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 .1استادیار دانشكدة اقتصاد و توسعة كشاورزی ،دانشگاه تهران
 .2كارشناس ارشد آموزش كشاورزی دانشكدة اقتصاد و توسعة كشاورزی ،دانشگاه تهران
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چکیده

انگیزه تحصیلی دانشجویان و نگرانیهای مربوط به آینده شغلی آنها بسیار مهم و قابل توجه است و موسسات آموزش عالی

مهمی ایفا میکنند .این پژوهش با هدف بررسی نقش قابلیت اشتغال ،به عنوان یک محرک درونی در پیش
در این زمینه نقش ّ
بینی سطح انگیزه تحصیلی دانشجویان کشاورزی انجام شد .جامعه آماری پژوهش  230تن از دانشجویان کاردانی و کارشناسی

کشاورزی مرکز آموزش عالی امام خمینی استان البرز در سال تحصیلی  1393-94بود که  144تن از آنان با استفاده از جدول
کرجسی و مورگان تعیین و به شکل طبقه ای انتخاب شدند .ابزار تحقیق ،پرسش نامه ای بود که روایی شکلی به وسیله گروهی
از متخصصان مربوط بررسی و تایید شد .پایایی آن با محاسبه ضریب تتای ترتیبی تایید شد( .)0/81≥Ө ≥0/91تحلیل عاملی
اکتشافی و رگرسیون لجستیک دو وجهی روشهای آماری اصلی بودند که با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  23اجرا شدند.

نتایج تحلیل عاملی نشان داد انگیزه تحصیلی دانشجویان در شش بعد ،انگیزه نوطلبی و نوآوری ،انگیزه پایگاه حرفه ای ،انگیزه
هیجانی ،انگیزه مالی ،انگیزه یادگیری و انگیزه کسب مدرک دسته بندی میشوند که در بین آنها انگیزه ی نوطلبی و نوآوری
مهم ترین بعد میباشد .نتایج تحلیل رگرسیون لجستیک نشان داد داشتن مهارت رهبری به عنوان یکی از بعد های قابلیت

اشتغال مهمترین متغیر اثر گذار بر افزایش انگیزه تحصیلی دانشجویان بوده و از این رو تمرکز برنامه ی درسی بر ارتقای مهارت
های رهبری گامی موثر بر بهبود انگیزه ی تحصیلی در دانشجویان خواهد بود.

نمایه واژگان :قابلیت اشتغال ،انگیزه آموزشی ،دانشجویان کشاورزی و انگیزه نوطلبی.

نویسندهی مسئول :امیر علم بیگی
رایانامهalambaigi@ut.ac.ir : :

دریافت 94/9/25 :پذیرش95/5/26 :
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مقدمه

ها ترجیح می دهند افراد آموزش دیده و آماده برای کار را

امروزه بی کاری در کشور های در حال توسعه معضلی مهم

استخدام کنند (کومارا و همکاران .)2015 ،برای پاسخ به این

اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی بر جای می گذارد .در این میان،

حل این معظل پیشنهاد شد (نایت و یورک .)2004 ،قابلیت

تلقی می شود که آثار و پی آمد های بسیاری را در حوزه های
بی کاری دانش آموختگان دانشگاه ها و مرکزهای آموزش عالی
که به عنوان قشر متخصص و فرهیخته جامعه محسوب می

چالش ،موضوع قابلیت اشتغال به عنوان مفهومی کیفی برای
اشتغال ،دانشجویان را قادر می کند تا دانش و مهارت های
عمومی و تخصصی را کسب کنند و نگرش خود را در جهتی

شوند ،از اهمیت به سزایی برخوردار است (پور کریمی.)1388 ،

پرورش دهند که پیشرفت آن ها را در زندگی و شغل آینده

شغلی برای جمعیت بزرگ بی كاران ،به ویژه دانش آموختگان

از مهارت هایی اشاره دارد که برای پیدا کردن شغل ،حفظ

در شرایط كنونی در كشورهایی نظیر ایران ،ایجاد فرصت های

نظام آموزشی ،اصلی ترین و مهم ترین مشغله تصمیم گیران

شان تضمین نماید .مهارت های قابلیت اشتغال به آن دسته
کردن و هم چنین انجام آن شغل به شکل مورد انتظار،

و برنامه ریزان كالن كشور است و رفع معضل بی كاری ،ایجاد

ضروری هستند.

سمت توسعه جامعه ،نیاز به تربیت و آموزش افراد كارآفرین،

است که این ویژگی را دارد که از طریق برنامه های درسی

و تقویت راهكارهای اشتغال زایی و خوداشتغالی و حركت به
كارآمد و خالق را دو چندان کرده است .از سوی دیگر،

دولتها ،کارفرمایان و سیاستگذاران با توجه به سطح مهارت و

شایستگی که دانش آموختگان در آموزش عالی کسب میکنند

مهارت های قابلیت اشتغال جزو مهارت های اکتسابی

به دانشجویان آموزش داده شود (آسونیتو .)2015 ،قابلیت

اشتغال از یک یادگیری پیچیده سرچشمه می گیرد و زمینه

ی وسیعی از مهارت های کانونی و اساسی را تشکیل می دهد.

و با در نظر گرفتن استانداردهای خاص اقدام به استخدام آنان

قابلیت اشتغال فقط مخصوص دانش آموختگان نیست و باید

در قـرن  ،21علاوه بـر دانـش فنـی ،داشـتن مهـارت هـای

و یورک .)2004 ،با توجه به این که شمار قابل توجهی از دانش

و حفـظ کار در بـازار جهانـی صنعـت ،از اهمیـت بـه سـزایی

موسسه های آموزشی انتظار می رود سیاستی را به کار بگیرند

می کنند(پی دبلیوسی.)2014 ،

اشـتغال نیـز در رقابـت بـرای کسـب موقعیـت هـای شـغلی
برخـوردار مـی باشـد .ایـن مهـارت هـا ،افـراد را بـرای ورود

بـه بـازار کار آمـاده مـی کند(اسـماعیل و محمـد .)2015 ،در

چارچـوب تغییرهـای پـی در پـی فنـاوری ،فرآیندهـای کاری
و تحـوالت جهانـی سـازمانی ،بیـش تریـن تلاش در جهـت
حفـظ نیـروی کار شایسـته و ماهـر اسـت .دولت ها و سیاسـت

گـذاران نـرخ اشـتغال را بـا سـطح مهـارت و شایسـتگی دانـش
آموختـگان آمـوزش عالـی ارتبـاط مـی دهند(ویلیامسـون،

 .)2015تحـول نهادهـای سـنتی و صنعتـی از وظیفه ای محور
بـه یـک رویکـرد فرآیندی محـور ،همـه کارکنان را تحـت تاثیر

قـرار داده اسـت.

در تمام زندگی کاری هر فردی به طور مداوم تقویت شود (نایت
آموختگان دانشگاه های کشور با بی کاری مواجه هستند ،از
که استخدام دانش آموختگان آموزش عالی افزایش یابد تا

بتوانند درآمدی در بازار کار به دست آورند .با توجه به رکود
اقتصادی موجود باید تاکید بیش تری بر استخدام فراگیران

آموزش عالی و انتخاب روش های آموزشی مناسب جهت

افزایش اشتغال آن ها شود.

