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شهید مطهري هنرستان کشاورزيآموختگاندانشوضعیت شغلی و تحصیلی واکاوي
: کاربردي از مطالعه پیگیرانهشیراز

1زادهیفشر، ناصر نوشادي و مریم *وندابوذر زارع، مصطفی احمد

)20/06/96پذیرش: ؛ 14/01/96(دریافت: 
چکیده

بـا روش  که آموختگان هنرستان کشاورزي شهید مطهري شیراز بودشغلی دانش-وضعیت تحصیلیواکاويیرانه حاضر، گي پیهدف مطالعه
يهـاي مختلـف در دو شـاخه   رشـته 1391تـا مهـر   1386بهمـن  آموختگـان  ، دانـش پـژوهش آمـاري جامعـه . صورت پـذیرفت پیمایش
و ي کـاردانش  از شـاخه آموختـه دانـش 94براي انتخـاب  ايگیري تصادفی طبقهروش نمونهاز .ندکاردانش بوداي وحرفه-فنیتحصیلی

ابـزار  روایـی صـوري  درصـد).  85پاسخگو گردآوري شد (نرخ بازگشت 224ها از لذا، داده. شدبکار گرفتهاي حرفه-فنیشاخه نفر از 132
آلفـاي  محاسـبه  مطالعه راهنما وانجامبا نیزو پایایی آنشدتأییدپانلی از متخصصانتوسطساخته بود،اي محقق سنجش که پرسشنامه

هاي پـژوهش نشـان داد   یافته.نشان از اعتبار ابزار سنجش داشتبراي متغیرهاي مختلفآلفا 91/0تا 70/0دامنه .برآورد گردیدکرونباخ
است که میزان مطلوبیت عوامل آموزشـی هنرسـتان   باالتر از متوسط بود. این در حالیآموزشیهايآموختگان از برنامهرضایتمندي دانش

و در مقابـل مطلوبیـت   نـامطلوب،  » اسـتفاده از فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات    «يکه حیطـه طوريهاي مختلف، متفاوت بوده بهدر حیطه
درصـد  83گـزارش شـدند. بـیش از    مطلوببه ترتیب متوسط و » ملیانجام کارهاي ع«و » آموزشیابزارهاي آموزشی و کمک«هايحیطه
نظیر زمین، بـاغ و یـا دام بودنـد.    يافزارسختدرصد داراي امکانات 86هاي کشاورزي دانسته و مند به رشتهآموختگان خود را عالقهدانش

نیزجویاي کار بودند. درصد13و دانشجو درصد34آموختگان مورد مطالعه شاغل،دانشازدرصد53همچنین نتایج نشان داد که بیش از 
.متغیر اشتغال در حین تحصیل نقش مهمی در اشتغال پس از فراغت از تحصیل داشته است

.مطالعه پیگیرانه، هنرستان کشاورزيآموختگان، رضایتمندي دانشکشاورزي، آموختگان، دانشيآموزش کشاورز: هاي کلیديواژه

آموخته کارشناسی ارشد و دانشیار ترویج و توسعه کشاورزي، دانشکده کشاورزي، دانشگاه یاسوج و اسـتادیار مـدیریت آموزشـی، گـروه     به ترتیب، دانش1
کشاورزي، دانشکده کشاورزي، دانشگاه یاسوج. یاسوج، ایران.آموزشدانشگاه یاسوج و استادیار ترویج و ،روانشناسی، دانشکده علوم انسانی

@mahmadvandمکاتبات، پست الکترونیک:مسئول * yu.ac.ir
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مقدمه
هاي کشاورزي از مراکز آموزش وابسته به آموزش هنرستان

و پرورش هستند که با هدف تربیت تکنسین و نیروي کـار  
. انـد نهـاده وجـود  ماهر و کاردان کشـاورزي پـا بـه عرصـه     

پس از طی مقاطع ابتدایی و راهنمـایی  مندعالقهفراگیران 
تحت تعلـیم  و ها شده (هنرجو) وارد این هنرستانعنوانبه

گیرند. آموزش کشـاورزي  ) قرار میآموزشگران(هنرآموزان
اي، عامـل مهمـی در   اي از آموزش حرفهزیر شاخهعنوانبه

تربیت نیروي انسانی ماهر و کارآمد مورد نیاز براي توسـعه  
). 1370رود (ارسـالن بـد،  بخش کشـاورزي بـه شـمار مـی    

آموزش کشاورزي از طریق تعالی بخشی به دانش، بینش و 
وري و تـوان  ، موجب افـزایش بهـره  ختگانآمودانشمهارت 

طـور بـه ). 1380ولی، شود (عربی و شاهکارآفرینی آنان می
ــه    ــوزش حرف ــه آم ــی برنام ــداف اختصاص ــی، اه اي در کل

توان شامل آماده ساختن فرد بـراي کـار و   میکشاورزي را
حرفه کشاورزي، افـزایش کـارایی و رانـدمان تولیـد، آشـنا      
نمودن فرد با مسائل بازاریـابی، حفاظـت از خـاك و منـابع     
طبیعی، مدیریت مؤثر و فعال مزرعه و فعالیـت رهبـري در   

).1382(موحد محمدي، برشمردجامعه روستایی 
اي کـه  ش خطیـر و عمـده  ات آموزشی با توجه به نقمؤسس

هـاي  در جوامع بر عهده دارند، بایستی سعی کنند تا برنامه
مطالعـه  مرتـب بررسـی نماینـد.    طـور بـه آموزشی خـود را  

ها با به افزایش کیفیت برنامه) Follow-up studyپیگیرانه (
. مزیـت  داردآموختگـان توجـه   دانشتوجه به نقطه نظرات

هاي آدمـی  عالئق و رغبتپیگیري آموزشی آن است که با 
و تماس مسـتقیم بـا   شتهآموخته سروکار داو زندگی دانش

هـاي  پیگیـري سـازد. منابع اطالعـات اصـلی را میسـر مـی    
شوند تا ضمن دستیابی به منابع اصـلی  آموزشی موجب می

هــا و هــا، دانشــگاهآموختگــان دبیرســتاناطالعــات (دانــش
وضعیت حقوق مدارس آموزش عالی) از طرز ورود به کار و 

و مزایا و طرز تلقی آنـان در موقعیـت شـغلی اطالعـاتی را     
ریـزان و  برنامـه ،کرده و در دسترس فراگیران فعلـی کسب
اردکـانی،  امیـري  (انـدرکاران کشـور قـرار داده شـود     دست
1376.(

اریــک در ســال بهنرسـتان کشــاورزي شــهید مطهـري آب  
در تربیـت  تأسیس گردیده و در سی سـال گذشـته   1362
کشـاورزي در  هـاي مختلـف   رشـته آموختگان دیپلم دانش

داشته است. این واحـد  سزاهباستان فارس و منطقه نقشی 
6000هکتار زمین زراعی دایر و حدود 60آموزشی حدود 

هـاي مختلـف آموزشـی مسـقف شـامل      متر مربـع کارگـاه  
،هـاي کشـاورزي  هاي تعمیر موتور تراکتور و ماشینکارگاه

،رأسـی 100گوسـفندداري  ،رأسی70يگاودارساختمان 
متـر مربـع   4000و بـیش از  گـذار تخمسالن پرورش مرغ 

هـاي اداري  هاي آموزشی و اتاقکالس، خوابگاه،آزمایشگاه
روزي شــبانهصــورتبــهاســت کــه در چنــدین ســاختمان 

پـذیرد.  مشغول فعالیت است و از سراسر استان هنرجو مـی 
شمارانگشتهاي کشاورزي هنرستانینترمهماین واحد از 

نفـر  60طـور معمـول   ه بـه کـ باشـد در استان فـارس مـی  
اداري، آموزشی و خدماتی دارد که مشـغول ارائـه   کارکنان

ــه    ــی ب ــدمات آموزش ــانخ ــف هنرجوی ــتند. متأس نه اهس
این واحد آموزشـی رو بـه   هنرجویانهاي اخیر آمار درسال

