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انگیزه های دانشجویان برای ورود به دوره ی آموزش کاردانی علمی کاربردی
کشاورزی
شهرام مقدس فریمانی
استادیار موسسه آموزش عالی علمی کاربردی و مهارتی جهادکشاورزی ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی انگیزه دانشجویان برای ورود به دوره ی کاردانی علمی کاربردی کشاورزی انجام شد .جامعه آماری

 1020نفر از دانشجویان مقطع کاردانی علمی کاربردی مرکزهای آموزش جهادکشاورزی ورودی سال تحصیلی  1394-95بودند که

 346نفر از آنان با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند .ابزار گردآوری داده ها

پرسشنامه بود که روایی آن به وسیله گروهی از متخصصان مربوطه بررسی و تایید شد .پایایی پرسشنامه با استفاده از پیش آزمون

و ضریب تتای ترتیبی ( )Ө=0.94تایید شد .تحلیل عاملی متغیرهای تحقیق نشان داد ،انگیزه های دانشجویان در شش عامل

شغلی و فردی ،آموزشی  -موسسه ای ،فشار اجتماعی و تبلیغات رسانه ای ،اصرار و توصیه دوستان و والدین ،ورود به دانشگاه و
کسب مدرک تحصیلی و محدودیت اقتصادی و شهریه مناسب تحصیلی دسته بندی شدند ،ضمن اینکه عامل شغلی و فردی به

عنوان مهمترین عامل موثر در ورود دانشجویان به دورهی کاردانی علمی کاربردی کشاورزی بود .مقایسه میانگین بین انگیزه های
دانشجویان بر پایه جنس نشان داد که دانشجویان دختر و پسر در عامل اول با هم تفاوت معنیداری دارند .مقایسه میانگین بین

عاملهای انگیزنده و وضعیت شغلی دانشجویان در زمان تحصیل نشان داد که دانشجویان شاغل و دانشجویان بدون شغل از نظر

انگیزه های شغلی و فردی و آموزشی  -موسسه ای با یکدیگر تفاوت معنی داری داشتند .بین سن دانشجویان و عوامل فردی و

شغلی و فشار اجتماعی و تبلیغات رسانه ای رابطه مثبت و معنی داری وجود داشت .از این رو توجه به ارتقای دانش و مهارت های
شغلی و رفع نیازهای فردی دانشجویان در اصالح و بازبینی برنامه درسی این دوره پیشنهاد شد.
نمایه واژگان :ورود به دوره ،مرکز آموزش ،عامل شغلی و فردی ،علمی کاربردی کشاورزی

نویسندهی مسئول :شهرام مقدس فریمانی
رایانامهshmfarimani@yahoo.com :

دریافت 96/4/18 :پذیرش96/8/30 :
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انگیزه های دانشجویان برای ...

مقدمه

انگیزه عاملی اسـت که اسـاس رفتار آگاهانه افراد را تشـکیل

میدهـد .فراهـم آمـدن مجموعـ ه ای از شـرایط و الـزام هـای
چنـدی موجـب انگیـزش فـرد بـرای رسـیدن بـه هدف میشـود
کـه آن مبنـای شـکلگیری و ایجـاد انگیزه اسـت (عنایتـی نوین

متغیرهـای فرآینـدی یـا میانجـی ماننـد انتظـارات و نگـرش ها
سـر و کار دارنـد .تئـوری های برانگیختگی ،انتظـار – جذابیت،

برابری ،نگرش ،مقصد و اسـناد در این دسـته هسـتند (قربانی،

 ،1389شـتابان و همـکاران ،1395 ،کاوئـی و زارع)1394 ،

انگیزه یکی از عامل های موثر در یادگیری است که اهمیت

فـر و همـکاران .)1391 ،انگیزه عبارت از مجموعـه ای از نیروها

آن از سوی بسیاری از صاحب نظران آموزش مورد تاکید قرار

انگیـزه هـا علـت فعالیـت هدفمنـد و دالیل رفتـار افراد هسـتند

معنای کشش ،رغبت و گرایشی است که فرد را به انجام فعالیت

اسـت کـه باعـث مـی شـود فـرد بـه روش خاصـی عمـل کنـد.

(رضایـی و همـکاران .)1391 ،انگیـزههـای آدمـی تحـت تاثیـر
سـلیقههـا ،گرایـشهـا ،عالقـههـا و آرزوهـای مختلـف و دیگـر
نیروهـای هماننـدی قـرار دارنـد کـه به طـور معمول نیـاز نامیده

گرفته است (یوسفی و همکاران .)1388 ،از آنجا که انگیزه به
در جهت هدف وادار می سازد ،پس برای انجام امور مختلف
از جمله یادگیری ،انتخاب رشته تحصیلی ،دانشگاه و دوره

آموزشی انگیزه های متفاوتی وجود دارد (امیدی.)1390 ،

مـی شـوند .از این منظر انگیـزش نوعی آمادگی بـرای بروز رفتار

انسان به عنوان موجودی جاندار دارای انگیزه شناخته می

خالخیلـی و همـکاران .)1395 ،انگیـزه را نیرویـی مـی داننـد

متناسب با آن فعالیت نیاز دارد .برای یادگیری و تحصیل هم که

ارادی و هدفمند برای رفع نیازهای ارضاء نشـده اسـت (عزیزی

شود به طوری که همه فعالیت ها و کارهای او به انگیزه الزم و

کـه بـه رفتـار شـدت و جهت مـی دهـد و در حفـظ و تـداوم آن به

به عنوان فعالیت اصلی دانشجویان به شمار می آید باید انگیزه

یادگیرنـده تـوان مـی دهـد تـا فعالیـت هـای خـود را بـه سـمت

در واقـع انگیـزه یکـی از الـزام هـای یادگیـری بـه شـمار مـی

یادگیرنـده کمـک مـی کنـد .هـم چنیـن آن نیرویـی اسـت که به
هـدف مـورد نظر هدایـت کنـد (ملکـی و همـکاران.)1393 ،

وجود داشته باشد.

آیـد و بـه رفتار جهت و شـدت می بخشـد و در حفـظ و تداوم آن

بـرای بررسـی و سـنجش انگیـزه هـا نظریـه هـای مختلفـی

بـه یادگیرنـده کمـک می کنـد (علم بیگـی و همـکاران.)1395 ،

نیازهـای مزلـو ،نظریـه انگیـزه بهداشـت هرزبـرگ ،نظریـه نیاز

هـا بـه شـمار می آیـد که بر بـرون داد نظـام های آموزشـی تاثیر

مطـرح و مـورد اسـتفاده اسـت ،از جملـه نظریـه سلسـله مراتب

بـه پیشـرفت مـک کللنـد ،نظریـه انتظـار وروم ،نظریـه تقویـت

اسـکینر و نظریـه مک میلیون (هوشـمند مقدم فـرد و همکاران

 .)1395بـه طـور کلـی تئوری های انگیزش به سـه گروه تقسـیم
بنـدی مـی شـود :الـف) تئـوری هـای محتوایـی شـامل نظریـه
سلسـله مراتـب نیازهـا ،تئـوری دو عاملـی هرزبـرگ ،نظریـه

انگیزه تحصیلی دانشـجویان از مهم ترین چالش های دانشـگاه
داشـته ،به طـوری که یکی از حسـاس ترین محورهـای فعالیت

برنامه ریزان آموزشـی بررسـی میـزان انگیزه دانشـجویان برای

ورود بـه مقاطـع تحصیلـی و دوره هـای آمـوزش عالـی اسـت.
عامـل هـای مختلفـی بـر انگیـزه و عالقـه دانشـجویان بـرای

ورود بـه دوره هـای آمـوزش عالـی تاثیـر دارنـد (قـره آغاجـی و

نیازهـای سـه گانـه مـک کللنـد ،تئـوری  ERGآلدرفـر ،تئـوری

همـکاران .)1393 ،امـروزه افـراد بـا انگیـزه هـای گوناگونـی بـه

جذابیـت ،وسـیله ای ،انتظار وروم؛ نظریه انگیزشـی پرتر و اللر

اجتماعـی بـه معنـای همـه ی گرایـش هـا و انگیـزه هایی اسـت

ریمونـد کتـزل و دونا تامپسـون تئـوری های عمـده انگیزش

و منشـا آنهـا حـس نیـاز بـرای تعلق داشـتن بـه اجتمـاع و مورد

 Xو  Yمـک گریگـور ب) تئـوری هـای فرآینـدی شـامل تئوری

و تئـوری برابـری و ج) تئـوری تقویـت.

