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انگیزه ی دانش آموختگان کشاورزی دانشگاه شیراز برای خدمت در مناطق روستایی

وحید کریمی 1 و غالمحسین زمانی2
1- دانشجوی كارشناسی ارشد 

2- استاد ترویج و آموزش كشاوری دانشكده كشاورزی دانشگاه شیراز 

چکیده
هـدف ایـن پژوهـش بررسـی عامل هـای موثر بـر انگیزه دانـش آموختگان كشـاورزی بـرای خدمـت در مناطق روسـتایی بود. 
ایـن تحقیـق از نظـر روش، از نـوع تحقیقـات تحلیلـی بـوده كـه بـا اسـتفاده از روش پیمایـش اجرایـی شـد. جامعـه آمـاری ایـن 
پژوهش، 300 تن از دانش آموختگان دانشـكده كشـاورزی دانشـگاه شـیراز در سـال 1392 بودندكه با اسـتفاده از جدول مورگان 
و نمونه گیـری تصادفـی 80 تـن از آن هـا انتخـاب شـدند. ابـزار سـنجش ایـن پژوهش پرسشـنامه نیمه سـاختارمند بود كـه روایی 
صـوری آن بـه وسـیله متخصصـان و پایایـی آن به وسـیله ضریـب كرنباخ آلفـا بیـن α=0/8 - 0/85 بـرای متغیرهـای مختلف مورد 
تاییـد قـرار گرفـت. نتایـج بدسـت آمـده از آزمون مـن وایتنی نشـان داد كه اختـاف معنـی داری بین انگیـزه  مردان و زنـان برای 
كار در روسـتا وجـود دارد.  همچنیـن یافته هـای حاصـل از آزمـون كروسـكال والیـس نشـان دهنده وجـود تفـاوت معنـی دار بیـن 

انگیـزه دانـش آموختـگان بـا گرایش هـای گوناگون كشـاورزی بـرای خدمـت در مناطق روسـتایی بود.
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 مقدمه
نهایـی  محصـول  كـه  كارا  و  متخصـص  نیروهـای  وجـود 
بـرای  ضـروری  ابـزار  از  می شـوند،  فـرض  عالـی  آمـوزش 
اجتماعـی  و  فرهنگـی  اقتصـادی،  ی  توسـعه  بـه  دسـتیابی 
اسـت. امـا نكتـه قابـل توجـه، رابطـه ی پویـای بیـن آمـوزش 
عالـی و بـازار كار اسـت، چـرا كـه بـه ترتیـب وظیفـه ی تربیـت 
نیـروی انسـانی متخصـص و كارا و بـه كارگیری آنـان را بر عهده 
دارنـد. چنـان چـه یكـی از این دو، وظیفـه ی خـود را به خوبی 
نیـروی  انباشـت  و  مانـده  ناكامـل  چرخـه  نرسـاند،  انجـام  بـه 
انسـانی متخصـص و یـا بـه عبارتـی دانـش آموختـگان آموزش 
اقتصـادی،  كـه خـود منشـا چالش هـای  عالـی پدیـد می آیـد 
فرهنگـی، اجتماعـی و سیاسـی فـراوان اسـت و دسـتیابی بـه 
بـه تعویـق می انـدازد )فروزانـی و زمانـی، 1387(.  توسـعه را 
توسـعه پایـدار اقتصـادی نیازمنـد بهـره بـرداری بهینـه از 
منابـع تولیـدی اسـت. در صورتـی كـه ایـن منبـع هـا بـه طـور 
كامـل اسـتفاده نشـوند، بهـره بـرداری از آنهـا ناكارآمـد خواهد 
بـود. در ایـن میـان، مهم تریـن عامـل، توسـعه نیروی انسـانی 
دارای  پایـدار  توسـعه  بـه  دسـتیابی  در  می توانـد  كـه  اسـت 
بخش هـای  در  شـاغان  بررسـی  باشـد.  ویـژه ی  اهمیـت 
مختلـف اقتصـادی كشـور نشـان می دهـد كـه بخـش خدمـات 
بیشـترین فرصـت اشـتغال را بـرای تحصیـل كـردگان آمـوزش 
عالـی فراهم كرده اسـت و بخـش صنعت و كشـاورزی در ایجاد 

