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 - 1مدرس مركزتحقیقات وآموزش كشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی
 -2مدرس مركزتحقیقات وآموزش كشاورزی منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده

نگرش دانشجویان یكی از مهم ترین عامل های انگیزشی است كه به تدریج درطول زمان تبدیل به هنجارمی شود .نگرش ها

نقش بسیار مهمی در شكل گیری رفتارها وزمینه یابی اشتغال دانش آموختگان دارند .هدف این پژوهش ،بررسی نگرش دانش

آموختگان علمی كاربردی كشاورزی نسبت به مؤلفه های آموزشی وتعیین عامل های تاثیرگذاربرآن است .جامعه ی آماری470
تن دانش آموختگان مرکزآموزش جهادكشاورزی خراسان رضوی درپایان سال تحصیلی 1391-1392بود .نوع تحقیق توصیفی

وگذشته نگر می باشد .گردآوری داده ها برپایه ی پرسشنامه محقق ساخته ،به صورت تمام شماری انجام گرفت .روایی پرسشنامه
بانظرسنجی ازسه تن ازمتخصصان موضوعی وپایایی آن با استفاده ازضریب تتای ترتیبی( )ѳ=./86بررسی وتاییدشد .تحلیل

عاملی مؤلفه های-آموزشی ،درسه حوزه ی شناختی(دانشی)،احساسی -عاطفی(بینشی)ومهارتی(رفتاری)انجام شد .تحلیل

متغیرهاوتعیین عامل های تاثیرگذاربرنگرش با استفاده ازمدل رگرسیون پروبیت چندگانه صورت گرفت .نتایج نشان دادندكه
نگرش دانش آموختگان زن بیشترازنوع نگرش تلفیقی وتاحدودی بینشی بوده و دانش آموختگان مردنیزبیشتردارای نگرش

رفتاری اند.هم چنین استفاده كنندگان ازسهمیه آزاددارای نگرش شناختی ودانش آموختگان دارای سن پایین تربیش
تردارای نگرش احساسی -عاطفی بودند.

نمایه واژگان :نگرش دانش آموختگان ،مؤلفه های آموزشی  ،دانش آموخته علمی كاربردی كشاورزی ،پروبیت چند گانه.

نویسندهی مسئول :حسین روحانی

رایانامهH_rohani2020@yahoo.com : :

دریافت 94/5/4 :پذیرش95/05/26 :
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شماره  ،37تابستان 1395

مقدمه

علمـی -كاربـردی انتظـار می رود كـه در طـول دوران تحصیل،

نگـرش هاجنبـه هـای مهمـی اززندگـی عاطفی واحساسـی

برنامه هایی برای ایجاد شـرایط انگیزشـی فراگیران ،كاربسـت

هـا واشـیا نظرهـای ویـژه ای داردكـه ناشـی از اطلاع وگرایش

فراهـم سـازند .دانـش آموختگان بهتریـن منبع بـرای ارزیابی

هرفـرد را تشـكیل مـی دهنـد ،زیـرا هـر فرد نسـبت به اندیشـه
بـه كاربـردآن هااسـت .شـكل گیـری نگـرش ها،بـه شـرایط

جسـمی،اطالع دهنـده ها،وضعیـت اجتماعـی وشـخصیت
فردمرتبـط اسـت .نگـرش دارای سـه جـز شـناختی،

یادگیـری هـا ،هـم چنیـن ایجـاد نگـرش مثبـت درآنـان را
دانشـگاه هـا و موسسـه هـای آمـوزش عالی هسـتند ،زیـرا می

توانندآموختـه هـای خـودرا در محیـط كار به-آزمایش وتجربه
بگذارندونقطـه هـای قـوت وضعـف این آمـوزش هـا را دریابند

احساسی(بینشـی) وآمادگـی بـرای عمل(رفتاری)اسـت.

(میركمالـی.)1372 ،

دربـاره یـك جسـم یـا اندیشـه اسـت وبراطالعـات ،واقعیـت

انجـام گرفتـه اسـت بـه بررسـی نظردانـش آموختـگان دربـاره

نگـرش شـناختی شـامل انگیـزه هـا وباورهـای شـخصی

هاودانسـتنی هـا داللـت دارد.نگـرش احساسـی بـه هیجـان
هایـی گفتـه مـی شـودكه ممكـن اسـت خـوش آیندیاناخـوش

آیندباشـند.آمادگی بـرای عمـل جزورفتـاری اسـت كه نسـبت
بـه موضـوع نگـرش صـورت مـی گیرد(كریمـی .)1373،