انسـان بـه عنـوان موجـود دارای انگیزه شـناخته میشـود،

بـه طـوری که همه ی فعالیتهـا و کار های او بـه انگیزهی الزم

و متناسـب بـا آن فعالیـت و کار نیـاز دارد .بـرای یادگیـری و

تحصیـل هـم که بـه عنوان فعالیت اصلی دانشـجویان به شـمار
مـی آیـد بایـد انگیـز ه وجـود داشـته باشـد .در واقـع ،انگیـزه

در عصر جدید ،مدیران و کارکنان به انجام کارها با مسئولیت

یکـی از ملزومـات یادگیـری بـه حسـاب میآیـد و چیزی اسـت

نیاز دارند و پیدا کردن کارکنان خوب و آماده سازی آنها

بـه یادگیرنـده کمـک میکنـد (مولـوی و همـکاران.)2007،

و توانایی شخصی و پیدا کردن راه حل برای مشکالت ممکن
جهت انجام کار ،مهم ترین دل نگرانی کارفرمایان می باشد.

در واقع ،بین مهارت های مورد نظر در کار و مهارت های

متقاضیان استخدام شکاف عمیقی وجود داشته و سازمان
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کـه بـه رفتـار شـدت و جهـت میبخشـد و در حفظ و تـداوم آن
از سـوی دیگـر ،بـا انگیـزه ی تحصیلـی افـراد تحـرک الزم را
ت آمیـز یـک تکلیف ،رسـیدن
بـرای بـه پایـان رسـاندن موفقیـ 

بـه هـدف یـا دسـت یابی بـه درجـه ی معینـی از شایسـتگی در
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کار خـود دنبـال میکننـد تـا در نهایـت بتواننـد موفقیـت الزم

فردریـچ و همـکاران.)2015 ،

همـکاران .)1388 ،در ایـن رابطـه ،نظریه خـود تعیینی فرض

بیرونی ،خود را شایسته نمیدانند با این تفاوت که ادراک

را در یادگیـری و پیشـرفت تحصیلـی کسـب نمایند (یوسـفی و
ن بـه ذات بـرای جـذب در دنیـای اجتماعـی
میکنـد کـه انسـا 

و فیزیکـی خـود بـه داشـتن انگیـزه تمایـل دارنـد تـا مقـررات
درونـی خـود را بـا مقـررات بیرونـی یـک کاسـه کننـد و بـرای

انجـام ایـن کار بـا دنیـای اجتماعـی بزرگتری ادغام میشـوند
(رویـان و دسـی .)2000 ،ایـن نظریـه شـامل دو زیـر نظریـه:

ارزیابـی شـناختی و یـک پارچگـی شـناختی میباشـد.

از این روست که افراد بدون انگیزه ،مانند افراد با انگیزه

شایستگی در آنها چنان پایین است که حتی در موقعیتها

احساس درماندگی میکنند .کوشش برای این افراد یک
عمل بیهوده است .نظریه خود تعیینی بر این است که باید
برای افراد جهت تصمیمگیری درباره ی نحوه رفتار و تفکر

فرصت داد تا پیش درآمدی بر کنترل ادراک شده باشد.

چنانکه آموختههای فرد متناسب با توان و استعدادهای

نظریــه ارزیابــی شــناختی در شــرایطی کــه انگیــزه

بالقوهاش باشد یا فاصله ی بین توان بالقوه و توان بالفعل

محــرک رفتــار انســان میپــردازد  ،در حالــی کــه نظریــه یــک

است .در واقع ،انگیزش پیش نیاز یادگیری به حساب میآید

درونــی تضعیــف و یــا تقویــت میشــود بــه بررســی عوامــل
پارچگــی شــناختی ســنجش انگیزههــای بیرونــی را انجــام

میدهــد و شــرایطی کــه انگیــزه بیرونــی را افزایــش میدهــد
و یــا مانــع آن میشــود را مــورد توجــه قــرار میدهــد (لــی و

همــکاران .)2015 ،بــر مبنــای نظریــه خــود تعیینــی 1افــراد

ســه نــوع جهتگیــری انگیزشــی دارنــد (دســی و همــکاران،

 .)1981افــراد بــا جهتگیــری انگیزشــی بیرونــی ،افــراد
بــا جهتگیــری انگیزشــی درونــی و افــراد بــدون انگیــزه.

رفتــار افــرادی کــه دارای انگیــزش درونــی هســتند ،از
درون نظــم مییابــد یعنــی آنهــا اجــازه نمیدهنــد کــه
دیگــران و عوامــل بیرونــی بــر عملکردشــان تاثیــر گذارنــد.

آنهــا بــرای خــود اهدافــی دارنــد و در جهــت رســیدن بــه

ایــن اهــداف میکوشــند و اگــر احســاس کننــد کــه در انجــام
فعالیتهایشــان تحــت فشــار هســتند ســطح خــود تعیینــی

ادراک شدهشــان کاهــش مییابــد و بــه دنبــال آن ســطح
انگیــزش و عالقــه درونــی آنهــا هــم کاهــش مییابــد.

فراگیر باشد ،میتوان گفت پیشرفت تحصیلی اتفاق افتاده
و تأثیر آن بر یادگیری ،یکی از امور بدیهی است .یادگیری
معلول انگیزههای متفاوت است بهترین راه ایجاد عالقه در

یادگیرندگان بهبود شرایط یادگیری و افزایش سطح كیفی
روشهای آموزشی است (عدالت خواه و دیگران.)1384 ،

در واقـع دانشـجویان بـا این انگیزه وارد دانشـگاه میشـوند

کـه دانـش ،مهارتهـا و توانایی الزم برای اشـتغال را به دسـت

آورنـد و از دانـش آموختگان نیز انتظار مـیرود که مهارتهای

الزم بـرای انجـام شـغل خـود و سـابقه کاری خـود را در طـول
دوره تحصیـل کسـب کننـد .از ایـن رو ،آمـوزش عالی بایسـتی
بتوانـد بـه گونهای انگیـزه تحصیل را در فراگیـران افزایش دهد

و فرآینـدی را طـی کنـد کـه دانش آموختـگان خـود را از افراد

هـم رده خـود متمایـز گرداننـد و آنهـا را در فرآینـد رقابـت
موفـق کنـد .ایـن مهـم زمانی میسـر اسـت کـه قابلیت اشـتغال
در دانشـجویان نهادینـه شـود .بـه وسـیله رهیافـت قابلیـت
اشـتغال مـی تـوان در پـی تربیـت دانشـجویانی بـود کـه فـارغ

در مقابـل افـراد بـا انگیـزش بیرونـی خـود را شایسـته یـا

از فشـارهای بـازارکار و سـازمانهای مطبـوع خـود افـرادی

دیکتـه میشـود .ایـن افـراد بـه وقایع بیرونـی و دیگـران توجه

احسـاس را داشـته باشـند که توانایی کار در بازار کار را دارند و

خـود تعییـن قلمـداد نمیکننـد و رفتـار آنهـا توسـط دیگران
بیشتـری دارنـد تا به رضایت شـخصی و احسـاس لـذت خود،
بـه جـای تمرکـز بـر تکلیـف و احسـاس رضایـت از انجـام خوب