 .)1388 )سـحرده یوری،  نبوده انـد  موفـق  چنـدان  شـغل 
یكـی از دالیـل خدمـت در روسـتاها وجـود آرامشـی اسـت 
كـه در روسـتاها وجـود دارد و مصونیـت حـق مالكیـت زمیـن 
باشـد  داشـته  نقـش  روسـتا  در  خدمـت  انگیـزه  در  می توانـد 
)مـوالن، 2010(. از آنجـا كـه انگیـزه، مفهومـی انتزاعی اسـت 
نمی تـوان انتظـار داشـت كـه صاحب نظـران در مـورد ماهیـت 
آن اتفـاق نظـر داشـته باشـند. از ایـن رو تعریف هایـی بسـیار 
پرشـمار در مـورد انگیـزه بیـان شـده اسـت كـه بـا مقایسـه ی 
آن هـا چنیـن می توان اسـتنباط كرد، كـه انگیزه حالـت درونی 
و نوعـی آمادگـی اسـت بـه جـای این كـه عملـی و علنی باشـد. 
یعنـی، انگیـزه رفتـار نیسـت بلكـه پیـش رفتـار اسـت. انگیـزه 
تـا  پنهان تریـن  از  كامـل،  آمادگـی  صـورت  بـه  اسـت  ممكـن 
تـا تنـش و یـا  مسـكوت تریـن عـادات فرامـوش شـده گرفتـه 
جنبشـی كـه فعاالنـه تعییـن كننده ی یـک رشـته رفتارهای در 

حـال ظهـور مـا باشـد )تبرائـی و قاسـمی، 1384(. 

روی  بـر  كـه  هسـتند،  عامل هایـی  انگیزشـی  عامل هـای 
و  دانـش  كاربـرد  بـرای  او  برانگیختـن  و  فراگیـر  توانایـی 
مهارت هـای جدیـد بـرای بهبود عملكـرد، تأثیر دارنـد. انگیزه 
فـردی بـرای یادگیـری یـک عنصر مهـم در فرآیند بـه كارگیری 
یادگیری اسـت )اسـكات، 2010(. امروزه بسـیاری در سرتاسر 
جهـان پذیرفتـه انـد، انگیـزه بـرای یادگیـری در فـرد هنگامـی 
افزایـش می یابـد كـه افـراد می تواننـد سـودمندی های كاربـرد 
دانـش بـرای دیگـران را مشـاهده كننـد )بویتـل و همـكاران، 
2009(. یادگیـری و انگیـزش مـی بایسـت بـا هـم به طـور مؤثر 
بـرای ایجـاد عملكرد عمـل كنند )كارک و همـكاران، 1993(. 
در  مشـاركت  بـرای  كشـاورزان  انگیـزش  نیـز   ،)1391( نومـی 
طرح هـای آبرسـانی كنـار رود ارس را در چهار سـطح زیسـتی، 
نتایـج  و  قـرار داد  بررسـی  آرمانـی مـورد  و  كامرانـی  هویتـی، 
نشـان داده اسـت كه انگیزه هـای آرمانی و كامرانی بیشـترین و 
انگیزه هـای هویتـی و زیسـتی كمتریـن انگیـزه برای مشـاركت 