بیشـتر تحقیقاتـی كـه در زمینـه نگـرش دانـش آموختـگان

ی درس هـای دوره آموزشـی مربوطـه بـوده اسـت وکـم

تردرزمینـه ی موضـوع ایـن تحقیـق انجـام شـده انـد .امیـدی
وهمـكاران ( ،)1391درپژوهـش دانـش و نگـرش دانشـجویان
و دانـش آموختـگان رشـته هـای پزشـكی ،نشـان دادندكـه

نگـرش دانشـجو یكـی از مهـم تریـن عامـل هـای انگیزشـی

متغیرهـای سـطح تحصیلات و پیشـینه ی كاربـر نگـرش

بـه دانشـجویان تـازه وارد منتقـل مـی شـود ودرنهایـت درونی

( ،)1386میـزان تاثیـر مؤلفـه هـای آموزشـی در توانمنـدی

اسـت كـه بـه تدریـج در طـول زمـان تبدیـل بـه هنجارشـده و

مـی شـود .نگـرش مثبـت به عنـوان یـك عامـل مهـم دركارایی
ویادگیـری ورضایـت از رشـته تحصیلـی و زندگـی و اشـتغال
بـه شـمار مـی رود .برعكـس ،نگـرش منفـی دانشـجو ،كاهـش

كارایـی وپاییـن آمـدن سـطح انگیـزه ونارضایتـی از رشـته
تحصیلـی رابـه دنبـال دارد.

افـراد تاثیـر معنـاداری نـدارد .خسـروی پوروهمـكاران

كارآفرینانـه دانشـجویان مراكزآمـوزش علمـی و كاربـردی

كشـاورزی را بررسـی كردنـد و نتیجـه گرفتندكـه بیـن رونـد
سـن و نگـرش منفـی دانـش آموختـگان همبسـتگی مثبـت

ومعنـی داری وجـوددارد .نظـری كتولـی( )1384درپژوهـش

چالـش هـای اشـتغال دانـش آموختگاندانشـگاه هـا ،جـذب

درنتیجـه شـناخت و سـنجش نگـرش هـا نسـبت بـه

دانـش آموختـگان دانشـگاه هاومركزهـای آمـوزش عالـی

هـا و مدیریـت آموزشـی مركزهـا و شناسـایی نقطـه ضعـف

هایـی دانسـته كـه بخشـی ازآن هـــا مـی بایسـت درطـول

مؤلفـه هـای برنامـه آموزشـی مـی توانـد بـر سیاسـت گـذاری

هـای برنامـه هـای آموزشـی موثرواقـع شـود .برنامـه ریـزی
آموزشـی بـه عنـوان یـك تخصـص درپـی مفهومـی كـردن
پدیـده هـا و بـه منظورآسـان سـازی یاددهـی ویادگیـری
اسـت كـه بـه عنـوان فراینداجـرای اثربخـش دوره آموزشـی،
بیانگـرآن اسـت كـه عامـل هایـی چـون طراحی،گزینـش

فناوری،مدرسـان،فراگیران،زمان

و

مكان-اجـراوروش

آمـوزش چگونـه مدیریـت شـوندتاباآمیختن آن هـا بهتریـن
كیفیـت وبهـره وری بدسـت آیـد (برزگرومـرادی  .)1374،از
نگـرش هـا مـی تـوان بـه عنـوان یـك عامـل انگیزشـی درجهت
تقویـت وبهبودفعالیـت هاوبرنامـه ریـزی هـای آموزشـی

سودجسـت تـا زمینـه های بـه كارگماری در راسـتای رشـته ی

تحصیلـی را بیـش ازپیـش فراهـم سـازد .ازمركزهـای آموزش

كشـوردربازاركاررا منـوط بـه داشـتن توانائـی هاوویژگـی
دوران تحصیـل در دانشـگاه ایجـاد شـود .قـادری وهمـكاران

(،)1381در بررسـی عامـل هـای موثـر برنگـرش دانشـجویان
علـوم پزشـكی دانشـگاه بیرجندنشـان دادندكـه عامـل هایـی
چـون شـیوه ارزشـیابی،كمبودامكانات پژوهشـی ،نبودامنیت

شغلی،دشـواری گذرانـدن طرح،ضوابـط وبرنامـه ریـزی هـای

آموزشـی ازمهـم تریـن عامـل هـای ایجادكننـده نگـرش منفی
دانشـجویان نسـبت بـه رشـته تحصیلـی بـوده ولـی احسـاس

مطلـوب بـرای كمـك بـه بیمـاران وجلـب رضایـت اطرافیـان
ازمهـم تریـن عامـل هـای نگـرش مثبـت در گزینـش رشـته

پزشـكی بـود.