ویـژه انگیـزه های اجتماعی وارد دانشـگاه ها می شـوند .انگیزه

کـه در گـروه هـای اجتماعی بـه ویژه خانـواده آموخته می شـود

را در دو طبقـه کلـی تئـوری هـای بـرون زا و درون زا قـرار

توجـه دیگـران واقع شـدن اسـت (ارفعـی و غفـاری.)1387 ،

در انگیـزش مـد نظـر قـرار مـی دهنـد کـه تحـت کنتـرل عوامـل

و محرک فرد برای حرکت به سوی هدف است ولی عامل این

دادنـد .تئـوری هـای بـرون زا آن تعـداد متغیرهـای مسـتقل را

بیرونـی هسـتند .تئـوری هـای انگیـزه یا نیـاز ،مشـوق ،هدف،
تقویـت ،منابـع انسـانی و مادی ،گـروه هنجار و نظـام اجتماعی
فنـی زیر مجموعه این دسـته هسـتند .تئـوری هـای درون زا با
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هر چندکه انگیزه مبین نیروی درونی است که مشوق

شوق و حرکت ،تنها نیروهای درونی مانند عالقه ،شناخت،

توان علمی و استعداد تحصیلی نیستند ،بلکه محیط بیرونی فرد
نیز بر ایجاد آن اثر میگذارد .این تأثیرگذارهای محیط بیرونی
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یعنی خانواده ،مدرسه ،دوستان و جامعه نیز در کنار عامل های

و ویژگـی هـای دانشـگاه شـامل میـزان شـهریه ،مـکان و سـطح

فر و همکاران .)1391 ،انتخاب دوره آموزشی و رشته تحصیلی

.)1391

درونی میتواند موجب ایجاد انگیزه در فرد شود (عنایتی نوین

در دانشگاه به طور معمول یک روند چالش انگیز و وقت گیر می

باشد و آینده و شغل حرفه ای افراد را رقم می زند که می بایست
انتخاب آن با آگاهی و با صرف زمان کافی انجام گیرد لذا اغلب

انتخاب دوره آموزشی و رشته تحصیلی در دانشگاه تحت تاثیر

عامل های چندی است که می توان آنها را به دو گروه درونی و
بیرونی تقسیم بندی نمود.

تحصیلات آن صـورت مـی گیرد (عنایتـی نوین فـر و همکاران،
نتیجه پژوهش حسن زاده و همکاران ،تاکید والدین به

عنوان مهم ترین عامل اجتماعی انتخاب رشته دانشجویان

دانشگاه های سراسری تلقی شد (ارفعی و غفاری .)1387 ،از
نظر ایکینسون چهار مولفه میزان گرایش فرد را در انجام یک
کار و فعالیت تعیین می کند که عبارت هستند از :انگیزه کسب
موفقیت ،انگیزه جلوگیری از شکست ،احتمال ذهنی دست

عامـل هـای درونـی در کنتـرل خـود فـرد اسـت در حالـی که

یابی به موفقیت پس از انجام یک فعالیت و ارزش تشویقی پس

غیرمسـتقیم انتخـاب فـرد را تحـت تاثیـر قـرار مـی دهنـد .از

برخـی از محققـان دو دسـته از عامل های انگیزشـی را برای

عامـل هـای بیرونـی از اختیـار فـرد خـارج بـوده و بـه صـورت
عامـل هـای بیرونـی مـی تـوان بـه خانـواده ،محیـط آموزشـی،

از رسیدن به موفقیت (ثمری و رسول زاده.)1387 ،

آغـاز یـک فعالیت خـاص موثر می داننـد که عبارت انـد از عامل

گروه های هم سـن و سـال ،رسـانه هـای تصویـری ،زمینه های

هـای فـردی مانند نسـبت دادن موفقیت یا شکسـت بـا توانایی

مهـم تریـن عامـل هـای تاثیرگـذار در انتخاب رشـته تحصیلی و

یادگیرنـده ،مرتبـط بـودن محتـوا و مطالـب کالس بـا نیازهـا و

اقتصـادی و اجتماعـی نام برد .در ضمن شـخصیت فـرد یکی از

دانشـگاه محـل تحصیـل می باشـد .بنا بـر نتایج به دسـت آمده

هـا و اسـتعداد فـرد ،مهـارت هـای شـناختی و فراشـناختی
عالقـه فراگیـران و ویژگی های شـخصیتی ماننـد خودکارآمدی

از مـرور ادبیـات ،ایـن پژوهـش بـا هـدف بررسـی انگیـزه هـای

و اعتمـاد بـه نفـس و عامـل هـای انگیـزش محیطـی نیـز ماننـد

بـه انتخـاب ایـن دوره بـرای تحصیـل در آن انجـام شـده اسـت.

تاثیـر گروه هم سـاالن ،مهـارت های مربـی و والدین کـه در این

دانشـجویان دوره ی کاردانی علمی کاربردی کشـاورزی نسـبت
انگیـزه و عالقـه رکـن اساسـی پیشـرفت هـر فـرد نسـبت به

زمینـه مـورد عالقـه وی از جملـه ادامـه تحصیلی در یک رشـته
خـاص مـی باشـد ،لـذا بررسـی های چنـدی میـزان انگیـزه فرد
بـرای انتخـاب و ادامـه تحصیـل در دانشـگاه هـا و رشـته هـای

فراهـم بـودن تسـهیالت ،منابـع و حمایـت هـای اجتماعـی،
امـر موثـر هسـتند .صاحب نظـران دریافتـه اند که میـان انگیزه
کسـب عـزت نفـس ،قـدرت طلبـی ،تشـویق ،توانایـی ،رقابـت

جویـی ،وابسـتگی اجتماعـی ،رسـیدن بـه هـدف هـای آینـده،
عالقـه بـه تحصیل و کسـب رضایت دیگـران و عالقه بـه کارهای

مختلـف را تعییـن کـرده انـد (مصطفـوی و همـکاران.)1391 ،

مرتبـط بـا پیشـرفت تحصیلـی ارتباط قـوی و معنـی داری دارد

دانشـجویان بـا توجـه بـه شـرایط زمانـی و مکانـی از عامل های

از نظـر عقیلـی و همـکاران ( )1393دسـتیابی بـه اعتبـار

محققـان بـر ایـن باورنـد کـه فرآینـد انتخـاب رشـته تحصیلـی

مختلفـی تاثیـر مـی پذیـرد و در کیفیت آن نیز بر حسـب نحوه و

(یوسـفی و همـکاران.)1388 ،

اجتماعـی ،خدمـت بـه جامعـه ،درآمـد مناسـب ،دسـتیابی بـه

میـزان جسـت و جـوی اطالعات درباره رشـته های دانشـگاهی

اسـتقالل حرفـه-ای ،امنیـت اقتصـادی ،توانایـی تنظیـم زمان

هـای فـردی ،خانوادگی ،شـغلی و ویژگی های درونـی داوطلب

هایـی هسـتند کـه در بررسـی هـای مختلف بـه آنهـا در انتخاب

مرتبـط هسـتند .بنا بـه نظـر چاپمن ،انتخـاب رشـته تحصیلی

عابدیـان و همـکاران ( )1391بـاور دارنـد ،انگیـزه عامـل انجـام

متفـاوت اسـت .از نظـر آنـان عامل هـای مختلفی ماننـد ویژگی
و عامـل هـای بیرونـی بـا انتخـاب رشـته تحصیلـی و دانشـگاه

و دانشـگاه مـورد نظـر بـرای تحصیـل بـر اسـاس عامـل هـای

کاری ،عالقـه بـه علـم و ارتبـاط بـا مـردم از رایـج تریـن عامـل

رشـته تحصیلـی و نـوع دوره آموزشـی اشـاره شـده اسـت.
بسـیاری از فعالیـت هـا ،از جملـه یادگیـری اسـت .بـه عبارتـی

درونی شـامل عالقه و سـطح آرزوهـای فردی ،نگـرش ،توانایی

در پشـت پـرده رفتـار ،انگیـزه وجـود دارد .در واقـع انگیـزه بـه

داشـتن افـراد مهـم در زندگـی فـرد ماننـد خانـواده و دوسـتان

فراگیـران بـا انگیـزه تحصیلـی قـوی تـر ،فعالیت های آموزشـی

و عملکـرد تحصیلـی و نیـز عامـل هـای بیرونـی از قبیـل وجـود

یادگیرنـده انـرژی می دهـد و فعالیتهـای او را هدایـت می کند.
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انگیزه های دانشجویان برای ...

