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رویکرد بااین پژوهش . بودکشاورزي استان خوزستانهايهنرستانبر عدم موفقیت مؤثرهدف از انجام این پژوهش، شناسایی عوامل 
مهینيهامصاحبهروش اطالعات از يآورجمعبه منظورگراندد تئوري) به عنوان روش تحقیق استفاده شده است.(نیبنیاکیفی و از نظریه 

کشاورزي استان هايهنرستانمدیران و هنرآموزان آن شامل یبا توجه به قلمرو موضوعپژوهشنیامحدوده استفاده شد.افتهیساختار
هادادهلیوتحلهیتجز. افتینظري ادامه يریگنمونهتکامل طبقات، بایو در طشدههدفمند شروعيریگنمونهمطالعه با . بودندخوزستان 

در پنج هنرستان بوده کههنرآموز کشاورزينفر 25مدیر و نفر 5پژوهشنیاکنندگانمشارکت.شدانجامMAXQDAافزارنرمبا 
نشان داد جینتاانجام شد.هادادهبر روي یسه مرحله کدگذاري باز، محوري و انتخاب. بودندمشغول به فعالیتکشاورزي استان خوزستان

مقوله فرعی)، 1(یپژوهشمقوله فرعی)، 3(یخانوادگموانع استان خوزستان شامليکشاورزيهاهنرستانمشکالت نیترمهمکه 
مقوله فرعی) 5(یتیریمدمقوله فرعی)، 3(ینگرشمقوله فرعی)، آگاهی و 13(ينهادمقوله فرعی)، 3(یزشیانگمقوله فرعی)، 5(یآموزش

مدیران و ترباعث مشارکت منسجممشکالت و موانعاز طریق شناسایی توانیملذا، فرعی). مقوله 36جمعاً بود (مقوله فرعی) 3(یمالو 
.کشاورزي شدبه کسب دانش بخش نفعان ذيهاي کشاورزي و افزایش انگیزه و عالقه بهبود کیفیت آموزش هنرستانجهتدرهنرآموزان 

.خوزستانی، انیبنهینظر، هنرستان کشاورزي:هاي کلیديواژه

، مالثانی، ایران.خوزستانیعیو منابع طبيدانشگاه علوم کشاورزيو آموزش کشاورزجیگروه تروست،یزطیو محداریپايآموزش کشاورزيدکتريدانشجو1.
، مالثانی، ایران.خوزستانیعیو منابع طبيدانشگاه علوم کشاورزيو آموزش کشاورزجیگروه ترویعلمئتیو عضو هاریدانش2
، مالثانی، ایران.خوزستانیعیو منابع طبيدانشگاه علوم کشاورزيو آموزش کشاورزجیگروه ترویعلمئتیو عضو هاریاستاد3
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مقدمه
است. در این بخش، نقش آموزش هامهارتضروري براي توسعه بخش کشاورزي، افزایش دانش، آگاهی و بهبود یکی از نیازهاي 

ي تولیدي داراي اهمیت است. به عبارتی، آموزش کشاورزي بر توسعه و ایجاد علوم کشاورزي جدید هاتیظرفدر توسعه و بهبود 
,Stripling & Ricketts(دارددیتأکجهت بهبود کیفیت نیروي انسانی  بر توانندیمی که مؤسساتاز جمله نهادها و ).2016

کشاورزي هستند. این مراکز با هايهنرستانبگذارند، مراکز آموزش کشاورزي و ریتأثکارایی نیروي انسانی بخش کشاورزي 
اهداف افرایش کیفیت و تقویت مهارت نیروي انسانی بر افزایش تولیدات کشاورزي، اشتغال پایدار و پایداري اقتصادي تمرکز 

نقش و اهمیت این مراکز آموزشی در تربیت نیروي انسانی متخصص که براي ز همان ابتدا به در کشور ما امتأسفانهدارند، اما 
Taghibaygi(استرفع نیازهاي اقتصادي کشور مورد نیاز هستند، توجه چندانی نشده  et al., آموزش علوم کشاورزي ).2014

ي نظري و عملی در جهت بهبود کیفیت آموزش هابخشکشاورزي نیازمند توجه به هايهنرستانبه هنرآموزان در سطح 
Ikeoji(باشد یم et al., هاي آموزشی در جهت توسعه دانش، آگاهی، تقویت ). از طرفی، فراهم نمودن امکانات و زیرساخت2007

,Franklin(استهاي کشاورزي داراي اهمیت هاي فکري هنرجویان کشاورزي در هنرستانوضعیت جسمانی و مهارت ؛ )2008
کشاورزي با افت تحصیلی هايهنرستاني در سطح احرفهي گذشته آموزش هاسالدهد طی اما مطالعات مختلف نشان می

,Kantrovich(استرو بوده ههنرجویان روب متأثرو مدارس کشاورزي هاهنرستانگفت عملکرد پایین و ضعیف توانیم). 2010
ي آموزشی نظیر کتابخانه، اراضی کشاورزي؛ انگیزه پایین هنرجویان هارساختیزها نبود همه آنرأساز عوامل مختلف است. در 

,Twenter & Edwards(باشدیمو نداشتن هنرآموزان با کیفیت علمی باال  Duncan؛ 2017 et al., Luekens؛ 2006 et al.,

و مشکالت پیش هاچالشکشاورزي هر کدام وظایف خود را به درستی انجام دهند هايهنرستاننفعانيذ، اگر عتاًیطب). 2004
. باشدیمبه حداقل خواهد رسید. یکی از مسائل و مشکالت این مراکز آموزشی پایین بودن انگیزه تحصیلی هنرجویان هاآنرو 

Taghibaygi(بگذارد ریأثتهاآنهاي کارآفرینانه روي کارآفرینی و مهارتتواندیمتقویت انگیزه افراد  et al., عملکرد ).2014
و مدارس کشاورزي نیز مرتبط با بداخالقی و بدرفتاري هنرجویان، ناتوانایی والدین در مشاوره دادن هاهنرستانپایین و ضعیف 

Enwereji(است به هنرجویان و ناکارآمدي نظام آموزشی  et al., زي با تجربه باال از طرفی، کمبود هنرآموزان کشاور). 2017
Ingram(استگذاشته ریتأثو مراکز آموزش کشاورزي نیز هاهنرستاني هابرنامهروي اهداف و  et al., واقعیت این ).2018

مختلف است. این نفعانيذوابسته به ،کشاورزيهايهنرستاناست که بهبود عملکرد علمی در ابعاد آموزشی و پژوهشی 
Tsikati(هستندی و دولت آموزشریغشامل: هنرجویان، هنرآموزان، والدین، کارکنان نفعانيذ & Motsa et al., که با )؛2019
روي عملکرد علمی رگذاریتأثنفعانيذمستقیم دارند. سایر ارتباط هاآني علمی و عملی هایستگیشاجهت توسعه هارندهیادگی

,Shannon & Bylsma(هستندهاانجمن، صنایع و هاشرکت، جامعه، وپرورشآموزش؛ وزارت هاهنرستان ،نیبنیدرا).2007
ي الزم جهت باال بردن یادگیري و عملکرد علمی هااستیسي از طریق اتخاذ اکنندهنییتعنقش وپرورشآموزشوزارت 

,Moswela(کندیمایفا هاهنرستان ، ناهمخوانی شغل هنرجویانهایی مانند بیکاري چالشدهند که اما شواهد نشان می. )2014
هاي ناکارآمد و ناهماهنگی میان مهارتهنرجویان به بازار کار، وجود هنرجویانبا تخصص افراد، انتقال نیافتن مناسب 

ت این مشکالاي از بخش عمدهکشاورزي است که هاي نظام آموزش متوسطه با نیازهاي بازار کار از جمله محدودیتهنرجویان 
.)1394اسکندري و همکاران، دارد (کیفیت آموزشنرستان کشاورزي در تربیت نیروي انسانی ماهر، ریشه در هو تنگناهاي 

داردکشاورزي است که اهمیت اساسی هايهنرستاني هنرآموزان در احرفهمسئله دیگر، تقویت و فراهم نمودن نیازهاي 
)Easterly & Myers, & Boone(اندکردهبه خاطر حمایت ضعیف اداري شغل خود را ترك هنرآموزاناما برخی از ).2017

Boone, هاي جدید علمی و انتقال به هنرجویان فراهم ي اداري مناسب جهت کسب دانش و مهارتهارساختیززیرا )؛ 2009
Sorensen(ستین et al., اعتبارات مالی الزم، نبود نظام ارزشیابی آموزشی و پژوهشی، عالقه اندك نیتأمدر واقع، عدم ). 2014