آن در انتظـار نوعـی پـاداش یـا تنبیـه اجتماعـی در مقابـل
انجـام یـا عـدم انجـام تکلیـف هسـتد .در واقـع کسـب رضایـت

از فعالیـت هـای روزمـره زندگـی خـود تابعـی از افقی اسـت که
بـرای آینـده مـی تـوان ترسـیم نمـود کـه به نوبـه خـود محرکی
درونـی بـرای بهتـر بـودن اسـت (اریکـو و همـکاران 2015 ،و

توانمنـد باشـند ،بـه نحـوی کـه در زمـان دانش-آموختگی این
میتواننـد ،در هـر سـازمان یـا مکانـی از تخصص و رشـته خود

بـه نحـو احسـن بهره ببرنـد (نایـت و یـورک.)2004،

پیشرفت تحصیلی یکی از شاخصهای مهم در ارزیابی

آموزش است .همه ی کوششهای نظام آموزشی در واقع

جامه عمل پوشاندن به این امر تلقی میشود .به عبارتی دیگر،

جامعه و به ویژه نظام آموزشی به رشد و تکامل موفقیتآمیز
فراگیران و جایگاه آنان در جامعه عالقهمند و نسبت به آن
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نگران هستند(حیدری و همکاران .)2010 ،به طور خالصه

یک پارچهسازی جهان آموزش با دنیای کار میباشد (کول و

(پینتریچ و شانک .)1996 ،انگیزه پیشرفت عبارت است از

نیلسون( ،)2012نشان داد که خودكارآمدی و انگیزه

انگیزش بر چرایی و چگونگی یادگیری و عملکرد تأثیر دارد

میل یا اشتیاق برای کسب موفقیت و شرکت در فعالیتهایی
که موفقیت در آنها به کوشش و توانایی شخص وابسته است
(اسالوین .)2006 ،یکی از راههای افزایش انگیزه در فراگیران

جهت ادامه تحصیل عرضه فراگیران به جنبههای اجتماعی و

فرهنگی محلهای کار از طریق یادگیری محل کار 2میباشد
که آنها را به شناسایی موقعیت شان و افزایش شناخت خود،

از طریق انتخاب کار آینده دعوت میکند (گراردی و نیکولونی،

.)2002

زگوارد ، 2011 ،کوپر و همکاران.)2010 ،

تحصیلی بر عملكرد تحصیلی دانشجویان تأثیر مثبت داشته

و به طور کلی ،کاهش انگیزه به دنبال افزایش ترمهای
تحصیلی ،افزایش آگاهی دانشجویان نسبت به مسایل شغلی

دانشجویان رخ می دهد .در این رابطه وی نشان داد اگر

راهکاری به منظور بهبود عملکرد آموزشی و ایجاد انگیزه در
فراگیران به کار گرفته نشود ،فاصله بین مهارتهای مورد نیاز

صنعت و مهارتهای دریافت شده توسط دانش آموختگان
به رشد خود ادامه خواهد داد .کاواناق و همکاران (،)2015

با توجه به پژوهشهای انجام یافته از آن جا که انگیزه

در تحقیقی در کشور استرالیا نشان دادند که مهارت های

یادگیرندگان رابطه دارد ،الزم است برای ایجاد یک نظام

از طریق افزایش توسعه مهارت های مرتبط ،قادر است سبب

تحصیلی مستقیما با میزان یادگیری و پیشرفت تحصیلی

آموزشی موفق و پویا به آن توجه بیشتری شود .لیکن ،یکی
از مشکالت شایع نظام آموزشی در بسیاری از کشورها ،پایین
بودن سطح انگیزه تحصیلی در بین یادگیرندگان میباشد که

ساالنه زیانهای علمی ،فرهنگی و اقتصادی زیادی را متوجه
دولتها و خانوادهها میکند و نظام آموزشی کشورها را با افت
تحصیلی روبه رو میسازد ،بنابراین جهت کم کردن خسارت

ناشی از کاهش انگیزه تحصیلی باید تحقیقات گستردهای

در زمینه انگیزه تحصیلی صورت بگیرد .به نظر می رسد
دانشجویان در ابتدا با عالقه رشته ی تحصیلی خود را انتخاب

مینمایند ولی با گذشت زمان انگیزه آنان کاهش مییابد .از

طرفی مشخص گردیده که با افزایش نیمسال های تحصیلی،
میزان انگیزه تحصیلی دانشجویان کاهش مییابد.

(باورساد  و همکاران )1394 ،دولتها ،کارفرمایان و

سیاستگذاران با توجه به سطح مهارت و شایستگی ای
که دانش آموختگان در آموزش عالی کسب میکنند و با در
نظر گرفتن استانداردهای خاص اقدام به استخدام دانش

آموختگان می کنند (فرانک و میر .)2007 ،از جمله راههای
ایجاد انگیزه در فراگیران ،کارآموزی در محیط دانشگاه جهت
کسب تجربه آمادگی کار و استخدام دانش آموختگان میباشد.

یادگیری در طی دوره کارآموزی نوعی انتقال آموزش است که

میتواند به کارکنان دانشگاه در حفظ دانشجویان کمک کند.
یادگیری در محیط کار به عنوان یک راهبرد آموزشی عمل

میکند و پلی بین نظریه و عمل ایجاد کرده و راهی برای
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آمادگی برای شغل در قالب برنامه های توسعه قابلیت اشتغال
هدایت یادگیری فعال فراگیران شود.

نتیجـه ی پژوهـش اریکـو و همـکاران ( ،)2015در کشـور

پرتغـال نشـان داد کـه وجـود قابلیـت اشـتغال نقشـی اساسـی

در شـکل گیـری انگیـزه در فراگیـران آمـوزش عالـی دارد .تـرد
و مـک ایـون ( ،)2015در پژوهشـی نشـان دادنـد کـه خلـق
تجـارب یادگیـری در محیـط واقعـی کار سـهم شـایان توجهـی
در شـکل گیـری قابلیـت اشـتغال دانشـجویان دارد .پیلای و

همـکاران( ،)2012در پژوهشـی مشـابه دریافتنـد یادگیری در
حیـن کار بیشـترین سـهم را در توسـعه مهـارت هـای قابلیـت

اشـتغال فراگیـران داشـت .منـون و همـکاران( ،)2012در
تحقیـق خـود دریافتنـد انتظـارات دانشـجویان از آنچـه بـه
دسـت خواهنـد آورد ،از مشـاهده وضعیـت سـایر فراگیـران
و مهـارت هـای کسـب شـده توسـط آنـان شـکل مـی گیـرد.
نیلسـون( ،)2009نیـز دریافـت کـه رفتـار فراگیـران در محیـط

آموزشـی تابـع انگیـزه هـای آنـان اسـت.