شاهرودی وهمكاران( ،)1386درپژوهشی با هدف

بررسی نگرش دانشجویان تحصیالت تكمیلی كشاورزی
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پیرامون كار كشاورزی به عنوان شغل-آینده  ،نشان دادند

آموختـگان نسـبت بـه مؤلفـه های آموزشـی بود که با اسـتفاده

خوددرسطح ضعیف 6/48 ،درصددرسطح متوسط5/27 ،

شد.روایی-پرسشـنامه بانظرسـنجی ازسـه تـن از متخصصـان

قرار رشته ی-كشاورزی در آزمون ورودی سراسری و مقطع

وسـیله یـک تحقیـق پیش-آهنـگ  50نسـخه ازآن تکمیـل

كه نگرش كلی7/19درصدازدانشجویان پیرامون شغل آینده

درصد درسطح خوب وفقط  2/4درصد در سطح بسیار خوب
تحصیلی بانگرش به اشتغال در مناطق روستایی رابطه معنی

داری وجود دارددارند .تحلیل همبستگی نشان دادکه بین

متغیرهای تجربه فعالیت كشاورزی ودیدگاههای اقتصادی،
فرهنگی ،اجتماعی و آموزشی دانشجویان با دیدگاه رفتاری

ازده گویه نگرشـی در قالب طیـف پنج درجه ای لیکرت تدوین
موضوعـی تاییدشـد.برای سـنجیدن اعتبارپرسشـنامه،به

شـد .جامعـه ی آمـاری ایـن پژوهش ،همـه دانـش آموختگان

مقاطـع كاردانـی وكارشناسـی دوره هـای علمـی – كاربـردی

مركزآمـوزش جهادكشـاورزی خراسـان رضـوی بـه شـمار470
تن بودندکه درپایان سـال-تحصیلی1392-1391برای تسـویه

آنان پیرامون آینده شغلی خودارتباط مثبت و معنیداری-

حسـاب بـه مرکزمراجعـه كـرده بودنـد .باتوجـه بـه ایـن کـه

دانشجویان كشاورزی دانشگاه فردوسی به اشتغال در روستاها

بـرای سـنجش اعتبـارآن از ضریـب تتـای ترتیبی اسـتفاده

وجوددارد.تبرایی و قاسمی()1385

دربررسی نگرش

وعامل های مؤثربرآن نشان دادند،كه بیشتردانشجویان

موردبررسی عالقه مند به كاردرمناطق روستایی بوده اند.

سـواالت درقالـب طیـف لیکـرت طراحـی شـده بود.

شـدکه ѳ=./86بـه دسـت آمدکـه گویـای اعتبـار قابـل قبـول

پرسشـنامه بـود .متغیرهـای مسـتقل تحقیـق شـامل:جنس،

بیـن متغیرهـای جنس،رشـته ی تحصیلی،سـال ورودبـه

سـن ،میانگیـن دیپلـم ،سـهمیه پذیـرش ،عالقـه بـه رشـته و

میزان رضایت از گزینش رشـته ی كشـاورزی ،اولویت گزینش

آموختـگان نسـبت بـه مؤلفـه هـای آموزشـی می باشـد .مولفه

دانشـگاه ،محـل سـكونت ،پیشـینه ی سـكونت در روسـتا،

ر وبیـش تریـن پاسـخ گویـان عامـل هـای دوری از اعضـای
خانـواده و پاییـن بـودن سـطح درآمددرروسـتاهارابه عنـوان

مهـم تریـن عامـل هـای نبودامـكان جـذب دانـش آموختـگان

كشـاورزی بـه فعالیـت درروسـتاها برشـمرده اند.اینـک بـا
توجـه بـه اهمیـت نگـرش هـای دانـش آموختـگان نسـبت

بـه مؤلفـه هـای آموزشـی در به-كارگمـاری آنـان درراسـتای

رشـته ی تحصیلی،هـدف كلـی ایـن پژوهـش بررسـی عامـل
هـای موثربرنگـرش دانـش آموختـگان علمـی  -كاربـردی
نسـبت بـه مؤلفـه هـای برنامـه آموزشـی درمرکزآمـوزش

جهادکشـاورزی خراسـان رضـوی بـود .مولفـه هـای برنامـه
آموزشـی شـامل:مدرس،محتوای آموزشـی ،روش هـای
آموزشـی ومدیریـت آموزشـی اسـت كـه درسـه حـوزه-ی

شناختی،بینشی(احساسـی) ورفتاری(آمادگـی بـرای عمـل)
بااسـتفاده ازگویـه هـای نگرشـی موردسـنجش قرارگرفته اند.
روش شناسی

