
77فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

شماره 30، پاییز 93

انگیـزه هـای مهارت آموزان برای شـرکت در دوره های فنی و حرفه ای کشـاورزی 

کرمانشاه شهرستان 

طاهره ملکی1، خدیجه مرادی2، نسترن حیدری3، مریم متقی4، نادر نادری5
1- دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی دانشگاه تبریز

2- کارشناس ارشد آموزشی و دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی دانشگاه رازی
3- دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی
4- دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی

5- استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی

چکیده
دسـتیابی بـه کشـاورزی پایـدار، نیازمنـد توجـه روزافـزون بـه آمـوزش های فنـی و حرفـه ای کشـاورزی و تالش بـرای ارتقای 
کیفـی آن هـا اسـت. از جملـه راه هـای افزایـش کیفیت این دوره هـا، توجه به انگیـزه  های مهارت آمـوزان برای شـرکت در دوره های 
یادشـده مـی باشـد کـه در ادبیـات موضـوع، کمتـر مـورد توجـه قـرار گرفتـه  اسـت. ایـن پژوهـش، بـا هـدف بررسـی انگیـزه های 
فـردی و حرفـه ای مهـارت آمـوزان دوره هـای فنی و حرفه ای کشـاورزی بـه اجرا درآمده اسـت)N=300(. نمونه آمـاری تحقیق، 
شـامل 115 نفـر از شـرکت کننـدگان در هفـت دوره آموزشـی کشـاورزی سـازمان فنـی و حرفـه ای شهرسـتان کرمانشـاه در سـال 
1391 بـود کـه بـا اسـتفاده از جـدول کرجسـی و مـورگان )1970( و بـه روش نمونـه  گیـری تصادفـی نظـام یافتـه گزینـش شـدند. 
برابـر نتایـج بـه دسـت آمـده، باالترین انگیـزه  فردی مهـارت آمـوزان، افزایش  حضـور در اجتماع بـه جهت ارتقاء تجـارب فردی 
و اثبـات خـود بـه دیگـران پس از کسـب مهـارت  بوده اسـت. مـواردی مانند: دسـتیابی به مهارت به منظور بدسـت آوردن شـغل 
مناسـب در آینـده، پیشـرفت و بهبـود آینـده ی شـغلی و کاربـرد مهـارت  هـای بـه روز درمحیـط کار، باالتریـن رتبـه را در میـان 
انگیـزه هـای حرفـه ای مهـارت آمـوزان بـه خـود اختصاص دادنـد. طبقه بنـدی انگیزه هـای فردی و حرفـه ای مهارت آمـوزان با 

بهـره گیـری از معیـار ISDM صـورت گرفت. 
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مقدمه
منابـع انسـانی شایسـته و کارآمـد در هـر  کشـور مهـم ترین 
)بیهیـس-  اسـت  کشـور  آن  پایـدار  توسـعه  در  مؤثـر  عامـل 
تولینیتـو، 1996(. بـه بیـان دیگـر، منابـع انسـانی جایگاهـی 
بـرای  و  دارنـد  کشـور  یـک  توسـعه  رونـد  در  کننـده  تعییـن 
دسـتیابی بـه توسـعه پایـدار و متـوازن در جامعـه، بـی تردیـد 
نیـاز، در  تربیـت نیـروی انسـانی متخصـص، کارآمـد و مـورد 
اسـت  اساسـی  اصـل  یـک  پژوهشـی،  و  آموزشـی  نهادهـای 
)تـودارو، 1376(. بـی تردیـد، آمـوزش هـای فنـی و حرفـه ای 
نقـش مهمـی در تشـکیل سـرمایه انسـانی و تربیـت نیروهـای 
ماهـر مـورد نیـاز بـازار کار در کشـورهای مختلـف جهـان وبـه 

ویـژه کشـورمان ایفـا مـی کننـد. 
بـه طوری که، رشـد روزافـزون یادگیـری در نیروی انسـانی 
و دسـت یابی جوانان به اشـتغال پایدار از رسـالت هایی اسـت 
کـه بـر عهـده سـازمان  فنـی و حرفه ای نهاده شـده اسـت. این 
آمـوزش هـا، با همـراه و هم آهنـگ کردن آمـوزش های نظری 
و عملـی، ایـن امـکان را بـرای افـراد آمـوزش دیـده فراهـم می 
کننـد تـا هم سـویی بیشـتری بـا نیازهـای بـازار کار داشـته و از 
ایـن راه، بـرای جـذب  در فعالیـت هـای اقتصـادی- اجتماعـی 
آمادگی بیشـتری پیـدا کنند)سـلیمی فر و مرتضـوی، 1384(.
هـای  ای، دوره  هـای فنـی و حرفـه  در میـان دیگـر دوره 
آموزشـی مرتبـط بـا مشـاغل کشـاورزی متقاضیـان بیشـتری 
دارد و مهـارت آمـوزان ایـن دوره هـا، بـا هـدف دسـت یابی  به 
شـغل مناسـب در بـازار کار کشـاورزی و یـا بهبود مهـارت های 
حرفـه ای خـود در زمینـه کشـاورزی، اقـدام به شـرکت در این 
دوره هـا مـی کننـد. بنابرایـن، آگاهـی از انگیـزه هـای فردی و 
حرفـه ای مهـارت آمـوزان دوره هـای یـاد شـده، بـه بـرآورده 
بـه طـور  و  ای  و حرفـه  فنـی  از سـازمان  آنـان  انتظـار  کـردن 
کلـی بهبـود کیفیـت و کمیـت برگـزاری دوره های این سـازمان 
کمـک خواهـد کـرد. در حالـی که بررسـی ایـن  موضوع توسـط 
پژوهشـگران علـوم اجتماعـی، تـا حـدود زیـادی مـورد غفلـت 