آقاپـور و همـکاران( ،)1393در پژوهش خود بـه این نتیجه

رسـیدند که قابلیت اشـتغال دانشـجویان کشـاورزی مـی تواند
تحـت تاثیـر محتـوای برنامـه درسـی قـرار گیـرد .علـم بیگـی و
آقاپـور( ،)1392وجـود مهـارت هـای اطالعـات و ارتباطـات را

سـبب توسـعه قابلیـت اشـتغال دانشـجویان یافتند .بر اسـاس
نتایـج بـه دسـت آمده از مـرور ادبیـات ،تحقیق حاضـر با هدف
کلـی تحلیـل نقـش قابلیـت اشـتغال در انگیـزه بخشـی بـه

دانشـجویان کشـاورزی انجـام شـد و در ایـن ارتبـاط چارچوب

شماره  ،37تابستان 1395

نظـری ارایـه شـده در نـگاره ی  1نشـان داده شـده اسـت .در

واقـع سـوال اصلـی تحقیـق ایـن بـود کـه کسـب مهـارت هـای

قابلیـت اشـتغال در قالـب برنامه ی درسـی می توانـد تغییرات
انگیـزه تحصیلـی فراگیـران را پیـش بینـی نماید؟
ابعاد قابلیت اشتغال
مهارتهای حساب و كتاب
مهارتهای تفکر انتقادی
مهارتهای مدیریت

انگیزه تحصیلی دانشجویان

مهارتهای رهبری
مهارتهای فردی
مهارتهای فنآوری اطالعات
مهارتهای تفکر سیستمی

نگاره -1چارچوب نظری تحقیق
روش شناسی

رفتاری وجود دارد که در این پژوهش برای بررسی روایی سازه

این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش

از این روش و با بهره گیری از تحلیل مولفه های اصلی استفاده

شده است .جامعه آماری این پژوهش ،شامل دانشجویان

نسخه  3/2بررسی شد که نشان از وجود هم گرایی در پاسخهای

گردآوری داده پیمایشی است که به روش علی -ارتباطی انجام

کشاورزی مرکز آموزش عالی امام خمینی استان البرز در سال

تحصیلی  1393-94به شمار  230تن بود که  144تن از آنان بر
اساس جدول کرجسی و مورگان و به شکل طبقه ای انتخاب

شدند .ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامهای متشکل از سه

بخش بود .بخش اول پرسشنامه شامل ویژگیهای فردی
دانشجویان ،بخش دوم پرسشنامه مربوط به سنجش قابلیت

اشتغال دانشجویان در هفت بعد مهارتهای؛ سوادآموزی و
حساب و کتاب ،تفکر انتقادی ،مدیریت ،رهبری ،بینفردی،

فنآوری اطالعات و تفکر نظام مند بود که از مقیاس روزنبرگ و

همکاران( ،)2012اقتباس شد.

بخش سوم پرسشنامه ،مربوط به اندازه گیری انگیزه

تحصیلی دانشجویان بود که از مقیاس انگیزه تحصیلی والرند و

شد .پایایی پرسشنامه با ضریب تتای ترتیبی نیز در نرم افزار R
مشارکتکنندگان تحقیق و برداشت یکسان از محتوای متغیرها
دارد (.)0/81≥Ө ≥0/91

جدول -1ضریب های پایایی برای مقیاسهای مورد بررسی
انگیزه تحصیلی
انگیزه
تفكر سیستمی
فناوری
مهارت حساب و كتاب
مهارت بینفردی
مدیریت
رهبری
تفكر انتقادی

تعداد متغیر آلفا کرونباخ
22
7
7
5
4
4
5
5

0/80
0/75
0/86
0/83
0/79
0/84
0/87
0/76

تتای ترتیبی
0/82
0/81
0/89
0/90
0/81
0/87
0/91
0/80

همکاران ( ،)1992استفاده شد .مقیاس های مورد استفاده در

با توجه به اینکه بر مبنای نمره حاصل از مقیاس والراند

روایی شکلی پرسشنامه از اعضای هیات علمی و دانشجویان

دو گروه با انگیزه باال و پایین تقسیم می شوند ،متغیر وابسته

تهران استفاده شد .طبق نظر هیر و همکاران( ،)2010برای

لجستیک دو وجهی برای جداسازی این سطح ها با استفاده از

تحقیق در قالب طیف لیکرت پنج قسمتی بودند .برای بررسی

تحصیالت تکمیلی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه
تحلیل عاملی اکتشافی سه کاربرد کاهش داده ،شناسایی

ساختار و رواسازی مقیاس در پژوهش های علوم اجتماعی

و همکاران( ،)1992پاسخگویان از نظر انگیزه تحصیلی به

تحقیق دارای دو سطح گسسته است .لذا از رگرسیون
اطالعات متغیر های مستقل تحقیق استفاده شد .در این نوع

از رگرسیون از نسبت برتری که نسبت ( )p-1(/pاست استفاده
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میشود و برای به دست آوردن مدل لجیت از این رابطه ،باید از

بیانگر این موضوع بود كه دادهها به طور طبیعی تمایل به قرار

دادهها بسته نرم افزاری  SPSSنسخه  23میباشد.

كیسر -مایر -الكین برابر  0/763به دست آمد كه نشان میدهد

آن لگاریتم گرفت .نرمافزار مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل

یافته ها

گیری در بیش از یك عامل را داشتند .مالك كفایت نمونهگیری
دادهها برای تحلیل مناسب هستند .آزمون كرویت بارتلت

با مقدار  747/79در سطح یك درصد معنیدار بود و نشان از

با توجه به یافتهها دانشجویان دختر با فراوانی 50/4

حداقل همبستگی برای اجرای تحلیل عاملی دارد .با استفاده

سنی پاسخگویان  24/73سال با انحراف معیار  7/11بود

یك كیسر-گاتمن است ،شش عامل استخراج شدند و دامنه

درصد و پسر  49/6درصد بودند .بر پایه سن ،میانگین
که بیشترین فراوانی مربوط به سنین کمتر از  30سال با

 84/7درصد از مشارکتکنندگان در تحقیق بود .همچنین

بیشترین فراوانی مربوط به دانشجویان مقطع کارشناسی
با  53/5درصد بود .میانگین نمره متغیر انگیزه تحصیلی در

از مالك نگهداری عاملهایی كه دارای ارزش ویژه بزرگتر از
اشتراك مربوط به گویهها در حد  0/529تا  0/816قرار دارد.

عامل اول با مقدار ویژه  3/44و تبیین واریانس  15/67به

عنوان مهمترین عامل استخراج شده كه با توجه به گویههای

قرار گرفته در آن تحت عنوان انگیزه ی نوطلبی و نوآوری نام

نمونه مورد مطالعه برابر  2/89و بیشترین فراونی مشاهده شده

گذاری شد و مشخص شد كه این عامل بیش ترین واریانس

انگیزه تحصیلی آنها در سطح متوسط قرار می گرفت(54/52

عامل دوم با مقدار ویژه  2/681و تبیین واریانس  12/188با

بود .به منظور شناسایی عامل های مرتبط با انگیزه تحصیلی،

مهارت نام گذاری شد .عامل سوم ،با مقدار ویژه  2/154و

برای متغیر انگیزه تحصیلی مربوط به دانشجویانی بود که نمره

درصد) .میانگین نمره قابلیت اشتغال در آنها نیز برابر 3/15
 22متغیر برای اندازه گیری آن وارد تحلیل عاملی اكتشافی

شدند .پیش از اجرای تحلیل ،با استفاده از آمار توصیفی،
همبستگی بین متغیر ها بررسی و متغیر ها پاالیش شدند.
نتیجه ی تحلیل عاملی اكتشافی با استفاده از روش تحلیل

مؤلفه اصلی و چرخش واریماكس بر روی  22متغیر شناسایی

متغیر های تعیین كننده انگیزه ی تحصیلی را تبیین می کند.