ایـن تحقیق ازنوع علـی -ارتباطی و به لحاظ زمانی گذشـته

نگرمـی باشـد.اطالعات موردنیازازطریـق پرسشـنامه محقـق

سـاخته ،گردآوری شـدکه شـامل سـواالت مختلـف بود.بخش

آخرپرسشـنامه مقیاسـی بـرای سـنجش نـوع نگـرش دانـش
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انگیـزه ی تحصیـل بودنـدو متغیـر وابسـته نـوع نگـرش دانـش

هـای برنامـه آموزشـی در ایـن تحقیـق شـامل  :مـدرس،
محتـوای آموزشـی ،روش هـای آموزشـی و مدیریت آموزشـی
بودندكـه درقالـب ده گویـه انـدازه گیـری شـدند .بـا توجـه بـه
ایـن كـه نگـرش در سـه حیطـه شـناختی ،بینشـی و رفتـاری

شـكل می گیرد .به منظورتقسـیم گویه های نگرشـی یادشـده
،ازروش تحلیـل عاملـی تشـخیصی بـه منظورتعییـن سـهم
هركـدام ازحـوزه هـای نگرش-اسـتفاده شـد.

داده های گرد آوری شده با نرم افزار  SPSSو STATA

تجزیه وتحلیل شدند .برای برآورد مدل وتحلیل دست آوردها
ازمدل رگرسیون پروبیت چندگانه استفاده شد .این مدل

در واقع تعمیم مدل پروبیت است كه در آن متغیر وابسته
یكی از چند مقدار ممكن را می پذیرد .این مدل ،یك مدل

آماری است كه می تواند برای پیش بینی خروجی محتمل
یك آزمایش چند مقداری ،بر پایه شمارش متغیر مستقل به

كار رود .در این فرآیند ،مدل سعی می كند اثر نسبی متغیر

های مستقل بر پی آمدهای مختلف(انواع نگرش پاسخگویان)

متغیروابسته را شرح دهد .بنابراین اگر  Yمتغیر وابسته ای

باشد كه یكی از مقادیر یك تا  nرا با احتماالت p1، p2، ...،
 pnمی پذیرد توزیع احتمالی  Yبرابر است با :
i=1,2, …,n

P(Y=i)=pi,
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پروبیـت چندگانـه بیـش تـر بـر پایـه مـدل متغیـر هـای

مكنون(پنهـان) بـه صـورت زیـر نوشـته مـی شـود:

در ایـن صـورت شـماره  *Yiای كـه ماكزیمـم شـد برابـر Y

خواهـد بـود .مدل متغیـر های مكنـون به صورت زیـر نیز بیان
می شـود:

نشان می دهد داده ها برای تحلیل عاملی مناسب می باشند.

با روش استخراج تحلیل مؤلفه های نگرش از  10عامل برازش

شده ،همه متغیر ها با بار عاملی باالی 50درصد معنادار
بودند كه با استخراج مقدار واریانس هرعامل ،در مجموع

86درصد واریانس نگرش دانش آموختگان نسبت به مولفه

های آموزشی را تبیین نماید .هم چنین برای چرخش عامل

ها از روش واریماكس استفاده شد.پس از مرحله چرخش

كـه در آن  Fتابـع توزیـع نرمـال اسـتاندارد را نشـان مـی

متغیرهای مربوط به هر بعد نگرش که در جدول 1ارائه شده

رابطـه ی بیـن متغیرهـای وابسـته و مسـتقل را نمایـان سـازد

شـناختی شـامل :تـوان علمـی مدرسـان با70درصـد،

دهـد .در ایـن مـدل ،هرچنـد ضرایـب بـرآورد شـده مـی تواند
ولـی معیـاری كـه مـی توانـد راهنمـای بهتـری بـرای تعییـن

میـزان اثـر متغیـر هـای مسـتقل بـر متغیـر وابسـته باشـد ،اثـر
نهایـی مـی باشـد .اثـر نهایـی احتمـال اتفـاق گزینه مـورد نظر

بـه ازای یـك واحـد تغییـر در هر كـدام از متغیرهای مسـتقل را

نشـان مـی دهـد .اثرنهایـی در هـر یـك از متغیـر های مسـتقل
در مـدل پروبیـت از رابطـه زیـر محاسـبه مـی شـود.

كه درآن  Φتابع چگالی نرمال استاندارد می باشد(Green,

.)2000متغیر وابسته این تحقیق درقالب چهار پی آمد
نگرش شامل نگرش های شناختی،بینشی،رفتاری وتلفیقی

درنظرگرفته شد .برای هرپاسخگونوع نگرش غالب فرد

است،گویه ها درسه نگرش زیر دسته بندی شدند.