واقع شـده اسـت. 
هـای مؤثـر در یادگیـری اسـت کـه  از عامـل  انگیـزه یکـی 
آمـوزش  نظـران  صاحـب  از  بسـیاری  سـوی  از  آن  اهمیـت 
کشـاورزی مـورد تأکیـد قـرار گرفته اسـت )جـان لیـت، 2008؛ 
را،  انگیـزه  هافمـن)2006(،   .)1381 همـکاران،  و  امینـی 
نیرویـی مـی دانـد کـه بـه رفتـار شـدت و جهـت مـی دهـد و در 

حفـظ و تـداوم آن بـه یادگیرنـده کمـک مـی کنـد. هـم چنین، 
نیرویـی اسـت کـه به یادگیرنـده توان مـی دهد تـا فعالیت های 
خـود را بـه سـمت هدف مـورد نظر هدایـت کند. انگیـزه، عالی 
تریـن شـاه راه یادگیـری اسـت، بدیـن معنا کـه، هر چـه انگیزه 
فـرد بـرای آموختـن بیشـتر باشـد، فعالیـت و تـالش بیشـتری 
بـرای رسـیدن بـه هـدف نهایـی متحمـل خواهـد شـد )شـیال، 
1994(. بـدون انگیـزه کافـی، مهـارت آمـوز هـر چنـد هـم توانا 
باشـد، قـادر نخواهـد بـود بـه هـدف هـای بلنـد مـدت در امـر 
بـا   .)1387 محمـودی،  و  یابد)اسـفندیاری  دسـت  یادگیـری 
توجـه مطالـب یادشـده در زمینـه اهمیـت مبحـث انگیـزه  در 
هـای  انگیـزه  بررسـی  درصـدد  پژوهـش  ایـن  یادگیـری،  امـر 
مهـارت آمـوزان دوره هـای فنی و حرفـه ای کشـاورزی برآمد. 
بـه  نـوع هـدف را در  هاراکیوکیـز و همـکاران )1998(، دو 
وجـود آوردن انگیـزه مثبت بـرای انجام فعالیتی خاص توسـط 
افـراد معرفـی مـی کننـد. یکی، هـدف عملکرد گرایشـی اسـت 
کـه در فـرد انگیـزه مثبـت ایجـاد می کنـد تـا از دیگران پیشـی 
دهـد،  نشـان  آنـان  بـه  نسـبت  را  خـود  شایسـتگی  و  گرفتـه 
دیگـری، هـدف عملکـرد اجتنابی اسـت که  فرد با داشـتن این 
انگیـزه، اقـدام بـه انجـام فعالیتی خـاص می کند تا از شکسـت 

خـوردن و نـادان بـه نظـر رسـیدن، پرهیـز کند. 
را  فرد  گرایش  میزان  مؤلفه،  چهار  نیز،  اتکینسون  نظر  از 
از:  عبارتند  که  کنند  می  تعیین  فعالیت  و  کار  یک  انجام  در 
احتمال  از شکست،  انگیزه جلوگیری  موفقیت،  انگیزه کسب 
ذهنی دست یابی به موفقیت پس از انجام یک فعالیت و ارزش 
تشویقی پس از رسیدن به موفقیت )ریو، 2005: 176(. بنا به 
نظر زمانی )1376(، پذیرش دگرگونی های اجتماعی، شرکت 
فعال در یادگیری، پذیرش مسئولیت های فردی و اجتماعی، 
حضور در برنامه های توسعه روستایی و ملی، اعمال مدیریت 
درست، توفیق در تولید و به طور کلی، موفقیت در هر عمل و 
رفتاری به میزان زیادی بستگی به انگیزش و گرایشی دارد که 

در انسان به وجود آمده و بروز می کند. 
برخـی از پژوهشـگران دو دسـته از عامـل های انگیزشـی را 
بـرای آغـاز یک فعالیت خاص مؤثـر می دانند که عبـارت اند از: 
عامـل هـای فـردی ماننـد: نسـبت دادن موفقیـت یا شکسـت 
بـا توانایـی هـا و اسـتعداد فـردی، مهـارت هـای شـناختی و 
فراشـناختی یادگیرنـده، مرتبـط بودن محتـوا و مطالب کالس 
بـا نیازها و عالقـه ی فراگیران و ویژگی های شـخصیتی مانند: 

انگیزه های مهارت آموزان برای ...
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خودکارآمـدی و اعتماد به نفس. گاهی از مشـوق هـا و محرک ها، 
هـای  و حمایـت  منابـع  بـودن تسـهیالت،  فراهـم  عنـوان  بـه 
و  مربـی  هـای  مهـارت  سـاالن،  هـم  گـروه  تأثیـر  اجتماعـی، 
والدیـن بـا عنوان عامـل های انگیزشـی محیطی یـاد می کنند 

)پـارک، 1382؛ رنکیـن، 1996؛ کوییـن، 2000(. 
صاحـب نظـران دریافتـه اند که، میـان انگیزه کسـب عزت، 
قـدرت طلبـی، تشـویق، توانایـی، رقابـت جویـی، وابسـتگی 
اجتماعـی، رسـیدن بـه هـدف هـای آینـده، عالقه بـه تحصیل 
و کسـب رضایـت دیگـران و عالقه بـه کارهای مرتبـط در جهت 
دارد  وجـود  معنـاداری  و  قـوی  ارتبـاط  تحصیلـی،  پیشـرفت 
ایـن  در   .)1383 همـکاران،  و  کنـاری  ام  1998؛  )سـرافینو، 
میـان، والدفسـکی )1985(، باور دارد که شـش عامل نگرش ها، 
نیازهـا، محـرک های خارجـی، عواطـف، شایسـتگی و تقویت 
در ایجـاد انگیـزش بـرای اقـدام بـه فعالیتـی خاص مؤثر اسـت 
ناغانـی  نتایـج پژوهـش صالحـی  بـر  بنـا  )جارویـس، 1387(. 
)1373(، افـراد، بـا انگیـزه پیشـرفت بیشـتر، بـرای گـردآوری 
اطالعـات و دانـش مربـوط بـه راه هـای شـغلی جدیـد بیشـتر 

