستون و مایر [ ]25نشان میدهد
که معلمان آموزشی متوسطه کشاورزی فناوری اطالعات را با ارزش
میدانند؛ ولی میزان بهکارگیری و پذیرش فناوری دادهها به وسیله آنها
کمتر از حد و اندازه الزم و مطلوب است .لذا عدم پذیرش و بکارگیری
مناسب فناوری دادهها موجب عدم بهره برداری مناسب از امکانات
موجود در سطح مدارس آموزش متوسطه کشاورزی میشود .محمدی
کربالیی و همکاران [ ]26بر اساس نتایج پژوهشهای خود عدم شناخت
قبلی دانشجویان از رشته کشاورزی ،نامناسب بودن مواد آموزشی ،محتوا
و روش ،کمبود منابع مالی در حمایت از کسبوکارهای دانشجویان ،عدم
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بازنگری و توجه به نیاز بازار ،ساختار آموزشی انعطافناپذیر ،توجه به
مباحث نظری و عدم ارتباط مراکز با دستگاههای اجرایی کشور را از
آسیبهای جدی مراکز و مؤسسات آموزش کشاورزی بیان نمودند .نتایج
پژوهش خسرویپور [ ]27نشان داد که به منظور رفع مشکالت مراکز
آموزش کشاورزی و توسعه کارآفرینی در آنها تغییر یا بهبود برنامههای
نظام آموزش کشاورزی ،برگزاری بازدیدهای علمی ،توجه به محتوای
آموزش ،توجه به عوامل محیطی مانند گرایش به کار گروهی ،ویژگیهای
دانشجویان و آموزشگران ،امکانات و تجهیزات ،مدیریت و سازماندهی
ضروری است.
پژوهش سعدی و همکاران [ ]28نشان داد که دسترسی به معلمان و
کادر آموزشی عالقمند مهمترین نقاط قوت ،ناتوانی معلمان در انجام
کارهای عملی در مزرعه ،نبود امکانات سختافزاری و نرمافزاری در
مزرعه و آزمایشگاهها مهمترین نقاط ضعف ،وجود روحیه خود اشتغالی
و حمایت دولت مهمترین فرصتها و عدم دسترسی به امکانات کافی
برای شروع یک فعالیت کشاورزی مهمترین تهدید مراکز آموزش
کشاورزی است.
در مقابل مباحث مطرح شده در سطح کالن بسیاری از نقاط ضعف و
مشکالت مراکز آموزشی ریشه در مسائل مرتبط با این مراکز دارد .برخی
از چالشهای این مراکز کشاورزی به اولین قدم یعنی انتخاب فراگیران
ارتباط دارد .در حال حاضر هدایت تحصیلی دانشآموزان به گونهای است
که دانشآموزان با حد نصاب پایینتر به این مراکز راه مییابند [ ]29این
دانشآموزان چون امکان پذیرش در رشتههای دیگر را ندارند جذب
مراکز آموزش کشاورزی میشوند [.]30
در مجموع بخش عمده مطالعات انجام شده حاکی از آن است که انتخاب
فراگیران مراکز آموزش کشاورزی مبتنی بر انگیزه ،عالقه و داشتن تجربه
کاری در حوزه کشاورزی نیست [ .]31برخی نیز آسیبهای جدید این
مراکز را ضعف آموزشگران بیان نمودهاند .ویژگیهایی چون تجربه،
تحصیالت ،مهارت ،روش تدریس ،روش استفاده از وسایل کمک
آموزشی ،اخالق و اطالعات فنی در موفقیت فرد آموزشگر تأثیر دارد
[ .]32آموزشگر باید سه دسته ویژگی شامل ویژگی علمی ،حرفهای و
شخصیتی داشته باشد [ .]33برخی پژهشها نیز عدم دسترسی مناسب
به امکانا ت رفاهی برای آموزشگران و هنرجویان را از نقاط ضعف این
مراکز می دانند و بیان شده است که اگر هنرجویان شرایط رفاهی
مناسبی داشته باشند میل آنها به ترک تحصیل کمترمیباشد [.]34
ضعف محتوای درسی و بیارتباطی آن با نیاز بازار کار ،مطلبی است که
در مطالعات حسینی و یعقوبی [ ]34بار دیگر به آن اشاره شده است؛ به
طوری که محتوای آموزشی برخاسته از نیازها و توقعات واقعی بازارکار
نیست و حتی کاربردی برای جامعه ندارد .همچنین نظم و مدیریت
آموزشی نیز میتواند در موفقیت مراکز مؤثر باشد .اما نتیجه پژوهش
زرافشانی و همکاران [ ]35نشان داد که  70درصد از هنرجویان
هنرستانهای استان کرمانشاه نسبت به برنامهریزی آموزشی (زمانبندی
کالس ها) برگزاری امتحانات ،ثبت نام و ...ابراز نارضایتی دارند .پراروین
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و یزاریا [ ]36آسیبهای اصلی این مراکز را هزینه باال ،سهم زیاد
آموزشهای نظری در آنها ،بهرهمندی اندک از آموزش کارگاهی و عدم
هماهنگی با نیازهای بازار کار بیان نمودند .در همین راستا پژوهشهای
سلیمیفرد و همکاران [ ]37نشان داد که علت بیکاربودن
فارغالتحصیالن این مراکز :نداشتن سواد (36/5درصد) ،نداشتن سرمایه
( 5/9درصد) ،عدم ارتباط سطح مهارت با نیاز بازارکار (7/5درصد) ،عدم
ارتباط رشته آموزشی با نیاز بازار کار(12درصد) و کمبود مهارت
(10درصد) میباشد.
هکوهک [ ]38نیز بر اساس نتایج یافتههای خود ،دالیل ناموفق بودن
مراکز یا آسیبهای اصلی آنها را شامل :عوامل اجتماعی (نگرش منفی
بسیاری از کشورهای آسیایی به کارهای مبتنی بر مهارت یا اصطالحاً
کارهای یدی که مبتنی بر دستورالعمل میباشد) و عوامل دولتی می-
دانند و معتقدند از آنجا که آموزش در هنرستانها و مراکزآموزش
کشاورزی تاحدودی پرهزینه است؛ لذا دولتها از نقش تعیینکنندهای
در توسعه این آموزشها برخوردار هستند .این بدان معنی است که
دولتها میبایست در تخصیص منابع مالی توجه ویژهای را به این
آموزشها مبذول دارند؛ چرا که سرمایهگذاری نامناسب منتج به بازده
مناسب نخواهد شد.
محمدیدینان و همکاران [ ]39نیز بر اساس نتایج پژوهش خود مسائل
و آسیبهای این مراکز را شامل چند دسته عوامل مانند برنامهریزی-
درسی و آموزشی نامناسب ،مشکالت مربوط به کارآموزی ،عدم
هماهنگی با تغییرات جهانی و نبود ارتباطات فراسازمانی بیان نمودند.
بررسی مطالعات گذشته نشان میدهد که هر پژوهشگر از زاویهای
متفاوت به بررسی آسیبهای هنرستانها و مراکز آموزش کشاورزی
پرداخته است؛ اما هیچ یک به بررسی و مقایسه دیدگاه دو گروه
هنرجویان ،آموزشگران و مدیران که موضوع مهمی است ،نپرداختهاند و
از طرفی پژوهش عمیقی نیز در مورد هنرستانها و مراکز آموزش
کشاورزی استان کرمانشاه با توجه به اینکه این استان یکی از قطبهای
کشاورزی میباشد ،انجام نگرفته است .لذا آسیبشناسی این مراکز در
جهت تربیت نیروی کارآزموده میتواند در توسعه و رونق کشاورزی این
استان نقش مؤثری داشته باشد .در مجموع با توجه به نقش و اهمیت
هنرستانها و مراکز آموزش کشاورزی در تشکیل هرم اشتغال بخش
کشاورزی و مسائل و مشکالتی که این مراکز در وضعیت موجود با آن
مواجه میباشند ،نشان میدهد ،آسیبشناسی این مراکز میتواند نه
تنها به بهبود وضعیت آموزشی کمک نماید؛ بلکه با شناسایی عوامل و
عناصر مؤثری که موجب تقویت و بهبود آموزش در این هنرستانها و
مراکز آموزشی میشود ،میتوان زمینههای الزم را برای بهبود کیفیت
فراهم نمود تا این مراکز قادر باشند دانشآموختگانی تربیت نمایند که
هم مهارت و تخصص الزم را داشته باشند و هم بتوانند جذب بازار کار
شوند.
با توجه به مطالب باال هدف کلی این پژوهش آسیب شناسی هنرستانها
و مراکز آموزش کشاورزی استان کرمانشاه میباشد.
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جهت دستیابی به هدف کلی ،اهداف اختصاصی زیر مدنظر قرار گرفت
 شناسایی ویژگیهای فردی نمونههای تحقیق؛ آسیبشناسی هنرستانها و مراکز آموزشکشاورزی از نظر هنرجویاناین مراکز؛
 آسیبشناسی هنرستانها و مراکز آموزشکشاورزی از نظر مدیران وآموزشگران؛
مقایسه نظر هنرجویان ،مدیران و آموزشگران در خصوص آسیبشناسیهنرستانها و مراکز آموزش کشاورزی.