ي عملی، نبود هاتیفعالبرخی از هنرجویان، فشار زیاد روي هنرجویان و هنرآموزان جهت حضور در مباحث نظري در مقایسه با 
Ikeoji(است مواجه کرده کشاورزي را با مشکالت متعددي هايهنرستانتجهیزات و ابزارآالت صنعتی مورد نیاز،  et al.,

از کرد تا تیتقوبا کیفیت باال آموزش قیاز طرتوانیرا مهنرستانيکشاورزهنرآموزانیذاتلیپتانساین در حالی است که ).  2007
Njura(رندیبگبکار ییغذاتیامننیتأمرا جهتخودو دانش هاتیظرفکنندیمکه کسب ییهامهارتطریق  et al., 2020(.
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هايهنرستانعملکرد و کارایی علمی تقویت مهارت هاي مختلف هنرجویان و که دهدیممختلف نشان هايپژوهشبررسی 
,Narad & Abdullah(ها هنرستانکشاورزي وابسته به میزان مشارکت والدین، محیط  ،يریادگیامکانات و تجهیزات )، 2016

اجتماعی از قبیل محل احداث هنرستان و -ازخورد اقتصاديب،)1400بیگی، و علیفرد اي هنرجویان (منوريتجربیات مشاهده
,Kibaara & Ndirangu(استي کار هااتاقو هاکتابخانه، هاکالسامکانات فیزیکی خوب نظیر  افزون بر این، فراهم ). 2014

کشاورزي مورد نیاز، زمین کشاورزي مناسب و مراکز عرضه آالتنیماشي آموزشی نظیر کالس درس، هارساختیزنمودن 
Twenter(کند یمهاي یادگیري هنرآموزان کشاورزي مهیا زمینه را جهت توسعه دانش و تقویت مهارت،محصوالت کشاورزي

& Edwards, ها، عدم نعدم توسعه دانش آرینظیی هاچالشو هنرجویان کشاورزي با هنرآموزاننکهیابا توجه به ). 2017
DiBenedetto(هستندکشاورزي روبرو هايهنرستاني آموزش هابرنامهکارایی تدریس و طراحی ناموفق  et al., ؛ در )2018

، بهبود کیفیت علمی هنرآموزان و باال هاهنرستانها در جهت پیشرفت علمی ي آناحرفهیی جهت توسعه هاتالشسطح جهان 
,Opfer & Pedder(استي هنرآموزان مورد نیاز هاتیموفقبردن  2011.(

Otekunrin(اتکونرین و همکاران et al., ي علمی و نگرشی در عملیات هاتیموفقدر پژوهش خود با عنوان بررسی ) 2019
جهت استفاده هاهنرستاني کشاورزي در دسترس هانیزمنشان دادند که هیجرینکشاورزي ایبادان هايهنرستانکشاورزي 

ها در موفقیت علمی هنرآموزان کشاورزي ي میدانی به اندازه کافی نیست و کمبود آنهاشیآزماعملیاتی هنرجویان و انجام 
کیفیت آموزشی هنرآموزان روستایی و شهري توجه باال بردني فائو، براي هاپژوهش. در همین راستا، بر طبق دارندمهمی ریتأث

,FAO(دارددیریت منابع طبیعی اهمیت جربیات عملی در زمینه تولیدات غذایی و مبه یادگیري فعال و ت دیبندتو و ).2018
DiBenedetto(همکاران et al., در 2015تا1983کشاورزي از سال هنرآموزاننیازهاي نیترمهمنیز نشان دادند که )2018

هاهنرستاني آموزش کشاورزي در سطح هاپروژهآمریکا؛ فناوري رایانه، ارتباطات عمومی، مدیریت رفتار هنرآموزان و مدیریت 
,Ceylan & Akerson(کیالن و اکرسون. داردکشاورزي را به دنبال هايهنرستانتقویت و پیشرفت هاآنهستند و فراهم بودن 

ي هاوهیش، هاآني هاخانوادهاجتماعی، –وضعیت اقتصادي ریتأثلکرد علمی هنرآموزان تحت نشان دادند که عم)2014
,Chukwudum(چکدم. باشدها میي آنهانگرشي درسی و هاتیفعالتدریس،  داشته است که اراضی دیتأکنیز )2013

ي علوم کشاورزي دو مکان مهم براي یادگیري عملی هاشگاهیآزما(مزارع دامپروري و کشاورزي) و هاهنرستانکشاورزي 
اینگرام و . سازدیمیی جدي مواجه هاچالشکشاورزي را با هايهنرستانها پیشرفت علمی هنرجویان هستند و نبود آن

Ingram(همکاران et al., ها در حرفه آموزش نیز، بکارگیري و استخدام هنرآموزان با تجربه کشاورزي باال و حفظ آن)2018
ي آموزشی، هنرآموزان کشاورزي با هاتیموقعدر بسیاري از . گرددیمکشاورزي هايهنرستانکشاورزي باعث حل مشکالت 

ها در حل این مسائل و مشکالت بستگی ی آنهستند. موفقیت یا شکست هنرآموزان کشاورزي به توانایانواع مشکالت روبرو
Luekens(استي هنرآموزان کشاورزي آموزشگري بهبود کیفیت آموزش کشاورزي جلوگیري از ترك حرفه هاراهدارد. یکی از 

et al., ,Boone & Boone(گرددیمکه از طریق ارائه خدمات درونی و بیرونی فراهم )؛ 2004 و حمایت از هنرآموزان )2009
گرددیمي آموزش کشاورزي هارنامهکشاورزي در جهت کمک به بهبود این وضعیت باعث تداوم تقاضا جهت ورود آنان به ب

)Foster et al., 2016 .(
جویان هاي کشاورزي به ویژه هنرآموزان و هنري انجام شده حاکی از آن است که هنرستانهاپژوهشدر ایران نیز، بسیاري از 

ناکارآمد، کم بودن طول دوره تیریمتخصص، مدیانسانيروینکمبودبا مشکالت خاص و متعددي روبرو هستند.هاآن
(تقی بیگی و هارشتهریبا ساسهیدر مقايکشاورزبودن آموزشنهیآموزان مستعد و سخت و پرهزاستقبال دانشعدمآموزش،

)، محتواي 1396(زارع و همکاران، ها)، استفاده کم از فناوري اطالعات و ارتباطات در سطح هنرستان1399خسروي پور، 
هاي گزینش هنرجویان و کارآموزان، نحوه اجرا و اعمال مشاوره و برنامه آموزشی، کیفیت برنامه، کارآموزي و روش

باشند. ) از مهمترین چالش هاي پیش رو هنرستان هاي کشاورزي ایران می1388و موحد محمدي، مؤذني شغلی(هاییراهنما
ي همدان و کردستان نشان دادند هااستانهاي کشاورزي ی ابعاد آموزشی هنرستانشناسبیآس) با 1392موحدي و همکاران (

ي و محتواي دروس کشاورزي، زیربرنامهل: از نظر آموزشی در پنج بعد شامهاهنرستاندر سطح آمدهشیپکه مشکالت 
ترین این مشکالت . از مهمباشدیمهاي ارزشیابی، هاي تدریس، وسایل و امکانات، مهارت معلمان کشاورزي و شیوهروش



هاي کشاورزي استان خوزستان: کاربرد نظریه بنیانیعوامل مؤثر بر عدم موفقیت هنرستان

90
This Journal is an open access Journal Licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 405)

کردن هاي ارزشیابی عملی، مشکلِ پیدا بودن روشتیاهمکمبه کمبود امکانات و وسایل، قدیمی بودن وسایل موجود، توانیم
ي نامناسب دروس کشاورزي اشاره زیربرنامهي نوین و هايفناورهاي فعال و ، عدم استفاده از روشآموختگاندانشار براي ک

ن و رای، مدانیاز نظر هنرجويها و مراکز آموزش کشاورزهنرستانیشناسبیآس) با 1399(پوريخسروی و گیبیتق. نمود
و به یبودن حجم دروس عمومادیتنوع کم مطالب، زر،یانعطاف ناپذیساختارآموزشبازار،ازیعدم تناسب محتوا با نآموزشگران

) از 1397رو این مراکز مطرح کردند. همچنین، مرادي و عمانی (هاي پیشرا مهمترین چالشروز نبودن اطالعات معلمان
هاي کشاورزي استان خوزستان نشان دادند که ناامیدي و طریق شناسایی موانع و راهبردهاي بهبود نظام آموزشی هنرستان