کـه در هـر سـال تحصـیلی آمـار      طـوري بـه نهـاده کـاهش  
گـردد و بـا   نسبت بـه سـال گذشـته کمتـر مـی     هنرجویان

رو شده است. از طـرف  ه روبنوجوانان کاهش اقبال از سوي 
دیگر، کاهش منابع مالی تخصیص یافتـه بـه ایـن مرکـز و     

آمـوزي  الن امر با توجه به آمار دانشئوعدم توجه کافی مس
داشت تا به مطالعـه و پـژوهش در   آنرا بر محققانپایین، 

هاي ارائـه شـده در   عیت کمی و کیفی آموزشخصوص وض
توان از سوي دیگر، می. بپردازندهاي تحصیلی گذشته سال

وضعیت حقوق و مزایا و وضعیت آنان ،از روش ورود به کار
در موقعیت شـغلی اطالعـاتی حاصـل کـرد و در دسـترس      

قـرار  ،فراگیران فعلی که اطالعات محدود و مبهمـی دارنـد  
ـ   داد تا در جهت افزایش کارایی و برنامه کـار  هریـزي بهتـر ب

ــایج حاصــل از    ــوان شــده، نت ــزون برمســائل عن ــد. ف گیرن
هـاي متعـددي بیـانگر ایـن اسـت کـه بسـیاري از       پژوهش

ي کشـاورزي در  آموختگـان نظـام آمـوزش متوسـطه    دانش
باشند و حتی پـس از  نمیبه کارمشاغل کشاورزي مشغول 

لـذا،  انـد. گشـته گاه به روسـتا برن ت خود هیچپایان تحصیال
بررســـی وضـــعیت شـــغلی و تحصـــیلی ایـــن گـــروه از  

یرمـاهر  ي رابط میان نیروهـاي غ که حلقهآموختگاندانش
باالي هرم (نیروي متخصـص)  هرم نیروي انسانی با سطوح

نماید.بسیار مهم می،دنباشمی
ي پیشـینه يهـاي انجـام شـده در زمینـه    بر اساس بررسی

شغلی و اجتمـاعی ، یرانه وضعیت تحصیلیگهاي پیپژوهش
ي کشـاورزي مطالعـات   ي متوسـطه آموختگـان دوره دانش
صورت گرفته است که به برخی از منابع خـارجی و  اندکی

گردد.داخلی اشاره می
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ــفورت  ــاکز و اش ,Saks & Ashforth(س ــد 1999 ) تأکی
کنند که مطالعـات پیگیـري آموزشـی بایـد در فواصـل      می

و از صـورت پـذیرد  آمـوختگی  زمانی مختلف پس از دانش
در فواصل مختلف براي قضاوت در مورد آمدهدستبهنتایج 

تأثیر باألخصهاي آموزشی برنامهموفقیتموفقیت یا عدم
آموختگان استفاده کرد.در اشتغال دانشهاآن

آموختگـان  در یک مطالعه پیگیري آموزشی بر روي دانـش 
ردن در هنگام کاروپایی، مشخص گردید که کاررهاي کشو

تحصیل رابطه مستقیمی با درآمـد بـاال و اشـتغال پـس از     
هاي این تحقیـق نشـان داد کـه    یافته. آموختگی دارددانش

،آموختگان در زمان تحصیلدر فنالند حدود نیمی از دانش
و نیمی از هزینـه زنـدگی خـود را از ایـن راه     هکردکار می
درصد و در هلند 48. این میزان در فرانسه اندهنمودتأمین 

,Hakkinenدرصد بوده است (77 پژوهش اوفوگبـو  ).2004
,Ofoegbu & Azarma(ساو آذرم در آمریکا نشـان  ) 2010

درصـد  67،آموختگـان یـک منطقـه   دانـش داد که از میان
شغلی به دست آورند و یا شـغل خـود را حفـظ    اندتوانسته

) نتیجه بررسی کارایی بیرونـی  1373مهر محمدي (.کنند
را ) Dual(اي آلمان بـا نظـام دوآل  حرفه-هاي فنیآموزش

در کـه  نمودهگونه بیان در شش ماه پس از اتمام دوره این
جذب ینوعبهاند درصد مهارت آموزان توانسته67مجموع 

.بازار کار شوند
بررسـی  ) بـا عنـوان   1382زاده (در پژوهشـی کـه شـریعت   

ــش  ــغلی دان ــیلی و ش ــعیت تحص ــوزش وض ــان آم آموختگ
عنـوان نمـود کـه    ،ي کشاورزي در ایران انجام دادمتوسطه

ي مقطع متوسطه بـه ادامـه  در آموختگان درصد دانش75
اند و بررسی دیدگاه آنـان در مـورد شـغل    تحصیل پرداخته

دهد که آنان به ترتیـب، اشـتغال   مورد انتظارشان نشان می
هـر نـوع   یـا  دولتی مرتبط با رشته تحصـیلی و  در مشاغل 

در حـدود دهند.شغل دولتی را بر سایر مشاغل ترجیح می
ــهدرصــد دانــش88 ي رشــتهآموختگــان میــزان عالقــه ب

مند به ادامه درصد عالقه80تحصیلی خود را خیلی زیاد و 
درصـد بـه   92. همچنـین اندي خود بودهتحصیل در رشته

و هسـتند منـد عالقـه تحصیلی خودي کار مرتبط با رشته
يتوانمندي خود را براي اشـتغال در زمینـه  نیزدرصد82

هـاي پژوهشـی   یافتـه داننـد. میرشته تحصیلی خود کافی
ــامنشک ــوزش  1376(ی ــد آم ــه نظــام جدی ) نشــان داد ک

آموزان را تـا حـد زیـاد و خیلـی     متوسطه کشاورزي، دانش
هـاي دیگـر  پـژوهش کنـد. از  مـی زیاد براي تحصیل آماده

) اشـاره کـرد کـه    1371دوست (توان به پژوهش خراطمی
اي و رفـه ح-آموختگـان هنرسـتان فنـی   دانـش ، نشان داد

هـاي نظـري   آموختگان دبیرستانکشاورزي زودتر از دانش
نســبت بیکــاري لــیکنانــدجــذب بــازار کــار شــده   

هـاي نظـري   اي بـا دبیرسـتان  حرفه-فنیآموختگاندانش
ــاران (    ــی و همک ــدارد. همت ــاوتی ن ــه) 1386تف يمطالع

تـا  1373هـاي  آموختگان سالرا بر روي دانشايیگیرانهپ
مراکز آموزش کشاورزي استان آذربایجان شرقی بـه  1379

نیمـی از  انجام رساندند که نتایج آن نشـان داد نزدیـک بـه   
ار و در جسـتجوي کـ  درصـد 36آموختگـان شـاغل،   دانش
اند.مشغول به ادامه تحصیل بودهمابقی

) در یـک مطالعـه پیگیـري    1392نیـا ( نوري پور و هدایتی
هـاي کشـاورزي   رشـته آموختگـان دانـش آموزشی بر روي 

ــد کــه تنهــا   درصــد از 9/47دانشــگاه یاســوج بیــان کردن
درصد از 67از میان شاغالنشاغل بوده وآموختگاندانش

شغل خود اظهار رضایت نمودند.
) بــا بررســی علــل عــدم توانــایی 1390و عمــانی(حکمــت

آموختگـان کشـاورزي در ورود بـه بـازار کـار اشـاره       دانش
ــرده ــهک ــد ک ــمان ــتگیمه ــرین شایس ــاز  ت ــورد نی ــاي م ه

ــش ــاندان ــاورزيآموختگ ــارت،کش ــتفاده از  مه ــاي اس ه
هـاي  هاي اطالعات و ارتباطات، توان انجـام مهـارت  فناوري

هـاي زراعـی و   نوین، انجام پـروژه هاي عملی، کار با فناوري
هـاي  اندیشـه و حـل آن بـا  مسائل، توان تشخیص پژوهش

ي نگر، خالق و مبتکر، داشـتن وجـدان کـاري، روحیـه    کل
اي، درسـتکاري،  تالشگري، حـس تعهـد و انضـباط حرفـه    