روش تحقیق
این پژوهش از نظر رویکرد ،کلی ،از جنبه ماهیتی (هدف) کاربردی و از
جهت گردآوری دادهها توصیفی و به روش پیمایش بود .جامعه آماری
این پژوهش شامل  2800هنرجوی هنرستانها و مراکز آموزش کشاورزی
(مهرگان ،بیستون ،ماهیدشت ،روانسر ،سرپلذهاب ،سنقر ،اسالم آباد
غرب و قصرشیرین) استان کرمانشاه و  210آموزشگر و مدیر این مراکز
بودند .روش نمونهگیری به منظور انجام پژوهش با توجه به تعداد مراکز
و هنرستانها و پراکندگی آنها در شهرستانهای مختلف ،تصادفی طبقه-
ای انتخاب گردید که برحسب مراکز و هنرستانها ،اعضا به تصادف
انتخاب شدند .جهت برآورد اعضا در هر طبقه نیز از روش انتسابمتناسب
استفاده گردید که حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان 338
هنرجو برآورد گردید .در مورد آموزشگران و مدیران نیز با توجه به تعداد
آنها از سرشماری استفاده شد .به منظور گردآوری دادهها در پژوهش از
پرسشنامهای دو بخشی استفاده شد که بخش اول شامل ویژگیهای
فردی و بخش دوم ابزار تحقیق شناسایی آسیبهای هنرستانها و مراکز
آموزش کشاورزی از دیدگاه هنرجویان ،مدیران و آموزشگران ( 42گویه)
با استفاده از طیف لیکرت با دامنه (1تا )5بود .همچنین بر حسب ضرورت
و به منظور کسب اطالعات تکمیلی از مصاحبه با مدیران و مشاهده نیز
استفاده شد .تهیه و تکمیل ابزار مورد استفاده در این تحقیق
(پرسشنامه) چهار مرحله را سپری نمود؛ ابتدا گویههای مورد نظر با
استفاده از ادبیات پژوهش انتخاب شدند و و سپس پرسشنامه طراحی
گردید .روایی صوری پرسشنامه توسط پنل متخصصان مورد بررسی قرار
گرفت و اصالحات الزم اعمال شد .در مرحله بعد از طریق مصاحبه با
تعدادی از مدیران مورد اصالح و بازبینی مجدد قرار گرفت و در نهایت
تعداد  30نسخه از پرسشنامه توسط هنرجویان هنرستانها و
م راکزآموزش جهت توزیع در میان نمونه آماری تحقیق آماده گردید.
 α=./.8برای سنجش آسیبها نشان از پایایی ابزار پژوهش داشت .به
منظور تحلیل دادهها از توزیع فراوانی ،میانگین ،انحرافمعیار و تحلیل
عاملی در محیط نرم افزار  spss17استفاده شد .به منظور دستهبندی
آسیب های مراکز و هنرستانهای مورد بررسی با توجه به اینکه نتیجه
آزمون  KMO=./82در سطح مناسبی بهدست آمد و آزمون بارتلت نیز
معنیدار بود ( )P=./003از تحلیل عاملی اکتشافی برای دستهبندی
آسیبها استفاده شد؛ به طوری که  42گویه وارد تحلیل شدند و در
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دسته بندی عاملها سهیم بودند .به منظور تفسیرپذیری گویههای
مرتبط با آسیبشناسی از روش چرخش واریماکس استفاده گردید که
در مجموع هفت عامل بر پایه مقادیر ویژه باالتر از یک استخراج گردید.