تجریـه مدرسـان بـا 70درصـد ،جـو عمومـی علمـی مركـز بـا

67درصد،امكانـات آموزشـی  64درصـد.

بینشی شامل  :برخوردكادرآموزشی با  65درصد ،خبری

از كاربرد نیست با  60درصد ،بها دادن به علم با  60درصد،

امكانات آموزشی  64درصدوامكانات رفاهی مركز با 54درصد.
رفتاری شـامل  :ادامه تحصیل در مركزبا  88درصدوتوصیه

بـه دوسـتان برای ادامه تحصیـل در مركز با 84درصد.

جدول -1ابعاد نگرش با توجه به چرخش وایریماكس
نگرش

متغیر ها

شناختی

توان علمی مدرسان

79.

امكانات آموزشی

75.

برخوردكادرآموزشی

79.

(شناختی ،بینشی ،رفتاری و چندوجهی یاتلفیقی) با نماد ،1
3 ،2و  4به این صورت محاسبه شد كه نگرش غالب ( میانگین
آن از دیگرنوع نگرش ها بیش تر باشد) در كدام نوع رخ داده

جوعمومیمركز

بینشی

است  .در غیر این صورت نگرش غالب وجود ندارد یا نگرش
تلفیقی است كه شامل همه نگرش هاست .متغیر وابسته نیز
نوع نگرش دانش آموختگان در چهارطبقه بود.
یافته ها

به منظورتعیین مناسب بودن داده های گردآوری شده

در زمینه نوع نگرش دانش آموختگان نسبت به مولفه های

مدرسانباتجربه

78.
67.

کاربردی نبودن آموزش ها

69.

امكانات رفاهی مركز

63.

بها دادن به علم

رفتاری

بارعاملی

ادامه تحصیل در مركز

توصیه به دوستان برای ادامه تحصیل

65.
88.
80.

دانـش آموختـگان موردبررسـی ایـن تحقیـق شـامل 470

تـن بودندكـه  39درصدآنـان زن و 61درصـد مرد41،درصـد

متاهل و 59درصدمجرد،كمینه سن19وبیشینه52سـال(بامی

آموزشی برای تحلیل عاملی تشخیصی از ضریب KMO

انگین25/82سـال) بودنـد.

دست آمد كه نشان دهنده مناسب بودن همبستگی های

از سـهمیه آزاد در پذیـرش اسـتفاده كـرده انـد .انگیـزه دانش-

وآماره بارتلت استفاده شد .مقدار  KMOبرابربا  /.885به
موجود در بین داده ها می باشد .هم چنین مقدار آماره بارتلت
آن برابر با  /.3729درسطح معنا داری  0/01به دست آمد كه

 37درصـد دانـش آموختگان از سـهمیه شـاغل و  63درصد

آموختـگان از تحصیـل 56 ،درصـد ،بـرای كسـب دانـش و
باالبـردن مـدرك تحصیلـی و  44درصـد ،كسـب مهـارت و پیـدا
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تحلیل عامل های موثر بر نگرش ...

كـردن شـغل بـوده اسـت .هـم چنیـن  84درصـد بـه رشـته

افزایـش یافتـه اسـت وبیـش از  50درصـد آن هـا دارای دیپلـم

دیپلـم پاسـخگویان بـه ترتیـب  10و  19/5بـا میانگیـن 14/67

مؤلفـه های آموزشـی در چهار نوع ،دانشـی ،بینشـی ،رفتاری

كـه میانگیـن دانـش آموختـگان نسـبت بـه میانگیـن دیپلـم

جنـس بـه شـرح جـدول  2اسـت.

تجربـی بـوده انـد .نگـرش غالـب دانـش آموختـگان نسـبت به

تحصیلـی خـود عالقـه دارنـد .كـم تریـن و بیشـترین میانگیـن

و تلفیـق اینهـا مـی باشـد ،کـه توزیـع فراوانـی آن بـه تفکیـک

و انحـراف معیـار  1/85بـوده اسـت .داده هـا گویـای این اسـت

جدول -2توزیع درصدی نوع نگرش دانش آموختگان نسبت به مولفه های آموزشی به تفكیك جنسیت
مرد