در طرح هـای آبرسـانی بـوده اسـت.
زمانـی و امیراردكانـی)1382(، در بـاره ی دانش آموختگان 
و  مثبـت  همبسـتگی  كـه  داد  نشـان  كشـاورزی  رشـته های 
معنـی داری بیـن میانگیـن دیپلـم و میانگین كارشناسـی آنان 
وجـود دارد. هـم چنیـن همبسـتگی مثبـت و معنـی داری بین 
موفقیـت تحصیـل دانـش آموختـگان بـا موفقیـت شـغلی آنان 
وجـود دارد. فنـگ هـوا )Feng, 2010(، در تحقیقـی كـه در 
روسـتاییان  مهاجـرت  عیب هـای  بررسـی  منظـور  بـه  چیـن 
بـه شـهر انجـام داد، بـه ایـن نتیجـه رسـید كـه افـراد تحصیـل 
كـرده گرایـش بیشـتری بـه مهاجرت بـه مناطق شـهری دارند. 
حجـازی)1377(، نشـان داد كه بین گرایـش دانش آموختگان 
به كار در مناطق روسـتایی و میزان عاقه به رشـته كشـاورزی، 
اولویـت انتخـاب رشـته در آزمون سراسـری رضایـت از محیط 
آموزشـی و رضایـت از خدمـات دولتـی، ارتباط مثبـت و معنی 

داری وجـود دارد. 
كـه  می دهنـد  نشـان  شمسـیا  یافته هـای  همچنیـن، 
باورهـا،  روی  زیـادی  انـدازه ی  تـا  افـراد  اجتماعـی  طبقـه 
در  افـراد  انتخاب هـای  و  اولویت هـا  ارزش هـا،  نگرش هـا، 
مـورد رشـته تحصیلـی و زمینـه اشـتغال آنـان تاثیـر می گـذارد 
می كنـد  بیـان    ،)1992( سـچیتنی  )حجـازی،1383(. 
میـزان  از  آموختـگان  دانـش  شـناخت  نبـود  و  ناآگاهـی  كـه 
اسـت  ممكـن  كشـاورزی،  زمینـه  در  شـغلی  فرصت هـای 

انگیزه دانش آموختگان ...
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موجـب دیـد منفـی و گرایـش كـم آنـان نسـبت بـه یادگیـری 
بشـود.  كشـاورزی  بخـش  عملـی  بخش هـای  در  اشـتغال  و 
شـرایط  و  آموختـگان  دانـش  گوناگـون  دیدگاه هـای  شـناخت 
انگیـزه ی  بـر  شـرط ها  ایـن  تاثیـر  سـنجش  و  آنـان  متفـاوت 
دانـش آموختـگان از عامل هـای مهمـی اسـت كه سـبب اتخاذ 
آتـی می شـود. همچنیـن  برنامه ریزی هـای  در  بهینـه  تدابیـر 
و  كنند هـا  تقویـت  می تـوان  انگیزاننده هـا  از  صحیـح  درک  بـا 
بازدارنده هـا را شـناخت و در جهـت تقویـت كنندهـا یـا رفـع 

كوشـید.  آن هـا 
دانـش  انگیـزه  بـا  رابطـه  در  چیـذری)2006(،  و  موحـدی 
آموختـگان بـه فعالیت هـای عملـی كشـاورزی، بیـان می كننـد 
كـه ویژگی هـای جمعیـت شـناختی دانـش آموختـگان شـامل 
سـن، جنس، معـدل، تعداد سـال های تحصیل در دانشـكده، 
تجربه هـای  و  والدیـن  شـغل  سـكونت،  محـل  و  تولـد  محـل 
انگیـزه دانـش آموختـگان  بـر میـزان  پیشـین كار كشـاورزی  
دانـش  خبرگـزاری  در  می باشـد.  موثـر  فعالیت هـا  ایـن  بـه 
آموختـگان )ایسـنا( )1393(، نـرخ بیـكاری دانـش آموختگان 
كشـاورزی 24 درصـد بـا شـمار 35 هـزار تن اسـت كـه باالترین 
نـرخ بیكاری در بیـن دانش آموختگان رشـته های دانشـگاهی 
اسـت و ایـن در حالی اسـت كه سـاختار نیـروی انسـانی بخش 
كشـاورزی بسـیار نامناسـب و غیرتخصصـی بـوده و تنهـا 0/6 
درصد از شـاغان این بخش دارای تحصیات دانشـگاهی اند.
بررسی  هدف  با  تحقیقی   ،)1393( سروستانی  و  شاه ولی   
رشته های  آموختگان  دانش  تحصیلی  استعداد  و  عاقه 
 1720 و  داده.  انجام  آن  بر  موثر  های  عامل  و  كشاورزی 
دانشجوی رشته های كشاورزی در مقطع تحصیلی كارشناسی 
دانشگاه های دولتی را مورد بررسی قرار دادند. یافته ها نشان 
در  كشاورزی  آموختگان  دانش  از  درصد   12 حدود  كه  دادند 
عنوان  به  را  كشاورزی  های  رشته  دانشگاه ها،  ورودی  آزمون 