هسـتند.  فعال 
که،  دارند  باور   ،)1388( زندی  شهیدی  و  جهرمی  بخشی 
عملکرد  و  کارایی  بر  مستقیم  تأثیر  اینکه  بر  عالوه  ها  انگیزه 
کرده  بینی  پیش  را  آنان  موفقیت  توانند  می  دارند،  فراگیران 
کشاورزی   آموزش  بخش  در  سیاستگذاران  برای  معیاری  و 
تحرک  کارایی  و  وری  بهره  افزایش  همچون  مواردی  باشند. 
از  نوآوری  و  خالقیت  گسترش  شغلی،  پیشرفت  اجتماعی، 
شمار  به  ای  حرفه  و  فنی  های  آموزش  از  مندی  بهره  نتایج 
ها، یکی  آیند )محمدی، 1390( . پس، دستیابی به آن  می 
از انگیزه های فراگیران از شرکت در دوره های فنی و حرفه ای 
رویکرد  در  کارآفرینی  و  انسانی  سرمایه  تحقیق  نتایج  است. 
و هدف  انگیزه  بیشترین  استان خراسان،  در  ای  فنی وحرفه 
فراگیران از شرکت در دوره  های فنی و حرفه  ای را به دست 

آوردن شغل مناسب معرفی می  کند. 
بـه طـوری  کـه، 45/6 درصـد از آنـان انگیـزه شـرکت خـود 
عنـوان  مناسـب  شـغل  بـه  دسـتیابی  را  هـا  دوره  ایـن  در 
درصـد،   20/3 بـا  آموزشـی  رشـته  بـه  عالقـه  انـد.  کـرده 
یادگیـری یـك حرفـه با 16/2 درصـد و گذراندن اوقـات فراغت 
بـا 8/7 درصـد در مرتبـه های بعدی قرار داشـته اند )سـلیمی 

فـر و مرتضـوی، 1384(. 

بیشتر نظریه های موجود در زمینه ی انگیزش، سازه هایی 
چون غریزه، سلیقه ها، عادت ها، نیازها و هدف ها را به عنوان 
خاص،  فعالیتی  به  اقدام  برای  زنده  موجود  انداز  راه  موتور 
ها،  هدف  و  نیازها  فرآیند،  این  در  کنند.  می  پیشنهاد 
رفع  نهایت،  در  تا  کنند،  می  تعیین  را  فعالیت  گیری  جهت 
)پینتریچ و  گردد  ها محقق  به هدف  یابی  یا دست  و  نیازها 

 .)2002 اسکینک، 
آبراهـام مزلـو چارچوب نظری جالبی برای نیازهای انسـان 
در نظـر مـی گیـرد. وی، نیازهـا را یـک هـرم از بـاال بـه پاییـن 
خاطـر،  تعلـق  امنیـت،  احسـاس  زیسـتی،  نیازهـای  شـامل: 
محبـت، احتـرام بـه نفـس و خودشـکوفایی می داند)هرسـی و 

بالنچـارد، 1388(.
هرزبـرگ بـرای انسـان دو دسـته نیـاز متفـاوت قایـل اسـت 
کـه مسـتقل از یکدیگرنـد و بـه صـورت هـای مختلفی رفتـار را 
تحـت تأثیـر قـرار  مـی دهنـد. هرزبـرگ، نخسـتین دسـته از 
نیازهـا را عوامـل بهداشـت نامید. زیـرا نیازهای محیط انسـان 
را توصیـف مـی کننـد و کارکـرد مثبـت عامـل هـای محیطـی 
سـبب جلوگیـری از نارضایتی شـغلی اسـت. هرزبـرگ، دومین 
دسـته نیازهـا را، انگیزنده هـا نامید. زیرا ایـن نیازها موجبات 
سـازند.  مـی  فراهـم  بهتـر  عملکـرد  بـرای  را  افـراد  انگیـزش 
عامـل هـای بهداشـت عبـارت انـد از: محیـط، خطـی مشـی و 
مدیریـت، شـرایط کار، روابـط اجتماعـی افـراد، پـول، مقـام 
و... انگیزنـده هـا نیـز عبـارت انـد از: انگیـزه بـه دسـت آوردن 
تـالش  کار  کار،  انجـام  بـرای  قدردانـی  موفقیـت،  کار، کسـب 
برانگیـز، مسـئولیت فزاینـده و رشـد و توسـعه )همـان منبع(.
بـر پایـه ی نظـر مـک کلنـد، سـه نـوع نیـاز شـامل: نیـاز بـه 
پیشـرفت، نیـاز بـه پیوندجویـی و نیـاز بـه قـدرت وجـود دارد 

)ترنـر و هـرن، 1997(.
پژوهش های محدودی در ارتباط با شناسایی انگیزه های 
آموزان دوره های فنی و حرفه ای  ای مهارت  فردی و حرفه 
بر  موجود،  تحقیقات  بیشتر  و  گرفته  صورت  کشاورزی 
های  انگیزه  یا بررسی  انگیزه در یادگیری و  اهمیت و نقش 
مهارت آموزان در دیگر دوره های آموزشی، تأکید کرده اند. 
به  تحقیق،  این  از  آمده  دست  به  دستاوردهای  رو،  این  از 
کمک  کشاورزی  ای  حرفه  و  فنی  های  آموزش  ریزان  برنامه 
می کند تا با آگاهی از هدف ها و اتگیزه های )فردی و حرفه ای( 
جهت  در  را  ها  آموزش  کیفیت  ها،  دوره  این  آموزان  مهارت 
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مهارت آموزان به بازار کار بهبود بخشیده و در راستای توسعه 
دست  بردارند.  مهم  گامی  کشاورزی،  بخش  انسانی  سرمایه 
یابی به این مهم، در گرو تحقق هدف های این پژوهش خواهد 

بود که عبارتند از:
1- شناسـایی و اولویـت بنـدی انگیـزه هـای فـردی و حرفـه 

ای فراگیـران دوره هـای فنـی و حرفـه  ای کشـاورزی؛ 
2- طبقـه بنـدی انگیزه های فـردی و حرفـه ای فراگیران با 

 ISDM اسـتفاده از معیار
3- تعییـن ارتبـاط هریـک از متغیرهـای مسـتقل تحقیق با 

انگیـزه هـای فـردی و حرفـه ای مهـارت آموزان.