بیشـتری را می پذیرند و تکلیف های درسـی بیشـتری را انجام

عامـل هـای فـردی ،روانـی ،شـغلی ،جسـمانی ،اجتماعـی و

از نظـر سـالیوان و برودیـگان بیـن تشـویق مـداوم والدیـن

محمـدی و همـکاران ( )1384در تحقیقـی بـا عنـوان علـل

تحصیلـی دلخـواه آنـان رابطه مثبـت وجـود دارد .دربـاره تاثیر

در آمـوزش عالـی بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه ارتقـای پایـگاه

و پسـر رایـد ( )2002در تحقیقـی دریافـت کـه تاثیـر والدیـن بـر

هـای شـغلی ،گرایـش بـه تدریـس در دوره های باالتـر تحصیل

مـی دهنـد و در نتیجـه موفقیـت بیشـتری کسـب مـی کننـد.

بـا راهیابـی متقاضیـان بـه آمـوزش عالـی و دسـتیابی بـه رشـته

والدیـن بـر انتخـاب رشـته تحصیلـی از سـوی فرزنـدان دختـر

انتخاب رشـته تحصیلی از سـوی فرزندان دختر دو برابر بیشـتر
از فرزنـدان پسـر بـوده اسـت .در زمینـه ی تاثیـر تحصیلات
والدیـن ،نتیجـه تحقیـق اسـتانیک نشـان داد ،تحصیلات

والدیـن بـر انتخـاب رشـته تحصیلی فرزندان پسـر موثر نیسـت

در حالـی کـه تحصیـل مـادر و پدر بـر انتخاب رشـته تحصیلی از

محیطـی می باشـد.

انگیـزش آمـوزگاران دوره ابتدائی اسـتان کردسـتان به تحصیل
اجتماعـی ،نیـاز بـه افزایـش توانایـی ،کاربـرد دانـش و مهـارت

و تمایـل بـه احراز مشـاغل باالتر و مهم تر بیشـترین تأثیـر را در

گرایـش معلمـان دوره ابتدائی اسـتان کردسـتان بـه تحصیل در

دوره هـای آمـوزش عالـی دارند .بحرانـی ( )1384در پژوهشـی
بـا عنـوان بررسـی انگیـزش تحصیلـی دانـش آمـوزان متوسـطه

اسـتان فـارس و عامل های همبسـته با آن به این نتیجه رسـید

سـوی فرزنـدان دختـر تاثیر گذار بوده اسـت (عنایتـی نوین فر و

کـه دورنمـای رشـته تحصیلی از دیـد دانش آموزان ،جنسـیت،

بنابـر یافتـه های عنایتـی نوین فر و همـکاران ( )1391طبقه

تریـن عامـل هـای پیش بینـی کننـده انگیزش تحصیلـی دانش

همـکاران.)1391 ،

اجتماعـی و اقتصـادی در انتخـاب رشـته تحصیلی موثر اسـت.

معـدل نمره های درسـی و تحصیلات پدر و مـادر از جمله مهم
آمـوزان متوسـطه مـی باشـد و در مجمـوع بیـش از  20درصـد

وضعیـت اجتماعـی و اقتصادی افراد نه تنها عامـل بالقوه ای در

واریانـس انگیـزش تحصیلـی را تبییـن کردند.

گیـری حرفـه ای بـرای آنـان قلمـداد مـی شـود .از نظـر آنـان

بـا عنـوان بررسـی انگیـزه تحصیـل دانشـجویان رشـته هـای

مشـاوره و تاثیـر افـراد بـا نفوذ اسـت و پـس از آن عامل موسسـه

نتیجه رسـیدند که سـودمندی تحصیـل در این رشـته ،افزایش

هـای فـرد ،کیفیت و اعتبار دانشـگاهی که قرار اسـت فرد در آن

اعضـاء خانـواده و دوسـتان ،بـه صـرف تحصیـل در دانشـگاه و

تعییـن سـطح آرزو برای ادامه تحصیل اسـت بلکـه نوعی جهت
عامـل موثـر دیگـر در انتخاب رشـته تحصیلـی و دوره آموزشـی

ی آموزشـی اسـت .مـواردی ماننـد محتـوای درس ،دانسـته
تحصیـل کنـد نیـز در انتخاب رشـته تحصیلـی فرد موثر اسـت.

طبـق یافتـه هـای تحقیـق شمسـی ،طبقـه اجتماعـی افـراد تـا

بخشـی جهرمـی و شـهیدی زنـدی ( )1388در پژوهش خود

کشـاورزی دانشـگاه جامـع علمـی -کاربـردی کرمـان بـه ایـن

حقـوق و برتـری هـای شـغلی ،جذابیـت نـام رشـته ،تشـویق
فـرار از سـرباز (آقایـان) عامـل هـای انگیزشـی بـرای تحصیـل

دانشـجویان در رشـته کشـاورزی در دوره هـای علمـی کاربردی

انـدازه زیـادی روی باورهـا ،نگـرش هـا و ارزش هـا ،اولویـت هـا

اسـت (ملکـی و همـکاران.)1393 ،

آنـان تاثیـر دارد (کریمی و زمانـی .)94 ،اسـکندری ( )1374در

دسـته عامـل بر انگیـزه ورود به آموزش عالـی مؤثرند که عبارت

ورود و ادامـه تحصیـل در دبیرسـتانهای دامپـروری بـه ایـن

اجتماعـی ،فرهنگـی و محیـط؛ عامل هـا و امکانات آموزشـی و

و انتخـاب هـای افراد در مورد رشـته تحصیلی و زمینه اشـتغال

پژوهشـی بـا عنـوان بررسـی انگیـزه هـای دانـش آمـوزان بـرای
نتیجـه رسـید کـه مهمتریـن عامـل هـای مؤثر بـر انگیـزه دانش

بنـا بـر نتیجـه ی پژوهـش اکبـری ( )1386به طـور کلی چهار

هسـتند از :عامـل هـای مؤثر بـر ویژگیهای فـردی ،عامل های
عامـل هـای اقتصـادی .بنا بر یافته هـای این تحقیـق ،امکانات

آمـوزان در ورود بـه دبیرسـتان هـا عالقـه مندی بـه دامپروری،

آموزشـی و آمـوزگاران مهمتریـن عامل تأثیرگـذار در این زمینه

نـوع کار دامپـروری ،فرآهـم بـودن امکانـات ادامـه تحصیـل در

انگیـزه افـراد بـرای ورود به آمـوزش عالی تحت تاثیـر دو گروه از

دادن ارزش و اعتبـار بـه کار دامپـروری در منطقـه ،خوب بودن
مقاطـع باالتـر ،تضمین آینده شـغلی و امکان اسـتخدام دولتی

اسـت و بـه طور کلـی عامل های ایجـاد انگیزه بـرای ورود دانش

آمـوزان به دبیرسـتان های دامپـروری به ترتیب اولویت شـامل

 108فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

بودهانـد .نعمت اله اکبـری و همکاران ( )1386بـر این باورند که

عامـل هـای درونـی و بیرونـی اسـت .عامـل هـای درونـی مانند
عامـل هـای فـردی ،انگیزشـی و هزینـه و عامـل هـای بیرونـی

ماننـد ارائه آمـوزش ،معیارهـای جذب و پذیرش دانشـجو.

شماره  ،42پاییز 1396

بنـا بـر نتیجـه تحقیـق عقیلـی و همـکاران ( )1390از عامـل

عالـی نسـبت بـه افـرادی داشـتند کـه از موقعیـت اجتماعـی

عالـی اسـت .با توجه به تركیـب های متفاوتی از دانشـگاه هایی

نـوع مـدرک دیپلـم ،شـمار بارهـای شـرکت در آزمـون ورود بـه

هـای موثـر بـر انگیـزه ورود بـه آمـوزش عالـی ،قیمـت آمـوزش
كـه در كشـور وجـود دارد ،نمـی تـوان شـاخص مشـخصی بـرای

اقتصـادی پاییـن تـری برخـوردار بودنـد .جنسـیت ،سـن،

آمـوزش عالـی ،محل سـکونت ،شـمار اعضـای خانـواده ،تعداد

قیمـت آمـوزش عالـی در ایران در نظر گرفت اما شـاخص هزینه

افراد شـاغل در خانواده ،شـغل ،تخصص و تحصیلات والدین،

منتشـر مـی شـود مـی تواند به عنـوان یك عامـل متضـاد در این

میـزان هزینه هـای تحصیـل از متغیرهای اجتماعـی اقتصادی

هـای تحصیـل كـه براسـاس اطالعـات درآمـد و هزینـه خانـوار
زمینـه عمـل كند.

