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عامل های مؤثر بر عالقه و استعداد تحصیلی دانشجویان رشته های کشاورزی ایران

منصور شاه ولی1، احمد عابدی سروستانی2
1- استاد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز

2- استادیار ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده
عالقمندی و اسـتعداد تحصیلی الزمه ی موفقیت تحصیالت دانشـگاهی اسـت، ولی هر سـال شـمار زیادی از داوطلبان وارِد 
برخـی رشـته های دانشـگاهی می شـوند کـه بـا عالقه و اسـتعداد آنان تناسـب چندانـی نـدارد. از ایـن رو، تحقیق حاضـر با هدف 
بررسـی عالقه و اسـتعداد تحصیلی دانشـجویان رشـتههای کشـاورزی و عامل های مؤثر بر آن انجام شـد. جمعیت مورد مطالعه 
ایـن تحقیـق پیمایشـی، شـامل حـدود 13500 دانشـجوی کشـاورزی در مقطـع تحصیلی کارشناسـی 15 دانشـگاه دولتـی بودند 
کـه حداقـل پنـج رشـته کشـاورزی داشـتند. بـا نمونه گیری نظـام یافتـه )سیسـتماتیك(، 1720 دانشـجو از هشـت دانشـگاه مورد 
بررسـی قـرار گرفتنـد. بـرای تحلیـل داده هـا از آمـار توصیفـی، آزمـون تـی- اسـتیودنت، تحلیـل واریانس و رگرسـیون اسـتفاده 
شـد. یافته  هـا نشـان دادنـد کـه حـدود 12 درصـد از دانشـجویان کشـاورزی در آزمون ورودی دانشـگاه ها، رشـته های کشـاورزی 
را بـه عنـوان اولویـت اول تـا پنجـم گزینـش کرده انـد. هـم چنیـن، عالقـه ی آنـان بـه رشـته ی انتخابـی پـس از ورود به دانشـگاه 
رشـد معنـی داری پیـدا کـرده اسـت. عامـل هـای مؤثر بـر این ارتقـاء، نخسـت ناشـی از محیط درونـی دانشـگاه، دوم، بـازار کار و 
سـوم، خانـواده بـوده اسـت. عالوه بر این، یافته ها نشـان داد که دانشـجویان کشـاورزی اسـتعداد تحصیلی نسـبی خوبـی دارند و 
دختـران نسـبت بـه پسـران از ایـن نظـر برتری دارنـد. مهم تریـن پیش بینی کننـده  اسـتعداد تحصیلی دانشـجویان در آغـاز، نوع 
دیپلـم متوسـطه و پـس از آن سـطح تحصیـالت مـادر آنـان بـوده اسـت. بـر پایـه یافته هـای پژوهـش و به منظـور هدایت درسـت 

دانشـجویان به گزینش رشـته های کشـاورزی، پیشـنهادهایی ارایه شـده اسـت. 
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مقدمه
از  دانشـگاهی  رشـته های  بـه  عالقمنـد  دانشـجویان  ورود 
جملـه عامـل هایـی اسـت کـه کیفیـت هـر موسسـه آموزشـی 
را تضمیـن مـی کنـد، زیـرا عشـق بـه یادگیـری باعـث می شـود 
دانشـجو عامل هـای بازدارنده را تحمل و اصـالح کند و محیط 
یادگیـری را بـه یـك محیـط عـادی و آسـان کننـده تبدیـل کند 
(King and Kotrlid, 1995). بـا ایـن وجـود، نتایـج بیشـتر 
دانشـگاه ها  بـه  ورود  داوطلبـان  اسـت  داده  نشـان  تحقیقـات 
هنـگام گزینش رشـته، عالقه خـود را در نظـر نمی گیرند. برای 
مثـال، مجتهـدی )1373(، نشـان داد عامل عالقـه در گزینش 
رشـته بیشـتر پذیرفته شـدگان سـال اول دانشـگاه بی اهمیـت 
اسـت. شـاید به همین دلیل بیشـتر دانشـجویان در آغاز ورود 

بـه دانشـگاه بـه فکـر تغییر رشـته می باشـند. 
داشـتن اسـتعداد در کنـار عالقـه از شـروط دیگـر موفقیـت 
از  بسـیاری  شـمار  سـاله  هـر  اسـت.  دانشـگاه  در  تحصیلـی 
پذیرفتـه  رشـته هایی  در  عالـی  آمـوزش  بـه  ورود  داوطلبـان 
می شـوند کـه متناسـب بـا اسـتعداد و عالیـق آنـان نیسـت. بـه 
ایـن ترتیـب، ایـن پرسـش مطـرح اسـت کـه چگونـه می تـوان 
از دانشـجویان بی عالقـه و کـم اسـتعداد انتظـار داشـت تـا پس 
از دانش آموختگـی، خـود را بـرای ورود بـه بـازار کار داخلـی و 
بین المللـی آمـاده سـازند؟ این پرسـش از این رو مهم اسـت که 
به دلیل شـرایط خـاص زندگی در جهان امـروز و ضرورت های 
نهـادی آن، ایـن نیاز وجود دارد تا دانشـگاه نسـبت بـه ایجاد و 
نهادینـه کـردن مجموعـه ای از قابلیت ها در دانشـجویان اقدام 