نگرش

شمار

شناختی

23

37/7

رفتاری

135

78/5

جمع

269

57/7

49

بینشی

تلفیقی

درصد

شمار
38

62/3

37

21/5

172

42/3

466

35/8

62

زن

88
34

64/6

197

درصد

شمار
61

64/2

جمع

13/1

137

35/4

درصد

29/4
36/9

20/6

96

100

دانـش آموختـگان علمی-كاربـردی كشـاورزی بـه ترتیـب

بــرای بررســی تاثیــر متغیرهــای مســتقل برنــوع نگــرش

بینشـی بـا  29/4درصـد وبعـد شـناختی بـا  13/1درصـد توجه

اســتفاده شــد کــه نتایــج آن در جــدول  3آمــده اســت .درایــن

دانــش آموختــگان ازمــدل رگرســیون پروبیــت چندگانــه

برپایـه ابعـاد نگرش،بعـد رفتـاری باحـدود  37درصـد  ،بعـد

الگومتغیروابســته دارای چهارطبقــه مــی باشــد کــه براســاس

داشـته اند.ایـن نتیجـه بیانگـرآن اسـت کـه نگـرش رفتـاری

انــواع نگــرش گــروه بنــدی شــده اســت.برای ســنجش

اهمیـت باالتـری دربرابرسـایرانواع نگـرش ها داشـته اسـت.

معنــاداری کل الگــو وخوبــی بــرازش آن ازآمــاره والــد وضریــب

در مقایسـه بیـن دانـش آموختـگان مـرد و زن مـی تـوان گفـت

حداکثردرســت نمایــی اســتفاده شــد.در ایــن مــدل لگاریتــم

كـه توجـه زنان بیشـتر بر ابعاد بینشـی وشـناختی بوده اسـت و

درســت نمایــی برابربــا  -344.1بدســت آمــد .هــم چنیــن

مـردان بیشـتر بـر ابعاد رفتـاری یعنـی ادامه تحصیـل و توصیه

آمــاره والــد برابربــا  57.97بدســت آمــد کــه بیانگــر آن اســت

بـه دوسـتان بـرای ادامـه تحصیـل ،می باشـد.

کــه مــدل بــرآورد شــده ومتغیرهــای مســتقل بــه خوبــی

هــم چنیــن مــی تــوان گفــت كــه توجــه بــه همــه ابعــاد

توانســته انــد متغیروابســته را توصیــف کننــد.

نگــرش در مــردان نســبت بــه زنــان پررنــگ تــر بــوده اســت.

جدول -3نتایج به دست آمده از برآورد مدل پروبیت چند گانه
شناختی
مؤلفه

ضریب

جنس

0/206

میانگین دیپلم

0/137

سن

بینشی

انحراف معیار

ضریب

0/332

*-0/689

0/089

0/070

0/397

0/303

-0/510

0/336

سهمیه پذیرش

*0/729

0/371

انگیزه تحصیل

0/218

0/304

عالقه به رشته

ضریب ثابت

0/309

-3/308

2/245

رفتاری

انحراف معیار
0/286

ضریب

انحراف معیار

ضریب

انحراف معیار

**0/764

0/284

**-0/764

0/284

0/141

0/072

-0/141

0/072

-0/841

0/354

*-0/841

0/354

-3/189

1/767

3/189

3/768

**-0/074

0/028

-0/022

-0/244

0/281

0/014

-0/219

0/267

0/094

2/582

** معناداری%1
* معناداری %5
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0/076

0/352
1/856

نگرش تلفیقی

Wald chi2 = 57.97
Prob>chi2 = 0.0000

0/024
0/269

0/254

0/021

-0/014
-0/094

0/024
0/269

0/254

Number of Obs=289
		
		Log likelihood= -344.13303
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با توجه به مدل برآورد شده می توان به نکات زیراشاره کرد:

بـا ثبـات ،و پیش بینـی كننده رفتـار در فرد می باشـد،ارزیابی

1لف)متغیرجنـس بـا نوع نگـرش رابطه معناداری را نشـان

و شـناخت آن الگوهـای گوناگونـی را در رفتـار پیـش بینـی

بیشـتر از نـوع تلفیقـی وبینشـی اسـت امـا مـردان بااحتمـال

آموختـگان علمـی كاربـردی كشـاورزی نسـبت بـه مؤلفـه های

مـی دهـد .برایـن پایه نگـرش زنان دانـش آموخته بـه احتمال
بیشـتری دارای نگـرش رفتـاری هسـتند .بنابرایـن در نگرش
مـردان وزنـان تفـاوت معنـاداری وجـود دارد .دلیـل عمـده ی
ایـن تفـاوت ،ویژگـی هـای شـخصیتی دو جنـس مـی باشـند،

چـون زنـان نسـبت به مـردان عاطفـی تر مـی باشـند.می توان

مـی كنـد .ایـن پژوهـش ،بـه منظـور بررسـی نگـرش دانـش

آموزشـی در مرکـز آمـوزش جهـاد كشـاورزی خراسـان رضوی
انجـام گرفتـه اسـت .متغیرهـای مسـتقل ایـن تحقیـق شـامل