توجه به گویههای قرار گرفته در آن تحت عنوان انگیزه کسب

تبیین واریانس  9/789با توجه به گویههای قرار گرفته در آن
تحت عنوان انگیزه هیجانی ،نامگذاری شد .در نهایت ،شش

عامل استخراج شده توانایی تبیین  64/20درصد از واریانس
متغیر های وارد شده به تحلیل عاملی را از خود نشان داد

(جدول.)2

جدول -2مقدار ویژه ،درصد واریانس و بار های عاملهای مرتبط با انگیزه تحصیلی پس از چرخش عاملی
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عامل

متغیر

بار
عاملی

مقدار
ویژه

درصد درصد واریانس
انباشته
واریانس

انگیزه نوطلبی و
نوآوری

احساس اقتدار در موفقیت های کسب شده دانشگاهی
احساس رضایت بعد از انجام تکالیف سخت دانشگاهی
داشتن انگیزه برای اثبات توانایی تحصیلی خود به دیگران
عالقه به کسب تجربه در موضوعات جدید
لذت بردن از دستاور و ثمره فعالیت های تحصیلی
کسب شایستگی عملکرد در بستر آموزش های دانشگاهی

0/756
0/678
0/676
0/598
0/597
0/582

3/45

15/68

15/68

انگیزه کسب مهارت

کسب آمادگی الزم برای ورود به دنیای اشتغال به واسطه آموزش های دانشگاهی
داشتن گزینه های بهتر شغلی به واسطه آموزش های دانشگاهی
دسترسی به زندگی خوب به واسطه آموزش های دانشگاهی

0/792
0/709
0/550

2/67

12/19

27/862

انگیزه هیجانی

تداوم یافتن شوق اولیه ورود به دانشگاه در طول تحصیل
داشتن شور و شوق الزم برای ادامه فعالیت ها در دانشگاه
احساس مفید بودن زمان سپری شده در دانشگاه

2/154 0/755
0/734
0/663

9/789

37/651

انگیزه مالی

احساس وابستگی به مدرک دانشگاهی به منظور یافتن شغلی با درآمد باال
به منظور کسب دستمزد بهتر در آینده
برای داشتن یک شغل معتبر وابسته به مهارت دانشگاهی

2/058 0/734
0/716
0/586

9/354

47/005
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ادامه جدول2
عامل

متغیر

بار
عاملی

انگیزه یادگیری

کسب لذت و رضایت از یادگیری چیزهای جدید
لذت بردن از تجرب ه موضوعات موردعالقه  ،به واسطه توسعه علمی

انگیزه كسب مدرك

تجربه یک احساس خوب به دلیل موفقیت در یک درس به عنوان بخشی از مدرک 0/816
دانشگاهی
0/554
کسب موفقیت در طی مدارج دانشگاهی به تنهایی

مقدار
ویژه

درصد درصد واریانس
انباشته
واریانس

1/901 0/708
0/529

8/642

55/647

1/884

7/562

64/209

در مرحلـه بعـد بر اسـاس مقیاس اسـتاندارد مورد اسـتفاده

پرسشـنامه هفـت عاملـی بـرای اندازهگیـری قابلیـت اشـتغال

اکشـتافی شـدند .بـا اسـتفاده از روش تحلیل عاملی اكتشـافی

 0/42تـا  0/74قـرار داشـت .عامـل اول ،با مقدار ویـژه  4/43و

شـد كـه دادههـا به طـور طبیعـی تمایل به قـرار گیـری در بیش

شـد .عامـل دوم ،بـا مقدار ویـژه  3/61و تبییـن واریانس 9/78

مهارت اشـتغال 37 ،متغیر آشـكار مربوطه وارد تحلیل عاملی

بـا رویکرد تحلیـل مؤلفه اصلی و چرخش واریماكس مشـخص

از یـك عامـل را داشـتند .ملاك كفایـت نمونـه گیـری كیسـر-
مایـر -الكیـن برابـر 0/83بـه دسـت آمـد كـه نشـان میدهـد
دادههـا بـرای تحلیل مناسـب هسـتند .آزمون كرویـت بارتلت

بـا مقـدار آمـاره  1982/95در سـطح یـك درصـد معنـیدار بود
و نشـان از حداقـل همبسـتگی بـرای اجـرای تحلیـل عاملـی

داشت.

هـم خوانـی دارد .دامنـه اشـتراك مربـوط بـه گویههـا در دامنه

تبییـن واریانـس  11/98بـه عنـوان مهمتریـن عامل اسـتخراج
دومیـن عامـل و بـا توجـه بـه متغیرهـای قـرار گرفتـه در آن بـا

سـازه بعـد فنـاوری قابلیت اشـتغال هـم خوانی داشـت.

عامـل سـوم بـا مقـدار ویـژه  3/29و تبییـن واریانـس 8/89

اسـتخراج شـد كـه بـا توجـه بـه گویههـای قـرار گرفتـه در

آن بـا زیربنـای عاملـی بعـد مهارتهـای حسـاب و كتـاب
قابلیـت اشـتغال تطابـق دارد .سـایر عامـل هـا و متغیـر هـای

بـا اسـتفاده از مالك نگهـداری عاملیهایی كـه دارای ارزش

آشـکار مرتبـط در جـدول  3آمـده انـد .بـر منبـای نظـر هیـر و

در بین  37شـاخص آشـكار ،واضحترین اسـتخراج را به دسـت

هـای دیگـر بیـش از عامل مربـوط به خـود بـود ،از تحلیل کنار

ویـژه بزرگتـر از یك كیسـر-گاتمن اسـت ،راه حـل هفت عاملی
میدهـد كـه دقیقـا بـا زیـر بنـای عاملـی مـورد اسـتفاده در

همـکاران( ،)2010متغیـر هایـی کـه بـار عاملـی آنهـا بـا عامـل
گذاشـته شـدند.