سـطح درآمـد خانـواده ،منبـع تامیـن هزینـه هـای تحصیـل و
مـورد بررسـی در ایـن تحقیـق بـود.

یافتـه هـای تحقیـق تقـی بیگـی و همـکارن ( )2015در

ایواسـاهی در تحقیقـی كـه در سـال  2017در بین  64كشـور

کرمانشـاه در زمینـه تحصیـل در رشـته کشـاورزی نشـان داد،

سـه گـره آمـوزش ابتدایـی ،راهنمایـی و تخصصـی؛ متقاضیـان

زمینـه انگیـزه هـای دانشـجویان هنرسـتان هـا و مرکـز آموزش
مهـم تریـن انگیـزه آنـان در جهت تحصیل در رشـته کشـاورزی

تنهـا ارتقـای دانـش و مهـارت در زمینـه کشـاورزی و کسـب

انجـام داد نشـان داد ،بـا توجـه بـه ویژگـی هـای آمـوزش در هـر

بـه ویـژه در كشـورهای كمتـر توسـعه یافتـه بـه تاثیر آمـوزش بر
درآمدهـای آینـده توجـه دارنـد .الیـوت و سـو در تحقیقـی كـه

مهـارت و فنـاوری الزم بـرای آینـده شـغلی اسـت .سـارپکایا

در سـال  2010بـرای چنـد دانشـگاه انگلسـتان انجـام دادنـد

مؤثـر بـر انگیـزه هـای شـخصی و آموزشـی را شـامل ایـن موارد

گرایـش دانشـجویان بـه ثبـت نـام اثر مـی گـذارد یا خیـر؟ نتایج

( )Sarpkaya, 2010بـه نقـل از  )1994( Turalعامـل هـای

در پـی پاسـخ بـه ایـن پرسـش بودنـد ،آیـا شـهریه دانشـگاه بـر

مـی داند؛ عامل های فردی (سـن ،مشـخصه هـای بیولوژیکی،

ایـن تحقیـق كـه بـرای دوره زمانـی  2002تـا  2007نشـان داد،

هـای اقتصـادی (هزینـه تحصیـل ،میـزان درآمـد ،امیـد بـه

میـزان ثبـت نـام یافـت ،بلكـه ارتبـاط قـوی تـری بیـن كیفیـت

مهـارت هـای شـناختی ،عالئق ،انتظـارات برای آینـده) ،عامل
کسـب درآمـد ،انتخـاب شـغل ،امیـد بـه بـازارکار) ،عامـل های

فرهنگـی -اجتماعی (منشـاء خانوادگی ،جنسـیت اجتماعی) و
عامـل هـای سـازمانی (نظـام آمـوزش ،دیگـر سـازمان هـا).

در انگلسـتان نمـی تـوان ارتبـاط معنـی داری را بیـن شـهریه و

و رتبـه دانشـگاه و میـزان تمایـل بـرای نـام نویسـی وجـود دارد

(قـارون .)1385 ،گلـو و ژآكوبـی بـا بررسـی كشـورهای در حـال
توسـعه ماننـد ویتنـام نشـان دادنـد كـه ثروت بـه عنـوان یكی از

اردم و همـکاران ( )Erdem & et al., 2007بـاور دارنـد

اصلـی تریـن دالیـل تمایـل مـردم بـرای ادامـه تحصیـل اسـت.

بـرادران ،میزان تحصیلات والدین ،بیـان انتظارهـای خانواده

افزایـش درآمدهـای خانـوار خصوصـا آن بخـش از درآمدهـا كه

نوع دبیرسـتان دانش آموختگان ،جنسـیت ،شـمار خواهران و

در مـورد مدرسـه و زمـان مطالعـه در انگیـزه ورود و میـزان

موفقیـت در ورود بـه نظـام آمـوزش عالـی تأثیرگـذار اسـت.
(  )Lozano Diazمعتقـد اسـت سـطح تحصیلات والدیـن،
انگیـزه ،ارتبـاط بـا همتایـان و دیگـران بـر انگیـزه و موفقیت در

ورود بـه تحصیلات دانشـگاهی تأثیرگـذار اسـت.

ایـن بررسـی نشـان داد كـه بـرای دوره زمانـی  1993تـا  1998با

اتفاقـی بـوده اسـت ،تمایـل خانـوار بـه ادامـه تحصیـل فرزندان

بیشـتر شـده اسـت (عقیلـی و همـکاران .)1390 ،کامیـل

سـکیرول ( )2012بـا هـدف بررسـی دالیـل ورود دانشـجویان
بـه نظـام آمـوزش عالـی از راه دور ترکیـه تحقیقـی را از طریـق

تکمیـل پرسشـنامه توسـط دانـش آمـوزان ثبـت نـام کننـده

گلپـک( )Golpek, 2014در تحقیقـی بـه بررسـی عامـل

در سـال تحصیلـی  2008-2009انجـام داد .یافتـه هـای ایـن

در ترکیـه پرداخـت .جامعـه آمـاری ایـن تحقیق دانـش آموزان

انتخـاب این دوره کسـب مدرک دانشـگاهی و یافتن شـغل پس

دانشـگاه بودنـد .یافتـه های این تحقیـق نشـان داد ،افرادی که

مرتبـط بـا آمـوزش هـای حضـوری همخوانـی داشـت.

هـای اجتماعـی و اقتصـادی موثـر بـر انگیـزه هـای اجتماعـی

سـال آخر دبیرسـتان و دانشـجویان ثبت نام شـده در سـال اول

دارای موقعیـت اجتماعـی اقتصادی باالتـری بودند انگیزه های

اجتماعـی باالتـر و نـرخ موفقیـت باالتـری در ورود بـه آمـوزش

تحقیـق نشـان داد کـه دلیـل اصلی ترجیـح دانش آمـوزان برای
از فراغـت از تحصیـل بـود .ایـن نتایـج بـا یافتـه هـای تحقیقات

دسترسـی به دانـش و اطالعات در موضوع هـای مورد عالقه

آنـان دلیـل دیگـری بـرای انتخـاب و نـام نویسـی در ایـن دوره
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عنـوان شـد  )Kamil Cekerol, 2012(.ایوانـز و همـکاران

متشـکل از دو بخـش ویژگـی های فـردی پاسـخگویان و انگیزه

های کارشناسـی دانشـگاه نایروبی کنیا به این نتیجه رسـیدند،

طیف سـنجش لیکرت سـنجیده شـد .برای دسـتیابی به روایی

( )2013بـا تحلیـل عامـل هـای موثر بر دالیـل ثبت نـام در دوره

پاسـخگویان بـه ترتیـب کسـب فرصت های شـغلی آینـده برای

هـای آنـان بـرای ورود بـه دوره کاردانـی علمی کاربردی بـود و با
پرسشـنامه ،ابـزار گردآوری دادههـا در اختیار گروه كارشناسـی

اشـتغال در دانشـگاه ،ادامـه تحصیـل در مقاطـع عالـی و ادامـه

متشـكل از متخصصـان ،مجریـان ،برنامهریـزان و كارشناسـان

دالیـل ورود بـه دوره کارشناسـی بیـان کردنـد.

جهـاد كشـاورزی قـرار گرفـت و برابـر نظرسـنجی هـا ،اصلاح

اشـتغال در شـغل کنونـی را بـه ترتیـب بـه عنـوان مهـم تریـن

ارزشـیابی آموزشـی مؤسسـه آمـوزش عالـی علمـی كاربـردی

به طور کلی بررسی عامل های موثر بر دالیل ورود

هـای الزم در پرسشـنامه صورت پذیرفـت .در این تحقیق برای

عامل های موثر شامل عامل های فردی و خانوادگی ،عامل های

بدیـن منظـور ایـن ابـزار در بیـن  30نفـر از دانشـجویان

دانشجویان به نظام آموزش عالی در ایران نشان داده است،

اقتصادی ،عاملهای آموزشی و عاملهای فرهنگی و اجتماعی
است .عاملهای فردی و خانوادگی شامل توانایی های فکری

و ذهنی داوطلبان ورود به آموزش عالی ،انگیزه و عالقه آنان،

تاثیر خانواده و جنسیت بود .عامل های اجتماعی ،فرهنگی
و محیطی شامل شمار جمعیت الزم التعلیم ،نفوذ هم سن و

تعییـن پایایـی پرسشـنامه از پیـش آزمون اسـتفاده شـد.