اولویت اول تا پنجم گزینش كرده اند. 
از  پـس  انتخابـی  بـه رشـته ی  آنـان  همچنیـن، عاقـه ی 
ورود بـه دانشـگاه رشـد معنی داری پیدا كرده اسـت. رسـتمی 
و علـی آبـادی )1393(، پژوهشـی در زمینـه ارزیابـی نقـش و 
تاثیـر راهبردهـای یادگیـری شـناختی و فراشـناختی در پیش 
بینـی انگیـزه پیشـرفت تحصیلـی در بیـن دانـش آموختـگان 
-92 تحصیلـی  سـال  در  كرمانشـاه  رازی  دانشـگاه  كشـاورزی 
91 انجـام دادنـد و نتیجـه گویـای آن بـود كه، انگیزه پیشـرفت 

تحصیلی بیشـتر دانش آموختگان رشـته های كشـاورزی مورد 
نظـر پاییـن تـر از حـد متوسـط بـود. همچنیـن تحلیـل مسـیر 
فراشـناختی  و  شـناختی  راهبردهـای  بیـن  از  كـه  داد  نشـان 
راهبردهـای  تحصیلـی؛  پیشـرفت  ی  انگیـزه  بـر  تاثیرگـذار 
یادگیـری  در  تمریـن  و  تكـرار  و  سـازماندهی  ریـزی،  برنامـه 
بیشـترین تاثیـر و راهبـرد كنتـرل و نظـارت كمترین تاثیـر را بر 

انگیـزه پیشـرفت تحصیلـی دانـش آموختـگان داشـته اند. 
بـا توجـه بـه آن چـه مطرح شـد هدف ایـن پژوهش بررسـی 
كشـاورزی  آموختـگان  دانـش  انگیـزش  بـر  موثـر  عامل هـای 
دانشـكده كشـاورزی دانشـگاه شـیراز بـه خدمـت در مناطـق 

روسـتایی بـود.

روش شناسی 
ایـن تحقیـق از نـوع تحقیقـات علـی- ارتباطـی بـود كـه بـا 
اسـتفاده از روش پیمایـش انجـام شـده اسـت. جامعـه آمـاری 
این پژوهش 300 تن از دانش آموختگان دانشـگده كشـاورزی 
دانشـگاه شـیراز در سـال 1392 بودنـد. از میـان جامعه آماری 
بـا اسـتفاده از جـدول مـورگان و ضریـب خطـای 5 درصـد، 80 
نفـر بـه عنـوان نمونـه آمـاری پژوهـش انتخـاب شـدند. روش 
ابـزار  بـوده.  سـاده  تصادفـی  بررسـی  ایـن  در  نمونه گیـری 
بـود  نیمه سـاختارمند  پرسشـنامه  اسـتفاده  مـورد  سـنجش 
كـه روایـی شـكلی آن توسـط اعضـای هیـات علمـی ترویـج و 
آموزش كشـاورزی دانشـكده كشـاورزی دانشـگاه شـیراز مورد 
از  ابـزار سـنجش  پایایـی  بـرای سـنجش  قـرار گرفـت.  تاییـد 
بررسـی راهنمـا در بیـن جامعـه مـورد بررسـی اسـتفاده شـد و 