جنـس ،سـن  ،سـهمیه پذیـرش  ،عالقـه بـه رشـته تحصیلـی،
انگیـزه تحصیـل ومیانگیـن دیپلـم بود-.درایـن تحقیـق

گفـت باتوجـه به اهـداف دوره های علمی-کاربـردی که عمدتا"

نگـرش دانـش آموختـگان بـه عنـوان متغیروابسـته ،توسـط

ب)باافزایـش سـن دانـش آموختـگان ،بـه احتمـال نگـرش

پرسشـنامه محقـق سـاخته اسـت ،مـورد بررسـی قرارگرفـت.

باشـندكه در سـنین پاییـن تـر توجـه بـه ابعـاد بینشـی نگـرش

تحلیـل عاملـی تشـخیصی بـه سـه حـوزه شـناختی (دانشـی)،

مهارتـی اسـت،این نـوع نگرش-اهمیت بیشـتری دارد.

بینشـی آنـان کمترخواهد شـد .داده ها گویای ایـن مطلب می

ماننـد نحـوه برخوردكاركنان پیـش بینی كننده بسـیار قوی در
نـوع نگرش می-باشـد.

ده گویه،كـه بیانگرمؤلفـه هـای اصلـی آموزشـی مرکـز در یـك
ایـن ده مؤلفـه یـا عبـارت هـای نگرشـی بـا اسـتفاده ازروش

بینشـی (احساسـی  -عاطفـی) ورفتـاری (آمادگی بـرای عمل)

تقسـیم شـد.

ج)درپذیـرش دانشـجو درمراکزآمـوزش علمی-کاربـردی

نتیجـه نشـان داد 61درصددانش آموختـگان مردوبقیه زن

كننـدگان از سـهمیه آزاد بـه احتمـال دارای نگـرش شـناختی

 63درصـد دانـش آموختـگان از سـهمیه آزاد در پذیـرش

دونـوع سـهمیه شـاغل وآزاد ملاک مـی باشـد .اسـتفاده

تـری بـوده انـدو سـهمیه پذیرش اثـر معنـاداری بر نـوع نگرش
شـان داشـته اسـت .لـذا مـی تـوان گفـت هرچقـدر بـه سـمت
پذیـرش از سـهمیه آزاد حرکـت نماییـم ورودیهـا کـم تـر بـه

جنبـه مهارتـی توجـه خواهنـد کـرد .برایـن پایـه بایسـتی بـا
توجـه بـه اهـداف ایـن دوره ها بـه ویـژه در بخش کشـاورزی به

صورتـی برنامـه ریـزی کردکـه پذیرش در سـهمیه شـاغل بیش

ترشـود.

هسـتندومیانگین سـن آنان حدود25سال بود.

اسـتفاده كـرده اندوفقـط 44درصـد دانـش آموختـگان انگیـزه

شـان از تحصیـل كسـب مهارت و پیداكردن شـغل بوده اسـت.

هـم چنیـن  84درصـد بـه رشـته تحصیلـی خـود عالقـه دارند.

میانگیـن دیپلم پاسـخگویان14/67بوده اسـت .نوع نگرش37
درصددانـش آموختـگان علمی-كاربـردی كشـاورزی رفتـاری

بـوده کـه بیانگـر اهمیـت باالترایـن نـوع نگـرش اسـت .دانـش

آموختـگان مرد دارای نوع نگـرش رفتاری و دانش آموختگان

د)عالقـه بـه رشـته دانـش آموختـگان بـا نـوع نگـرش آنـان

زن دارای نگرش بینشـی بودند .برای بررسـی تاثیرمتغیرهای

منـدی بیـش تـری بـه رشـته تحصیلـی خودداشـته انـد ،واجد

پروبیـت چندگانـه اسـتفاده شـد .نتیجـه نشـان دادکـه برپایـه

رابطـه ی معنـاداری دارد .هرچـه دانـش آموختـگان عالقـه
نگـرش تلفیقـی کمتـری هسـتند .بـه عبـارت دیگـر ،سـایر
سـویگان نگـرش یعنـی سویه-شـناختی یابینشـی یارفتـاری

راجداگانـه دارا مـی باشـند.