جدول -3مقادیر ویژه ،درصد واریانس و بار های عاملهای مرتبط با قابلیت اشتغال پس از چرخش عاملی
عامل

متغیر

تفكر سیستمی آگاهی از فرآیند های به هم وابسته اجتماعی ،سازمانی و نظامهای تکنولوژی
تشخیص روشها و اثرات آنها روی کارکرد نظام ها
پیشنهاد برای تغییر سیستمهای موجود( بهبود تولیدات و خدمات و توسعه
سیستمهای جدید و یا جایگزین)

چگونگی ارزیابی عملکرد کارآمد اجتماعی ،سازمانی و نظام های فن آوری

عاملی

مقدار
ویژه

درصد

واریانس

انباشته

0/417

4/436

11/989

11/989

0/517
0/601
0/679

چگونگی موثر تر نمودن عملکرد اجتماعی ،سازمانی و سیستمهای فنآوری

0/702

درک تعامل و روابط متقابل یک سیستم در قالب اقتصاد جهانی

0/733

انتخاب روشها ،ابزار و یا تجهیزاتی شامل رایانه و فنآوری مرتبط

0/650

درک روابط متقابل سیستمی که درون سازمان است

فناوری

بار

درک هدف کلی و روش مناسب برای راه اندازی و بهرهبرداری از تجهیزات

درصد واریانس

0/694

*0/368

3/619

9/781

21/770
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ادامه جدول3
بار

عامل

متغیر

فناوری

حل مشکالت با استفاده از تجهیزاتی شامل کامپیوتر و فنآوریهای دیگر

0/568

سازماندهی ،پردازش و حفظ سوابق کتبی(دیجیتالی نمودن سوابق و دیگر فرمهای

0/604

تجزیه و تحلیل اطالعات و گزارش نتایج به صورت شفاهی ،کتبی ،گرافیک ،تصویری و

0/681

استفاده از کامپیوتر برای به دست آوردن ،سازماندهی ،تجزیه و تحلیل و انتقال

0/572

مهارت حساب حل محاسبات و مشکالت عمومی رویکردی پایه با تکنیکهای مختلف ریاضی
سازماندهی ایدههای اساسی و مهم
و كتاب

0/565

عاملی

توانایی شناسایی نیاز اطالعاتی خاص ،کسب انها و بررسی اعتبار آنها
اطالعاتی)

یا روش چندرسانهای
اطالعات

سازماندهی افکار عمومی ،ایدهها ،و پیامهای نوشته شده( ایجاد اسنادی مانند
حروف ،جهت ،راهنما ،گزارشها ،نمودارها و نقشهها)
توجه  ،تفسیر و واکنش به پیامهای کالمی /نشانهها

مهارت

کمک به دیگران در یادگیری

*0/052

0/796

کار با افرادی با پیشینههای مختلف

طراحی و اولویت بندی فعالیتها برای رسیدن به یک هدف

*0/176
0/302

استفاده یا فراهم نمودن بودجه ،پیشبینی و مستند سازی در یک پروژه
ت و عملکرد و در نهایت ارائه بازخورد
ارزیابی مهار 

0/347

2/936

7/935

46/822

*0/114

2/930 0/441

تعیین اهداف شخصی ،نظارت بر پیشرفت ،خود کنترلی و خود نظارتی

0/803

سطح باالیی از تالش و پشتکار برای دستیابی به هدف

0/739

مشخص نمودن اهداف و محدودیتها(فکر کردن به ریسک و ارزیابی و انتخاب آنها)

0/465

خلق ایدههای جدید

8/221

38/887

*0/393

0/591

خودباوری و حفظ نگرش مثبت

8/897

30/666

0/531

کمک به تالشهای گروهی

ترغیب کردن و متقاعد کردن دیگران ،با ارائه ایده ها

تفكر انتقادی

3/292

3/042 0/704

کسب اطالعات ،ذخیره سازی آن ،و استفاده از ابزار یا فضای کارآمد

رهبری

3/619

9/781

21/770

مکانیابی ،درک ،و تفسیر اطالعات اساسی نوشته شده در اسنادی مانند کتابهای

تفاهم ،دوستی ،سازگاری ،همدلی ،یکدلی و ادب در شرایط گروهی
مدیریت

*0/368

واریانس

انباشته

0/752

راهنما ،نمودارها و جداول

بینفردی

0/588

مقدار

درصد

ویژه

درصد واریانس

7/918

54/739

*0/179
*0/260

تشخیص راه حل مشکالت و اجرای یک برنامه عملی مرتبط

پردازش عالمتها ،تصاویر ،نمودارها ،اشیاء و اطالعاتی از این دست

کسب دانش و مهارتهای جدید از منبع های نوشتاری متعدد و منبع های اصلی

کشف قاعده کلی حاکم بر رابطه بین دو یا چند شی و استفاده هنگام حل مشکل

*0/157

2/454

6/632

61/372

*0/215
0/609

*0/357

بـا محاسـبه ضرایـب همبسـتگی و اطمینـان از وجـود

سـطوح انگیـزه تحصیلـی دانشـجویان بهـره گرفتـه شـد .در

بـرای بررسـی نقـش ابعـاد قابلیـت اشـتغال در تفکیـک

همـکاران( ،)1992و بـا اسـتفاده از میانگیـن نمـره ی انگیـزه

روابـط بیـن متغیـر هـای تحقیـق ،از رگرسـیون لجسـتیک
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تحصیلـی ،نمونـه مـورد مطالعه به دو گـروه با انگیـزه تحصیلی

آزمون هوسـمر و لمشـو  3بررسـی می كند آیا احتمالهای

متغیر وابسـته یک متغیر گسسـته دو وجهی اسـت از رگسـیون

دارد یـا خیـر؟ بـرای تابع بهدسـتآمده مقـدار آن برابـر 10/47

بـاال و انگیـزه تحصیلـی پاییـن تقسـیم بنـدی شـد .از آنجـا که

لجسـتیک دو وجهـی بـرای تفکیک سـطوح متغیر وابسـته و با
اسـتفاده از متغیـر های قابلیت اشـتغال دانشـجویان اسـتفاده

پیشبیـن شـده بـا احتمالهـای مشاهدهشـده هـم خوانـی
بـود کـه دارای درجه آزادی  8و سـطح معنـیداری  0/231بود

كـه فـرض صفـر آن مبنـی بـر پیشبینـی احتمالهـای واقعـی

شـد .مقـدار كای اسـكویر بـرای تابـع لجسـتیک برابـر 45/73

پذیرفتـه میشـود .لـذا میتـوان نتیجهگیـری کـرد کـه بیـن

نشـان میدهـد که عملكـرد تابـع با متغیرهـای پیشبیـن بهتر

هماهنگـی الزم برقـرار و نتایج قابل تفسـیر اسـت .مقدار شـبه

بـود كـه با درجـه آزادی  9در سـطح یك درصد معنـیدار بوده و

از عملكـرد تابـع با مقدار ثابت بهتنهایی اسـت .دومین سـنجه
مطلـق آزمـون نسـبت درسـت نمایـی اسـت كـه معلـوم میکند

آیـا پیشبینـی متغیـر وابسـته بهوسـیله متغیرهـای مسـتقل

بهتـر از پیشبینـی بـر پایـه شـانس و تصـادف اسـت؟ مقـدار

بیشـینه درسـت نمایـی  Log Likelihood -2 =108/28بـود
كـه مبنایـی محكـم بـرای مقایسـه بـا مدلهـای رقیـب اسـت.