سـپس افـراد ایـن بررسـی در نمونه گیـری حـذف شـدند.
مختلـف  مقیاس هـای  بـرای  كرنبـاخ  آلفـای  ضریـب   
پرسشـنامه 0/85 - 0/8 بـه دسـت آمـد. تجزیـه و تحلیـل داده 
اسـت.  گرفتـه  SPSSwin22  صـورت  افـزار  نـرم  از  اسـتفاده  بـا 
متغیر هـای مسـتقل مـورد بررسـی پرسشـنامه شـامل جنس، 
زندگـی  محـل  تاهـل،  وضعیـت  تحصیلـی،  رشـته  گرایـش 
كنونی)شـهر، روسـتا( و شـغل پدر بود و متغیر وابسـته، انگیزه 
بـود  كشـاورزی  بخـش  در  اشـتغال  بـرای  آموختـگان  دانـش 
كـه در چهـار دسـته انگیزه هـای زیسـتی، كامرانـی، هویتـی و 

آرمانـی بـه شـرح زیرتقسـیم بنـدی شـدند. 
انگیزه زیسـتی: انسـان با انگیزه زیسـتی متمایـل به تامین 
نیازهـای مـادی زندگـی و عاقه منـد بـه كسـب روزی و درآمـد 
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اسـت و در كسـب درآمد بیشـتر تاشـگر است.
دنبـال  بـه  انگیـزه  نـوع  ایـن  در  انسـان  كامرانـی:  انگیـزه 
رفـاه، آسـایش، بهره گیـری بیشـتر از نعمت هـا و زیبایی هـای 
طبیعـت و تامیـن و ارضـای هرچه بیشـتر غرایز، لـذت بردن از 

زندگـی و بـه طـور كلـی شـاد و مسـرور زیسـتن اسـت.
انگیـزه هویتـی: در ایـن نـوع انگیـزه انسـان تمایـل فطـری 
و طبیعـی بـه حفـظ منزلـت، احتـرام، جلـب توجه دیگـران به 

خـود و مـورد تكریـم واقـع شـدن دارد.
 انگیـزه آرمانـی: در ایـن نـوع انگیـزه انسـان عاقه منـد بـه 
رشـد و رسـیدن بـه آرزوهـای گوناگـون در زندگـی اسـت و ایـن 
شـرایطی اسـت كـه در وی كشـش را ایجـاد، و در نتیجـه بـه 

می كشـاند.   تـاش 

یافته ها
 40 شـمار  كـه  می دهـد  نشـان  داده هـا  تحلیـل  و  تجزیـه 
باغبانـی  زراعـت،  هـای  گرایـش  در  نمونه هـا  مجمـوع  از  تـن 
و  پزشـكی  گیـاه  گرایـش  در  نفـر   10  ،)1 آبیاری)گـروه  و 
نفـر در گرایـش ترویـج و آمـوزش  خاكشناسـی)گروه 2( و 30 
كشـاورزی، اقتصاد كشـاورزی و مكانیزاسـیون كشاورزی)گروه 
3( مشـغول بـه تحصیـل بـوده كـه از ایـن شـمار، 40 تـن زن و 
40 تـن مـرد بودنـد. 86 تن یـا 95 درصـد از نمونه هـا مجرد و 5 
درصـد  متاهـل بوده انـد. محل سـكونت 63/7 درصـد از دانش 
 27/5 شـغل  بـود.  روسـتا  درصـد   36/3 و   شـهر  آموختـگان 
درصـد از پدران دانـش آموختگان كارمنـد، 22/5 درصد آزاد، 

10 درصـد بازنشسـته و 40 درصـد كشـاورز بـود.

فراوانی

80
75
79
79

میانگین رتبه ای

10/8
18/9
13/7
14/2

درصد

100
93/75
98/75
98/75

انحراف استاندارد

3/33
4/33
4/25
3/74

 )n=80( جدول1- پراكنش پاسخ گویان بر پایه انگیزه

انگیزه

زیستی
كامرانی
هویتی
آرمانی

دامنه متغیر های انگیزه ای بین 4 تا 20 بوده كه دامنه انگیزه كل بین 8 تا 16 متغیر بوده است.