ه)متغیرهـای انگیـزه تحصیـل ومیانگیـن دیپلـم رابطـه

معنـاداری بانگـرش رانشـان نمـی دهندونمـی تواننـد احتمال
نـوع نگـرش را پیـش بینـی کننـد.
بحث ونتیجه گیری

بـا توجـه بـه ایـن كـه نگـرش دارای ابعادچنـدی ،به نسـبت

مسـتقل برنـوع نگـرش دانـش آموختـگان ازمـدل رگرسـیون

مـدل برآوردشـده  ،متغیرهـای مسـتقل بـه خوبـی توانسـته
انـد متغیروابسـته را توصیف-کنندودرمجمـوع متغیرهـای

مسـتقل  86درصـد واریانس نگـرش دانش آموختگان نسـبت
بـه مولفـه هـای آموزشـی راتبیین-می نمایـد .نشـان دادند كه
بیـن جنـس ونگـرش تفـاوت معنـاداری وجـود نـدارد وجنـس

تاثیـری بـر روی نگـرش دانشـجویان نداشـته اسـت ،درایـن
پژوهـش دانشـجویان مرد بـا میانگیـن  40/76نگـرش باالتری
نسـبت بـه مؤلفـه هـای برنامـه آموزشـی مركـز را داشـته انـد،

واز نظرآمـاری معنـادار بـوده اسـت .هرچـه دانـش آموختگان
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تحلیل عامل های موثر بر نگرش ...

عالقـه منـدی بیـش تری بـه رشـته تحصیلـی خودداشـته اند،

ازآنجایـی کـه مهـم تریـن دل مشـغولی دانشـجو پـس از

انگیـزه ادامـه تحصیـل تاثیـری در نگـرش دانش-آموختـگان

هـای جـذب وبه كارگماری دانـش آموختگان كم تـر فراهم می

واجـد نگـرش تلفیقـی کمتـری هسـتند .میانگیـن دیپلـم و

را نشـان نـداد .یكـی دیگـر از یافتـه هـای تحقیـق این بـود كه
افـرادی كـه از سـهمیه آزاد پذیرش شـده بودند بیـش تردارای
نگـرش شـناختی بودنـد .دانش آموختـگان دارای سـن پایین

تـر نگـرش بینشـی داشـتند .نتایـج ایـن پژوهـش باتحقیقـات
شـریفی وطاهـری نسـاج() 1381ویعقوبـی ووقـار()1380

فراغـت از تحصیـل پیـدا كـردن شـغل مـی باشـد ،چـون زمینه

باشـد لـذا نگـرش آنـان نیز منفی تـر خواهد شـد .لذاپیشـنهاد
مـی شـود ،مدیریـت مركـز نسـبت بـه هریـك از مؤلفـه هـای
برنامـه آموزشـی در راسـتای تحقـق كیفیـت آموزشـی ،برنامه

هایـی بـه صـورت مسـتمر و مـداوم بـرای ارتقـاء وضعیـت
موجـود بـا تشـكیل كمیتـه هایـی از صاحـب نظـران هـر مؤلفه

همسـووباپژوهش پوریـازاده وشـعیری(،)1383ظریفیان-

برنامه آموزشـی تشـكیل و مصوبـه های كمیته هـا مبنای كار و

جهرمـی و همـكاران()1389و بابـادی و فروزنـده ()1383

تـری در بیـن دانش-آموختـگان ایجـاد کـرد .

وشـریعت زاده ( ،)1380ایـزدی ویعقوبـی( ،)1387خواجـه

مغایر اسـت.

اجرایـی شـدن آن در مركـز باشـدتا بتوان نگرش های مناسـب
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Analysis of Factors Affect Graduate Attitudes Related to Educational
Components at Education Center of Khorasan-e- Razavi Jihad- Agricultural
H. Rohani1 , M.H. Farokhzadeh2
1-Lecturer, Khorasan Razavi Natural Resources and Agriculture Education and Research Center

Abstract
Attitudes of students is one of the most important motivation factor that is gradually changed into
behavior. attitudes have an important role in behaviour formation and employment of graduate students.
The aim of this study was a survey about attitude of applied-scientific agricultural graduates. related to
educational factors for determining influential factors on it.The statistical community which consists of
470 graduated students gathered from educational center of khorasan-e-e razavi jihad-agriculture at the
end of 2013. The study was a of retrospective research. Data collection at the base of questionnaire.the
validity of questionnaire was checked by 3 specialists and its. Reliability surveyed by ordinal theta coefficient (ѳ=./86).the analysis of data were done in three domains of cognitive (knowledge), emotional
(insight) and skill (behavior).the analysis of dependent variables and determination of influential factors
on attitude was done by Probit multi regression model.The results showed that the attitude of graduated
females is often an integrated attitude and partly insight and about graduated males their attitudes are
often behavioral attitude. free quota graduates had cognitive attitude and young graduates had emotional attitude.
Index Terms: graduate attitudes, educational components, agricultural applied scientific agricultural

graduates, multiple probit model.
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