است.هاي اداريو ایمان و شایستگیيدارامانت
کـه بـر   ها عوامـل متعـددي  بر اساس مرور پیشینه نگاشته

آموختگان اثرگذارند وضعیت اشتغال و ادامه تحصیل دانش
انـد کـه عبارتنـد از:    بندي شدهکلی طبقهيدر هفت دسته

هاي مرتبط با سـوابق تحصـیلی،   ي تحصیلی، ویژگیشاخه
هـاي  ویژگـی ، هـاي اجتمـاعی  هاي اقتصادي، ویژگیویژگی

هاي مرتبط با تجارب کاري کـه  و ویژگییشناختیتجمع
هـاي  ي رضایتمندي و مطلوبیت عوامـل و برنامـه  زمینهدر 

مرکز آموزشی قرار دارند و هر کـدام از عوامـل ذکـر شـده     
هـا آنهایی است که در این مطالعه بـه  داراي زیر مجموعه

بررسـی  سـاختار پـژوهش   1پرداخته شده است. در نگـاره  
آموختگــان هنرســتان دانــشوضــعیت شــغلی و تحصــیلی

اسـت.  آمـده و عوامل مـؤثر بـر آن  کشاورزي شهید مطهري
-شاخه فنیهنرجویان در سال دوم متوسطه در یکی از دو
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و شـوند میاي و یا کاردانش وارد هنرستان کشاورزيحرفه
تجـارب  هاي مرتبط با سـوابق تحصـیلی،   با توجه به ویژگی

ــار ــاي اقتصــادي و اجتمــاعی و  و ویژگــیيک یــتجمعه
دریـافتی از عوامـل   هـاي  خود در بسـتر آمـوزش  یشناخت

هاي مختلف آموزشی و پرورشی هنرستان آموزشی و برنامه
رسند و درنهایت آموختگی میي دانشکشاورزي به مرحله

ي تحصــیل پرداختــه و یــا مشــغول بــه کــاریــا بــه ادامــه
مطالعــه پیگیرانــه ،هــدف کلــی ایــن تحقیــقگردنــد.مــی

شهید مطهري شـیراز  کشاورزيهنرستانآموختگان دانش
1386-1391هـاي  آموختگـان سـال  تبیین نظرات دانشو

هـاي مختلـف آموزشـی و پرورشـی در زمـان      درباره برنامه
پــژوهش باشــد. از اهــداف اختصاصــی تحصــیل آنــان مــی

هاي جمعیت شناختی، اقتصادي، توان به تعیین ویژگیمی
ــی  ــاعی و ویژگـ ــیالت   اجتمـ ــا تحصـ ــرتبط بـ ــاي مـ هـ

وضـعیت  تعیـین ، تبیین وضـعیت شـغلی،   آموختگاندانش
، تبیـــین میـــزان آموختگـــاندانـــشي تحصـــیل ادامـــه
هـاي  آموختگان مورد مطالعـه از برنامـه  مندي دانشرضایت

هنرسـتان، تعیـین رابطـه    یآموزشیرغمختلف آموزشی و 
اجتمـاعی  -هاي جمعیـت شـناختی، اقتصـادي   بین ویژگی

آموختگان مورد مطالعه با وضعیت تحصیلی و شـغلی  دانش
رد.آنان اشاره ک

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع مطالعـات پیگیرانـه اسـت کـه بـراي      

شـد. مرکـز   بهـره گرفتـه  انجام آن ازروش تحقیق پیمایش 
آموزشی مورد مطالعه، هنرستان کشاورزي شهید مطهـري  

هاي مختلـف در  آموختگان رشتهي دانششیراز است. کلیه
اي وکاردانش هنرسـتان کشـاورزي   حرفه-ي فنیدو شاخه

آموخته شـده دانش1391یورماهشهرتا 1386ماهيدکه از 
ي مورد پژوهش در نظر گرفته شدند. عنوان جامعهبهبودند

هاي مورد آموختگان در شاخه کاردانش در سالکلیه دانش
ــه  ــش231مطالعـ ــر و دانـ ــاخهنفـ ــان در شـ ي          آموختگـ

هاي نفر در سال556در مجموع نفر و325اي حرفه-فنی
ــا 1386 ــش 1391ت ــن واحــد آموزشــی دان ــهاز ای آموخت

هـاي تحصـیلی اعضـاي جمعیـت مـورد      در رشـته اند.شده
اي، حرفـه -ي اصلی کـاردانش و فنـی  مطالعه در دو شاخه

اي طبقـه ی تصـادف یـري  گنمونهگیري بر اساس روش نمونه
اي یک فهحر-بود. شاخه کاردانش یک طبقه و شاخه فنی

طبقه فرض شد و مطابق بـا جـدول تعیـین انـدازه نمونـه      
نفـر تعیـین   226)، حجم نمونه 1970کرجسی و مورگان (

نفـر از شـاخه   132نفر از شاخه کاردانش و 94گردید که 
اي مورد پژوهش قرار گرفتند.فنی و حرفه

آوري اطالعات در این پژوهش، پرسشـنامه بـود.   ابزار جمع
ه در هشـت دسـته بـه مـواردي شـامل      نامپرسشـ سـؤاالت 

هاي مـرتبط  ، ویژگییشناختیتجمعهاي فردي و ویژگی
هـاي  هـاي اقتصـادي، ویژگـی   با سوابق تحصـیلی، ویژگـی  

يتجـــارب کـــارهـــاي مـــرتبط بـــا اجتمـــاعی، ویژگـــی
آموختگان و مطلوبیت عوامـل آموزشـی هنرسـتان و    دانش

و تفریحـی هنرسـتان و   یآموزشـ یرغهاي مطلوبیت برنامه
آموختگان، پرداخته است. روایـی  میزان رضایتمندي دانش

صوري پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان رشته تـرویج  
ــد.    ــد گردی ــتایی تأیی ــوزش کشــاورزي وتوســعه روس و آم

تعیین پایایی پرسشنامه نیز یـک مطالعـه راهنمـا    منظوربه
خـارج از  آموختگانی کـه نفر از دانش30انجام شد وتعداد 

صورت تصـادفی انتخـاب گردیدنـد.    جامعه آماري بودند، به
که براي سـنجش  یسواالت،سنجش میزان پایاییمنظوربه

متغیرها طراحی شده بود از آزمون کرونبـاخ آلفـا اسـتفاده    
ي کرونباخ براي متغیرهـاي مختلـف   آلفاشد. دامنه ضریب 

ه و به دست آمد. در این پژوهش براي تجزی91/0تا 71/0
SPSS19آمـاري  افـزار نـرم هاي تحقیق کمی از تحلیل داده

استفاده شد.
و بحثهایافته

هاي جمعیت شناختی پاسخگویانویژگی
آموختگـان  هـاي جمعیـت شـناختی دانـش    بررسی ویژگی

شامل سن، وضعیت تأهل، محل تولد (شهري یـا روسـتایی   
بودن) و محـل سـکونت والـدین و فاصـله محـل سـکونت       

درصد متولـد منـاطق   3/32که دهدیمخانواده آنان نشان 
ــهري و  ــتایی و   9/54ش ــدمناطق روس ــد متول 8/12درص

انـد. در خصـوص محـل    درصد متولـد مرکـز اسـتان بـوده    
آموختگــان بــدین صــورت انــشوزیــع دســکونت والــدین ت

درصد روستایی 2/71درصد آنان شهري و 19باشد که می
ــی  7/9و  ــایر مـ ــد عشـ ــیم   درصـ ــانزده و نـ ــند. پـ باشـ

کیلــومتر و 50آموختگــان از فاصــله کمتــر از درصــددانش
درصـد بـین   6/29کیلومتر و 100تا 50ینبدرصد 3/24

200درصد از فواصل بـاالي  5/30کیلومتر و 200تا 100
کیلومتر جهت تحصیل به این هنرستان آمده بودند. برخی 