نتایج و بحث
ویژگیهای شخصی پاسخگویان مراکز آموزش کشاورزی
بر اساس یافتهها  69/3درصد پاسخگویان پسر و  30/7درصد دختر
بودند و بیشترین گروه پاسخگویان مربوط به گروه سنی زیر 20سال بود
( 46/7درصد) 44 .درصد پاسخگویان نیز مربوط به دامنه سنی  20تا
 30سال بودند ( 44درصد) .از مجموع  180پاسخگوی مراکز آموزش
کشاورزی تنها (14/7درصد) شاغل بودند .اما در زمینه کشاورزی 49/3
درصد ،دارای فعالیت بودند و بقیه در این زمینه فعالیتی نداشتند .معدل
ترم قبل 48/7درصد  14-17بود و  37/3درصد نیز دارای معدل زیر
14بودند و تنها ( 6درصد) معدل آنها بیش از 17بود 61/3 .درصد
هنرجویان مراکز آموزش کشاورزی ساکن شهر بودند و از  180نفر
پاسخگو تنها ( 32درصد) مایل بودند در روستا و مزارع به فعالیت مشغول
شوند و  68درصد مایل بودند که پس از تحصیل در شهرهای بزرگ
زندگی و کار کنند .اکثر هنرجویان مورد مطالعه دارای گرایش تحصیلی
گیاه پزشکی ( 34/7درصد) و کمترین تعداد پاسخگویان نیز مریوط به
گرایش دامپروری بودند (7درصد) .شغل پدر اکثر پاسخگویان کشاورزی
بود ( 41/3درصد) و مشاغل آزاد بعد از کشاورزی دارای بیشترین فراوانی
بودند ( 33/3درصد) .این در حالی است که تنها  24درصد از پاسخگویان
اذعان نمودند که شغل پدرشان دولتی (کارمند و بازنشسته) است .بر
اساس اطالعات بهدست آمده  50/7درصد والدین هنرجویان دارای زمین
دیم بودند و  24/7درصد آنها زمین آبی داشتند.