ترین ش، از مهمی به آموزبخشتیفیکی جهت توجهکمنگرانی نسبت به آینده شغلی، ضعیف بودن هنرجویان در دروس پایه و 
.بودندهاي کشاورزي خوزستان موانع بهبود کیفی نظام آموزشی هنرستان

. افت ستندیبرخوردار نیمطلوبیآموزشتیاز وضعيبا مدارس عادسهیدر مقازیاستان خوزستان نيکشاورزهايهنرستان
نیبودن سطح سواد و دانش در بنییپاه،یو پایدروس اصلبا استفاده از تبصره در یقبول،يدیتجد،مردوديصورتبهیلیتحص
ينبود شانس برابر برازیو نعالیآموزشمراکزوهادر دانشگاهشدگانرفتهیپذسبودن درصد درونییپانیشدگان، همچنقبول

بخش عمده ). 1398(زنده، شودیمشاهده مشتریمراکز بنایدرها،ادارات و شرکتیاستخدامهايآزمونلتریعبور از ف
تجربه شتنعالقه و دازه،یبر انگیمبتنيمراکز آموزش کشاورزرانیاز آن است که انتخاب فراگیمطالعات انجام شده حاک

نظام آموزش متوسطه در ژهیمهم بر سر راه نظام آموزش متوسطه و بويهااز چالشیکیو ستینيدر حوزه کشاورزيکار
زاده و عتی(شربازار کار استيازهایو نینظام آموزشيهابرون دادهنیالزم بيازگارعدم انطباق و سران،یايبخش کشاورز

کارآمد و متخصص الزم يروهایو پرورش نتیاز نظر تربيکشاورزيهاو عملکرد هنرستانطیبا توجه به شرا).1383همکاران، 
گردند ییشناسارسانند،یمبیآسیمراکز آموزشنیآموزش و اهداف مورد انتظار احیکه به روند صحییدهایاست عوامل و تهد

).1392و همکاران، ي(موحدفراهم گرددیآموزشتیبهبود وضعيهانهیموجود زميهاییجهت رفع نارساییجوتا با چاره
لیکه تحصيارشتهتیبا توجه به ماهيهاي کشاورزهنرستانانیهنرجوی، این یک واقعیت آشکار و روشن است که طورکلبه

لیقبها و مسائل متعددي از ها چالش؛ اما در مسیر تربیت آنخواهند داشتیآتيکشاورزهايدر فعالیتینقش مهم،کنندمی
ریزي آموزشی، پژوهشی، زیرساختی، محیطی و ارزشیابی وجود دارند که شناسایی این مشکالت جهت بهبود کیفیت آموزشی از برنامه

شناسی ها و آسیببنابراین، این پژوهش به دنبال آن است که با بررسی دقیق و علمی مسائل، چالشاهمیت باالیی برخوردار است.
موفقیت این مراکز آموزشی در ابعاد مختلف را با استفاده از روش عدمبرمؤثرعواملان خوزستان، هاي کشاورزي در استهنرستان

:باشندمیزیرشرحبهپژوهشویژهاهدافتحقیقکلیهدفراستايتحلیل نماید. درونظریه بنیانی شناسایی
خوزستان در ابعاد مختلف از دیدگاه مدیران و هنرآموزانهاي کشاورزي استان موفقیت هنرستانعدمبرمؤثر. شناسایی عوامل1
نظریه بنیانی در جهت باال بردن کیفیت آموزش اساسبرپیامدوتعاملشرایط،بعدسهشاملايزمینهالگويیک. ارائه2

هاي کشاورزي استان خوزستانهنرستان
هاي کشاورزي استان خوزستانرستانها و راهکارهاي بهبود کیفیت آموزش هنتدوین راهبردها، سیاست. 3

روش پژوهش
آن در سال تحصیلی یبا توجه به قلمرو موضوعپژوهشنیامحدودهانجام شد.داده بنیانروش و یفیکپارادایمبا پژوهشنیا

هدفمند يریگنمونهمطالعه با .)1(جدول هستندکشاورزي استان خوزستان هايهنرستانزان ومدیران و هنرآمشامل 1400- 1401
و افتهیساختارمهینيهامصاحبهمورد استفاده قرار گرفت: هادادهيآورجمعبراي. دو روشافتینظري ادامه يریگنمونهبا وشروع

قهیدق90تا 45رفت و هر مصاحبه حدود شیپتریجزئبه سمت سؤاالت وو ساده شروعیبا سؤاالت کلهامصاحبه.يبردارادداشتی
لیبه صورت نوشتاري درآمد و به روش تحلباز، محوري و انتخابی مصاحبه جهت کدگذاري هاي به دست آمده از هرداده.دیطول کش

افزارنرمبا استفاده از ها دادهلیتحلدر نهایت قرار گرفت.لیو تحلهیمورد تجزنیاستراوس و کوربروشمداوم و مطابق باايسهیمقا
متخصص کشاورزي در نفر هنرآموز25نفر مدیر و 5باهنرستان کشاورزيپنجمطالعه، درنیدر اانجام شد.کیودامکس 
؛ مشاهده شده استیافتیبه بعد تکرار در اطالعات درپانزدهم از مصاحبه هاهنرستاندر. مصاحبه انجام شدها هنرستانسطح
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دهیبوده و به اشباع رسيتکرارکامالًها ه بعد دادهبیستم باز مصاحبههرچند. افتیادامهبیست و چهارم تا نانیاطمياما برا
انجام شد.هادادهبر روي یسه مرحله کدگذاري باز، محوري و انتخاببود.

استان خوزستانيکشاورزيهاهنرستانتعداد مدیر و هنرآموز-1جدول 
(نفر)هنرآموز(نفر)مدیرنام هنرستانردیف

113رامهرمزییرجادیشه1
16بهبهانبریخيشهدا2
113باهنر شوشتردیشه3
16اهوازشهید مدرس 4
16ن سوسنگرد و دشت آزادگانآبا525

544جمع

ها و بحثیافته
است.شدهارائه3و 2، 1يهانگارهو ها و مفاهیم اصلی در جداولها، مقولهنتایج کدگذاري پژوهش، در قالب مفاهیم، زیرمقوله

گام اول: کدگذاري باز- 1
گیري باید به حدي وسیع انجام شود تا پژوهشگر قادر باشد مفاهیم و موانع عدم موفقیت تحلیل و کدگذاري: در این مرحله نمونه

هاي انجام شده، کدهاي هاي کشاورزي استان خوزستان را در یک موقعیت باز کشف کند. ممکن است از درون مصاحبههنرستان
گیرند، ها به صورت مرتب مورد بازنگري قرار میها استخراج شود، اما وقتی دادهدر خصوص موانع عدم موفقیت هنرستانزیادي 

شوند و خصوصیات بندي میشوند. در این مرحله مفاهیم و کدها بر اساس ارتباط با موضوعات مشابه طبقهکدهاي نهایی مشخص می
کدهاي استخراج شده از مفاهیم) به (هیاولز کدگذاري باز شامل دو قسمت است؛ کدگذاري شود. جدول نهایی حاصل اها بیان میآن

همراه کدگذاري ثانویه.
هاي زیر قرار شود. سپس همه این عناوین را جدولها، عنوانی داده میکدگذاري اولیه: در این مرحله به همه نکات کلیدي مصاحبه

هنرستان 5ها در جدول زیر آمده است. با توجه به اینکه مصاحبه بر مبناي مصاحبهدهیم. کدگذاري اولیه استخراج شده از می
، عمده 2مطابق با جدول گردد. کشاورزي استان خوزستان انجام پذیرفت، کدگذاري اولیه براي هر هنرستان به صورت مجزا ارائه می

هرمز، شهداي خیبر بهبهان، شهید باهنر شوشتر، شهید هاي شهید رجایی رامها در قالب هنرستانمفاهیم مستخرج شده از مصاحبه
مفهوم، 23هاي شهید رجایی رامهرمز با اند. به ترتیب هنرستانبندي شدهآبان سوسنگرد و دشت آزادگان طبقه25مدرس اهواز و 

آبان سوسنگرد و دشت 25مفهوم و 19مفهوم، شهید مدرس اهواز با 14مفهوم، شهید باهنر شوشتر با 13شهداي خیبر بهبهان با 
مفهوم، 23ها هنرستان کشاورزي شهید رجایی رامهرمز با شوند. از میان آنمفهوم را شامل می84مفهوم در مجموع 15آزادگان با 