آموختگـان مـورد مطالعـه در    دانشهايدیگر از این ویژگی
آورده شده است.1جدول 
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آموختگان هنرستان کشاورزي شهید مطهريدانشپیگیرانهساختار پژوهش-1نگاره 

هاي جمعیت شناختی پاسخگویانویژگی-1جدول 
نمادرصدفراوانیویژگی

محل تولد

298/12مرکز استان

مناطق روستایی
733/32شهريمناطق

1249/54روستاییمناطق

سکونت والدینمحل 

4319شهر

روستایی
1612/71روستا

228/9عشایر

فاصله محل سکونت خانواده تا هنرستان

355/15کیلومتر50کمتر از 

200بیش از 
کیلومتر

553/24کیلومتر100تا50بین

676/29کیلومتر200تا100بین

695/30کیلومتر200ازبیش

وضعیت تأهل
411/18متأهل

هلأمت 1859/89مجرد

هاي هنرستاناز عوامل و برنامهمطلوبیت و رضایتمندي

ايحرفهوي تحصیلی فنیشاخه ي تحصیلی کاردانششاخه

هاي مرتبط با تجارب کاريویژگیهاي مرتبط با سوابق تحصیلیویژگی

هاي اجتماعیویژگیهاي اقتصاديویژگی

هاي جمعیت شناختیویژگی

ادامه تحصیل اشتغال
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ــی ــغلی  ویژگ ــیلی و ش ــوابق تحص ــا س ــرتبط ب ــاي م ه
آموختگاندانش

اي بـه  حرفـه -آموختگان شاخه فنـی میانگین معدل دانش
ــزان  ــار  94/15میـ ــراف معیـ ــه  56/1و انحـ ــبت بـ نسـ

ي کــاردانش بــا میــانگین معــدل آموختگــان شــاخهدانــش
از میانگین باالتري برخوردار 40/1یارمعو انحراف 55/14

هنرجویان مـورد  یآموختگدانشو در مجموع معدل بودند 
مطالعــه هنرســتان کشــاورزي شــهید مطهــري بــه میــزان 

جـدول  در ونه که گ.همانبود64/1انحراف معیار و36/15
آموختگـان در  درصـد دانـش  20تنهـا  ،شودمشاهده می2

اند و مابقی مقطع دیپلم متوقف شده و ادامه تحصیل نداده
آنــان در انــواع مراکــز آمــوزش عــالی دولتــی، غیردولتــی،  

ي تحصـیل  بـه ادامـه  يکاربردیعلمدانشگاه آزاد و مراکز 
آموختگـان  از دانـش درصـد  3/71در حـدود انـد. پرداختـه 

درصـد از  66ي کاردانش به دانشـگاه راه یافتـه کـه    شاخه
هاي کشاورزي ادامه تحصـیل داده  نفر) در رشته62(هاآن
هاي غیر کشاورزي به ادامـه  نفر) در رشته5درصد (3/5و 

ادامـه  نیـز نفـر) 27درصـد ( 3/28انـد و  تحصیل پرداخته
درصـد  4/86اي، حرفه-ي فنیاند. در شاخهندادهتحصیل

اند کـه از ایـن تعـداد    ر) به ادامه تحصیل پرداختهنف114(
6/13هـاي کشـاورزي و   نفـر) در رشـته  94درصـد ( 2/71

اند.نفر) در مقطع تحصیلی دیپلم متوقف شده18درصد (
آموختگانهاي اقتصادي و تجارب شغلی دانشویژگی

آموختگان خواسته شد تا متوسـط  در این پژوهش از دانش
هـاي خـود را در زمـان    خـانواده درآمد و سـطح اقتصـادي   

نتـایج  گونـه کـه  همـان تحصیل در هنرستان اعالم نمایند.
درصـد هنرجویـان از   70بـیش از  دهـد، جدول نشان مـی 

انـد و حـدود   وضعیت متوسط تا خیلی خوب برخوردار بوده
درصد در وضعیت بد و خیلی بد قرار داشتند. آماره نما 30

نشـان از  97/2اي بـه با بیان وضعیت متوسط و میانگین رت
ســـب اقتصـــادي هنرجویـــان دارد. وضـــعیت نســـبتاً منا

هاي مالی فرد توسط خانواده در زمان تحصـیل بـه   حمایت
آموختگـان میـزان   درصـد دانـش  67بود که بـیش از  اي گونه

هاي مالی خـانواده را متوسـط تـا خیلـی خـوب بـرآورد       کمک
حـاکی از  04/3اي به میزان اند. آماره نما و میانگین رتبهکرده

در دوران تحصـیل  هـا خانوادههاي مالی سطح متوسط حمایت
است.

آموختگـان بـراي اشـتغال در    اي تمایـل دانـش  میانگین رتبـه 
و در 32/3ي کــاردانش بــه میــزان بخــش دولتــی در شــاخه

اي و میـانگین رتبـه  43/3اي بـه میـزان   حرفـه - ي فنیشاخه
اکی از متوسـط  ي تحصیلی حبراي مجموع هر دو شاخه38/3

ها بـه اشـتغال در بخـش دولتـی دارد. تمایـل      بودن تمایل آن
آموختگـان بـراي اشـتغال در بخـش خصوصـی و خـود       دانش

از بــاالترین 97/3ي کــاردانش بــا میــزان اشــتغالی در شــاخه
اي حرفـه - ي فنـی اي برخوردار است و در شاخهمیانگین رتبه
یلی بــا ي تحصــو در مجمــوع هــردو شــاخه71/3بــه میــزان 

تمایــل آنــان بــه اشــتغال در بخــش 81/3اي میــانگین رتبــه
خصوصی و خود اشتغالی بیش از تمایـل آنـان بـه اشـتغال در     
بخش دولتی است. البته آماره نما براي هردو شـاخه تحصـیلی   

هـاي دولتـی، خصوصـی و خـود     براي تمایل اشتغال در بخش
باشــد. از ســوي دیگــر،اشــتغالی بــه میــزان خیلــی زیــاد مــی

ــبات   ــات و مناس ــاعارتباط ــته (یاجتم ــزب، دس ــی و ح گرای
تواند در دسـتیابی بـه شـغل مـورد     خویشاوند گرایی) افراد می

آموختگـان  نفر دانش226نظر افراد تأثیرگذار باشد. از مجموع 
درصــد) اظهــار 3/67نفــر (152هنرســتان کشــاورزي تعــداد 

انـد. ایـن میـزان    نمودند کـه ارتباطـات خیلـی کمـی داشـته     
درصـد  5/74با میزان ي کاردانش اي است که در شاخهگونههب

اي بـا میـزان   حرفـه - ي فنـی آموختگان شاخهنسبت به دانش
درصـد ارتباطــات کمتـري را عنــوان نمودنـد. میــانگین    1/62

نشـان از پـایین بـودن ایـن     1و نمـاي  50/1اي به میزان رتبه
دارد.آموختگاندانششاخص در میان 

ــان ورودي بــه هنرســتانکــه مســأله ایــن  ــا هنرجوی هــاي آی
هـاي کشـاورزي آشـنایی    کشاورزي تـا چـه میـزان بـا رشـته     

هـاي کشـاورزي بـه    اند و این آشنایی در انتخاب رشـته داشته
این داشت تا بـه  محققان را بر،کمک نموده است یا خیرهاآن

آموختگان بپردازند. از مجمـوع  له در بین دانشأبررسی این مس
نفـر  61آموختگان هنرستان کشاورزي، تعـداد  انشنفر د226

ــه هنرســتان   27( ــل از ورود ب ــه قب ــد ک ــان کردن درصــد) بی
ــیچ ــاورزي ه ــته کش ــناختی از رش ــه ش ــاورزي گون ــاي کش ه

درصـد) آشـنایی خـود را بـا     6/22نفـر ( 51اند، تعداد نداشته
درصـد)در  9/22نفـر ( 66هاي کشاورزي در حـد کـم و   رشته