درصد) و  2درصد نیز پدرشان بازنشسته بود 38/7 .درصد والدین
هنرجویان زیر  5هکتار زمین دیم داشتند و  66/7درصد نیز فاقد زمین
آبی بودند.

ویژگی فردی مدیران و آموزشگران مراکز
بررسی نتایج نشان داد که میانگین سن آموزشگران و مدیران  37سال
(انحراف معیار )3/10بود که از  35سال تا  50سال متغیر بود .از میان
آموزشگران و مدیران  64/8درصد مرد و  35/2درصد زن بودند .از لحاظ
تحصیالت  39درصد پاسخگویان مدرک کارشناسی 54 ،درصد مدرک
کارشناسی ارشد و 7درصد دارای مدرک دکتری بودند .از لحاظ سابقه
 26درصد پاسخگویان دارای سابقه کمتر از  5سال بودند 44 .درصد
سابقه بین  5تا 10سال21 ،درصد بین 10تا  15سال و  0/9نیز دارای
سابقه بیش از  15سال بودند.

اولویتبندی و مقایسهی آسیبهای هنرستانها و مراکز آموزش
کشاورزی از دید هنرجویان ،آموزشگران و مدیران
در جدول شماره ( )1به اولویتبندی و مقایسه دیدگاه هنرجویان،
آموزشگران و مدیران در خصوص آسیبهای هنرستانها و مراکز آموزش
کشاورزی پرداخته شده است .همانطور که جدول نشان میدهد از دید
هنرجویان «عدم تناسب محتوا با نیاز بازار» با میانگین 4/47از  5و
انحراف معیار « ،1/314ساختار آموزشی انعطافناپذیر» با میانگین 4/35
و انحراف معیار« ،1/329تنوع کم مطالب» با میانگین  4/22و انحراف
معیار « 0/568زیاد بودن حجم دروس عمومی» با میانگین  4/21و
انحراف معیار « 0/628به روز نبودن اطالعات» با میانگین  4/17و
انحراف معیار  0/765مهمترین آسیبهای هنرستانها و مراکز آموزش
کشاورزی است که در این زمینه (تایلر2002 ،؛ عبداله زاده و همکاران،

ویژگی شخصی پاسخگویان هنرستانهای کشاورزی
براساس یافتهها در زمینه ویژگیهای فردی هنرجویان هنرستانهای
کشاورزی ( 58/7درصد) پسر و  41/3درصد پاسخگویان دختر بودند.
بیشترین طیف پاسخگویان مربوط به گروه سنی کمتر از  20سال بودند
( 20/3درصد) و تنها  3نفراز پاسخگویان در گروه سنی بیش از  40سال
قرار داشتند ( 2درصد) .از  158نفر هنرجوی هنرستانهای کشاورزی
که در تحقیق شرکت نمودند تنها  12درصد شاغل بودند .اما  87/3نفر
از آنها در زمینه کشاورزی فعالیت داشتند 6/7 .درصد هنرجویان معدلی
بیش از  17داشتند و  46/7درصد پاسخگویان معدلی زیر  14داشتند و
معدل سایر هنرجویان نیز بین 14تا  17بود .محل زندگی  46/7درصد
از پاسخگویان روستا بود .از لحاظ گرایش تحصیلی  38درصد در گرایش
گیاهان دارویی و  14درصد نیز در گرایش تعمیر موتور مشغول به
تحصیل بودند(کمترین گرایش) 47/3 .درصد هنرجویان مایل بودند که
بعد از تحصیل در مزرعه و روستا زندگی کنند و  49/3درصد نیز عالقه
به زندگی در شهرهای بزرگ و پایتخت داشتند و سایر هنرجویان نیز به
این سوال پاسخ ندادند .اکثر پاسخگویان شغل پدرشان کشاورزی (39/3