.داشته استهاي کشاورزي استان خوزستانعدم موفقیت هنرستانبیشترین نقش را در شناسایی عوامل 
دهی طبقات اصلیشکل- 2

، 3تعیین مقوالت یا طبقات فرعی، مرحله ساخت طبقات اصلی نظریه است که در جدول زیر ارائه شده است. مطابق با جدول پس از 
مقوله 1(یپژوهشمقوله فرعی)، موانع 3(یخانوادگطبقه فرعی شامل موانع 8ها در قالب عمده مفاهیم بیرون آمده از مصاحبه

مقوله فرعی)، موانع آگاهی و 13(ي و فیزیکینهادمقوله فرعی)، موانع 3(یزشیانگموانع مقوله فرعی)،5(یآموزشفرعی)، موانع 
فرعی). از میان مقوله 36اند (شدهبندي مقوله فرعی) دسته3(یمالمقوله فرعی) و موانع 5(یتیریمدمقوله فرعی)، موانع 3(ینگرش

هاي کشاورزي استان خوزستان داشته مقوله بیشترین نقش را در عدم موفقیت هنرستان13مقوالت فرعی ارائه شده، موانع نهادي با 
هاي کشاورزي با نهادهاي دولتی و خصوصی، مستهلک بودن و فرسوده بودن است. به عبارتی، تعامل و ارتباط محدود هنرستان

ها، نداشتن زیرساخت اینترنتی مناسب جهت استفاده هنرآموزان و هنرجویان، فاصله زیاد کشاورزي هنرستانتجهیزات و ادوات 
هاي آموزشی و آب شرب هاي کشاورزي جهت انجام عملیات کشاورزي و نبود آزمایشگاه، کتابخانه، کارگاهها و زمینهنرستان

هاي کشاورزي داشته است. ترین نقش را در عدم موفقیت هنرستانها با بیشترین کد فرعی، باالکشاورزي مناسب در هنرستان
وهیشنبود، هنرآموزانيضمن خدمت برايهاآموزشنبودی، آموزشيزیرضعف در برنامههمچنین، موانع آموزشی با مقوالت 
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قیتطبعدمو مختلفسیتدريهاروشيریبکارگعدم، در سطح هنرستانیعلميو محتواازهایکارآمد متناسب با نیابیارزش
تعامل و ، در سطح متوسطهينبود مشاوران کشاورزی و موانع مدیریتی با مقوالت طیمحطیبا شرايدروس کشاورزیآموزشيمحتوا

رشیپذو در استفاده از منابعحیصحتیریمدعدمی، انسانيرویکمبود نبیرونی،يبا نهادهايکشاورزيهاارتباط محدود هنرستان
هاي بعدي قرار گرفتند.در رتبهدر هنرستانیو روانیروحيهايماریبیخاص و حتیجسمطیدانش آموزان با شرا

هاي کشاورزيکدگذاري اولیه حاصل از مصاحبه با مدیران و هنرآموزان هنرستان-2جدول 

شهید رجایی رامهرمز

نداشتن تبلیغات مناسب جهت جذب هنرجو با کیفیت علمی باال
ها نظیر سرویس ایاب و ذهاب، خرید کتاب و سایر مواردهاي مناسب براي هنرجویان روستایی از محل درآمد هنرستاننبود مشوق

وپرورش در خصوص جذب نیروعدم حمایت در ابعاد اداري و ستادي آموزش
خوزستانوپرورش استان هاي کشاورزي با اداره آموزشتعامل و ارتباط پایین هنرستان

وپرورشوجود مشکل و فاصله زمانی زیاد در وصول درآمدهاي هنرستان کشاورزي از آموزش
نداشتن بودجه مناسب و کافی جهت تأمین تجهیزات مورد نیاز هنرستان کشاورزي

مستهلک بودن و فرسوده بودن تجهیزات و ادوات کشاورزي
ها با بخش خصوصیمشارکتی هنرستانهاي وجود مشکل حقوقی در تنظیم قرارداد طرح

کمبود نیروي انسانی در بخش حراست و تدارکات هنرستان
سازي دانش آموزانها با مدیران و مشاوران راهنمایی و متوسطه اول جهت آگاهنبود ارتباط بین هنرستان

عدم تطبیق امکانات هنرستان با محتواي دروس آموزشی
نام شده در هنرستان کشاورزيو معدل دانش آموزان ثبتپایین بودن محتواي علمی 

هاي عملی کشاورزي و کار در محیط هاي روانی و روحی در هنرستان و عدم توانایی انجام فعالیتنام دانش آموزان با معلولیت جسمی و حتی بیماريثبت
آزمایشگاهی

امکانات رفاهی و خوابگاهی در ایام کرونامحروم بودن دانش آموزان ساکن روستاها و شهرهاي همجوار از 
هاي کشاورزي در سطح دبیرستانعدم آگاهی اکثریت دانش آموزان از وجود رشته

وقت غیرکشاورزي در سطح شهرهاي پارهها روي فعالیتهاي هنرجویان و تمرکز آنفقر مالی اکثریت خانواده
هاي صنعتی و تولیدي مرتبطهاي کشاورزي و بخشدانشگاهارتباط محدود با مراکز علمی کشاورزي، 

ها با هنرآموزان در جهت در اختیار گذاشتن ادوات کشاورزي یا مزرعه به دالیل شخصیعدم همکاري سرپرستان بخش
هاي کشاورزي با برنامه بودجه وزارتهاي هنرستانعدم تطبیق و وفق دادن برنامه

غیرمرتبط در بدنه هنرستان کشاورزي و نداشتن دانش و آگاهی الزم در زمینه کشاورزيوجود افرادي با مدارك 
مندي از عملیات کشاورزي اعم از آبیار، باغبانهاي آزمایشگاهی و عملیاتی هنرستان جهت بهرههاي کشاورزي در بخشکمبود تکنسین

هکتار)40حدود (يکشاورزهاي انجام فعالیتوجود معارض دولتی در محدوده اراضی کشاورزي هنرستان جهت 
نداشتن زیرساخت اینترنتی مناسب در هنرستان جهت استفاده هنرآموزان و هنرجویان

شهداي خیبر بهبهان

میل و رغبت کم دانش آموزان شهري در هنرستان به دلیل فاصله دور و قرار گرفتن در حاشیه شهر
هاآمدن انگیزه آنحقوق پایین هنرآموزان و پایین 

هاهاي همجوار و مشکل تردد آننام هنرجویان از استانثبت
نبود سرویس ایاب و ذهاب براي هنرجویان شهري

هاي هنرجویانفقر مالی اکثریت خانواده
برخی از خارج از استان هستند)آموزش (بومی نبودن هنرآموزان هنرستان و داشتن مشکالت مالی در امر 

هاي کشاورزي و بخش خصوصیعدم ارتباط هنرستان با نهادهاي بیرونی به ویژه دانشگاه
نداشتن سرانه پژوهشی جهت انجام تحقیقات میدانی توسط هنرآموزان

پایین بودن سطح دانش هنرجویان پذیرش شده بویژه ادبیات
بویژه بخش کشاورزينداشتن توانایی الزم جهت انتقال دانش کسب شده به محیط بیرون 

پایین بودن سطح درك مطالب ارائه شده توسط هنرآموزان
ها جهت ترغیب هنرجویان به رشته کشاورزيپایین بودن سطح دانش خانواده

وپرورش استان و مشکل در برگشت درآمد خودواریز درآمد هنرستان به حساب آموزش

شهید باهنر 
شوشتر

نام شده در هنرستان به کشاورزيثبتپایین بودن عالقه هنرجویان
عدم استقبال دانش آموزان مستعد و با معدل باال از هنرستان کشاورزي

پرورشوهاي آزاد از آموزشدر سطح کالن آموزشگاه
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2ادامه جدول 
شهید باهنر شوشتر

وپرورش به سمت آموزش کشاورزي در سطح متوسطه نیسترویکرد کلی آموزش
هاي کشاورزيآشنایی مشاوران آموزشی متوسطه با رشتهعدم 

نبود ارتباط بین هنرآموزان کشاورزي و مدارس راهنمایی بویژه سوم راهنمایی
نبود نیروي خدماتی و تکنسین در هنرستان

عدم تطابق شیوه ارزشیابی با نیازها و محتواي آموزش کشاورزي در سطح هنرستان
هنرجویان به دلیل نبود بازار کار در بخش کشاورزيانگیزه بودن بی