انـد کـه در   درصد اظهـار داشـته  20د حد متوسط و تنها حدو
انـد.  هاي کشـاورزي آشـنا بـوده   حد زیاد و خیلی زیاد با رشته

54/1ي تحصیلی به میـزان  اي براي هردو شاخهمیانگین رتبه
آموختگـان  باشد که بیانگر میزان آشنایی بسیار کـم دانـش  می

هاي کشاورزي است. فـزون  در زمان ورود به هنرستان با رشته
هـاي  تأکید بر جذب هنرجویـان داراي سـابقه فعالیـت   بر این،

کشـاورزي  هـا آنکشاورزي و یا هنرجویانی که شـغل پـدران   
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هاي کشاورزي توسـط پژوهشـگران بسـیاري    بوده به هنرستان
؛ زرافشـــانی و 1386زاده،صـــورت گرفتـــه اســـت (شـــریعت

ــاران، ــیش از  1391همک ــر ب ــژوهش حاض ــد 94). در پ درص
اند که قبـل از ورود بـه هنرسـتان    دهآموختگان عنوان کردانش

انـد و از  هاي کشاورزي را داشـته کشاورزي سابقه انجام فعالیت
ایـن سـابقه را   دهنـدگان پاسخدرصد 40این میزان نزدیک به 

گونـه فعالیـت   درصـد هـیچ  3/5خیلی زیاد بیان نمودند و تنها 
اي بــراي شــاخه انــد. میــانگین رتبــهکشــاورزي انجــام نــداده

نشـان از افزونـی ایـن سـابقه در میـان      3به میـزان  کاردانش 
ي کـــاردانش دارد. در مجمـــوع آموختگـــان شـــاخهدانـــش

اي ي تحصیلی با میانگین رتبهآموختگان در هردو شاخهدانش
نشـــان از میـــزان متوســـط ایـــن ســـابقه در میـــان  85/2

از سوي دیگـر بررسـی گردیـد کـه آیـا      آموختگان دارد.دانش
هنرستان کشاورزي پس از پایـان تحصـیالت   آموختگاندانش

انـد و  هاي کشـاورزي بـوده  مند به اشتغال در زمینهخود عالقه
آموختگان به چه میـزان  مندي در میان دانشمیزان این عالقه

آموختگان هنرسـتان کشـاورزي شـهید    است. از مجموع دانش
منـدي خـود را بـه    درصـد) عالقـه  30نفر (68مطهري تعداد 

62انـد،  کشاورزي خیلی زیاد مطرح کـرده يزمینهاشتغال در
نفـر  41را در حـد زیـاد،   يمنـد عالقـه درصد) این 4/27نفر (

درصـد) در  8/12نفـر ( 29درصد) در حـد متوسـط و   1/18(
درصـد اظهـار   6/11انـد و تنهـا   حد خیلی کم عنـوان نمـوده  

اي بــراي اشــتغال در بخــش گونــه عالقــهداشــتند کــه هــیچ
بـه  يمنـد عالقـه اي میـزان  ندارنـد. میـانگین رتبـه   کشاورزي 

هاي کشاورزي براي مجمـوع هنرجویـان بـه    اشتغال در زمینه
هـا يمنـد عالقـه دهنده متوسط بـودن ایـن   نشان52/2میزان 
و زیـاد  4آماره نما در ایـن خصـوص بـه میـزان     اگرچهاست، 

.باشدیم
آموختگان مورد مطالعههاي اجتماعی دانشویژگی
آموختگـان نشـان   ارزیابی سطح تحصیالت والدین دانشنتایج 

ــر از  ــدران و  20داد کمتـ ــد پـ ــادران  43درصـ ــد مـ درصـ
انـد. سـطح تحصـیلی    آموختگان، بدون تحصـیالت بـوده  دانش

ي تحصـیالت ابتـدایی و   اکثریت پدران و مـادران در محـدوده  
درصد از پدران داراي تحصـیالت دانشـگاهی بـوده و    7/2تنها 

تحصـیالت دانشـگاهی   آموختگـان دانـش کدام از مـادران  یچه
آموختگـان دانشهاي تحصیالت پدران نداشتند. میانگین سال

ــار  71/6 ــا انحــراف معی ــانگین ســال55/4ســال ب هــاي و می
سال با انحراف معیـار  43/3آموختگاندانشتحصیالت مادران 

باشد که نشان از سطح تحصیالت سـیکل در پـدران   می45/3
برخی 4سطح تحصیالت ابتدایی در مادران دارد. در جدول و 
بـه تفصـیل آورده شـده    آموختگاندانشهاي اجتماعی یژگیو

است.
میزان مطلوبیت عوامل آموزشی

آموختگان از میزان مطلوبیت ارزیابی دانش، 5بر اساس جدول 
و 44/3اي آموزشی با میانگین رتبـه ابزارهاي آموزشی و کمک

یش از حد متوسط و نزدیک بـه مطلـوب   ب84/0انحراف معیار
ــابی  ــت ارزی ــده اس ــع ش ــایج و جم ــابی . نت ــدي ارزی ــاي بن ه

هاي تدریس رایـج در  آموختگان از میزان مطلوبیت روشدانش
50ي بـیش از  هـا پاسخدهد که هنرستان کشاورزي نشان می

هـاي  ینـه گزي تحصیلی آموختگان از هردو شاخهدرصد دانش
و 78/3اي مطلــوب بــوده و میــانگین رتبــهمطلــوب و بســیار 

از مطلـوب بـودن ایـن بخـش از پـژوهش      73/0انحراف معیار 
از میــزان مطلوبیــت آموختگــاندانــشحکایــت دارد. ارزیــابی 

70دهد کـه پاسـخ بـیش از    دروس اصلی کشاورزي نشان می
هـاي مطلـوب و بسـیار مطلـوب     ینهگزآموختگان درصد دانش
76/0و انحراف معیـار  00/4ي ارتبهین اند و میانگاشاره داشته

ــی  ــان م ــن دروس را نش ــت ای ــزان  مطلوبی ــابی می ــد. ارزی ده
ــوزان (  ــت هنرآم ــگرانمطلوبی ــط  15) در آموزش ــورد توس م

و 64/3ي ارتبـه آموختگان انجام شد که نتایج میـانگین  دانش
ــار   ــراف معی ــت   76/0انح ــودن مطلوبی ــط ب ــاکی از متوس ح

یرمـد وع امتیاز مطلوبیت کلـی  هنرآموزان دارد. میانگین مجم
بوده است که نشـان از مطلوبیـت   78/0با انحراف معیار 76/3

هاي مـورد پـژوهش دارد و در خصـوص    متوسط مدیران سال
هـاي  یـابی ارزسرپرستان بخش، باالترین میـزان مطلوبیـت در   

74/0و انحـراف معیـار   07/4ي ارتبـه انجام شده با میـانگین  
آموختگـان در  اي ارزیابی کلـی دانـش  باشد و میانگین رتبهمی

استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات کمتر از حد متوسـط و  
محاسبه گردیده کـه نشـان از عـدم مطلوبیـت     70/2به میزان 

اي کـه  آموختگـان اسـت بـه گونـه    این بخش در میـان دانـش  
ترین مطلوبیت اختصاص به این بخـش از پـژوهش دارد.   یینپا

مطلوبیـت انجـام کارهـاي عملـی بـه میـزان       اي میانگین رتبه
نشان از مطلوبیت ایـن بخـش در   77/0و انحراف معیار 99/3

آموختگـان دارد و در نهایـت میـانگین    هاي دانشمیان ارزیابی
ي کــاردانش و آموختگــان، اعــم از شــاخهرضـایتمندي دانــش 

هاي هنرستان بیش از حـد متوسـط و   اي از برنامهحرفه- فنی
بـوده  57/0و انحـراف معیـار   36/3اي نگین رتبـه با مقدار میا

است.
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آموختگانهاي مرتبط با سوابق تحصیلی دانشویژگی-2جدول 
مجموعشاخه کاردانشياحرفهشاخه فنی و ویژگی

36/15)64/1(55/14) 40/1(94/15)56/1(معدل-(انحراف معیار)