نتایـج بدسـت آمـده از آزمـون مـن- ویتنـی یـو در جـدول 
2 نشـان داد كـه بیـن انگیزه هـای مختلـف بـا جنـس اختـاف 
معنـی داری وجود دارد. همان گونه كه در جدول زیر مشـاهده 
می شـود، میانگیـن تمامـی انگیزه های مـردان بیشـتر از زنان 
می باشـد. بـرای بیـان بهتـر می تـوان گفـت دانـش آموختـگان 
اجتماعـی  موقعیـت  دلیـل  بـه  كشـاوزی  رشـته های  در  پسـر 

در  فعالیـت  و  كار  بـرای  باالیـی  انگیـزه  مسـئولیت پذیری  و 
مناطـق روسـتایی دارنـد. همچنیـن دختـران نیـز بـه خاطـر 
محدودیت هـای فرهنگـی، اجتماعـی و مانـع هـای هنجـاری 
گرایـش و عاقـه چندانـی بـرای فعالیـت در مناطـق روسـتایی 

ندارنـد. 

جنس

مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن

جمع رتبه

1625
2470
2671
1424
2546
1549
2564
1531

میانگین رتبه

70/65
36/87
61/91
39/87
67/35

38
66/57
38/27

U

192

393

268

286

P
 

0/001

0/001

0/001

0/001

جدول2- تاثیر جنس در انگیزه  دانش آموختگان كشاورزی و پسر برای فعالیت در روستا

انگیزه

زیستی

كامرانی

هویتی

آرمانی

انگیزه دانش آموختگان ...
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بیـن  كـه  می یابیـم  در   3 جـدول  داده هـای  بـه  توجـه  بـا 
دانـش  میـان  در  روسـتا  در  مانـدن  انگیـزه  و  تاهـل  وضعیـت 
ی  انگیزه هـا  در  فقـط  كشـاورزی  رشـته های  آموختـگان 
زیسـتی اختـاف معنـی داری وجـود دارد. بـه ایـن معنـا كـه 
انگیـزه ی زیسـتی داشـجویان متاهل برای فعالیـت در مناطق 

روسـتایی بـه مراتـب بیشـتر از افـراد مجـرد می باشـد. طبیعی 
اسـت كـه دانـش آموختـگان كشـاورزی متاهـل بـرای تامیـن 
معـاش و آسـایش خـود حاضر بـه فعالیت در مناطق روسـتایی 
تاثیرگـذاری  تاهـل  هـا،  انگیـزه  سـایر  مـورد  در  می باشـند. 