مقدارهـای مشاهدهشـده بـا پیشبینیشـده بـر پایـه ایـن تابع
 Rنـاگل كـرك برابـر  0/445و كاكـس و اسـنل برابـر 0/318

2

بهدسـتآمده .ایـن مقدارهـا مبنایـی بـرای مقایسـه بـا دیگـر
مدلهایـی اسـت که در دیگر موقعیتهای پژوهشـی به دسـت
مـی آیـد .بر پایه تابـع لجیت برآورد شـده دارای نـرخ موفقیت

پیشبینـی كلـی برابـر  64/4و درسـتی تفکیـک تـا 84/2درصد
است.

جدول -5خالصه رگرسیون لجستیک انگیزه تحصیلی بر پایه متغیر های قابلیت اشتغال
حدود اطمینان  0/95برای(Exp. (B
متغیرهای پیشبینی كننده

B

مهارت حساب و كتاب

-0/019

0/120

مدیریت

0/038

0/105

مهارت بینفردی

0/026

تفكر سیستمی
معدل(کنترل)

سن(کنترل)

مقدار ثابت تابع لجیت

-0/029

0/100

0/451

0/151

-0/006

0/05

0/051

-0/057
-9/13

0/874

0/98

0/775

0/129

0/719

1/03

0/845

1/27

0/168

0/682

1/02

0/905

1/16

0/945

0/350

2/55

0/107

2/53

تفكر انتقادی

رهبری

0/112

1/18

0/961

1/46

.S.E

Wald

0/171

فناوری

.Sig

(Exp. (B

كران پایین

كران باال

0/064

0/040
0/507
2/07

0/087
0/025
8/87

0/017
1/62

0/012
19/33

بر پایه داده های جدول 5میتوان تابع لجیت را به شرح زیر نگاشت:

0/768

0/003
0/898
0/202
0/911
0/001

0/97

0/798

1/57

1/16

0/994

0/90

1/05

0/973

---

---

1/18
1/24
2/11
1/09
1/13
---

)(X1)450/0+13/9- = Ln (p/ (1-p

کـه در آن  Pاحتمـال برتـری انگیـزه تحصیلـی بـاال و X1

( Exp(Bنمایـش دادهشـده اسـت برابـر 1/57اسـت کـه مقدار

تابـع لجیـت بهتنهایی تفسـیر نمیشـود ،بایـد از تابـع لگاریتم

در انحـراف معیـار متغیر مهـارت رهبری می تواند شـانس قرار

نمـاد مهـارت رهبـری ،مـی باشـد از آنجـا کـه مقـدار بتـا در
گرفـت ،و در نتیجـه از تابعنمایـی بـرای تفسـیر ضریـب هـای

اسـتفاده میشـود .نتایـج نشـان داده انـد کـه متغیـر مهـارت
رهبـری دارای ضریـب  0/450بـوده و مقـدار آمـاره والـد بـرای

آن در سـطح یـك درصـد معنـیدار اسـت .پـس مقـدار نسـبت

برتـری آن قابـل تفسـیر و ارزش اسـت .این مقدار کـه با عنوان

بسـیار قابلتوجهـی اسـت و نشـان میدهـد یـک واحـد تغییـر
گرفتـن در گـروه انگیـزه تحصیلـی باال را تـا  1/57برابـر افزایش

دهـد .نتایـج رگرسـیون لجسـتیک نشـان داد کـه سـایر ابعـاد

قابلیـت اشـتغال سـهم قابـل توجهـی در پیـش بینـی انگیـزه
تحصیلـی دانشـجویان ندارنـد.

مقـدار منفـی ضریـب ثابـت تابـع نیـز نشـان مـی دهـد کـه
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تابـع لجیـت بـرای پیـش بینی افـرادی بـا انگیـزه تحصیلی باال
عملکـرد بهتـری دارد.

بحث و نتیجهگیری

آنچـه وجـود تجـارب یادگیـری عملـی در انگیـزه تحصیلـی
فراگیـران را سـبب مـی شـود ،کسـب مهـارت هـای رهبـری در

زمینـه تخصصـی دانشـجو اسـت.

بر اساس نظریه قابلیت اشتغال نایت و یورک(،)2004

بر خالف پژوهش های پیشین که بر عوامل موثر بر توسعه

بخشی از قابلیت اشتغال میتواند به وسیله تجارب پیشین

قابلیت اشتغال بر انگیزه تحصیلی فراگیران در فضایی که

پس از دانشآموختگی و محل کار ایجاد شود .لذا قسمتی از

قابلیت اشتغال تمرکز کرده اند ،در این پژوهش بررسی اثر
داشتن شغل آینده مهمترین دغدغه دانشجویان کشاورزی
است ،مورد توجه قرار گرفت .فراگیری که در اثر ناتوانی در

ترسیم مسیر شغلی آینده خود فاقد انگیزه تحصیلی شده
است را نمی توان یک خروجی موثر برای نظام آموزش عالی
دانست و از این رو ممکن است در مسئولیت های اجتماعی

آموزش عالی در قبال توسعه جامعه خللی ایجاد گردد .بر پایه
یافته های پژوهش هایی چون نیلسون ( ،)2009گرانی و منون

و همکاران ( ،)2012امروز می دانیم که اگر دانشجویی به این

نتیجه برسد که ،فعالیت تحصیلی یا شغلی او دست یابی به
اهداف و نیازهایش را در پی ندارد ،نیروی روانشناختی انگیزه
وی کاهش می یابد و صدمات انگیزشی رخ می دهد .تا آن جا

که فرد از نظر شناختی در ادامه فعالیت خود دچار تردید می

شود.

فرد در زمان دانشجویی و بخشهای دیگری از آن در دوران
آن که در هنگام تحصیل رخ می دهد می تواند مبنایی برای

ترغیب دانشجو به استخدام باشد که افزایش انگیزه تحصیلی
دانشجو را در پی دارد .بر پایه مطالعه پوکاس( ،)2015بین

انتظارات دانشجویان و قوانین و اهداف سازمانی مرکزهای

آموزش عالی ارتباط وجود دارد .لذا تمرکز مراکز آموزش
عالی کشاورزی بر روی ابعاد قابلیت اشتغال به ویژه مهارت

های رهبری می تواند انتظارات دانشجویان را به شکلی
پوشش دهد که منجر به افزایش انگیزه تحصیلی آنان شود .از

سوی دیگر بر اساس پژوهش روحی و همکاران( ،)1392بین

خودکارآمدی و انگیزه تحصیلی رابطه معنی داری وجود دارد.
حال اگر کسب مهارت رهبری حین یادگیری مبتنی بر کار

را نوعی احساس خودکارامدی بدانیم ،می توان استنباط کرد
که تقویت مهارت های رهبری به واسطه برنامه درسی می

ایـن مطالعـات نشـان داده انـد کـه اختلال در انگیزش می

تواند نقشی محوری ،در افزایش انگیزه تحصیلی دانشجویان

و مقدمـات بدبینـی ،اضطـراب ،افسـردگی و مشـکالت روانـی

برنامه درسی و توسعه قابلیت های فردی رابطه مثبتی وجود

تواند در سـطح احساسـات و رفتار سـبب بروز مشـکالتی شـده
و همچنیـن افـت چشـمگیر در عملکـرد فـردی ،اجتماعـی و