روش شناسی
ایـن پژوهـش، از نظـر روش گـردآوری داده هـا، توصیفـی- 
پیمایشـی اسـت و به لحـاظ اسـتفاده از نتایج پژوهـش، از نوع 
تحقیقـات کاربـردی بـه شـمار مـی آیـد. هـم چنیـن، از جهت 
امـکان کنتـرل متغیرهـا از نوع تحقیقات غیرآزمایشـی اسـت. 
جامعـه آمـاری تحقیق، شـامل همه ی مهارت آموزان شـرکت 
کننـده در دوره هـای فنـی و حرفـه ای کشـاورزی )هفت دوره( 
برگـزار شـده در شهرسـتان کرمانشـاه بـود)N=300( که بـا بهره 
گیـری از جـدول کرجسـی و مورگان )1970( 115 تـن از آنان با 
اسـتفاده از روش نمونـه گیـری تصادفـی نظـام یافتـه، گزینش 
شـدند. ابزار گردآوری اطالعات پرسشـنامه ا ی محقق سـاخته 
بـود کـه محورهـای عمده ی گویه هـای آن با بررسـی مطالعات 
پژوهشـی،  هـای  مجلـه  هـا،  پایـگاه  در  جسـتجو  پیشـین، 
مطالعـات کتابخانـه ای و مصاحبـه عمیـق بـا مهـارت آمـوزان 
از طراحـی پرسشـنامه(  ای )پیـش  دوره هـای فنـی و حرفـه 

شد.  اسـتخراج 
علمـی  هیـأت  نظـر  ی  پایـه  بـر  هـم  آن  محتوایـی  روایـی 
آمـوزش  و  ترویـج  گـروه  تکمیلـی  تحصیـالت  دانشـجویان  و 
کشـاورزی دانشگاه رازی تایید و پایایی آن برای متغیر وابسته  
بـا اسـتفاده از ضریـب آلفـا کرونباخ،)α=0/85(مـورد تایید قرار 
گرفـت. تجزیـه و تحلیـل داده هـا بـا اسـتفاده از آمـار توصیفی 
همبسـتگی  )ضریـب  اسـتنباطی  آمـار  و  درصـد(  )فراوانـی، 
پیرسـون، آزمـون تحلیل واریانس یک سـویه( صـورت گرفت. 
طبقـه بنـدی انگیـزه هـای حرفـه ای و فـردی مهـارت آمـوزان 
از شـرکت در ایـن دوره هـا بـه منظـور ترسـیم وضعیـت موجود 
انگیـزه هـای یادشـده، از جمـع جبـری گویه هـا بر پایـه فاصله 

انحـراف معیـار از میانگیـن یـا معیـار)ISDM(، )گنگاهارپـا و 
همـکاران، 2007: 127( کـه بـه صـورت انجـام شـد: 

D‹M-1/2SD = در سطح کم
M-1/2SD≤D≤M+1/2SD = در سطح متوسط
D›M+1/2SD = درسطح زیاد

 
یافته ها

پیداسـت، 54/8  هـای جـدول 1  از داده  کـه  گونـه  همـان 
درصـد از شـرکت کننـدگان در دوره هـای فنـی و حرفـه ای در 
رده سـنی 19 تا 26 سـال قرار داشـته و 91/3 درصد در رشـته ی 
کشـاورزی مشـغول بـه تحصیـل بودنـد کـه تحصیـالت بیشـتر 

آنـان در مقطـع کارشناسـی بـود )71درصـد(.

 

 
هـای افزایـش حضـور در  انگیـزه  در داده هـای جـدول2، 
بـه  خـود  اثبـات  فـردی،  تجربـه  افزایـش  جهـت  بـه  اجتمـاع 
دیگـران پـس از کسـب مهـارت  و تقویـت مهـارت انجـام کار 
گروهـی رتبـه هـای اول تـا سـوم انگیزه هـای فـردی را به خود 

گروه سنی

رشته تحصیلی

وضعیت شغلی

مقطع تحصیلی

درصد 

54/8
33/9
4/3

7
100.0

82/60
17/39
100.0

28/7
1/7

69/6
100.0

7/3
11/8
70/9

10
-

100.0

ویژگی

26-19 سال
34-27 سال
42-35 سال
50-43 سال

جمع 

کشاورزی
غیر کشاورزی

جمع 

دانشجو
کارمند
بیکار
جمع 

دیپلم
کاردانی

کارشناسی
کارشناسی ارشد

بدون پاسخ
جمع 

فراوانی

63
39
5
5

115

95
20

115

33
2

80
115

5
13
78
11
5

115

ی  پایـه  بـر  آمـوزان  مهـارت  فراوانـی  توزیـع  جـدول1- 
فـردی هـای  ویژگـی 

انگیزه های مهارت آموزان برای ...
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بـه   دسـتیابی  هـای  انگیـزه  چنیـن،  هـم  دادنـد.  اختصـاص 
مهارت های الزم به منظور به دسـت آوردن شـغل مناسـب در 
آینـده، پیشـرفت و بهبـود آینـده ی شـغلی و کاربـرد مهـارت- 
هـای بـه روز در محیـط کار باالترین انگیزه ی حرفـه ای مهارت 

آمـوزان بـرای ورود بـه  دوره هـای فنـی و حرفـه ای کشـاورزی 
بودنـد. بـه بیـان دیگـر، انگیـزه مهـارت آمـوزان از شـرکت در 
ی  دوره هـای فنـی- حرفـه ای کشـاورزی، بیشـتر در زمینـه 

موردهـای ذکـر شـده بـود.