2007؛ خداوردی و همکاران2007 ،؛ بابایی و همکاران )2013 ،نیز در
پژوهش خود به نتایج مشابهی دست یافتند« .نبودسطح هماهنگی
مهارتی بین ارائه دهندگان آموزشها» با میانگین  2/20و انحراف معیار
« ،0/732توجه نمودن تنها به ارزشیابی پایانی» با میانگین 2/09و
انحراف معیار« ،0/221نارضایتی از روشهای موجود ارزشیابی» با
میانگین  2/04و انحراف معیار 0/118از دید هنرجویان آسیبهایی می-
باشند که مراکز و هنرستانها کمتر به آن مبتال هستند .از دید
آموزشگران و مدیران مهمترین آسیبهای این مراکز شامل «ساختار
آموزشی انعطاف ناپذیر» با میانگین  4/75و انحراف معیار ،0/982
«کوتاه بودن طول دوره آموزش» با میانگین  4/67و انحراف
معیار« ،0/976تنوع کم مطالب» با میانگین  4/62و انحراف معیار
 « ،0/974جذب هنرجویان از نواحی شهری و عدم آشنایی با کشاورزی»
با میانگین  4/51و انحراف معیار« ،0/958تجهیزات نامناسب» با
میانگین  4/48و انحراف معیار  1/43میباشد .در این زمینه نتایج
پژوهشهای دیگران (بابایی و همکاران2013 ،؛ موحدی و همکاران،
2013؛ کربالیی و همکاران )2013 ،نیز هم راستا با نتایج این بخش
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است و این نتیجهگیری را به عنوان آسیب هنرستانها مطرح مینمایند.

شناسی از روش چرخش واریماکس استفاده شد و در مجموع هفت عامل

اما از دید آموزشگران و مدیران آسیبهایی که این مراکز و هنرستانها

بر پایه مقدارهای ویژه و معیار عامل پیشین استخراج شدند (جدول.)2

کمتر به آن دچار هستند عبارتند از «کاربردی نبودن مطالب ارائه شده»

این عاملها در مجموع  87/73درصد واریانس کل متغیرها را تبیین
کردهاند که سهم هر کدام از آنها نیز پیش و پس از چرخش مشخص
شده است .نامگذاری عاملها با توجه به ماهیت متغیرهای موجود در هر
عامل و مهمترین متغیرهای موجود در هر مؤلفه انجام شد(جدول .)3
عامل اول که در حدود  15/78درصد از واریانس مربوط به تحلیل عاملی
را برآورد کردهاست با توجه به ماهیت متغیرهای موجود به نام آسیبهای
اجرایی و آموزشی نام گذاری شد .در این عامل  16متغیر با بارهای
عاملی مشخص در جدول 3عنوان شده است .پژوهش خسروی پور در
سال ( )2008نیز این نتیجه را تأیید میکند .عامل دوم که  8متغیر را
شامل میشود  14/27درصد از واریانس را به خود اختصاص دادهاست.
این عامل با توجه به طبیعت متغیرهایش با نام متغیر برنامهریزی
نامناسب نامگذاری شد .در این زمینه شریعتزاده ( )2007و زرافشانی
و همکاران ( )2008نیز به نتیجه مشابهی دست یافتند .می توان گفت
تدوین برنامههای از باال به پایین و عدم تناسب سرفصلها با رشتههای
تحصیلی باعث میشود بسیاری از نیازها و انتظارات هنرجوها مورد توجه
قرار نگیرد که این امر سبب بیانگیزگی و عدم کسب مهارت و تخصص
الزم توسط هنرجویان میگردد .عامل سوم با تبیین  13/05درصد از
واریانس متغیرها از  5متغیر تشکیل شده است .با توجه به متغیرهایی
که در این عامل طبقهبندی شدهاند؛ عنوان «نبود ارتباطات فرا سازمانی»
انتخاب شد .در پژوهش سلیمیفرد و همکاران ( )2008نیز این موضوع
به عنوان یکی از آسیبهای جدی مطرح گردیده است .عامل چهارم با
برعهده گرفتن  2/17درصد از واریانس متغیرها از  6متغیر تشکیل شده
است و موانع محیطی نامگذاری شد .پنجمین عامل که از  9متغیر
تشکیل شده است و  12/04درصد واریانس کل را تبیین مینماید تحت
عنوان مشکالت فردی و انگیزشی مطرح گردید .نبود ارزشیابی مناسب
به عنوان ششمین عامل معرفی شد که از  3متغیر تشکیل شدهاست و
 9/27درصد واریانس را تبیین مینماید .آخرین عامل با توجه به ماهیت
متغیرهایش موانع دولتی نام گذاری شد که از  4متغیر تشکیل شده
است و  9/15درصد از واریانس متغیرها را تبیین مینماید .عاملهای
مرتبط با آسیبشناسی هنرستانها و مراکزآموزش کشاورزی در قالب
مدلی در شکل  1نمایش داده شده است.