رشته تحصیلی
باالتردر مقاطع 

نفر156)درصد69(نفر62درصد) 66(نفر94درصد) 2/71(کشاورزي
نفر94درصد) 2/71(نفر5درصد) 3/5(نفر20درصد) 2/15(غیر کشاورزي
نفر45درصد) 9/19(نفر27درصد) 7/28(نفر18درصد) 6/13(دانشگاه نرفته

نوع مرکز آموزشی 
تحصیلی پس از اخذ 

دیپلم

نفر95درصد) 42(نفر32درصد) 34(نفر63درصد) 7/47(دولتی
نفر37درصد) 4/16(نفر12درصد) 8/12(نفر25درصد) 9/18(آزاد

نفر43درصد)19(نفر22درصد)4/23(نفر21درصد) 9/15(کاربردي-علمی
نفر6درصد) 7/2(نفر1درصد) 1/1(نفر5درصد) 8/3(و دیگریرانتفاعیغ

آموختگاندانشاقتصادي وتجارب شغلیهايیژگیو-3جدول 
نما**يارتبهمیانگین *ویژگی

(متوسط)97/23درآمد (سطح اقتصادي) خانواده در دوران تحصیل در هنرستان
(متوسط)04/33هاي مالی خانواده در دوران تحصیل در هنرستانمیزان کمک

خیلی زیاد)(38/35تمایل اشتغال در بخش دولتی
خیلی زیاد)(81/35تمایل اشتغال در بخش خصوصی و خوداشتغالی

(خیلی کم)50/11ارتباطات و مناسبات اجتماعی
(کم)85/22کشاورزي قبل از ورود به هنرستانيهارشتهآشنایی با 

(زیاد)52/24هاي کشاورزيعالقه به اشتغال در زمینه
4، خیلی زیاد=3، زیاد=2، متوسط=1، کم=0کدگذاري هیچ= اي بر اساس میانگین رتبه*

5و خیلی خوب= 4، خوب=3، متوسط=2، ضعیف=1ها بر اساس کدگذاري خیلی ضعیف=نماي پاسخ**

آموختگاندانشي تحصیل وضعیت تحصیلی و ادامه
آمـوختگی و  سـال دانـش  آموختگان بر اسـاس  توزیع دانش

آورده شده است. از مجمـوع  6وضعیت تحصیلی در جدول 
نفـر  47تعـداد  آموختگـان مـورد مطالعـه،    نفر دانـش 226

) در مقطع تحصیلی دیپلم متوقف شده و بـه  درصد7/20(
درصـد)  6/10نفـر ( 24اند، تعـداد  ادامه تحصیل نپرداخته

) صـد در8/12نفـر ( 29دانشجوي مقطع کـاردانی، تعـداد   
ــداد   ــاردانی، تع ــدرك ک ــر (56داراي م ــد) 7/24نف درص

درصـد)  23نفـر ( 52دانشجوي مقطع کارشناسی، تعـداد  
درصـد در  9/7نفـر معـادل   18داراي مدرك کارشناسی و 

مقاطع کارشناسی ارشد و باالتر مشغول بـه تحصـیل و یـا    
آموختــه هســتند. مقایســه وضــعیت تحصــیلی     دانــش

اي و صـیلی فنـی و حرفـه   ي تحآموختگان در شـاخه دانش
ي آزمون کاي با توجه به نتیجهي تحصیلی کاردانششاخه

=06/24Chi-Squareاست (داریمعناسکوئر داراي تفاوت 

0001/0p=    با توجه به جدول مذکور هر چـه بـه مقـاطع .(
ــی ــاالتر نزدیـــک مـ ــلهبـ ــویم فاصـ ــداد شـ ــان تعـ ي میـ

ي اي نسبت به شـاخه حرفه-ي فنیآموختگان شاخهدانش
طوري که در مقاطع کارشناسی شود، بهکاردانش بیشتر می

ــش   ــداد دان ــاالتر تع ــد و ب ــا  ارش ــجو و ی ــان دانش آموختگ
اي بـه پـنج   حرفه-ي تحصیلی فنیآموخته در شاخهدانش

رسـد و در مقطـع   ي تحصـیلی کـاردانش مـی   برابر شـاخه 
ــش  ــداد دان ــز تع ــجویان کارشناســی نی ــان و دانش آموختگ

ي برابر شـاخه 5/2اي تا حرفه-فنیيکارشناسی از شاخه
درصـد از  3/1تنهـا  6کاردانش است. با توجـه بـه جـدول    

ي تحصـیلی کـاردانش در مقطـع    آموختگـان شـاخه  دانش
اند. ایـن  کارشناسی ارشد و باالتر به ادامه تحصیل پرداخته

اي حرفـه -ي فنیدر حالی است که این میزان براي شاخه
ایــن رونــد بــا توجــه بــه رســد. البتــهدرصــد مــی6/6بــه 

ي کــاردانش و انتظــاراتی کــه از   هــاي شــاخه  ویژگــی
رود کامالً منطقـی بـه نظـر    آموختگان این شاخه میدانش
ــی ــه م ــد. در مطالع ــریعترس ــر روي 1382زاده (ي ش ) ب
ي کشاورزي انجـام  آموختگان مراکز آموزش متوسطهدانش

آموختگان بـه ادامـه تحصـیل   درصد از دانش8/7شد تنها 
پرداختند که در مقایسه با پژوهش حاضر این آمار از رشـد  

اسـت. البتـه   قابل تـوجهی در ایـن زمینـه برخـوردار بـوده     
تــوان افــزایش تعــداد واحــدهاي دانشــگاهی در انــواع مــی

مختلف دولتـی، آزاد و علمـی و کـاربردي و غیرانتفـاعی را     
آموختگـان  یکی از عوامل افزایش میزان ادامه تحصـیل دانـش  

آمـوزان مقطـع   ن کرد و از سوي دیگر، کاهش تعداد دانشعنوا
توانـد در جـذب آسـان ایـن     اخیـر مـی  هاي در سالمتوسطه 

تأثیر نباشد.آموختگان در مراکز دانشگاهی بیدانش
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آموختگان هنرستان کشاورزيهاي اجتماعی دانشویژگی-4جدول 
فراوانیدرصدوضعیتویژگی

نفر44درصد)5/19(بدون تحصیالتسطح تحصیالت پدر
نفر76درصد)6/33(ابتدایی
نفر30درصد)3/13(سیکل
نفر39درصد)3/17(دیپلم

نفر6درصد)7/2(دانشگاهی
نفر97درصد)9/42(بدون تحصیالتسطح تحصیالت مادر

نفر92درصد)7/42(ابتدایی
نفر30درصد)3/13(سیکل
نفر7درصد)1/3(دیپلم

نفر0درصد)0(دانشگاهی
نفر49درصد)7/21(آزادشغل پدر

نفر8درصد)5/3(کارمند
نفر20درصد)8/8(کارگر

نفر144درصد)7/63(کشاورز
نفر5درصد)2/2(بازنشسته

نفر216درصد)6/95(دارخانهشغل مادر
نفر8درصد)5/3(شاغل

نفر2درصد)9/0(بازنشسته
نفر52درصد)23(شاغلوضعیت اشتغال در زمان تحصیل

نفر174درصد)6/77(بیکار

میزان مطلوبیت عوامل آموزشی-5جدول 
انحراف معیار*يارتبهمیانگین ویژگی

44/384/0میزان مطلوبیت ابزار آموزشی و کمک آموزشی
78/373/0هاي تدریس رایج در هنرستانمیزان مطلوبیت روش

00/476/0میزان مطلوبیت دروس اصلی کشاورزي ارائه شده
64/376/0میزان مطلوبیت هنرآموزان

76/378/0میزان مطلوبیت مدیریت هنرستان
07/474/0مطلوبیت سرپرست بخش

70/281/0اطالعات و ارتباطاتمیزان مطلوبیت استفاده از فناوري 
99/377/0میزان مطلوبیت انجام کارهاي عملی