دورههـای علمـی كاربـردی كشـاورزی كـه جـزء نمونـه آمـاری

تحقیق نبودند توزیع شده و ضمن بررسی قابل درک و مشخص
بودن پرسـش ها ،در مورد پاسـخ پرسـش هـای چندگزینهای با

ضریـب تتـای ترتیبـی در نـرم افزار  Rبـرای تعیین پایایـی ابزار
تحقیـق اسـتفاده شـد .ضریـب تتـای ترتیبـی برای عامـل های

ساالن ،سطح سواد جامعه ،قوانین و مقررات آموزشی و باورها

موثـر بـر انتخـاب دوره آموزشـی علمـی کاربـردی کشـاورزی

ظرفیت پذیرش دانشگاه ها ،کیفیت و کمیت امکانات موجود

دانشـجویان بـود .دادههـای بـه دسـت آمـده پـس از کدگـذاری

و ارزش های حاکم است .عامل های و امکانات آموزشی شامل

و عامل های اقتصادی شامل اشتغال در جامعه ،سیاست های
دولت ،قوانین و مقررات و سطح درآمد عمومی جامعه هستند.
روش شناسی

ایـن تحقیـق از نـوع تحقیقـات توصیفـی و از لحـاظ روش

گردآوری داده ها پیمایشـی اسـت .جامعه آماری شـامل 1020

 0.94محاسـبه شـد کـه نشـان دهنده هـم گرایی در پاسـخ های

از طریـق نـرم افـزار  SPSSو بـا اسـتفاده از روشهـای آمـاری
توصیفـی و تحلیلی همچون فراوانـی ،میانگین ،انحراف معیار،

ضریـب تغییرات ،آزمون های همبسـتگی ،مقایسـه میانگین و
تحلیـل عاملـی مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار گرفت.
یافته ها

نفر از دانشـجویان دورههای مقطـع دار کاردانی علمی كاربردی

میانگیـن سـنی دانشـجویان  27/4سـال بـا انحـراف معیـار

1394در مراكـز آموزش جهادكشـاورزی نام نویسـی كرده بودند

درصـد از افـراد 21 ،تـا  30سـاله 24/2 ،درصـد از آنهـا  31تـا 40

از روش نمونهگیـری تصادفـی طبقـهای اسـتفاده شـد .بدیـن

بیشـتر دانشـجویان ( 66/8درصـد) زن و  33/2درصـد از آنها نیز

مراكـز آموزش جهاد كشـاورزی بودند كه در سـال تحصیلی -95
كـه بـا توجه به حجـم ،نحوه پراکنـش و درجه همگونـی جامعه،

 10/42بـود و  39/8درصـد از دانشـجویان زیـر  20سـال24/5 ،

سـال  11/9 ،درصد از پاسخگویان باالی  40سال سن داشتند.

منظـور  13مرکز آمـوزش عالی عملی کاربردی جهاد کشـاورزی

مـرد بودنـد .تحصیلات پـدران  49/6درصـد از دانشـجویان در

عنـوان نمونـه در نظـر گرفتـه شـدند .آن گاه بـا توجـه بـه شـمار

در سـطح کارشناسـی 6/1 ،درصـد در سـطح فـوق دیپلـم9 ،

فعـال در پذیـرش دانشـجویان کاردانـی علمـی کاربـردی بـه

سـطح زیردیپلـم 27/3 ،درصـد در سـطح دیپلـم 6/5 ،درصـد

افـرادی كـه در دورههـای کاردانـی علمـی -كاربردی که در سـال

درصـد بی سـواد و تنها  1/4در سـطح کارشناسـی ارشـد بودند.

كـرده بودنـد بـا اسـتفاده از جـدول کرجسـی و مـورگان نظـر

درصـد در سـطح دیپلم 3/3 ،درصد در سـطح کارشناسـی0/7 ،

تحصیلـی  94-95در مراكز آموزش جهاد كشـاورزی نام نویسـی
خواهی شـدند و  346دانشـجو پرسشـنامه هـا را تکمیل کردند.

داده هـای مـورد نیـاز ایـن تحقیـق از راه پرسشـنامه ای
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تحصیالت مادران  52/4درصد از دانشـجویان زیردیپلم25/1 ،

درصد در سـطح کارشناسـی ارشـد و 16درصد بی سـواد بودند.
از نظـر وضعیـت شـغلی 21/7 ،درصـد از دانشـجویان در زمـان

شماره  ،42پاییز 1396

تحصیـل در مشـاغل دولتـی 21 ،درصـد در مشـاغل خصوصی،

 17/3درصد رشتههای مرتبط با امور دام ،دامپزشکی و شیالت

 11/2درصـد در بخـش کشـاورزی ،دامداری ،شـیالت و آبزیان

بودند .توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مرکز آموزش محل

رشته تحصیلی مقطع دیپلم  35/3درصد از آنان کار ودانش،

آموزش جهادکشاورزی خراسان رضوی 14/9 ،درصد در مرکز

هنر و علوم انسانی و رشته تحصیلی  4/1درصد نیز ریاضی

جهادکشاورزی همدان 9/1 ،درصد در مرکز آموزش عالی امام

شـاغل و  46درصـد در زمـان تحصیـل بـدون شـغل بودند.

 28/8درصد هنرستان 19/2 ،درصد علوم تجربی 12/7 ،درصد
و فیزیک بود .رشته تحصیلی دوره کاردانی علمی کاربردی

 54/1درصد از دانشجویان رشته های تحصیلی مرتبط با
علوم باغی ،زراعی و منابع طبیعی 8/6 ،درصد صنایع تبدیلی

و تکمیلی 20 ،درصد ماشین های و مکانیزاسیون کشاورزی و

تحصیل نشان داد که  21.9درصد از دانشجویان در مرکز

آموزش جهادکشاورزی گلستان10/7 ،درصد در مرکز آموزش
خمینی (ره) مشغول به تحصیل بودند و بقیه ی آنان در مراکز
آموزش جهادکشاورزی بوشهر ،فارس ،کرمان ،مازندران،
گیالن ،البرز ،خوزستان ،آذربایجان شرقی و غربی و کرمانشاه

مشغول به تحصیل بودند.

جدول -1ساختار عاملی انگیزه های دانشجویان در انتخاب دوره کاردانی علمی کاربردی کشاورزی پس از چرخش واریماکس
عامل

شغلی و فردی

بار

انگیزه

عاملی
0/63

احساس نیاز به پیشرفت

خدمت به جامعه

کسب موقعیت و منزلت اجتماعی در جامعه

0/47

افزایش دانش فنی و مهارت در زمینه کشاورزی/دامداری

0/50

0/56

پیشرفت و بهبود شرایط شغل کنونی (رفع نیازهای شغل فعلی)

0/62

0/46

امکان ادامه تحصیل در مقطع های باالتر در دوره های علمی کاربردی

0/55

0/50

0/48

0/42

0/59
0/69

0/47
0/68

کسب ارتقای شغلی

0/48

داشتن گرایش های مختلف برای ادامه تحصیل

اعتبار دوره و مدرک تحصیلی آن

امکان انتخاب رشته مورد عالقه در این دوره ها

0/79

تنوع رشته های تحصیلی دوره های علمی کاربردی

0/75

ورود به دوره با عالقه و بدون هیچ اجباری

اصرار و توصیه دوستان
و والدین

ورود به دانشگاه و کسب
مدرک تحصیلی

محدودیت اقتصادی و
شهریه مناسب

0/56

4/07

12/71

0/52

استفاده از فرصت های آموزشی از دست رفته در گذشته

رسانه ای

میزان

0/70

کسب درآمد بیشتر

فشار اجتماعی و تبلیغات

ویژه

0/62

افزایش اعتماد به نفس فردی

آموزشی  -موسسه ای

اشتراک

مقدار

درصد واریانس

0/57
0/51

آسانی پذیرش و ورود به این دوره (بدون کنکور)

0/66

تبلیغات رسانه های گروهی و انبوهی

0/51
0/59
0/37
0/58
0/36

0/47
0/64

0/44
0/57

پذیرفته نشدن در دیگر دانشگاهها ،مراکز و موسسه های آموزش عالی

0/54

اجبار محل کار (کارفرما و شرایط شغل کنونی)

0/62

0/50

وجود تسهیالت بانکی به دانش آموختگان این دوره ها

0/61

به تعویق انداختن خدمت سربازی
کسب فرصت های شغلی بهتر

0/81

0/70

توصیه دوستان ،آشنایان و خویشان تحصیل کرده در این دوره ها

0/76

کسب موقعیت و منزلت اجتماعی در جامعه

0/45

تنها برای پذیرش و ورود به دانشگاه

0/60

یافتن راهی برای ورود به بازار کار

0/43

محدودیت های مالی برای نام نویسی در دیگر دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی

0/53

توصیه والدین ،آموزگاران ،دوستان ،آشنایان و اقوام
اصرار خانواده به ادامه تحصیل

کسب مدرک دانشگاهی

فرار از بیکاری

شهریه تحصیلی این دوره

0/44

0/45

در جامعه بودن و آشنایی و ارتباط با دیگر هم کالسی ها و استادان

3/04

32/20

0/50

0/53

0/51

3/20

22/70

0/64

0/46

0/67

انباشته

0/54

2/70

40/63

0/67

0/57

0/50

0/63

0/53

0/52

1/91

46/61

0/52

0/57

0/51

0/60

0/53

0/48

1/83

52/31

0/50
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بـه منظـور شناسـایی عامـل هـای مرتبـط بـا انگیـزه هـای

عامـل دوم بـا مقـدار ویـژه 3/20و تبییـن واریانـس  9/99بـا

دانشـجویان در انتخـاب دوره کاردانـی علمـی کاربـردی

توجـه بـه متغیرهـای قرار گرفتـه در آن با عنوان عامل آموزشـی

چرخـش واریماکـس روی متغیرهـا بیانگـر ایـن موضـوع بود که

تبییـن واریانـس  9/5با توجـه به متغیرهای قرار گرفتـه در آن با

کشـاورزی از  32متغیـر اسـتفاده شـد .اجـرای تحلیـل عاملی و
متغیرهـا گرایـش بـه قرارگیـری در بیـش از یـک عامـل دارنـد.

موسسـه ای نـامگـذاری شـد .عامل سـوم با مقـدار ویـژه  3/04و
عنـوان عامـل فشـار اجتماعـی و تبلیغات رسـانه ای نـام گذاری

ملاک کفایـت نمونـه گیـری کیسـر – مایـر  -الکیـن برابـر 0/87

شـد .عامل چهارم بـا مقدار ویژه  2/7و تبییـن واریانس  8/43با

آزمـون کرویـت بارتلـت بـا مقـدار  2/81در سـطح صفـر درصـد

دوسـتان و والدیـن نـام گذاری شـد .عامـل پنجم با مقـدار ویژه

بـود که نشـان دهنـده کفایـت داده ها بـرای تحلیل عاملـی بود.

توجـه بـه متغیرهـای قرار گرفتـه در آن با عنوان اصـرار و توصیه

معنـی دار بـود و نشـان از کفایـت و قابلیـت داده هـا بـرای انجام

1/91و تبییـن واریانـس  5/98با توجه به متغیرهـای قرار گرفته

انتخـاب شـده بود .با اسـتفاده از ملاک نگهـداری ،عامل هایی

گذاری شـد .عامل ششـم بـا مقدار ویـژه  1/83و تبیین واریانس

شـش عامـل اسـتخراج شـدند و دامنه اشـتراک مربوط بـه گویه

محدودیـت اقتصـادی و شـهریه مناسـب تحصیلـی نـام گـذاری

تحلیـل عاملـی و همبسـتگی شـایان پذیـرش بیـن گویـه هـای

کـه دارای ارزش ویـژه بـزرگ تـر از یـک کیسـنر – گاتمـن اسـت

در آن بـا عنـوان ورود بـه دانشـگاه و کسـب مـدرک تحصیلی نام

 5/71بـا توجـه بـه متغیرهـای قـرار گرفتـه در آن بـا عنـوان

هـا در حـد  0/42تـا  0/67قرار داشـت .عامل اول با مقـدار ویژه

شـد .در نهایـت این شـش عامـل توانایـی تبییـن  52/31درصد

اسـتخراج شـده کـه بـا توجـه بـه متغیرهـای قـرار گرفتـه در آن

نشـان دادند (جـدول .)1

 4/07و تبییـن واریانـس  12/71بـه عنـوان مهـم تریـن عامـل
تحـت عنـوان عامـل شـغلی و فـردی نـام گـذاری شـد.

از واریانـس متغیرهـای وارد شـده بـه تحلیـل عاملـی را از خـود

جدول -2اولویت بندی انگیزه های استخراج شده در انتخاب دوره کاردانی علمی کاربردی کشاورزی
عامل ها
شغلی و فردی
آموزشی  -موسسه ای
ورود به دانشگاه و کسب مدرک تحصیلی
اصرار و توصیه دوستان و والدین
محدودیت اقتصادی و شهریه مناسب تحصیلی
فشار اجتماعی و تبلیغات رسانه ای

تعداد

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات

238
249
278
262
293
239

3/21
2/87
2/63
2/64
1/96
1/45

1/22
1/16
1/17
1/31
1/51
1/22

38
40/41
44/49
49/62
77/04
84/14

مقایسه میانگین رتبه ای عامل های انگیزنده دانشجویان

تحصیلی جزو انگیزش گرهای کم تاثیر بر دانشجویان برای

نشان داد ،عامل شغلی و فردی به عنوان مهم ترین انگیزه

انتخاب دوره کاردانی برای تحصیل تعیین شدند .بدین ترتیب

آموزشی و موسسه ای قرار گرفت .این در حالی بود که عامل

انگیزه فرد جهت انتخاب دوره کاردانی علمی کاربردی کشاورزی

دانشجویان برای انتخاب این دوره بوده است و پس از آن عامل

های فشار اجتماعی و تبلیغات رسانه ای و شهریه مناسب

عامل انگیزشی درونی بیش از عامل های انگیزشی بیرونی بر
تاثیر داشته اند (جدول .)2

جدول -3انگیزه های دانشجویان در انتخاب دوره کاردانی علمی کاربردی کشاورزی
عامل

انگیزه

شغلی و فردی

احساس نیاز به پیشرفت
افزایش اعتماد به نفس فردی
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میانگین

انحراف
معیار

ضریب
تغییرات

رتبه

3/99
3/67

1/32
1/45

33/08
39/51

1
2
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ادامه جدول3
عامل

میانگین

انحراف
معیار

ضریب
تغییرات

رتبه

انگیزه

کسب موقعیت و منزلت اجتماعی در جامعه

3/44

1/49

43/31

3

افزایش دانش فنی و مهارت در زمینه کشاورزی/دامداری

3/31

1/68

کسب درآمد بیشتر

شغلی و فردی

3/27
2/64

خدمت به جامعه

استفاده از فرصت های آموزشی از دست رفته در گذشته

اعتبار دوره و مدرک تحصیلی آن

2/71

1/60

59/04

2/77

1/82

3/39
3/06

2/77

1/68
1/65
1/69

1/85

1/61

1/69

1/75

62/75
49/56

53/92
61/01
65/70

159/26

3/43

1/58

46/06

2/59

1/73

66/80

2/36

1/90

2/96

در جامعه بودن و آشنایی و ارتباط با دیگر هم کالسی ها و استادان
توصیه والدین ،آموزگاران ،دوستان ،آشنایان و خویشان

126/24

1/59

53/72

توصیه دوستان ،آشنایان و خویشان تحصیل کرده در این دوره ها

2/55

کسب موقعیت و منزلت اجتماعی در جامعه

3/44

1/49

2/12

1/78

83/96

یافتن راهی برای ورود به بازار کار

2/58

1/75

67/83

محدودیت های مالی برای نام نویسی در دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی

1/79

1/72

96/08

اصرار خانواده به ادامه تحصیل

3/33

کسب مدرک دانشگاهی

کسب مدرک تحصیلی تنها پذیرش و ورود به دانشگاه

2/16

فرار از بیکاری

شهریه تحصیلی این دوره

2/42

1/79

1/69
1/69

1/73

6

7

5

اجبار محل کار (کارفرما و شرایط شغل فعلی)

1/41

کسب فرصت های شغلی بهتر

4

103/55

1/78

1/08

2

3

1/80

96/26

1/72

9

87/03

پذیرفته نشدن در دانشگاه ها ،مراکز و موسسات آموزش عالی

وجود تسهیالت بانکی به دانش آموختگان این دوره ها

7

1

1/87

به تعویق انداختن خدمت سربازی

و شهریه مناسب

5

داشتن گرایش های مختلف جهت ادامه تحصیل

3/01

1/59

52/82

تبلیغات رسانه های گروهی و انبوهی

محدود یت اقتصادی

3

2/98

1/87

امکان ادامه تحصیل در مقاطع باالتر در دوره های علمی کاربردی

آسانی پذیرش و ورود به این دوره (بدون کنکور)