نـدارد. چندانـی 

جنس

مجرد
متاهل
مجرد
متاهل
مجرد
متاهل
مجرد
متاهل

جمع رتبه

2402
1253
2559
1096

2502/5
1152

2541/5
1113/5

میانگین رتبه

39/38
52/21
41/95
45/67
41/02
48/02
41/66
46/40

U

511

668

611/5

650/5

P
 

0/031

0/532

0/232

0/417

جدول3- تاثیر تأهل در انگیزه  دانش آموختگان كشاورزی برای فعالیت در روستا

انگیزه

زیستی

كامرانی

هویتی

آرمانی

محل سکونت

شهر
روستا
شهر

روستا
شهر

روستا
شهر

روستا

جمع رتبه

1167
2928

1174/5
2920/5
1111/5
2983/5

1292
2802

میانگین رتبه

36/47
50/48
36/70
50/35
34/73
51/44
40/39
48/32

U

639

646/5

583/5

764/5

P
 

0/015

0/018

0/004

0/159

جدول4- تاثیر محل سكونت در انگیزه ی دانش آموختگان كشاورزی برای فعالیت در روستا

انگیزه

زیستی

كامرانی

هویتی

آرمانی

نتایــج بدســت آمــده از آزمــون مــن-  ویتنــی یــو در جــدول 
4 نشــان می دهــد كــه بیــن محــل ســكونت و انگیزه هــای 
ــاف  ــتا اخت ــتغال در روس ــه اش ــی ب ــی و هویت ــتی، كامران زیس
ــش  ــزه دان ــه انگی ــب ك ــن ترتی ــه ای ــود دارد. ب ــی داری وج معن
آموختــگان ســاكن در مناطــق روســتایی انگیــزه باالتــری 
ــت  ــرای فعالی ــین ب ــهر نش ــگان ش ــش آموخت ــه دان ــبت ب نس

در مناطــق روســتایی باالتــر اســت. نتایــج بدســت آمــده 
یافته هــای تحقیقــات دانــكل برگــر و همــكاران را كــه در ایــن 
راســتا صــورت پذیرفتــه تاییــد می كنــد. محــل ســكونت دانش 
ــرای كار در روســتا  ــان ب ــی آن آموختــگان در انگیزه هــای آرمان

ــت.  ــاداری نداش ــاوت معن تف

نشـان   5 جـدول  در  راهـه  یـک  كالوالیـس  كـروس  آزمـون 
انگیـزه  بیـن سـه گرایـش تحصیلـی، در تمامـی  كـه  می دهـد 
هـا بـه جـز انگیـزه هـای آرمانـی، تفـاوت معنـی داری وجـود 
دارد. یعنـی نـوع گرایـش تحصیلـی دانـش جویانـی كـه ترویج 

و آمـوزش كشـاورزی یـا زراعت و گیاه پزشـكی در دانشـكده ی 
كشـاورزی می خواننـد بـرای اشـتغال در روسـتا بـا هـم تفـاوت 

دارنـد. 
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میانگین رتبه

26/88
41/72
58/11

35/06
37/69
63/54

43/50
36/66
63/13

45/13
37/16
61/70

سطح معنا داری

0/02

0/02

0/01

0/23

گرایش

گیاه پزشكی
زراعت

ترویج و آموزش

گیاه پزشكی
زراعت

ترویج و آموزش

گیاه پزشكی
زراعت

ترویج و آموزش

گیاه پزشكی
زراعت

ترویج و آموزش

X2

49/11

52/38

61/67

25/47

جدول5- تاثیر گرایش تحصیلی در انگیزه ی دانش آموختگان كشاورزی برای فعالیت در روستا

انگیزه

زیستی

كامرانی

هویتی

آرمانی

نتیجـه ی آزمون كروسـكال والیس نشـان داد كه بین شـغل 
پـدر و انگیـزه دانـش آموختـگان، بـه جـز در مورد انگیـزه های 

زیسـتی، تفـاوت معنی داری وجـود ندارد.

میانگین رتبه

17/9
12/5
8/9

14/3

14/9
12/5
8/9

14/13

17/9
12/5
8/9

14/3

17/9
12/5
8/9

14/3

سطح معنا داری

0/04

0/81

0/88

0/49

شغل

كارمند
آزاد

بازنشسته
كشاورز

كارمند
آزاد

بازنشسته
كشاورز

كارمند
آزاد

بازنشسته
كشاورز

كارمند
آزاد

بازنشسته
كشاورز

X2

45/16

7/19

6/08

16/17

جدول6- تاثیر شغل پدر در انگیزه ی دانش آموختگان كشاورزی برای فعالیت در روستا

انگیزه

زیستی

كامرانی

هویتی

آرمانی

بحث و نتیجه گیری
ایـن تحقیـق بـا هـدف بررسـی انگیـزش دانـش آموختـگان 
مناطـق  در  اشـتغال  بـه  نسـبت  شـیراز  دانشـگاه  كشـاورزی 
روسـتایی انجـام شـده اسـت. متغیرهـای بسـیاری می توانـد 
بـر انگیـزه دانـش آموختـگان بـه خدمـت در مناطق روسـتایی 