با میانگین  2/19و انحراف معیار « ،0/214توجه نمودن تنها به
ارزشیابی پایانی» با میانگین  2/15و انحراف معیار « ،0/546نبود سطح
هماهنگی مهارتی بین ارائهدهندگان آموزشها» با میانگین  2/07و
انحراف معیار « ،0/846نارضایتی از روشهای موجود ارزشیابی» با
میانگین  2/04و انحراف معیار« ،0/276کم توجهی به روشهای
ارزشیابی عملی» با میانگین  2/01و انحراف معیار  .0/327همانطور که
مقایسه دیدگاهها نشان میدهد تنوع کم مطالب و ساختار آموزشی
انعطافناپذیر متغیرهایی هستند که دو گروه به عنوان آسیبها بر روی
آن اتفاق نظر دارند زیرا وجود نظام انعطافناپذیر و از باال به پایین بدون
در نظر داشتن نیازها و خواستههای فراگیران و آموزشگران سبب میشود
مطالب ارائه شده از کارایی و کاربرد الزم در جامعه هدف برخوردار نباشد
و تنها به اتالف منابع و سرمایه منجر گردد .تنوع کم و یکنواختی مطالب
ارائه شده نیز سبب خستگی و بیانگیزگی هنرجویان در استفاده از آن
مطالب میشود .همچنین از دید هنرجویان محتوایی که ارائه میگردد
به صورتی نیست که بتوان در آینده از آن استفاده کرد و بیشتر دروس
عمومی نه دروس تخصصی رشته ارائه میشود .از دید هنرجویان
اطالعات بسیاری از آموزشگران به روز نیست و این امر مانعی در آموزش
اثربخش است .از دید آموزشگران و مدیران نیز طول دوره آموزش کوتاه
است؛ به طوری که امکان ارائه بسیاری از مطالب وجود ندارد .آموزشگران
و مدیران همچنین یکی از آسیبهای بسیار جدی دیگر این مراکز و
هنرستانها را این میدانند که بیشتر هنرجویان این مراکز از نواحی
شهری هستند که هیجگونه سابقه و آشنایی در مورد کشاورزی ندارند،
تجهیزات نامناسب و ناکافی بسیاری از این هنرستانها و مراکز آموزش
کشاورزی مشکل دیگری است که کیفیت آموزش را تحت تأثیرقرار می
دهد.
جهت بررسی مناسب بودن دادهها برای تحلیل عاملی از آزمونهای
 KMOو آزمون بارتلت استفاده شد

(،Bartlet=607/2. P=0/003

 .)KMO=./78به این ترتیب دادهها با توزیع نرمال برای تحلیل عاملی
مناسب بودند .به منظور باالبردن تفسیر گویههای مرتبط با آسیب

جدول  :1اولویتبندی و مقایسه آسیبهای هنرستانها و مراکز آموزش کشاورزی از دید هنرجویان ،آموزشگران و مدیران
Table 1: Prioritizion and comparison of injuries of vocational agricultural training centers from the perspective of students, administrators and trainers

آسیبها

هنرجویان

رتبه

آسیبها

آموزشگران و مدیران

رتبه

Injuries

Studetns

Rank

Injuries

Administrators and trainers

Rank

Mean

SD

Mean

SD

Content mismatch with
market need

4.47

1.314

1

Flexible teaching structure

4.75

.982

1

Flexible teaching
structure

4.35

1.329

2

Short duration of training

4.67

.976

2

Low diversity of content

4.22

.586

3

Low diversity of content

4.62

.974

3

High volume of general
courses

4.21

.627

4

Attracting more students
from urban areas and lack

4.51

.958

4
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رتبه

آموزشگران و مدیران

آسیبها

رتبه

هنرجویان

آسیبها

Rank

Administrators and trainers

Injuries

Rank

Studetns

Injuries

of knowledge of
agriculture
5

1.43

4.48

Inadequate equipment,
lack of equipment and
training facilities, and lack
of equipped laboratories
and libraries