هاي جدید، دروس پودمانی و نظام ارزشیابیهاي تخصصی جهت آشنایی هنرآموزان با کتابنبود دوره
هاي کشاورزي جهت آشنایی با دانش جدید کشاورزيها و همایشعدم بازدید هنرآموزان و مدیران از نمایشگاه

هاها و تمایل کمتر به حضور در خوابگاهبه خانوادهوابستگی هنرجویان 
هاي پژوهشی توسط هنرآموزان و هنرجویان کشاورزيپرورش براي انجام فعالیتونبود سرانه پژوهشی در آموزش

ارتباط و تعامل محدود هنرستان با محیط بیرون بویژه صنایع تبدیلی کشاورزي و بخش خصوصی

25
آبان سوسنگرد و دشت

آزادگان

هاي کشاورزي هنرستان از مرکز آموزش و مشکل بودن عملیات کشاورزي براي هنرجویاندور بودن زمین
نداشتن نیروي خدماتی و تکنسین کشاورزي جهت کار آزمایشگاه و ادوات کشاورزي

هاي آموزشی مناسب با رشته کشاورزي در هنرستاننبود آزمایشگاه و کارگاه
هکتار قابلیت کشت 40هکتار حدود 180از ها (بودن بخش عظیمی از اراضی کشاورزي تحت مالکیت هنرستان کشاورزي و شور بودن آنغیرقابل کشت 

دارند)
درصدي که در مجاورت اراضی کشاورزي است.70ماندن هنرستان کشاورزي جدید که با پیشرفت کارهمهین

هابه دلیل نداشتن اراضی کشاورزي مناسب و دور بودن آنتمرکز هنرآموزان روي تدریس تئوري کشاورزي
هاي کشاورزي در آنقرار گرفتن هنرستان در محدوده شهر و غیرقابل بودن فعالیت

شوندها قبول نمیجذب دانش آموزان با سطح علمی بسیار پایین که در سایر رشته
آزمایشگاهیمستهلک ماندن ادوات کشاورزي و نبود تجهیزات استاندارد

نداشتن تخصص کشاورزي برخی از نیروهاي مرکز
پایین بودن انگیزه دانش آموزان ورودي به هنرستان با توجه به شرایط نامتعارف اشتغال و بازار کار

هاي خاصوپرورش به دلیل نیاوردن رشتهعدم گزینش صحیح هنرجویان توسط اداره آموزش
جاي تحصیل جهت رفع موانع معیشتی و اقتصادي خانوادهوقت بهمعیشتی اکثریت هنرجویان و تمایل به کار کردن پارهپایین بودن وضعیت مالی و 

نبود سرویس ایاب و ذهاب جهت انجام کارهاي عملی کشاورزي به دلیل فاصله دور اراضی تا هنرستان
کشاورزي توسط هنرستانوپرورش شهرستان جهت اعطاي مجوز کشت اراضی ممانعت اداره آموزش

س اهواز
شهید مدر

نداشتن آب شرب کشاورزي جهت انجام عملیات کشاورزي در محدوده اراضی هنرستان
هاهاي مالکیتی زیاد بین آنمشخص نبودن مالکیت مرکز به دلیل فعالیت دو نهاد آموزشکده و هنرستان کشاورزي و وجود تنش

هابهینه از امکانات هنرستان و حراست از آننبود مدیریت صحیح در جهت استفاده 
نبود بودجه الزم براي ساخت گلخانه، استخر ماهی، ایستگاه دامپروري و سایر جهت آموزش عملی به هنرجویان

کمبود شدید نیروي انسانی خدماتی و تکنسین کشاورزي
کشاورزيهاي کشاورزي جهت تأمین آب شرب عدم تعامل شهرداري با هنرستان

هاي میدانی، عملی و گردش علمینبود محیط مناسب براي انجام فعالیت
هاي الزم براي عملیات کشاورزيتمرکز بر روش تدریس سخنرانی به دلیل مهیا نبودن زیرساخت

عدم تطبیق محتواي آموزشی برخی دروس با شرایط اقلیمی خوزستان
ها به رشته کشاورزيکم آنپذیرش هنرجویان با دانش پایین و عالقه

هاي سمعی و بصري مناسبهاي الزم جهت استفاده از روشنبود زیرساخت
مندي مدیر، هنرآموزان و هنرجویان در قالب آموزش از راه دورهاي اینترنتی مناسب جهت بهرهنبود زیرساخت

هااز آنمندي هنرآموزان و هنرجویان نبود کتابخانه تخصصی کشاورزي جهت بهره
شدن تجهیزات و ادوات کشاورزي و آزمایشگاهی مرکزفرسوده

نداشتن حصار و محدوده مشخص مرکز جهت حفاظت از تأسیسات و تجهیزات آن
هاي عملی کشاورزي توسط هنرآموزان و هنرجویانهاي الزم جهت انجام فعالیتقرار گرفتن هنرستان در محدوده شهر و نبود زیرساخت

تعامل محدود با محیط بیرون جهت بازدید میدانی هنرجویان و هنرآموزان از دانشگاه و مراکز آموزش کشاورزي
هاي الزم مرکز نظیر آب و ادوات کشاورزي جهت عملیات کشاورزيمهیا نبود زیرساخت

سرقت تجهیزات و ادوات هنرستان کشاورزي به دلیل نداشتن حصار و دیوار حفاظتی
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طبقات فرعی)مقوالت (دهی طبقات اصلی از شکل-3جدول 
فراوانیمقوالت یا طبقات فرعیطبقات اصلی

موانع خانوادگی
26هاآني هاخانوادهمشکالت مالی و معیشتی هنرجویان و 

20کمتر به حضور در مراکزلیها و تمابه خانوادهانیهنرجویوابستگ
18ها جهت ترغیب هنرجویان به رشته کشاورزيپایین بودن سطح دانش خانواده

24هاهنرستانبهیپژوهشيهاتیانجام فعاليتوسط آموزش و پرورش برایسرانه پژوهشصیعدم تخصموانع پژوهشی

موانع آموزشی

28ي آموزشیزیربرنامهضعف در 
21ي ضمن خدمت براي هنرآموزانهاآموزشنبود 
24در سطح هنرستاني علمیو محتواازهایبا نمتناسب ی کارآمدابیارزشوهیشنبود 

25ي تدریس مختلفهاروشعدم بکارگیري 
26محیطیطیبا شرادروس کشاورزيیآموزشيمحتواقیعدم تطب

موانع انگیزشی
17هااز محل درآمد هنرستانییروستاانیهنرجويمناسب برايهانبود مشوق

24ها به رشته کشاورزيانگیزه پایین هنرجویان پذیرش شده در هنرستان
22ها به رشته کشاورزيپذیرش شده در هنرستانعالقه پایین هنرجویان

موانع نهادي و 
فیزیکی

25ي الزم براي عملیات کشاورزيهارساختیزنداشتن 
26ي کشاورزيهاشگاهیآزماو آالتنیماشمستهلک شدن 

12از خارج از استان هستند)یهنرستان (برخغیربومی بودن هنرآموزان
22انیمناسب جهت استفاده هنرآموزان و هنرجونبود زیرساخت اینترنتی 
16فضاي آموزشی نامناسب
19نبود کتابخانه کشاورزي

21یفاصله دور اراضلیبه دليکشاورزیعمليجهت انجام کارهانبود سرویس ایاب و زهاب
18فاصله زیاد اراضی کشاورزي از هنرستان جهت انجام عملیات کشاورزي

12غیرقابل کشت بودن برخی اراضی کشاورزي
22ي آزادهاآموزشگاهوجود 

26و فضاي آموزشیهاهنرستانموقعیت مکانی نامناسب 
11دولتیي هامعارض

16نداشتن آب شرب کشاورزي

موانع آگاهی و 
نگرشی

27متوسطهسطحدر يکشاورزيهادانش آموزان از وجود رشتهتیاکثریعدم آگاه
20عدم توانایی انتقال دانش به مزرعه توسط هنرجویان

12و نداشتن دانش و آگاهی کشاورزيهادر بدنه هنرستانرمرتبطیبا مدارك غيوجود افراد

موانع مدیریتی

26نبود مشاوران کشاورزي در سطح متوسطه
30يکشاورزيهانیدر بخش حراست، تدارکات و تکنسیانسانيرویکمبود ن

27نهادهاي دولتی و خصوصیبا يهاي کشاورزهنرستانمحدودتعامل و ارتباط 
21منابععدم مدیریت صحیح در استفاده از