36/357/0هاي هنرستانآموختگان از برنامهمیزان رضایتمندي دانش
5و بسیار مطلوب=4، مطلوب=3، متوسط=2، نامطلوب=1بر اساس کد گذاري بسیار نامطلوب=هاپاسخاي میانگین رتبه
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ي تحصیلیآموختگان و شاخهوضعیت تحصیلی دانش-6جدول 
شاخه تحصیلی

وضعیت تحصیلی
Chi

square
P* دانشجو کاردانیدانشجو کاردانیدیپلم

کارشناسی
کارشناسی کارشناسی

ارشد و باالتر
درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

فنی
-

حرفه
يا

212/970/3142/6369/15392/17156/6

6/24001/0 ش
کاردان

265/11175/7156/6208/8138/533/1

477/20246/10298/12567/245223189/7مجموع
P≤0.05داريیمعنسطح *

و پیشنهادهاگیرينتیجه
5/53مورد مطالعه (آموختگان بیش از نیمی از دانش

درصد) 1/34اند و در حدود یک سوم (درصد) شاغل بوده
یک آموختگان در زمان انجام پژوهش، دانشجو ودانشاز

ي وضعیت اند. مقایسهدرصد) بیکار بوده8/12پنجم آنان (
هاي مختلف تحصیلی آموختگان در سالاشتغال دانش
که درصد افراد ياگونهبهدار است معنیداراي تفاوت

هاي ابتدایی پژوهش بیش آموختگان سالشاغل در دانش
هاي پایانی پژوهش بوده و این میزان براي وضعیت از سال

بیش از 90-91آموختگان سال دانشجو بودن در دانش
و تعداد افراد بیکار نیز در هاي دیگر است سال

هاي پایانی بیشتر آموختگان سال ابتدایی و سالدانش
آموختگان ي میان توزیع دانشت. البته در مقایسهاس

بیکار و دانشجو، تفاوتاي شاغل،کاردانش و فنی و حرفه
، نزدیک يکاریتفعالداري وجود ندارد. از نظر بخش معنی

درصد در بخش 26درصد در بخش خوداشتغالی، 60به 
به کاردرصد در بخش دولتی مشغول 14خصوصی و تنها 

بیش از نیمی از ،ر ثبات شغلیظاند. از نبوده
آموختگان داراي شغل دائمی و کمتر از نیمی از آنان دانش

درصد 74اند. از نظر ساعات کاري، داراي شغل موقت بوده
وقت دارند. از درصد شغل پاره36و وقتتمامشغل خود را 

هاي بودن شغل با رشتهمرتبطیرغمنظر مرتبط یا 
آموختگان داراي شغل دانشدرصد از 3/63کشاورزي، 

یرغدرصد در مشاغل 7/36اند و مرتبط با کشاورزي بوده
اند و تفاوت بودهبه کاري تحصیلی مشغول با رشتهمرتبط

ي تحصیلی کاردانش آموختگان شاخهمعناداري میان دانش
از موارد فوق وجود ندارد. از کدامیچهاي در وحرفهو فنی

بر وضعیت اشتغال وامل مختلفبررسی تأثیر ع
گیري شد که نتیجهگونهینا،آموختگان مورد مطالعهدانش

اي در وضعیت اشتغال در زمان تحصیل نقش تعیین کننده
اي که گونهآموختگی دارد، بهشاغل بودن فرد پس از دانش

آموختگانی که در زمان تحصیل در هنرستان در دانش
ز پایان شدند، پس امیبه کارساعات فراغت مشغول 

ي پیگیرانهنتایج مطالعه.اندتحصیالت نیز بیکار نمانده
) بر روي وضعیت تحصیلی و شغلی 1382زاده(شریعت

آموختگان دوره متوسطه کشاورزي با نتایج پژوهش دانش
از سوي .همخوانی داردحاضر از نظر عوامل تأثیرگذار 

و همتی )1386(با نتایج مطالعه شریف و همکاران،دیگر
همخوانی دارد.)1386همکاران (و 

آموختگان مورد مطالعه، ي تحصیل دانشدر خصوص ادامه
آموختگـان در مقطـع دیـپلم متوقـف     تنها یک پنجم دانش

انـد. ده درصـد   ي تحصـیل نپرداختـه  انـد و بـه ادامـه   شده
ــاردانی،    ــع ک ــجوي مقط ــد13دانش ــدرك درص داراي م

ــاردانی،  23درصــد دانشــجوي مقطــع کارشناســی،  25ک
درصـد در  8درصد داراي مدرك کارشناسی و نزدیـک بـه   

مقاطع کارشناسی ارشد و باالتر مشغول بـه تحصـیل و یـا    
ي فنـی  آموختگـان شـاخه  دانـش انـد. آموختـه شـده  دانش
خصوص در مقـاطع تحصـیلی بـاالتر بـه تعـداد      اي بهحرفه

ي کـاردانش  آموختگـان شـاخه  بـه دانـش  بیشتري نسـبت  
اي کـه در مقطـع کارشناسـی ارشـد و     گونهحضور دارند به
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آموختگـان ایـن   باالتر، پنج برابر تعداد دانشجویان و دانـش 
ــی ــع مـ ــهمقطـ ــند. مقایسـ ــیلی باشـ ــعیت تحصـ ي وضـ

ي تحصــیلی نیــز داراي آموختگــان میــان دو شــاخهدانــش
گونـه نتیجـه   تـوان ایـن  داري بوده اسـت. مـی  معنیتفاوت

اي در حرفـه -ي فنـی آموختگـان شـاخه  دانـش کـه گرفـت 
ــه ــیالادام ــه   ي تحص ــبت ب ــتري نس ــق بیش ــود توفی ت خ
انـد. از  ي تحصیلی کـاردانش داشـته  آموختگان شاخهدانش

14ي تحصیلی در مقاطع باالتر، تنهـا  نظر انحراف در رشته
ي تحصـیل  هاي غیـر کشـاورزي بـه ادامـه    درصد در رشته

آموختگان متوقف شـده در سـطح   د. میزان دانشانپرداخته
ي فنی صیلی کاردانش بیش از شاخهي تحدیپلم در شاخه

درصــــد مجمــــوع 40اســــت. بــــیش از ايحرفــــهو 
ي تحصــیل آموختگــان در مراکــز دولتــی بــه ادامــهدانــش

پرداخته و پس از آن در مراکز علمی و کاربردي بـه میـزان   
درصـد و در  16میـزان  درصد و سپس دانشگاه آزاد به 19

سه درصد در مراکـز غیرانتفـاعی و دیگـر    نهایت نزدیک به
درصـد  20انـد و  ي تحصـیل داده مراکز آموزش عالی ادامه

انــد. معمــوالً افــرادي کــه در نیــز در ســطح دیــپلم مانــده
بــه کشــاورزي در مقــاطع بــاالتر مــرتبطیــرغهــاي رشــته

آموزشـی  هـاي آزاد و مراکـز  در دانشـگاه انـد کـرده یلتحص
ي تحصـیل پرداختـه بودنـد.از بررسـی     غیرانتفاعی به ادامه

ــه     ــعیت ادام ــر وض ــف ب ــل مختل ــأثیر عوام ــیت ل ي تحص
آموختگان معنادار شـد.  آموختگان متغیر معدل دانشدانش

ي پژوهشگران متعـددي بـر تـأثیر عامـل معـدل در ادامـه      
انـد  انـد و عنـوان کـرده   آموزان صحه گذاشتهتحصیل دانش

ي زانی که داراي معـدل بهتـري باشـند در ادامـه    آمودانش
تـر هسـتند و در   موفـق د در مقـاطع بـاالتر   تحصیالت خـو 

)،ایـن پـژوهش در   1382مقایسه با مطالعـه شـریعت زاده (  
از نظر اشتغال و ادامه تحصـیل  يترمطلوبوضعیت بسیار 

.قرار دارند
ل، جایگـاه و اهمیـت   نیاز کشور به توسـعه پایـدار و اشـتغا   

و کـاردانش را تـا آنجـایی بـاال     ياحرفههاي فنی و آموزش
بینـی شـد کـه    پـنجم توسـعه پـیش   که در برنامـه بردیم