انگیزه های فردی

افزایش  حضور در اجتماع به جهت افزایش تجربه فردی
اثبات خود به دیگران پس از کسب مهارت 

تقویت مهارت انجام کار گروهی
یافتن راهی برای ورود به دنیای کار

یادگیری زمینه های بروز کار آفرینی در مشاغل کشاورزی
احساس نیاز  به پیشرفت

افزایش اعتماد به نفس فردی
فرار از بیکاری ناشی از دوران تجرد

افزایش رفاه خانوادگی 
همراهی با دیگر دوستان در کالس ها

اصرار خانواده برای شرکت در کالس ها

انگیزه های حرفه ای

دستیابی به  مهارت های الزم به منظور به دست آوردن شغل مناسب در آینده
پیشرفت و بهبود آینده ی شغلی

کاربرد مهارت های به روز درمحیط کار
افزایش مهارت های شغلی

ایده پردازی های اشتغال زا
پرورش خالقیت

همخوانی با شرایط متنوع شغلی
رفع نیازهای شغلی

انجام موفقیت آمیز وظایف شغلی
افزایش مسئولیت پذیری شغلی

کسب اطالعات شغلی
هماهنگی با نیازهای بازارکار

جذب تسهیالت بانکی
بهبود وضعیت امرار معاش خانواده

افزایش دانش در زمینه ی رشته های کشاورزی

انحراف معیار

0/84
0/87
0/87
0/85
0/88
0/97
0/97
1/07
1/1

1/32
1/23

انحراف معیار

0/68
0/65
0/68
0/69
0/68
0/72
0/72
0/75
0/77
0/8

0/88
0/88
0/9

0/97
1/02

ضریب تغییرات

0/216
0/221
0/223
0/238
0/241
0/26
0/28
0/33
0/33
0/49
0/53

ضریب تغییرات

0/15
0/1570
0/165

0/1654
0/168
0/175
0/182
0/185

0/2
0/211
0/221
0/23
0/24
0/26
0/34

رتبه

1
2
3
4
5
6
7
7
8
9

10

رتبه

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

میانگین

3/88
3/93
3/9

3/56
3/65
3/66
3/51
3/29
3/29
2/66
2/31

میانگین

4/43
4/14
4/18
4/17
4/04
4/10
3/95
4/05
3/9

3/78
3/97
3/85
3/8

3/69
3/54

جدول 2- اولویت بندی انگیزه های فردی و حرفه ای مهارت آموزان دوره های فنی و حرفه ای کشاورزی 

فـردی  هـای  انگیـزه  وضعیـت  کلـی  توصیـف  منظـور  بـه 
ای  حرفـه  فنـی–  هـای  دوره  آمـوزان  مهـارت  ای  حرفـه  و 
کشـاورزی، در آغـاز گویـه هـای مربـوط بـه هـر یـک از انـواع 
انگیـزه بـا هم جمـع و آن گاه بـا اسـتفاده از روش فاصله انحراف 
بنـدی  بـه طبقـه  نسـبت   ،)ISDMمعیـار( میانگیـن  از  معیـار 

انگیـزه های یاد شـده اقدام شـد. بر اسـاس یافتـه های حاصل 
از ایـن مرحلـه، 54 درصـد از مهـارت آموزان دوره هـای فنی – 
حرفـه ای کشـاورزی دارای انگیـزه فـردی قـوی بـرای شـرکت 
در ایـن دوره هـا بودنـد. 43/5 درصـد از انگیزه فردی متوسـط 
و 2/6 درصـد از انگیـزه فـردی ضعیفـی برخـوردار بودنـد. هـم 
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چنیـن، انگیـزه ی حرفـه ای 23/5 درصـد از مهـارت آمـوزان 
در سـطح ضعیـف ارزیابـی گردیـد. انگیـزه ی حرفـه ای 46/5 
درصـد در سـطح متوسـط و انگیـزه ی حرفـه ای 27 درصـد در 

سـطح قـوی قـرار داشـت. 
 55/2 تحصیلـی  ی  رشـته  کـه  اسـت  آن  گویـای  جـدول3 
فـردی  انگیـزه  و  بـود  کشـاورزی  آمـوزان،  مهـارت  از  درصـد 
باالیـی بـرای شـرکت در دوره هـا داشـتند. این در حالی اسـت 
کـه، انگیزه های فردی شـرکت کنندگان رشـته هـای تحصیلی 
 54 ولـی  شـد.  ارزیابـی  متوسـط  سـطح  در  کشـاورزی  غیـر 
نفـر)51/4 درصـد( از مهارت آموزان رشـته کشـاورزی، انگیزه 
حرفـه ای متوسـطی برای شـرکت در دوره هـای فنی– حرفه ای 
داشـتند و 60 درصـد از مهـارت آموزانـی کـه دارای رشـته غیـر 
کشـاورزی بودنـد، انگیـزه هـای حرفـه ای باالیی برای شـرکت 

در ایـن دوره هـا داشـتند. 
ی  رشـته  کـردگان  تحصیـل  کـه  آنسـت  بیانگـر  امـر  ایـن 
ای  حرفـه  انگیـزه  و  قـوی  فـردی  انگیـزه  دارای  کشـاورزی 

متوسـطی بـرای شـرکت در ایـن دوره هـا بودنـد. در حالـی کـه 
بیشـتر شـرکت کننـدگان دارای رشـته هـای غیـر کشـاورزی از 
انگیـزه هـای فـردی متوسـط و انگیـزه هـای حرفـه ای قـوی 
شـاید  موضـوع  ایـن  بودنـد.  هـا  دوره  ایـن  در  شـرکت  بـرای 
بیانگـر ایـن مطلـب باشـد کـه مهارت آمـوزان رشـته هـای غیر 
کشـاورزی دارای امیـد بیشـتری بـرای خود اشـتغالی مناسـب 
در ایـن بخـش بـوده و یـا قابلیت هـای موجود در ایـن بخش را 