شـغلی را فراهـمآورد و بـر عملکـرد تحصیلـی دانشـجویان نیز

تاثیـر منفـی میگذارد .بـر این اسـاس این پژوهش به بررسـی
نقـش ابعـاد قابلیـت اشـتغال در انگیـزه تحصیلی دانشـجویان

کشـاورزی پرداخـت .در راسـتای ایـن هـدف نتیجـه ی

رگرسـیون لجسـتیک نشـان داد کـه از میـان بعـد هـای قابلیت

اشـتغال ،داشـتن مهـارت رهبـری مهمتریـن عامـل ارتقـای
انگیـزه تحصیلی دانشـجویان کشـاورزی اسـت .پژوهش هایی
چـون پیلای و همـکاران( )2012و تـرد و مک ایـون( )2015و

آقاپـور و همـکاران( ،)1391نیـز نشـان داد کـه وجـود تجـارب
شـغلی و یادگیـری مبتنـی بـر کار مـی توانـد سـبب افزایـش
قابلیـت اشـتغال فراگیـران شـود و از ایـن رو بـه نظـر مـی رسـد
آنچـه در ایـن محیـط هـا بـه دسـت مـی آیـد مهـارت رهبـری
اسـت .بـر اسـاس ایـن نتیجـه پژوهـش مـی تـوان دریافـت کـه
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داشته باشد .زیرا که نتیجه مطالعات نشان داده بین محتوای

دارد (آقاپور و همکاران .)1393 ،بر پایه پژوهش منون و

همکاران( ،)2012می دانیم انتظارات دانشجویان از آنچه
به دست خواهند آورد ،از مشاهده وضعیت سایر فراگیران و

مهارت های کسب شده توسط آنان شکل می گیرد .لذا فقدان

سرمایه گذاری الزم برای توسعه انگیزه تحصیلی فراگیران می
تواند نظام انگیزشی حاکم بر فراگیران را در زمان تحصیل

تحت تاثیر قرار دهد .بر اساس یافته های این تحقیق پیشنهاد

های زیر قابل ارائه است:

 -1بـا توجـه به نقش مهارت رهبـری در فراگیران و در رابطه

بـا انگیـزه تحصیلـی آنهـا پیشـنهاد می شـود بـا کمـک خواهی
از صاحـب نظـران برنامـه ریـزی درسـی و مدیریـت آموزشـی،

بازبینـی در برنامـه درسـی نظـام آمـوزش عالـی کشـاورزی بـا

محوریـت توسـعه مهـارت هـای رهبـری در دانشـجویان در

دسـتور کار قـرار گیـرد.
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 -2با توجه به اینکه رابطه بین قابلیت اشتغال و انگیزه

نماید .مهمترین محدودیت تحقیق حاضر خود اظهاری بودن

است که افرادی که دارای خود تعیینی هستند در ترسیم آینده

انگیزه تحصیلی توسط حداقل دو مقیاس به شکل موازی

تحصیلی در حلقه مهارت های رهبری رخ می دهد ،مشخص
شغلی خود نیز موفق تر عمل می کنند .از اینرو پیشنهاد می

شود ضمن تقویت انجمن های علمی دانشجویی و برگزاری

نشست های تخصصی ،زمینه حضور فعاالن بخش کشاورزی

در نظام آموزش عالی فراهم و تسهیل گردد.

پرسشنامه است .لذا پیشنهاد می شود در مطالعه ای دیگر
صورت گیرد .در این رابطه استفاده از روش های طولی نیز
قابل توصیه است .همچنین به علت وجود احتمال یک

ناهمگنی در بین فراگیران ،سایر متغیر هایی که به نوعی می

توانند تاثیر قابلیت اشتغال بر انگیزه تحصیلی را تعدیل کنند

 -3نظر به اینکه مهارت رهبری قابلیت اشتغال در تالش

مورد بررسی قرار گیرند .همچنین با مطالعه قابلیت اشتغال

است لذا پیشنهاد می شود در کالس های مهارت های تدریس

هستند  ،می توان به نتایج دقیق تری رسید و به این سوال هم

مثبت برای آینده ،خلق ایده ها و داشتن خودباوری استوار
برای اعضای هیات علمی جوان روش های چگونگی انتقال
این مهارت به اعضای هیات علمی منتقل گردد.

در بین دانشجویانی که دارای خود تعیینی درونی و بیرونی
پاسخ داد که آیا قابلیت اشتغال تنها برای افراد دارای خود

تعیینی بیرونی نقش آفرین است یا افراد دارای خود تعیینی

-4همچنیـن بـا توجـه بـه اینکـه مهـارت رهبـری بـه خلـق

درونی هم از آن متاثر هستند؟ همچنین چرایی نداشتن رابطه

مـی شـود در مطالعـه ای تطبیقـی مـدل هـای موفـق جهانـی

می تواند مساله پژوهشی دیگری باشد زیرا که به لحاظ نظری

فضایـی بـرای توسـعه نگـرش مثبـت وابسـته اسـت ،پیشـنهاد

در ایـن رابطـه مـورد توجـه قـرار گیرنـد و سـاختارها و تجـارب

موفـق در تعریـف سـاختار هـای آموزشـی لحـاظ گـردد .راه
انـدازی دفاتـر مرتبـط بـا رصـد قابلیـت اشـتغال فراگیـران در

سایر ابعاد مهارت اشتغال با انگیزه تحصیلی دانشجویان نیز
ارتباط منطقی بین آنها برقرار است.
پی نوشت ها

ایـن رابطـه قابـل توصیـه اسـت.

1- Self-Determination
2- Workplace learning

هر پژوهشی با محدودیت هایی رو برو است که بیان آنها

3- Hosmer and Lemeshow test

برای سایر محققان می تواند ایده های پژوهشی را طرح

منبعها
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Abstract
Students educational motivation and concerns for future employment are interlocked and higher education institutions play vital role in this issue. In align with this issue, current research focused on
employability skills as an inner drive for agricultural students educational motivation. Statistical population was composed of 230 agricultural students at Imam Khomeini Higher Education Center in Alborz
Province. from that 144 students were selected based on Krejcie and Morgan table and through stratified
sampling technique. The research instrument was a questionnaire that its face validity and its reliability
were secured prior to the main data collection phase (Ordinal Theta ranged from 0.81 to 0.91). Exploratory Factor Analysis (EFA) and binary logistic regression were the prime statistical methods applied
by SPSS 23. Factor analysis showed that students educational motivation is detected in six dimensions
including; motivation and innovation, motivation and professional base, emotional motivation, financial
incentive motivation, motivation to learn and motivation to get the degree. Also, motivation and innovation were the most variance extracted in these dimensions. The results of logistic regression analysis
showed that students educational motivation dependents to some dimensions of employability including
leadership skills. Hence, curriculum concentration on leadership skills could result in students' educational motivation and achievement.
Index Terms: Employability, educational motivation, agricultural students and motivation and inno-

vation.

Corresponding Author: A. Alambeigi
Email:

alambaigi@ut.ac.ir

Received: 16/12/2016 ; Accepted: 16/08/2016

JOURNAL OF AGRICULTURAL EDUCATION ADMINISTRATION RESEARCH

62