آنهـا  دقیـق  بررسـی  بـا  كـه  باشـند  داشـته  معنـی داری  تاثیـر 
بـه  انگیـزه  بهبـود  بـرای  را  ای  اصولـی  راهكارهـای  می تـوان 

برگزیـد. فعالیـت در روسـتا 
تریـن  بیـش  كـه  نشـان می دهنـد  آمـده  بـه دسـت  نتایـج   
انگیـزه در بیـن دانـش آموختـگان دختـر و پسـر برای اشـتغال 

انگیزه دانش آموختگان ...
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ایـن  در  اسـت.  بـوده  پسـر  آموختـگان  دانـش  در  روسـتا  در 
رابطـه وزارت علـوم تحقیقـات و فنـاوری می تواند امـكان ورود 
پسـران را در گرایش های كشـاورزی نسـبت به دختران، برای 
اسـتفاده هـر چـه بهتـر از ایـن نیروهـای انسـانی بـا انگیـزه در 

مناطـق روسـتایی افزایـش دهـد.
بیـن گرایـش به اشـتغال در بخـش روسـتایی و گرایش های 
تحصیلـی دانـش آموختگان تفـاوت معنی داری به دسـت آمد 
كـه نشـان می دهد دانـش آموختـگان گرایش ترویـج و آموزش 
فعالیـت  بـرای  اشـتغال  بـرای  بیشـتری  انگیـزه  كشـاورزی 
عالـی  آمـوزش  رابطـه  ایـن  در  دارنـد.  روسـتایی  مناطـق  در 
می توانـد امـكان ورود دانـش آموختـگان را بـا در نظـر گرفتـن 

پیـش نیاز هـا بـرای ورود بـه ایـن گرایـش آسـان گری كنـد.
بیـن محـل سـكونت و انگیـزش بـرای اشـتغال در مناطـق 
ا ی  گونـه  بـه  می شـود  دیـده  معنـی داری  تفـاوت  روسـتایی 

كـه افـراد سـاكن در مناطـق روسـتایی انگیـزه باالتـری بـرای 
اشـتغال در بخـش تولیـد كشـاورزی دارنـد كـه در ایـن رابطـه 
سـاكن  آموختـگان  دانـش  پذیـرش  می تـوان  عالـی  آمـوزش 

دهـد. افزایـش  را  روسـتایی  مناطـق 
نتایـج بـه دسـت آمده بیـن وضعیـت تاهـل و انگیـزه ماندن 
در روسـتا، انگیـزه زیسـتی دانـش آموختـگان متاهـل نسـبت 
در  وزارت  ایـن  بیشـتر هسـت.  آموختـگان مجـرد  دانـش  بـه 
ایـن زمینـه می توانـد بـا باال بـردن امكان اشـتغال بـرای دانش 
آموختـگان متاهـل، افزایـش حقـوق و مزایـا و ایجـاد امنیـت 
دانـش  زیسـتی  انگیـزه  تأمیـن  موجـب  آنـان  بـرای  شـغلی 
آموختـگان متاهـل نیـز  می شـود چـرا كـه اهمیـت ایـن انگیزه 
دیگـر  بـرای  نیـازی  پیـش  گفـت  بتـوان  شـاید  و  زیـاد  بسـیار 

انگیزه هـا بـه شـمار آیـد.
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Abstract
The aim of this study was to investigate factors affecting motivation of agricultural graduates to work 

in the rural areas. A survey was conducted among including 300 agricultural graduates from Shiraz 
University in 2013, who 80 people were selected using random sampling. Data were collected through a 
semi-structured questionnaire which its face validity was confirmed by experts. Also, the questionnaires 

were subjected to reliability test. α=0.8 to 0.85 were the values found for the Cronbach Alpha’s co-
efficients. The results of Mann-Witney U- test revealed that there was a significant difference between 
motivation of male and female to work in the rural areas.  Moreover, the results of Kruskal-Wallis test 
showed that there were significant differences between motivations of graduates from different fields of 
agricultural study to work in the rural areas. 
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