بیشـتر بـاور دارنـد. 
هـم چنیـن، بر پایـه ی داده هـای این جـدول، انگیـزه های 
ارزیابـی  متوسـط  سـطح  در  دیپلـم  آمـوزان  مهـارت  فـردی 
دارای  نیـز  کاردانـی  مـدرک  دارنـدگان  درصـد   61/5 شـد. 
انگیـزه فـردی متوسـط و 53/8 درصـد از افـراد دارای مـدرک 
کارشناسـی از انگیـزه هـای فـردی قوی برخـوردار بودنـد. این 
در حالـی اسـت کـه، 53/8 درصـد از این افراد انگیـزه حرفه ای 
متوسـطی بـرای شـرکت در دوره هـا داشـتند. دیگـر نتایج، در 

جـدول3، ارایـه شـده اسـت.

تحصیلی رشته/مقطع 

رشته تحصیلی

تحصیلی مقطع 

ضعیف

3)2/9(
24)22/9(

-
-

)3/8(3
-

متوسط

44)41/9( 
54)51/4( 

)50( 4
)38/5(5

)42/3(33
)45/5( 5

قوی

58)55/2( 
27)25/7( 

)50( 4
)61/5(8

)53/8(42
)54/5(6

ضعیف

-
3)30( 
)50(4

-
)26/9(21
)18/2(2

متوسط

6)60( 
3)30( 
)25(2

)69/2(9
)53/8(42

)9/1( 1

قوی 

4)40(
4)60(

 )25(2
)30/8(4

)19/2(15
)72/7( 8

انگیزه

کشاورزی شمار )درصد(
غیر کشاورزی: شمار )درصد(

دیپلم
کاردانی

کارشناسی
کارشناسی ارشد

)n=115(جدول 3- هنرآموزان بر پایه انگیزه ی مهارت و رشته و مقطع تحصیلی

حرفه ای فردی

فـردی  هـای  انگیـزه  شـد،  مشـخص  پژوهـش  ادامـه  در 
ای  – حرفـه  هـای فنـی  آمـوزان  در دوره  و حرفـه ای مهـارت 
تحصیلـی  ی  رشـته  بـا  پاسـخگویان  میـان  در  کشـاورزی 
آمـاری  لحـاظ  از  و  بـوده  یکسـان  غیرکشـاورزی  و  کشـاورزی 
تفـاوت معنـی داری نداشـت)t =-1/3،p =-1/3(. هـم چنیـن، 
انگیـزه هـای حرفه ای نیـز در میـان دو گروه فـارغ التحصیالن 
نداشـت  معنـاداری  تفـاوت  غیرکشـاورزی  و  کشـاورزی 

 .)t=0/555،p=0/66(
بـه منظـور بررسـی رابطـه بیـن سـن و انگیـزه های فـردی و 
حرفه ای مهارت آموزان در دوره های فنی – حرفه ای کشاوزی، 
 )t=0/3،p=0/001(از ضریب همبسـتگی پیرسون اسـتفاده شد

کـه نشـان دهنده ی رابطـه ی معنی داری میان سـن و انگیزه ی 
مهـارت آمـوزان بـود. بـرای بررسـی تأثیـر وضعیـت شـغلی بـر 
انگیـزه هـای فـردی و حرفه ای شـرکت کننـدگان در دوره های 
فنـی و حرفـه ای کشـاورزی از آزمـون تجزیـه واریانـس یـک 

سـویه آزمون شـد. 
کـه  اسـت  آن  گویـای   ،)4 )جـدول  تحلیـل  ایـن  نتایـج 
انگیـزه هـای حرفه ای مهـارت آمـوزان دارای وضعیت شـغلی 
متفـاوت، بـا هـم اختـالف معنـاداری دارد. امـا انگیـزه هـای 
واجـد  آمـوزان  مهـارت  میـان  در  معنـاداری  تفـاوت  فـردی 
شـغل هـای متفـاوت )دانشـجو، بیـکار، خانـه دار و کارمنـد(، 

نـدارد. 

انگیزه های مهارت آموزان برای ...
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ایـن بدان معناسـت کـه وضعیت شـغلی بر انگیـزه حرفه ای 
افـرادی کـه در دوره هـای فنـی و حرفـه ای کشـاورزی شـرکت 

مهـارت  فـردی  انگیـزه  امـا  اسـت،  داشـته  تأثیـر  انـد،  کـرده 
آمـوزان مسـتقل از وضعیـت شـغلی آنـان بـوده اسـت. 

انگیزه

حرفه ای

فردی

مجموع مجذورات

381/369
111
114

3
111
114

درجه آزادی

3
5230/955
5612/324
159/086

4108/326
4267/412

میانگین مجذورات

123/127
126/47

029/53
012/37

F

698/2

433/1

Sig

0/02*

0/237

بین گروه ها
درون گروه ها

کل
بین گروه ها

درون گروه ها
کل

جدول 4- تأثیر وضعیت شغلی بر مهارت آموزان جامعه ی مورد بررسی 

وضعیت شغلی

دانشجو

فاصله از میانگین

-1/6
2/5
-2/8

انحراف معیار

1/8
1/5
4/9

Sig 

0/35
0/09
0/56

دیگر زیرگروه ها

خانه دار
بیکار

کارمند

جدول 5- مقایسه ی انگیزه مهارت آموزان بر پایه ی وضعیت شغلی 

فردی

حرفه ای

مجموع مربعات

430/800
5103/314
5534/114

32/296
4154/593
4186/889

درجه آزادی

3
106
109

3
106
109

مربعات میانگین 

600/143
144/48

765/10
194/39

F

983/2

275/0

Sig

0/025

0/844

انگیزه ها

بین گروهی
درون گروهی

کل
بین گروهی

درون گروهی
کل

جدول 6- تأثیر مقطع تحصیلی بر انگیزه های فردی و حرفه ای مهارت آموزان 

بـر پایـه ی نتایـج جدول بـاال، از میـان زیرگروه هـای طبقه 
انگیـزه  تنهـا  کارمنـد(  و  بیـکار  دار،  خانـه  )دانشـجو،  شـغلی 
حرفـه ای دانشـجویان بـا انگیـزه حرفـه ای دیگـر زیرگـروه هـا 