22در هنرستانی و روانیروحيهايماریبیو حتی خاصجسمشرایط دانش آموزان با پذیرش

موانع مالی
30وپرورشآموزشبه حسابيهاي کشاورزهنرستانيدرآمدهاواریز 

28هاهنرستانو کارکنان هنرآموزان نییحقوق پا
28ي کشاورزيهاستگاهیاو ادوات و ساخت زاتیجهت تأمین تجهینداشتن بودجه مناسب و کاف

گام دوم: کدگذاري محوري- 3
هاي است. هدف از این مرحله برقراري ارتباط بین طبقهیي بنیانپردازهینظردر لیوتحلهیتجزکدگذاري محوري مرحله دوم 

مرحله کدگذاري باز و ایجاد ارتباط ها درمفاهیم، مقوالت و طبقهلیوتحلهیتجزدر مرحله کدگذاري باز است. پس از دشدهیتول
ها بین مفاهیم، مقوالت و طبقهکیودا است که با ایجاد ارتباط مکسافزارنرمروجی ، خ1ها نتایج زیر حاصل گردید. نگاره بین آن

.دهدنشان میهاي مختلفرا در زمینههاي کشاورزيرو هنرستانها و مشکالت پیشمرحله کدگذاري باز عمده چالشدر
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ي کشاورزي خوزستانهاهنرستانتیعوامل مؤثر بر عدم موفقکدگذاري محوري و ترسیم مدل - 1نگاره 

کمبود نیروي 
انسانی

خاص و يهايماریبهنرجویان با نامثبت
معلولیت جسمی

نبود تعامل بین 
ها و سایر هنرستان

نهادها

عدم مدیریت صحیح در 
استفاده از منابع 

کشاورزي مشاوراننبود 
در سطح متوسطه 

نبود مشوق 
هاي انگیزشی 
براي هنرجویان

انگیزه پایین 
هنرجویان

کمتر به حضور در مراکزلیها و تمابه خانوادهانیهنرجویوابستگ

مشکالت مالی و معیشتی 
هنرجویان

پایین بودن سطح دانش 
هاخانواده

نداشتن سرانه پژوهشی

نبود شیوه ارزشیابی آموزشی کارآمد

يزیربرنامهضعف در 
آموزشی

عدم تطبیق محتواي آموزشی با شرایط محیطی

عدم بکارگیري روش 
هاي تدریس مختلف

ضمن خدمت براي هنرآموزان يهاآموزشنبود 

وپرورشآموزشبه حساب هاهنرستانواریز درآمد 

حقوق پایین هنرآموزان کمبود بودجه دولتی

نبود سرویس ایاب و ذهاب

فاصله زیاد اراضی از 
هنرستان 

غیربومی بودن هنرآموزاننبود کتابخانه

غیرقابل کشت بودن 
برخی اراضی کشاورزي

ب هنرستانموقعیت مکانی نامناس

نیماششدن مستهلک
هاشگاهیآزماو آالت

یدولتيهامعارض

نبود زیرساخت اینترنتی

آزاديهاآموزشگاهوجود  آب شرب نداشتن 
کشاورزي

فضاي آموزشی نامناسب

نداشتن تخصص کشاورزي برخی هنرآموزان

پایین بودن دانش 
هنرجویان پذیرش شده 

عدم توانایی انتقال دانش 
به مزرعه 

موانع پژوهشی

موانع مدیریتیموانع نهادي

عدم موفقیت 
ي کشاورزي هاهنرستان

خوزستان

موانع انگیزشی

موانع خانوادگی
موانع آگاهی و 

موانع مالینگرشی

آموزشیموانع 

عالقه پایین 
هنرجویان
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هاي کشاورزي براي تدوین الگو، هسته اصلی الگوي بنیانی پژوهش، پدیده مورد بررسی یا عوامل مؤثر بر عدم موفقیت هنرستان
هاي عمده و محوري ترکیب داراي سطح وضوح انتزاعی باال، مقولهقرار داده شد. سپس، براي ارائه یک الگوي جامع، همگرا و 

هاي حاصل از کدگذاري باز، محوري و انتخابی؛ الگوي شدند. در نهایت با توجه به دادهشده و اطراف هسته مرکزي قرار داده
علی؛ موانع آموزشی، نهادي مطابق این الگو در شرایط .شدهاي کشاورزي ترسیم بنیانی عوامل مؤثر بر عدم موفقیت هنرستان

اند و به وقوع یا گر تأثیر گذاشتههاي کشاورزي)، بستر حاکم و شرایط مداخلهو پژوهشی بر مقوله اصلی(عدم موفقیت هنرستان
گر؛ موانع آگاهی و نگرشی، مالی و هاي کشاورزي منجر شده است. در شرایط مداخلهگسترش پدیده عدم موفقیت هنرستان

هاي کشاورزي) اثر گذاشته و آن را تحت تأثیر عدم موفقیت هنرستان(یاصلخانوادگی بر راهبردهاي کنش و واکنش پدیده 
انتقال دانش ییعدم تواناهاي کشاورزي و قرار داده است. در زمینه آگاهی و نگرشی؛ عدم آگاهی دانش آموزان از وجود رشته

هنرآموزان و نییحقوق پاو کافی، بیشترین نقش را دارند. در حیطه مالی؛ نداشتن بودجه مناسبانیرعه توسط هنرجوبه مز
کنند. در نهایت در هاي کشاورزي نقش مهمی را ایفا میدر وصول درآمدهاي هنرستانتیو وجود مشکالهاکارکنان هنرستان

ها و تمایل کمتر به حضور در و وابستگی هنرجویان به خانوادهآنهاهاي انوادهخهنرجویان و حیطه خانوادگی؛ فقر مالی اکثریت 
اند، فراهم نمودهموردنظربا توجه به مدل، عمده موانعی که بستر و زمینه الزم را براي وقوع پدیده مراکز تأثیرگذار هستند.

در بخش حراست، تدارکات و یانسانيرویکمبود نترین موانع مدیریتی شامل؛ . مهمموانع مدیریتی و انگیزشی هستند
در سطح ينبود مشاوران کشاورزبیرونی و يبا نهادهايکشاورزيهاتعامل و ارتباط محدود هنرستاني،  کشاورزيهانیتکنس

ترین موانع انگیزشی شامل عالقه و انگیزه پایین هنرجویان به رشته کشاورزي وباشند. همچنین، مهممیو ابتدایی متوسطه
، طراحی موردنظرمطابق با الگو، راهبرد ارائه شده جهت اداره و مدیریت پدیده هاي مناسب براي هنرجویان هستند.نبود مشوق

مکانیسم اصالح سیستم مدیریتی است. بر مبناي این راهبرد؛ مدیریت واحد و یکپارچه بر پذیرش هنرآموز و هنرجو، تأمین 
هاي سمعی و بصري و مشاوران متخصص جهت گیري از روشرش هنرجو، بهرهنیروي انسانی متخصص، تغییر شیوه پذی

ژهیوبهسازي هنرجویان، تفویض اختیار به مدیران جهت استفاده از منابع درآمدي مراکز، تقویت ارتباط با محیط بیرون آگاه
هاي موفقیت هنرستانموردنظر (بهبود پدیده منظوربههاي کشاورزي و نوسازي و بهسازي تجهیزات و ادوات کشاورزي دانشگاه

در نهایت بر مبناي راهبردهاي ارائه شده، بهبود کیفیت آموزش باشند.کشاورزي استان خوزستان) داراي اهمیت می
هاي کشاورزي، افزایش انگیزه و عالقه هنرآموزان و هنرجویان به کسب دانش کشاورزي، تربیت نیروي انسانی هنرستان

هنرجو را ها با محیط بیرون و تقویت و افزایش ظرفیت پذیرشتعهد در زمینه کشاورزي، تقویت ارتباط هنرستانمتخصص و م
).2نگاره (به دنبال خواهد داشت

کدگذاري انتخابی-4
به طور ها باید ها به نظریه، طبقهي کشاورزي است. لذا، براي تبدیل تحلیلهاهنرستانپردازي در مورد هدف این مرحله نظریه

کدگذاري انتخابی (بر اساس نتایج پردازي است.منظم به یکدیگر مربوط شوند؛ بنابراین، کدگذاري انتخابی مرحله اصلی نظریه
ها مند به دیگر طبقهترتیب که طبقه محوري را به شکل نظاماینپردازي است. بهدو مرحله قبلی کدگذاري) مرحله اصلی نظریه