ورود به دانشگاه و

42/94

1

3/20

1/76

55

3/54

تنوع رشته های تحصیلی دوره های علمی کاربردی

اصرار و توصیه

1/79

62/81

8

1/52

آموزشی  -موسسه ای امکان انتخاب رشته مورد عالقه در این دوره ها

دوستان و والدین

1/44

54/55

پیشرفت و بهبود شرایط شغل کنونی (رفع نیازهای شغل فعلی)

ورود به دوره با عالقه و بدون هیچ اجباری

تبلیغات رسانه ای

50/76

5
6

2/85

کسب ارتقای شغلی

فشار اجتماعی و

1/64

50/15

4

2
4
1
2
3

70/20

4

43/31

1

80/51
50/75
90/74
71/48

5
2
3
4
1
2
3

مقیاس :1 :خیلی کم :2 ،کم :3 ،متوسط :4 ،زیاد :5 ،خیلی زیاد

مقایسـه میانگیـن متغیرهـای بار گـذاری شـده در هر عامل

و تبلیغات رسـانه ای ،کسـب فرصت های شـغلی بهتـر در عامل

نفـس فـردی در عامل فردی و شـغلی ،امـکان ادامه تحصیل در

اجتماعـی در جامعـه در عامـل ورود به دانشـگاه و کسـب مدرک

عالقـه و بـدون هیـچ اجبـاری در عامل آموزشـی  -موسسـه ای،

(جدول .)3

نشـان داد کـه احسـاس نیـاز بـه پیشـرفت وافزایـش اعتمـاد بـه

مقاطـع باالتـر در دوره هـای علمـی کاربـردی و ورود بـه دوره بـا
تبلیغات رسـانه های گروهی و انبوهی در عامل فشـار اجتماعی

اصـرار و توصیـه دوسـتان و والدیـن و کسـب موقعیـت و منزلـت
تحصیلـی مهـم ترین متغیـر تاثیـر گـذار در انتخـاب دوره بودند
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جدول -4عامل های موثر بر انتخاب دوره آموزشی کاردانی علمی کاربری کشاورزی توسط دانشجویان بر پایه جنس
عامل ها
شغلی و فردی
آموزشی  -موسسه ای
فشار اجتماعی و تبلیغات رسانه ای
اصرار و توصیه دوستان و والدین
ورود به دانشگاه و کسب مدرک تحصیلی
محدودیت اقتصادی و شهریه مناسب تحصیلی

جنس

تعداد

میانگین مرتبه ای

U

Sig

مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن

141
73
162
62
165
51
163
73
164
87
185
81

115/51
92/02
110/94
116/56
112/91
94/24
120/57
113/87
123/39
130/93
132/55
135/67

4/016

0/008

4/77

0/56

3/48

0/06

5/612

0/48

6/706

0/43

7/317

0/76

نتایج به دست آمده از آزمون من ویت نی نشان داد ،بین

دوره موثر بوده است .در عامل های فشار اجتماعی و تبلیغات

معنی داری وجود دارد .همان گونه که در جدول  4مشاهده می

پسران باالتر از دختران بود در سه عامل دیگر میانگین انگیزه

انگیزه های مختلف و جنس در عامل شغلی و فردی اختالف
شود عامل شغلی و فردی در مردان بیشتر از زنان در ورود به

رسانه ای ،اصرار و توصیه دوستان و والدین میانگین نیز انگیزه
دختران از پسران باالتر بود.

جدول -5تاثیر وضعیت اشتغال در انتخاب دوره آموزشی کاردانی علمی کاربری کشاورزی
عامل ها

وضعیت شغلی

شغلی و فردی

شاغل بخش دولتی
شاغل بخش خصوصی
شاغل در بخش کشاورزی ،دامداری ،شیالت و آبزیان
بدون شغل
شاغل بخش دولتی
شاغل بخش خصوصی
شاغل در بخش کشاورزی ،دامداری ،شیالت و آبزیان
بدون شغل
شاغل بخش دولتی
شاغل بخش خصوصی
شاغل در بخش کشاورزی ،دامداری ،شیالت و آبزیان
بدون شغل
شاغل بخش دولتی
شاغل بخش خصوصی
شاغل در بخش کشاورزی ،دامداری ،شیالت و آبزیان
بدون شغل
شاغل بخش دولتی
شاغل بخش خصوصی
شاغل در بخش کشاورزی ،دامداری ،شیالت و آبزیان
بدون شغل
شاغل بخش دولتی
شاغل بخش خصوصی
شاغل در بخش کشاورزی ،دامداری ،شیالت و آبزیان
بدون شغل

آموزشی  -موسسه ای

فشار اجتماعی و تبلیغات رسانه ای

اصرار و توصیه دوستان و والدین

ورود به دانشگاه و کسب مدرک تحصیلی

محدودیت اقتصادی و شهریه مناسب
تحصیلی
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تعداد میانگین مرتبه ای
41
38
22
90
45
43
24
85
44
43
20
80
41
46
23
95
41
49
26
108
47
51
24
110

122/16
95/62
126/48
76/79
123/46
103/98
93/65
85/05
91/65
77/07
98/88
103/18
112/87
96/43
114
99/26
104/93
99/15
142/13
114/30
123/83
99/31
122/10
120/11

χ2

Sig

26/79

0/000

13/94

0/003

6/82

0/08

2/88

0/41

8/19

0/04

4/49

0/21
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مقایسه میانگین بین انگیزه های مختلف با وضعیت شغلی

بـه شـاغالن بخش هـای خصوصـی و افراد بدون شـغلی بیشـتر

پاسـخگویان در زمـان تحصیل نشـان داد ،این پاسـخگویان در

اسـت و انگیـزه آموزشـی  -موسسـه ای شـاغالن بخـش هـای

تفـاوت معنـی داری دارنـد و در دیگـر عامل ها بین آنـان تفاوت

دو گـروه دیگـر بود (جدول  .)5همچنین مقایسـه میانگین بین

وضعیت های شـغلی مختلف نشـان داد ،انگیزه فردی و شـغلی

تحصیلـی دانشـجویان در مقطـع متوسـطه تفاوت معنـی داری

عامـل هـای شـغلی و فردی و آموزشـی  -موسسـه ای با یکدیگر
معنـی داری وجـود نداشـت .میانگیـن رتبـه ای عامـل هـا در

دانشـجویان شـاغل در بخـش هـای دولتی و کشـاورزی نسـبت

دولتـی و خصوصـی بـه طـور معنـی داری باالتـر از ایـن انگیز در
عامـل هـای مختلـف و میـزان تحصیلات پـدر و مـادر و رشـته
را نشـان نداد.

جدول -6ضریب همبستگی بین متغیرهای تحقیق
متغیرهای مستقل
عامل ها
شغلی و فردی

آموزشی  -موسسه ای

معدل کتبی دیپلم

r

sig

r

-0/16

0/84

*0/17

0/02

0/62

*-0/17

0/02

-0/74

0/32

-0/04

0/59

-0/02

0/15

-0/11

فشار اجتماعی و تبلیغات رسانه ای

-0/04

ورود به دانشگاه و کسب مدرک تحصیلی

0/08

اصرار و توصیه دوستان و والدین

محدودیت اقتصادی و شهریه مناسب تحصیلی

سن

sig

-0/10

0/25

0/11

-0/09

0/13
0/81
0/17
0/10

ضریـب همبسـتگی اسـپیرمن بیـن متغیرهـای تحقیـق

و رشـته تحصیلـی  35/3درصـد از آنـان در مقطـع متوسـطه کار

معنـی داری وجـود داشـت .یعنـی هـر قـدر سـن پاسـخگویان

آنـان  14/98بـود .شناسـایی عامـل هـای مرتبـط بـا انگیـزه

نشـان داد ،بیـن سـن و عامـل فـردی و شـغلی رابطـه مثبـت و
باالتـر بـود انگیزه فردی و شـغلی آنـان نیز باالتر بـود .همچنین
بیـن فشـار اجتماعـی و تبلیغـات رسـانه ای و سـن رابطـه منفی

و معنـی داری وجـود داشـت یعنـی پاسـخگویان بـا سـن باالتـر

نسـبت بـه دانشـجویان کـم سـن و سـال تـر از فشـار اجتماعی و

و دانـش بـود .میانگیـن معـدل کتبـی آخریـن مـدرک تحصیلی

هـای دانشـجویان در انتخـاب دوره کاردانـی علمـی کاربـردی
کشـاورزی نشـان داد ،انگیـزه های دانشـجویان در شـش عامل
شـغلی و فـردی ،آموزشـی -موسسـه ای ،فشـار اجتماعـی و

تبلیغـات رسـانه ای ،اصـرار و توصیـه دوسـتان و والدیـن ،ورود

تبلیغـات رسـانه ای بـرای ورود به دوره کاردانـی علمی کاربردی

بـه دانشـگاه و کسـب مـدرک تحصیلـی و محدودیـت اقتصـادی

هـای رابطـه معنـی داری وجـود نداشـت (جـدول .)6

هـای انگیزنـده دانشـجویان ،عامل شـغلی و فردی و پـس از آن

تاثیـر کمتـری پذیرفتـه بودند .بین معـدل کتبی دیپلـم و عامل

بحث و نتیجه گیری

و شـهریه مناسـب تحصیلـی دسـته بندی شـدند .از بیـن عامل
عامـل آموزشـی و موسسـه ای بـه عنـوان مهتریـن انگیـزه های
دانشـجویان بـرای انتخـاب ایـن دوره تعییـن شـد.