تفـاوت معنـی دار داشـت. 
ایـن نتیجـه گویـای آن اسـت کـه دانشـجویان در راسـتای 
کسـب  هـدف  بـا  و  خـود  ای  حرفـه  هـای  مهـارت  ارتقـای 
صالحیـت هـای الزم بـرای بدسـت آوردن شـغل مناسـب در 
آینـده، انگیـزه قـوی تـری بـرای شـرکت در دوره هـای فنـی–
حرفـه ای کشـاورزی داشـته اند. به منظـور تفـاوت انگیزه های 
فـردی و حرفـه ای پاسـخگویان در مقاطـع مختلـف تحصیلی، 

سـویه اسـتفاده شـد کـه یافتـه هـای آن در  یـک   Fاز آزمـون
جـدول6 آمـده انـد. 

بـا اسـتناد بـه یافتـه هـای ایـن جـدول، انگیـزه هـای حرفه 
ای در میـان مهـارت آمـوزان دارای مقاطـع تحصیلی مختلف، 
تفـاوت معنـاداری داشـت. ایـن درحالی اسـت که انگیـزه های 
فـردی پاسـخگویان، در میـان همـه مقاطـع تحصیلـی اعـم از 
تفـاوت  ارشـد،  کارشناسـی  و  کارشناسـی  کاردانـی،  دیپلـم، 
روی  بـر  تحصیـالت  دیگـر،  بیـان  بـه  نداشـت.  معنـاداری 

انگیـزه هـای حرفـه ای تأثیرگـذار بـوده اسـت. 
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بحث و نتیجه گیری 
شـرکت  ی  انگیـزه  بـه  توجـه  هـا،  پژوهـش  از  برخـی  در 
کننـدگان دوره هـای فنـی و حرفـه ای، یکـی از شـاخص هـای 
ارزیابـی عملکـرد مربیـان فنـی و حرفـه ای و میـزان موفقیـت 
گرفتـه  قـرار  تأکیـد  مـورد  خـود  شـغلی  هـای  هـدف  در  آنـان 
اسـت )کوپلنـد، 2004؛ گریـدی و همـکاران، 2006؛ گـری و 
اسـتارک، 2007( کـه ایـن امـر بیانگـر توجـه بـه انگیـزه بـرای 
در  تحقیـق  ایـن  لـذا،  اسـت.  یادگیـری  امـر  تقویـت  و  ایجـاد 
راسـتای بررسـی انگیـزه هـای مهـارت آمـوزان دوره هـای فنی 
حرفـه ای کشـاورزی، در دو مرحلـه صـورت گرفـت. مرحلـه ی 
اول، بررسـی انگیـزه هـای فردی مهـارت آموزان از شـرکت در 
بررسـی  بعـد،  ی  و در مرحلـه  هـا مشـخص شـد  ایـن دوره 

هـای حرفـه ای آنـان اسـتخراج گردیـد.  انگیـزه 
بـر ایـن پایـه، مهـم تریـن انگیـزه ی فـردی مهـارت آموزان 
از شـرکت در دوره هـای فنـی و حرفـه ای کشـاورزی، افزایـش  
اثبـات خـود  تجربـه،  افزایـش  جهـت  بـه  اجتمـاع  حضـور در 
بـه دیگـران پـس از کسـب مهـارت  و تقویـت مهـارت انجـام 
کار گروهـی بودنـد. شـاید ایـن بـدان علـت باشـد کـه مهـارت 
آمـوزان دوره هـای فنـی و حرفـه ای کشـاورزی از هـدف هـای 
هـا  کالس  در  شـرکت  هـای  سـودمندی  و  برگزارکننـدگان 
تاحـدودی اطـالع دارنـد که بـا انگیزه هـای یاد شـده، اقدام به 

شـرکت در کالس هـا مـی کننـد. 
محمدی )1390(، نیز بر این باور است که آموزش های فنی و 
حرفه ای، افزایش بهره وری و افزایش تحرک اجتماعی خواهد 
شد. دمینگ )1373(، هم اظهار می دارد که، گرایش زیادی 
از جانب مهارت آموزان در جهت تجربه اندوزی و استفاده از 
تجربه های صنعتی وجود دارد. هم چنین این نتیجه، با نظر 
هاراکیویز و همکاران )1998(، در مورد عامل ایجاد انگیزش 
دارد.  همخوانی  خاص،  فعالیتی  به  اقدام  برای  افراد،  در 
انگیزه   ترین  مهم  که،  شد  مشخص  پژوهش  دوم  قسمت  در 
حرفه ای مهارت آموزان از شرکت در این دوره ها، دستیابی 
در  مناسب  شغل  آوردن  بدست  برای  الزم  های  صالحیت  به 
آینده، پیشرفت و بهبود آینده ی شغلی و کاربرد مهارت های 

به روز درمحیط کار بودند. 
قـارون )1383(، بیشـترین انگیـزه ی تـالش بـرای تقویـت 
آموزش های فنی و حرفه ای را چیره شدن بر بحران بیکاری، 
ارتقـای مهـارت هـای شـغلی و تأمین نیازهـای اقتصـادی می 

دانـد. نتـاج دیگـر تحقیقـات هـم، نقـش آمـوزش هـای فنـی 
و حرفـه ای را در کسـب ایـن موردهـا تاییـد مـی کنند )سـانگ 
هـون و جیهـون، 2006:9؛ زینلـی زاده و زینلـی زاده،1391؛ 