- هایی را که به بهبود و توسعه بیشتري نیاز دارند، اصالح میدر چارچوب یک روایت ارائه کرده و طبقهربط داده و آن روابط را

مدیران و هدف (ها جامعه کند که از طریق آن). این مدل سازکارهایی را بیان می1389پور و همکاران، ی(حسنقلکند 
هاي کشاورزي را تشخیص موانع عدم موفقیت هنرستانهاي کشاورزي استان خوزستان) عمده عوامل وهنرآموزان هنرستان

هاي مدیریتی منظم و دخالت دادن نظرات و تصمیمات مدیران و هنرآموزان ساختار موجود را داده و با طراحی و تدوین برنامه
ي امداخلهتعامالت مثبت از طریق شناسایی بستر حاکم، شرایط علی و شرایط هاکنشنمایند. بنابراین برحسب اصالح می

ي مؤثر خواهد شد و در نهایت مشارکت منسجم در بهبود کیفیت آموزش هاياستراتژي از راهبردها و ریگبهرهباعث 
هاي کشاورزي و افزایش انگیزه و عالقه هنرآموزان و هنرجویان به کسب دانش بخش کشاورزي را به دنبال خواهد هنرستان
).3نگاره داشت (
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نکشاورزي استان خوزستايهاهنرستانبنیانیاساس مدل نظریه اري محوري برگذکد- 2نگاره 

بستر حاکم:
یتی:موانع مدیر

یریت واحد و یکپارچهنبود مد-
در استفاده از منابعحیصحتیریعدم مد-
در سطح متوسطهينبود مشاوران کشاورز-
عدم گزینش و شیوه صحیح هنرجویان-

موانع انگیزشی:
عالقه و انگیزه پایین هنرجویان به رشته کشاورزي-
هاي مناسب براي هنرجویاننبود مشوق-

شرایط علی:
موانع آموزشی-
موانع نهادي-
موانع پژوهشی-

پیامدها:
بهبود کیفیت آموزش -

هاي کشاورزيهنرستان
افزایش انگیزه و عالقه -

هنرآموزان و هنرجویان به کسب 
دانش کشاورزي

تربیت نیروي انسانی متخصص -
متعهد در زمینه کشاورزيو 
ها با تقویت ارتباط هنرستان-

محیط بیرون
تقویت و افزایش ظرفیت -

پذیرش هنرجو

راهبردها: طراحی مکانیزمی اصالح سیستم 
مدیریتی

یریت واحد و یکپارچه بر پذیرش هنرآموز و مد-
هنرجو

تأمین نیروي انسانی متخصص-
تغییر شیوه پذیرش هنرجو-
هاي سمعی و بصري و مشاوران گیري از روشبهره-

سازي هنرجویانمتخصص جهت آگاه
تفویض اختیار به مدیران جهت استفاده از منابع -

درآمدي مراکز
هاي تقویت ارتباط با محیط بیرون بویژه دانشگاه-

طبقه (یاصلپدیده 
محوري):

عوامل مؤثر بر عدم 
موفقیت 

هاي هنرستان
کشاورزي استان 

خوزستان

گر:شرایط مداخله
موانع آگاهی و نگرشی:

هاي کشاورزيعدم آگاهی دانش آموزان از وجود رشته-
وجود افرادي با تخصص غیرکشاورزي-

موانع مالی:
نداشتن بودجه مناسب و کافی-
هاي وجود مشکل در وصول درآمدهاي هنرستان-

کشاورزي
موانع خانوادگی:

هاي هنرجویانفقر مالی اکثریت خانواده-
ها و تمایل کمتر به وابستگی هنرجویان به خانواده-

حضور در مراکز
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هاي کشاورزي استان خوزستانامل مؤثر بر عدم موفقیت هنرستانمدل تحلیلی عو-3نگاره 

هاو پیشنهاديریگجهینت
یکی از نیازهاي ضروري براي توسعه بخش کشاورزي، توجه به آموزش کشاورزي در سطح ابتدایی و متوسطه بویژه 

کشاورزي با يهاهنرستانست. اما در این مسیر همواره هامهارتکشاورزي جهت افزایش دانش، آگاهی و بهبود يهاهنرستان
يکشاورزيهاهنرستانمشکالت نیترمهماین پژوهش نشان داد يهاافتهیمختلفی روبرو هستند. يهاچالشمشکالت و 

3(یزشیانگمقوله فرعی)، 5(یآموزشمقوله فرعی)، 1(مقوله فرعی)، پژوهشی3(یخانوادگموانع استان خوزستان شامل
مقوله فرعی) 3(یمالوله فرعی) و مق5(یتیریمدمقوله فرعی)، 3(مقوله فرعی)، آگاهی و نگرشی13(ينهادمقوله فرعی)، 

گر باعث از طریق شناسایی مشکالت و موانع در شرایط حاکم، علی و مداخلهتوانیم، بنابراینمقوله فرعی). 36باشند (می
هاي کشاورزي و افزایش انگیزه و عالقه هنرآموزان و هنرجویان به کسب مشارکت منسجم در بهبود کیفیت آموزش هنرستان

، پوربیگی و خسرويتقی؛ 1392موحدي و همکاران، این پژوهش با نتایج مطالعات يهاافتهیشد.دانش بخش کشاورزي 
Ikeoji(و ایکوجی و همکاران1397؛ مرادي و عمانی، 1399 et al., مطابقت دارد.)2007

مقوله اصلی:
عدم موفقیت 

هاي کشاورزي هنرستان
استان خوزستان

بستر حاکم:
موانع مدیریتی-
موانع انگیزشی-

پیامدها:
بهبود کیفیت -

آموزش 
هاي هنرستان

کشاورزي و افزایش 
انگیزه و عالقه 
هنرآموزان و 

هنرجویان به کسب 
اورزيدانش کش

شرایط علی:
موانع -

آموزشی
موانع -

نهادي
موانع -

پژوهشی

ها و تعامالت:کنش
طراحی مکانیزمی 

جهت اصالح سیستم 
مدیریتی و آموزشی 

هاي هنرستان
کشاورزي

گر:شرایط مداخله
موانع آگاهی و نگرشی-

موانع خانوادگی-
موانع مالی-
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مقوله به عنوان 12حاصل از مصاحبه با مدیران و هنرآموزان نشان داد موانع نهادي با يهاافتهیدر بعد نهادي و فیزیکی؛-
کشاورزي در امر آموزش بوده است. به عبارتی، مستهلک بودن يهاهنرستانچالش مهم و اساسی در مسیر عدم موفقیت 

ها و نامناسب هنرستانیمکانتیموقعسب، آبیاري و نبود زیرساخت اینترنتی منايهاکانالو هاشگاهیآزماادوات کشاورزي، 
يهاهنرستانبر رگذاریتأثو فیزیکیاز عوامل نهاديو نبود سرویس ایاب و ذهاب آزاديهاوجود آموزشگاهی، آموزشيفضا

و زیرساخت اینترنتی و تامین سرویس ایاب و کشاورزي بوده است. تجهیز و بروز کردن امکانات و تجهیزات ادوات کشاورزي
کیفیت آموزش عملی تاردیگاست که باید مورد توجه قرار ریپذامکانخاص يابودجهاز طریق اختصاص ردیف ذهاب

ي کشاورزي در استان خوزستان می باشد هاهنرستانبرخینامناسبیمکانتیموقع، ترمهممسئلههنرجویان تقویت گردد. 
برخی از این مراکز سفانه أمتبا مشکل مواجه کرده است. متاسفانه را که انجام عملیات کشاورزي و تردد هنرجویان و هنرآموزان 

در شهر واقع شدند که عملیات کشاورزي و بهره گیري از دروس عملی را براي هنرجویان مشکل کرده است. بعضا، عملیات 
شاورزي در برخی از این مراکز به دلیل فاصله زیاد بین مرکز و اراضی کشاورزي در سطح بسیار محدودي انجام می گیرد.  ک
,Twenter& Edwards(تونتر و ادواردزيهاافتهیاین قسمت از پژوهش با يهاافتهی Otekunrin(تکونرین و همکارانا؛)2017

et al., ,Chukwudum(چوکیدوم؛)2019 دارد.همخوانی1396، زارع و همکارانو )2013
يمحتواقیعدم تطب، کارآمدیآموزشیابیارزشوهینبود ش، مختلفسیتدريهاروشيریعدم بکارگدر بعد آموزشی؛ -