5

.765

4.17

Teachers' information is
not up to date

6

1.37

4.35

Content mismatch with
market need

6

.704

4.09

Disregard for internships

7

.835

4.27

Lack of national,
professional and
professional standards

7

1.121

4.01

Course content not
updated

8

.821

4.18

Pay more attention to
quantity

8

.896

3.91

Ignoring research

9

1.086

4.02

Insufficient and
inadequate space for
training

9

.544

3.76

Decentralization of
purpose and evidence

10

1.241

4.01

Motivation of trainers due
to low pay and unclear
employment status

10

.476

3.51

Agricultural education is
expensive and expensive

11

1.317

3.92

Course content not
updated

11

.327

3.44

Inappropriate content

12

1.117

3.68

Offering practical lessons
in the wrong season

12

.939

3.38

Inappropriate teaching
methods, inapplicability
of the material
presented, and
overcoming the lecture
method

13

1.044

3.59

Agricultural education is
expensive

13

.864

3.32

Paying more attention to
quantity

14

.837

3.44

Lack of proper facilities
and facilities

14

.917

3.19

Failure of laws and
regulations

15

.745

3.35

High volume of general
courses

15

.447

3.16

Lack of national,
professional and
professional standards

16

.728

3.32

Lack of proper job market
and difficulty to find
graduates

16

1.114

3.12

Inappropriate planning
of agricultural courses
and inappropriateness of
courses and content
with the field of study

17

.687

3.28

Attracting more students
from urban areas and lack
of knowledge of
agriculture

17

1.008

3.07

Short duration of
training

18

1.421

3.13

People's negative attitude
toward agriculture and
manual labor

18

.475

3.04

Offering practical lessons
in the wrong season

19

.827

3.10

Low self-esteem of
students

19

1.009

3.01

Developing top-notch
programs and
mismatching learners'
needs

20

.654

3.05

No interest in string

20

.849

2.85

Attracting more students
from urban areas and
lack of knowledge of
agriculture

21

3.89

3.02

Low motivation for
students

21

.522

2.81

Ignoring in-service
education

22

.959

2.94

Injecting and attracting
low quality students to the
centers

22

.567

2.79

Inadequate equipment,
lack of equipment and
training facilities, and
lack of equipped
laboratories and libraries

23

.797

2.90

High dropout rates

23

1.004

2.68

Insufficient and
inadequate space for
training

24

.864

2.90

Negative attitudes towards
centers and conservatories
Lack of government
support

24

.761

2.66

Lack of proper facilities
and facilities
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رتبه

آموزشگران و مدیران

آسیبها

رتبه

هنرجویان

آسیبها

Rank

Administrators and trainers

Injuries

Rank

Studetns

Injuries

25

1.165

2.86

Lack of government
support

25

.570

2.61

People's negative
attitude toward
agriculture and manual
labor

26

.671

2.84

Low interest rates for
registering at these centers

26

.437

2.60

Low self-esteem of
students

27

.447

2.79

Difficulty to use banking
facilities

27

.868

2.58

No interest in string

28

.523

2.79

Weak link between
agricultural education
centers with the private
sector and inactive private
sector participation

28

.947

2.55

Low motivation for
students

29

1.116

2.67

Low connectivity of
centers and conservatories
with executive devices

29

.866

2.51

Injecting and attracting
low quality students to
the centers

30

1.116

2.59

Inappropriate planning of
agricultural courses and
inappropriateness of
courses and content with
field of study

30

.904

2.50

High dropout rates

31

.358

2.55

Ignoring in-service
education

31

.864

2.49

Negative attitude
towards centers and
conservatories

32

.418

2.55

Developing top-notch
programs and mismatching
learners' needs

32

1.348

2.46

Low interest rates for
registering at these
centers

33

.118

2.46

Disregarding internships

33

.244

2.45

Motivation of trainers
due to low pay and
unclear employment
status

34

1.154

2.41

Inappropriate content

34

.921

2.40

Lack of proper job
market and difficulty
finding graduates

35

.473

2.35

Lack of scientific visits

35

.236

2.38

Difficulty to use banking
facilities

36

.618

2.35

Decentralization of
purpose and evidence

36

.684

2.35

Lack of government
support

37

1.214

2.30

Ignoring research

37

.723

2.31

Lack of scientific visits

38

1.021

2.25

Failure of laws and
regulations

38

.468

2.30

Weak link between
agricultural education
centers with the private
sector and inactive
private sector
participation