آموزان متوسطه بایستی حداقل یـک مهـارت را یـاد    دانش
ي درصدي براي دانش آمـوزان شـاخه  2/46بگیرند و سهم 

ــه  ــی و حرف ــاردانش و فن ــوزان  ک ــش آم ــوع دان اي از مجم
ــه دلیــل شــرایط و بینــی شــدکه المتوســطه پــیش بتــه ب

ایم، از سوي هنوز به این مهم دست نیافته،هاییمحدودیت
هـاي  دیگر در برنامه ششم توسعه با سـه سـاله شـدن دوره   

از سال تحصـیلی  هاهنرستاناي در حرفه-کاردانش وفنی
هاي مهـارتی ي آموزشعزم دولت در جهت توسعه95-94
؛ دهـد مـی هـاي کشـاورزي را نشـان    خصـوص در رشـته  به

بنابراین، با توجه به دیدگاه باالدسـتی مثبتـی کـه در ایـن     
تغال هـا در اشـ  حوزه وجود دارد امید است سهم هنرسـتان 

بخش اي بسیار امیدحرفههاي فنی و آموختگان رشتهدانش
:گرددیمبه شرح ذیل ارائه باشد. از این رو پیشنهادهایی

ي کـار و  با توجه بـه تحـوالت سـریع تقاضـا بـراي نیـرو      -
ــص ــف دتخص ــاي مختل ــتمر در  ه ــازنگري مس ــور، ب ر کش

ــه ــوزشبرنام ــاي آم ــارتی بســیار ضــروري  ه ــاي مه ــه ه ب
هـاي ادواري در مـورد وضـعیت    ، انجام پژوهشرسدینظرم

ریزان در تواند به برنامهآموختگان و ارائه نتایج آن میدانش
ریزي مناسب و مؤثر کمک قابل توجهی نماید.جهت برنامه

خصوص هها ببایستی سطح آموزشي آموزشی،مینهدر ز-
کـه  ارتقا یابدايگونهي عملی و مهارت آموزي بهدر زمینه

آموختگان در پایـان دوره مهـارتی آمـادگی کامـل را     دانش
براي انجام وظایف محوله شغلی دارا باشند.

سه شرط مهم و اساسی در جهت بـاال بـردن   يسازآماده-
، "تأمین فضاي فیزیکی مناسـب "ها شاملکیفیت آموزش

تـأمین نیـروي انسـانی    "و "روزتجهیزات بـه يفراهم آور"
يهـا آموزشبراي داشتن "و با تبحر و دانش الزمشایسته 

، بنابراین آماده نمودن این سـه مـورد را   باشدیمبا کیفیت 
بایستی در رأس مسائل این حوزه قرار داد.

صیتی ایجاد عالقه ي فردي و شخاز سوي دیگر در زمینه-
هـاي کشـاورزي و   آموختگان رشـته و انگیزه در میان دانش

هاي ارائـه شـده توسـط    عد کارآفرینی در آموزشتوجه به ب
که تنها به یک واحد درسی بـا عنـوان   ياگونهبههنرستان 

کارآفرینی بسنده نگردد.
هاي اجتماعی و اقتصادي نیز با حمایت کافی از در زمینه-

گذاران و دولت با قانون،ریزانتگان توسط برنامهآموخدانش
افزارهاي الزم جهت اعطاي تسهیالت بانکی و اعطاي سخت

در بخـــش خصوصـــی و آموختگـــاندانـــشکـــارآفرینی 
خوداشتغالی، بستر مناسب جهت اشتغال فراهم گردد.

ــه شــرکاز آنجــایی- ــس از  ت در دورهک ــاي آموزشــی پ ه
مختلـف منجـر بـه افـزایش     هاي آموختگی در زمینهدانش

آموختگان در یافتن شـغل مناسـب و   ضریب موفقیت دانش
هـاي آموزشـی   تـوان بـا برگـزاري دوره   گردد، مـی دائم می

زایـی ایـن   مرتبط با کشاورزي در بهبود اشـتغال مدتکوتاه
هایی استوار برداشت.آموختگان قدمگروه از دانش
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تورهاي کشاورزي جهت رشد و پرورش توان ابایجاد انکو-
هاي آموزان و دانشجویان رشتهفنی و تخصصی دانش

بسیار مؤثر باشد. این تواندیمتحصیل زمانکشاورزي در 
اتورها مراکزي هستند که براي اجراي عملی مطالب بانکو

تئوري آموخته شده جهت یادگیري بیشتر و تکمیل 
شده و کارایی دارند.یستأس،مطالب

ــکیل  - ــت از تشـ ــدي دولـ ــت جـ ــاونحمایـ ــايیتعـ هـ
هـاي یتفعالياندازراهکشاورزي در جهت آموختگاندانش
اشتغالی و بخش خصوصی.خود

هاي شغلی در زمان تحصیل به ها و مشاورهارائه راهنمایی- 
يهافرصتيهاي کشاورزي در زمینهآموختگان رشتهدانش

.شغلی موجود 
تصویب و اجراي قوانین عادالنه و روشن و حمایت از این - 

آموختگان در ادارات کار.دسته از دانش
الزم استهنرجویان در پیشرفتيي ایجاد انگیزهدر زمینه

ن و معرفی اهاي موجود در هنرستان شامل مشاورظرفیتاز 

کرده  پیشین به هنرجویان آموختگان موفق و تحصیلدانش
هنرجویان برتر و برگزیدگان مسابقات علمی و فعلی و تشویق

ي اجتماعی و اقتصاديدر زمینهاستفاده به عمل آورد. عملی 
هاي و اعطاي بورسیههنرجویان ممتازبا حمایت مالی از نیز

ادامه تحصیل آنها توان میبضاعتبیهنرجویانبه تحصیلی 
يهادورهبراي داوطلبان ورود به دانشگاه، .میسر نمودرا 

با دانشگاه برگزار شود و )Open door(آشنایی بدوي
آموختگان الزم صورت پذیرد تا دانشهاييروشنگر

هاي مختلف تحصیلی در دانشگاه آشنا متوسطه با زمینه
ي تحصیل بپردازند. فزون ي کافی به ادامهشوند و با عالقه

با آموزانهاي دانشآشنا ساختن جامعه و خانوادهبر این،
ها و هاي کشاورزي و تنوع موجود در این رشتهرشته

-انوادهمنظور افزایش اعتماد خشغلی موجود بهيهافرصت

هاي کشاورزي نیز الزم و آموزان به رشتهها و دانش
.رسدیمضروري به نظر 
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Abstract
The aim of the current follow-up study was to investigate the education-career status of graduates of the
Motahari Martyr Vocational Agricultural High School, Shiraz, by means of a survey technique. The study
population was all graduates of the school in two branches; Work-Knowledge, and Technical-Vocational
graduates that graduated from January 2007 to September 2012. Stratified random sampling method was used to
select 94 graduates from Work-Knowledge and 132 graduates from Technical-Vocational disciplines. Therefore,
the data collected from 224 respondents (85 percent response rate). The face validity of the research instrument
which was a research-made questionnaire was confirmed by a panel of experts and to evaluate its reliability;
Cronbach's Alpha coefficient was calculated. The Cronbach's coefficient (0.70- 0.91) indicated the suitability of
the scales. The results revealed that graduates’ satisfaction with training programs were higher than average.
This is while, different perceived utility on education factors such that the subject of “information and
communication technology” was unfavorable, compared to the subject of “educational tools” and “practical
field” which utilities were moderate and desirable, respectively. More than 83 percent of graduates were
interested in agricultural fields and over 86 percent of them have hardware facilities such as land, gardens or
livestock. Results also showed that more than 53 percent of the graduates were employed, 34 percent were
students and 13 percent were unemployed. Employment during in school had a significant impact on
employment after graduation.

Keywords: Agricultural Education, Agricultural Graduates, Graduates’ Satisfaction, Follow-up Study,
Vocational Agriculture High School.
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