ی مورد آموزشيزیربرنامهضعف در و هنرآموزانيضمن خدمت برايهاآموزشنبود ، يامنطقهی و طیمحطیبا شرایآموزش
ها و تطبیق محتواي دروس هاي آموزشی هنرستانسازي برنامهمتناسبشکیببوده است. شوندگانمصاحبهاکثریت دیتأک

يهاروشاستفاده از کشاوررزي با شرایط محیطی و الگوي کشت استان باعث بهبود کیفیت آموزش می گردد. از طرفی، 
اراضی کشاورزي وتجهیزوتقویت زیرساخت اینترنتیزم بویژهاليهارساختیزتدریس متنوع و کارآمد نیازمند فراهم بودن 

آبیاري و زهکشی اراضی کشاورزي و تطبیق محتواي يهاشبکهجهت عملیاتی کردن آموزش است. احیا و تجهیز هاهنرستان
دیبندتو و همکارانپژوهش يهاافتهیباشد.مراکزمدیراندیتأکباید مورد نیزهر منطقهیمیاقلبا شرایط راستاهمآموزشی 

)DiBenedetto et al., دارد.دیتأکبر این موضوع 1392، موحدي و همکارانو1388، و موحدمحمديمؤذن؛ )2018
ي در سطح در وصول درآمدهاادیزیوجود مشکل و فاصله زمانو هنرآموزاننییحقوق پای، کمبود بودجه دولتدر بعد مالی؛ -

نظیر آموزشی، زیرساختی و هابخشمشکالت در سایر شیدایپباعث شوندگانمصاحبهکشاورزي از دیدگاه يهاهنرستان
بیگی و تقییافته با نتایج مطالعات اینمشکالت متعدد را فراهم نموده است.شیدایپمدیریتی شده است و بستر حاکم براي 

Ikeojiو همکاران (و ایکوجی1399، پورخسروي et al., کشاورزي از يهاهنرستانرسدیمبه نظر.داردهمخوانی) 2007
کنند اما زراعت، دامپروري، باغبانی، پرورش آبزي و فراوري محصوالت غذایی درآمدزایی میيهابخشسازي طریق فعال

منظوربهآموزشی، نهادي و پژوهشی ندارند. لذا ضرورت دارد يهابخشتفویض اختیار براي استفاده این منابع درآمدي در 
مورد توجه قرار گیرد. هاهنرستاناز منابع درآمدي يریگبهرههارساختیزو تقویت هاهنرستانآموزشی يهابرنامهپیشرفت 

قرار گیرد.مورد توجههاآندر جهت تقویت انگیزه هانیتکنسحقوق مدیران، هنرآموزان و يسازهمسانمسئله
به انیهنرجویشتیو معیمشکالت مالبدست آمده از مصاحبه هنرآموزان و هنرجویان در بعد خانوادگی؛ يهاافتهیبراساس -

مختلف در مسیر علمی هنرجویان يهاشکلکه به استشدهمطرحکشاورزي يهاهنرستانپیش رو چالشنیترمهمعنوان 
Enwereji(مطالعه اینورجی و همکاراناین یافته با نتایج بوده است. رگذاریتأث et al., با تقویت توانی. مهمخوانی دارد) 2017

واگذاري مدیریت اراضی کشاورزي به هنرجویان و مشارکت دادن کشاورزي و يهاهنرستانکارآفرینانه در سطح يهاتیفعال
به هاآنو ترغیب هاخانوادهمعیشت نیتأمآن به دنبالباعث ایجاد درآمد پایدار براي هنرجویان و هاتیفعالدر این آن ها

کشاورزي شد.يهاتیفعال
به عنوان هاآنمناسب براي اکثریتيهامشوقنبود وجویان پذیرش شدههنرو عالقه انگیزه ؛ پایین بودن در بعد انگیزشی-
Ikeoji(یافته هاي پژوهشی ایکوجی و همکارانهاي کشاورزي بوده است. در هنرستانشوندگانمصاحبهمدنظر مهم واملع et

al., Twenter(زدو ادوار؛ تونتر )2007 & Edwards, Duncan(و دانکن و همکاران)2017 et al., اهمیت این موضوع بر)2006
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ها و اختصاص کارآفرینانه براي هنرجویان در سطح مزارع کشاورزي هنرستانوکارکسبفراهم نمودن فضاي تاکید دارند. 
باشد.ها میبراي هنرجویان یک راهکار مناسب در جهت تقویت انگیزه تحصیلی آنهاهنرستانبخشی از درآمد 

دگاهیاز ديکشاورزيهاشده در سطح هنرستانرشیپذانیهنرجویبودن سطح دانش علمنییپای؛ و نگرشیآگاهدر بعد -
گردد هنرستان هاي توصیه میمطرح بوده است.یآموزشریمهم در مسیها چالشنو هنرآموزان هنرستارانیمدتیاکثر

بکار بگیرند تا دانش کشاورزي در مقاطع ابتدایی و متوسطه کشاورزي به مشاوران آموزشی مناسب را جهت ترویج اهمیت
آموزان با سطح علمی باالتري در رشته هاي کشاورزي ثبت نام نمایند. 

يوپرورش برادر آموزشنبود سرانه پژوهشی و خالق؛زهیباانگدر مسیر تحقیقات پژوهشی هنرآموزان پژوهشی بویژهدر بعد-
است.انگیزه کردن هنرآموزان مطرح بودهمهم در بیکشاورزي یک عامل يهاهنرستانی در بین پژوهشيهاتیفعالانجام 

Twenter(زدیافته هاي پژوهشی تونتر و ادوار & Edwards, Duncan(و دانکن و همکاران) 2017 et al., بر اهمیت این ) 2006
باعث تقویت هنرستان ها براي از سوي وزارت آموزش و پرورش با اختصاص سرانه پژوهشی توانیمدارند. تأکید موضوع تاکید 

شد.بویژه در بین هنرآموزانهاهنرستانتحقیقاتی و پژوهشی در سطح يهاتیفعالو توسعه 
توسط اداره انیهنرجوحیصحنشیگزعدم، ها و هنرآموزانسرپرستان بخشنیبيهمکارهینبود روحدر بعد مدیریتی؛-

و یروحيهايماریبیخاص و حتیجسمطیدانش آموزان با شرارشیپذ، خاصيهارشتهاوردنینلیوپرورش به دلآموزش
پیش رو يهاچالشبه عنوان يکشاورزيهاشیو هماهاشگاهیاز نمارانیهنرآموزان و مددیبازدعدمو در هنرستانیروان

Ingram(یافته هاي این پژوهش با نتایج مطالعات اینگرام و همکارانبوده است. هاهنرستان et al., دیبندتو و همکاران؛ )2018
)DiBenedetto et al., توجه به مشاوران آموزشی در مقطع ابتدایی و همخوانی دارد. 1400، بیگیفرد و علیو منوري) 2018

. استاهمیتحائزار یسبه سمت رشته کشاورزي بهاآنمتوسطه جهت باال بردن دانش و بینش دانش آموزان و تغییر نگرش 
کشاورزي جهت افزایش يهاشیهماو هادانشگاهآموزش و پرورش، در این زمینه، توجه به تقویت ارتباط با محیط بیرون بویژه 

بی شک ارتباط مناسب و کارآ مدیران و هنرآموزان و بهره داراي اهمیت است.در مورد علم کشاورزيآموزان آگاهی دانش
گیري از مشاوران آموزشی باعث شناسایی دانش آموزان با شرایط جسمی و روحی متناسب با بخش کشاورزي نیز می گردد.
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Abstract
The main purpose of this study was to identify the factors affecting on the failure of agricultural vocational
schools in Khuzestan province. In present study, with a qualitative approach, the Grounded Theory has been
employed as the research method. In order to collect information, semi-structured interviews were used.
According to its subject area, the scope of this research included managers and teachers of agricultural
vocational schools in Khuzestan province. The study started with a purposeful sample and continued with
theoretical sampling approach. Data analysis was done with MAXQDA software. The participants of this
research included five manages and 25 teachers who worked in five agricultural vocational schools in Khuzestan
Province. Three steps of open, axial, and selective coding were performed on the data. The results showed that
the most important problems of agricultural vocational schools in Khuzestan province included Family obstacles
(3 sub-categories), Research (1 sub-category), Educational (5 sub-categories), Motivational (3 sub-categories),
institutional (13 sub-categories), Awareness and Attitude (3 sub-categories), Management (5 sub-categories) and
Financial (3 sub-categories), overall (totally, 36 sub-categories). Therefore, through problems identification, we
can help improve the quality of agricultural education and the interest of stakeholders in acquiring agricultural
knowledge.
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