39

.278

2.21

Inappropriate teaching
methods, inapplicability of
the material presented,
and overcoming the
lecture method

39

.668

2.23

Low connectivity of
centers and
conservatories with
executive devices

40

.546

2.15

Paying attention only to
the final evaluation

40

.732

2.20

Lack of skill coordination
among training providers

41

.864

2.07

Lack of skill coordination
among training providers

41

.705

2.15

Lack of attention to
practical evaluation
methods and
dissatisfaction with
existing evaluation
methods

42

.276

2.04

Lack of attention to
practical evaluation
methods and
dissatisfaction with
existing evaluation
methods

42

.221

2.09

Paying attention only to
the final evaluation

)بسیار زیاد-5 ،زیاد-4 ، تاحدودی-3 .کم-2 ،بسیارکم-1(
(1. very low, 2. Low, 3. somewhat, 4. high, 5. very high)
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 عاملهای استخراج شده همراه با مقدار ویژه و واریانس تبیین شده پیش و پس از چرخش:2 جدول
Table 2: Extracted factors along with specific amounts and variances explained before and after the rotation

بعد از چرخش

قبل از چرخش

After rotation

Before rotation

Summary of explained
variance

Explained percent
variance

Special amount

Factor

Summary of explained
variance

Explained percent
variance

Special
amount

Factor

15.78

15.78

4.67

1

16.04

16.04

5.74

1

30.05

14.27

4.36

2

31.05

15.01

5.25

2

43.01

13.05

3.79

3

44.19

13.14

4.39

3

55.27

12.17

3.54

4

56.36

12.17

4.17

4

67.31

12.04

3.17

5

68.48

12.12

3.72

5

76.58

9.27

2.56

6

78.69

10.21

3.45

6

85.73

9.15

2.54

7

88

9.31

2.96

7

 عاملها و مقدار بار عاملی بهدست آمده از ماتریس دوران یافته:3 جدول
Table 3: Factors and factor loadings obtained from the rotated matrix

عامل

متغیر

Factors

Variables

.778
.741

Inappropriate content
Inappropriate teaching methods, inapplicability of the material presented, and overcoming the
lecture method
Paying more attention to quantity

.716

آسیب
Injuries

Executive and educational

.704
.687
.650
.648
.632
.628
.625
.620
.608
.601
.597
.591
.865

Lack of national, professional and professional standards
Failure of laws and regulations
Decentralization of purpose and evidence
Agricultural education is expensive
Course content not updated
Content mismatch with market demand
Low diversity of content
Increasing the volume of general courses
Flexible teaching structure
Disregarding internships
Updating teacher information
Ignoring research

.859
.845

Short duration of training
Developing top-notch programs and mismatching learners' needs

.838
.680
.524

Offer practical lessons in the wrong season
Ignoring in-service training
Attracting more students from urban areas and lack of knowledge of agriculture

.678
.644

Lack of skill coordination among training providers
Weak link between agricultural education centers with the private sector and inactive private sector
participation
Low connectivity of centers and conservatories with executive devices
There was no scientific sight
Inadequate equipment, lack of equipment and training facilities, and lack of equipped laboratories
and libraries
Lack of proper facilities and facilities

Lack of extracurricular
communication

.897
.824
.807
.625
.517
.507
.449
.436
.431
.846

Injection and recruitment of low quality students to the centers
High dropout rates
Low interest rates for registering at these centers
Negative attitudes towards these centers
Low motivation for students
Low self-esteem of students
People's negative attitude towards agriculture and practical work
No interest in string
Many educators are motivated by low pay and lack of job status

Personal and motivational problems

Lack of attention to practical evaluation methods and dissatisfaction with existing evaluation
methods

Lack of proper evaluation

.874
.659

Paying attention only to the final evaluation
Lack of proper job market and difficulty finding graduates

.621

Difficulty to use banking facilities

.609

Lack of government support

.630
.540
.820
.646

Inappropriate planning of agricultural courses and inappropriateness of courses and content with
field of study

Improper planning

Environmental barriers

State Barriers
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Executive and educational
damages
15.78

Lack of planning

Government obstacles

14.27

9.15

Pathology of Vocational
Agricultural Training
Centers
Lack of transactional
13.05 communicationn

Lack of proper assessment
9.27

Environmental obstacles

Personal and motivational
problems

12.17

12.04

شکل  :1آسیبشناسی هنرستانها و مراکز آموزش کشاورزی از دید هنرجویان،آموزشگران و مدیران
Fig. 1: Pathology of vocational agricultural training centers from the perspective of students, administrators and trainers
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