هـدف اصلـی ایـن پژوهش ،بررسـی انگیزه دانشـجویان در

یافتـه هـای تحقیـق ثمـری و رسـول زاده ( ،)1387تقـی

هـا نشـان داد داوطلبـان دوره هـای کاردانـی علمـی کاربـردی

( )2013بـه عامـل های فـردی به عنوان انگیزاننده دانشـجویان

ورود بـه دوره ی کاردانـی علمـی کاربـری کشـاورزی بـود .یافته
کشـاورزی دارای میانگیـن سـنی  27/41سـال بودنـد و فراوانی
دانشـجویان دختـر از دانشـجویان پسـر بـه صـورت شـایان

توجهی بیشـتر اسـت .سـطح تحصیالت والدین دانشجویان به
طـور عمـده زیـر دیپلـم بـود و حـدود نیمـی از دانشـجویان ایـن

دوره در زمـان تحصیـل در مقطـع کاردانـی بـدون شـغل بودنـد

بیگـی و همـکاران ( ،)2015تـورال ( )1994و ایوانـز و همـکاران

بـرای انتخـاب رشـته تحصیلی و دوره آموزشـی تاکید داشـتند.

همچنیـن اکبـری ( )1386بـه نقـش عامل هـای موسسـه ای در
ایـن زمینـه اشـاره نمـوده اسـت .از بیـن متغیرهـای بارگـذاری

شـده در هـر عامـل نیـز احسـاس نیـاز بـه پیشـرفت در عامـل

فردی و شـغلی ،امـکان ادامه تحصیل در مقاطـع باالتر در دوره

فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 115

انگیزه های دانشجویان برای ...

های علمی کاربردی در عامل آموزشـی  -موسسـه ای ،تبلیغات

باالتـر بـود فشـار اجتماعـی و تبلیغات رسـانه ای بر انگیـزه آنان

تبلیغـات رسـانه ای ،کسـب فرصـت های شـغلی بهتـر در عامل

داشـته است.

رسـانه هـای گروهـی و انبوهـی در عامـل فشـار اجتماعـی و
اصـرار و توصیـه دوسـتان و والدیـن و کسـب موقعیـت و منزلـت

تاثیـر کمتـری بـرای ورود بـه دوره کاردانـی علمـی کاربـردی
با توجه به یافته های پژوهش پیشنهاد می شود:

اجتماعـی در جامعـه در عامـل ورود به دانشـگاه و کسـب مدرک

 -بـا توجـه بـه انگیزه فـردی و شـغلی دانشـجویان در ورود به

یافتـه هـای تحقیـق رایـد ( ،)2002ارفعـی و غفـاری (،)1387

و رفـع نیازهـای فـردی دانشـجویان در اصالح و بازبینـی برنامه

نقـش والدیـن را در انتخـاب دوره آمـوزش مـورد توجـه قـرار

 -بـا توجـه بـه عامـل هـای موسسـه ای و آموزشـی بـه ارائـه

انتخـاب آن موثـر دانسـت .مقایسـه میانگیـن بین انگیـزه های

در مقاطـع باالتـر تحصیلـی در آمـوزش هـای علمـی کاربـردی

تحصیلـی مهمتریـن متغیـر تاثیرگـذار در انتخـاب دوره بودنـد.

عنایتـی نوین فر و همکاران ( )1391و بخشـی جهرمی ()1388
دادنـد .اسـکندری ( )1374عالقـه بـه رشـته تحصیلـی را در

مختلـف و جنـس در عامل شـغلی و فردی اختلاف معنی داری

ایـن دوره ضـرورت دارد بـه ارتقـای دانش و مهارت های شـغلی
درسـی این دوره توجه شـود.

رشـته هـای تحصیلـی متنـوع و متناسـب بـا نیازهـای جامعـه
کشـاورزی بیـش از پیـش توجـه شـود.

را نشـان داد و ایـن عامل انگیزاننده در مردان بیشـتر از زنان در

 -بـا توجه به اهمیت تبلیغات رسـانه هـای گروهی و انبوهی،

شـغلی و فـردی و آموزشـی  -موسسـه ای بـا یکدیگـر تفـاوت

بـه دوره هـای علمـی کابـردی کشـاورزی و شناسـاندن ضرورت

ورود بـه دوره موثـر بـود .همچنیـن پاسـخگویان در عامـل های
معنـی داری داشـتند بـه طـوری کـه میانگیـن رتبـه ای انگیـزه

فـردی و شـغلی دانشـجویان شـاغل در بخـش هـای دولتـی و
کشـاورزی بیشـتر از شـاغالن بخـش هـای خصوصـی و افـراد
بـدون شـغلی بـود و انگیـزه آموزشـی  -موسسـه ای شـاغالن
بخـش هـای دولتـی و خصوصـی بـه طـور معنـی داری باالتـر

از ایـن انگیـزه در دو گـروه دیگـر بـود .ضریـب همبسـتگی بیـن
متغیرهـای تحقیـق نشـان داد ،هر قدر سـن پاسـخگویان باالتر
بـود انگیـزه فـردی و شـغلی نیـز در آنـان باالتـر بـود .همچنین

بیـن فشـار اجتماعـی و تبلیغـات رسـانه ای و سـن رابطـه منفی

و معنـی داری وجـود داشـت ،یعنـی هـر قدر سـن پاسـخگویان

بـه قابلیـت های این رسـانه هـای در جلب و جذب دانشـجویان

تحصیـل در رشـته های علمی کاربـردی مورد نیاز بـه ویژه برای
روسـتازادگان بیشـتر توجه شود.

 -بـا توجـه بـه انگیزنداننـده هـای متفـاوت و نیـز وضعیـت

اشـتغال و جنسـیت داوطلبان ورود به این دوره ها ،رشـته های
تحصیلـی کمـی و کیفـی متنـوع ،ایجـاد و گسـترش یابد.
سپاسگزاری

بدیـن وسـیله در اجـرای ایـن پژوهـش قدردانی می شـود از

حمایـت هـای مالـی و پشـتیبانی موسسـه آموزش عالـی علمی
کاربـردی و مهارتی جهادکشـاورزی
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Abstract
The purpose of this study was to identify the motivation of students to attend two years technical and
vocational higher agricultural education programs. The statistical population of the study was composed of
1020 students of technical and vocational higher agricultural education program in the educational centers
in the academic year of 1994-95 and from that 346 students were selected using the Kerjesie and Morgan
tables and through stratified random sampling technique. The research instrument was a questionnaire that
its validity was reviewed and confirmed by a group of relevant experts. The reliability of the questionnaire
was confirmed by pretest and Teta coefficient (Ө = 0.94). Factor analysis showed that student motivations
are detected in six dimensions including: Occupational and Individual, Educational – Institutional, Social
force and media advertising, Insist and recommend friends and parents, Entering to university and earning a degree of education and economic constraints and appropriate tuition. Occupational and individual
factor was identified as the most important factor. The mean comparison between students' motivation
and gender was shown that girl and boy students had significant difference in the first factor. Comparison
of the mean of the motivating factors and the student's job status at the time of study as shown that there
were significant differences between employed and unemployed students in terms of occupational and
individual, educational – institutional factors. There was a positive and significant relationship between the
students' age, occupational and individual, social force and media advertising factors. Thus, attention to
the promotion of knowledge and job skills and students needs in modifying and reviewing the curriculum
of this course were recommended.
Index Terms: Attend to Program, Educational Center, Occupational and Individual Factor, Technical

and Vocational Agricultural Education
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