رابینسـون و همـکاران،2007؛ محمـدی،1390(. 
از  دیگر  یکی  کار،  درمحیط  روز  به  های  مهارت  کاربرد 
ای  حرفه  های  انگیزه  عنوان  به  شده  استخراج  موردهای 
مهارت آموزان از شرکت در دوره های آموزش فنی- حرفه ای 
که  دارند  باور  هم   )1384( مرتضوی  و  فر  سلیمی  باشد.  می 
آموزش های فنی و حرفه ای با بهره مندی از مبناهای علمی 
رسمی  های  آموزش  شده  پذیرفته  های  روش  از  استفاده  و 
)کالسیك(، راه خود را از یادگیری بر مبنای تجربه علمی صرف 
جدا کرده و این توانایی را در آموزش دیده فراهم می کنند که 
بتواند خود را در برابر دگرگونی های فناورانه )تکنولوژیك( به 

آسانی هماهنگ کند.
یافته های پژوهش نشان داد که تحصیل کردگان رشته های 
به  نسبت  باالتری  ای  حرفه  های  انگیزه  دارای  غیرکشاورزی 
موضوع،  این  هستند.  کشاورزی  های  رشته  آموزان  مهارت 
غیر  های  رشته  آموزان  مهارت  که  باشد  آن  بیانگر  شاید 
کشاورزی دارای امید بیشتری برای ایجاد اشتغال مناسب در 
این بخش بوده  و قابلیت های موجود در این بخش را بیشتر 
آموزشی  جو  و  دانشگاه  گفت  توان  می  واقع،  در  دارند.  باور 
موجود در آن، نقش خود را در افزایش انگیزه حرفه ای دانش 

آموختگان خوب بازی نکرده است. 
هـای  بازدارنـده  از  یکـی  هـم،   )1392( رسـتمی  و  ملکـی 
گسـترش کارآفرینـی و بـروز خالقیـت شـغلی در آمـوزش عالی 
کشـاورزی را کمبود زیرساخت های اطالع رسانی و فناوری های 
خالقیـت آمـوز می داننـد. آنان بـاور دارند، دانشـگاه و به ویژه 
دانشـکده های کشـاورزی، نقش فعالی در آگاهی دانشـجویان 
از فرصـت هـا و قابلیـت هـای موجـود در بخـش کشـاورزی ایفا 
نکرده اسـت. بنابراین طبیعی اسـت که میـزان انگیزه حرفه ای 

در میـان آنـان پایین تر باشـد.
بنابر یافته های پژوهش، پیشنهاد می شود:

در  ای  حرفـه  و  فنـی  هـای  آمـوزش  کیفیـت  بـه  توجـه   -
مرکزهـای آمـوزش دهنـده  بیشـتر شـود تـا بـا آمـوزش هـای 
کیفیـت مـدار در ایـن مرکزهـا، افزایـش کارایـی آنـان بصـورت 
عملـی در بـازار کار دیـده شـود. ایـن افزایش کیفیت مـی تواند 
شـامل اسـتفاده از کارگاه هـا و فنـاوری هـای نویـن، مربیان به 

انگیزه های مهارت آموزان برای ...
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روز و کارآمـد باشـد.
آمـوزش در  مـورد  هـای  برگـزاری مهـارت  و سـطح  نـوع   -
هـای  مهـارت  و  یافتـه  بهبـود  ای  حرفـه  و  فنـی  هـای  کالس 
جدیـد، هماهنـگ  بـا علـم روز و متناسـب با سـطح تحصیالت 

آنـان، ارایـه شـوند.
از  بازدیـد  کشـاورزی  ای  حرفـه  و  فنـی  هـای  کالس  در   -
مرکزهـای موفـق، دعـوت از کارآفرینـان نمونـه صـورت گیـرد 
تـا از ایـن راه، نگـرش مثبـت تـری در میـان مهـارت آمـوزان 
رشـته هـای کشـاوزری نسـبت بـه وجـود قابلیـت هـای بـاالی 
کاری در ایـن بخـش، بوجـود آیـد تـا هـم در نهایـت منجـر بـه 

بهبـود انگیـزه ی آنـان شـود.
واحدهـای  و  کاریابـی  مرکزهـای  میـان  مؤثـری  ارتبـاط   -
صنعتـی کشـاورزی به  وجود آیـد تا پس از شناسـایی نیازهای 
آموزشـی ایـن واحدهـا و آمـوزش آن هـا در کالس هـای فنی، 
ایـن مرکزهـا نیـز تا حـد امـکان از مهارت آمـوزان ایـن دوره ها 

بـرای کار اسـتفاده کنند. 
هـا بـه محققـان خبـره سـپرده شـود تـا  - ارزشـیابی دوره 
بدیـن ترتیـب، یکـی از معیارهـای موفقیـت دوره هـا، میـزان 
حفـظ و ارتقـای انگیـزه های مهـارت آموزان شـرکت کننده در 

دوره هـا قـرار داده شـود.
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Abstract
While the path way to sustain agriculture goes through agricultural vocational education, but, less 

attention has been paid to motivation of vocational learner. In order to enhance the effectiveness of vo-
cational training, more attention is needed to motivate agricultural vocational participant. The purpose 
of this descriptive study was to determine the individual and professional motivation of agricultural 
vocational education trainees. Using the sampling table of Krejcie and Morgan,115 participants in agri-
cultural vocational training courses(out of 300 trainees) in Kermanshah Technical and Vocational Train-
ing Organization, were selected the rough systematic random sampling technique. Results showed that 
motivational factors indicated by respondents were social engagement, as well as, self-approval.Also.  
professional motivations were indicated as; vocational skill to attain suitable job in the future, improve 
in current job situation and up dating skills. Individuals and professional motives of  agricultural voca-
tional learners were categorized using ISDM index. Results revealed that there was significant relation 
between learner s’ job and their professional motivation.

Index Terms: Agricultural vocational training, learner, individual motivation,vocational motivation. 
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