کننـد کـه از آن بـه شایسـتگی های کانونـی  یـاد می شـود. 
مثبت  برداشت  به  می توان  شایستگی ها  این  مهم ترین  از 
و  تجزیه  و  گرد آوری، سازماندهی  توانایی  از رشته تحصیلی؛ 
تحلیل اطالعات؛ توانایی برنامه ریزی و سازماندهی فعالیت ها؛ 
داشتن درک فرهنگی؛ قابلیت استفاده از فّناوری؛ توانایی حل 
مسئله؛ قابلیت تفکر انتقادی و آشنایی با ابزار تولید و اشاعه 
دانش را نام برد )شارع پور و همکاران، 1387(. بدون تردید، 
در  را  شایستگی های  چنین  می توانند  بهتر  دانشجویانی 
طول تحصیل کسب کنند که ضمن عالقه به رشته تحصیلی، 
که یکی  این در حالی است  باشند.  نیز داشته  کافی  استعداد 
عملکرد  به  توسعه  حال  در  کشورهای  در  بیکاری  دالیل  از 
های  خروجی  بیشتر  زیرا  می شود،  داده  نسبت  دانشگاه ها 
ندارند  همخوانی  و  هماهنگی  کار  بازار  نیازهای  با  دانشگاه ها 

)کوثری و نوروززاده، 1388(. 
آن  شاهد  یافته  توسعه  کشورهای  در  وجود،  این  با 
افزایش  شدت  به  جامعه  و  دانشگاه   بین  ارتباط  که  هستیم 
چندکارکردی،  نهاد  یک  عنوان  به  دانشگاه  و  است  یافته 
دارد  رنگ  پر  حضور  اقتصادی  و  اجتماعی  های  فعالیت  در 
(Enders and Boer, 2009). در واقع، دانشگاه ها را می 
باید سازمان هایی در نظر گفت که در همه ی جامعه ها دارای 
عملکردهای اساسی هستند که از ترکیب نقش های آموزشی، 
علمی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که به آنها واگذار شده 
با  را  این موضوع  اگر   ،(Enders, 2005)شود است ناشی می 
ها نیز  این واقعیت در نظر بگیریم که انتظار اولیه از دانشگاه 
اهمیت  توان  می  بهتر   ،(Marton, 2005) است  یافته  تغییر 
در  دانشجویان  موفقیت  بر  اثرگذار  های  عامل  شناسایی 

دانشگاه ها را درک کرد.
با توجه به آمار متقاضیان ورود به دانشگاه ها، اهمیت توجه 
سوی  به  داوطلبان  هدایت  در  تحصیلی  استعداد  و  عالقه  به 
رشته های دانشگاهی بیشتر روشن می  شود. برای مثال، بنابر 
آمار سازمان سنجش آموزش کشور، حدود 1065000 نفر تنها 
برای شرکت در آزمون سراسری سال 1391 ثبت نام کرده اند 
به  از متقاضیان ورود  این جدای  )پیک سنجش، 1390(، که 
آقابابا  و  عبدی  تحقیق  است.  کشور  دانشگاهی  مراکز  دیگر 
)1387(، نشان می دهد که سه عامل فردی، شغلی و خانوادگی 
رشته  گزینش  به  مجاز  داوطلبان  رشته  گزینش  در  دوستان 
فردی،  های  عامل  بین  در  و  هستند  دخیل  سراسری  آزمون 
ها  ترین عامل  از مهم  عالقه و داشتن استعداد و توان علمی 

به شمار می روند. 
به همین دلیل، در چشم انداز آموزش عالی ایران نیز توسعه 
آموزش  داوطلبان  و  خانواده ها  اطالع  برای  الزم  زمینه های 
به  و رشته های دانشگاهی  و محتوای دوره ها  از شرایط  عالی 
مهم  نیازهای  از  یکی  تحصیلی  رشته  آگاهانه  گزینش  منظور 

تلقی شده است )فراستخواه، 1387(. 
دارد  تأثیـر  فـرد  تحصیلـی  پیشـرفت  بـر  هـوش  اگرچـه 
دانـش  کارآیـی  و   ،)1371 آناسـتازی،   ،1369 )گالب زاده، 
آموختـگان دانشـگاهی بـه مجموعـه عملکـرد آنـان در دوران 
تحصیـل وابسـته اسـت )امیری اردکانـی، 1376(، امـا عملکرد 
تحصیلـی دانشـجویان بـه عامـل هـای دیگـری ماننـد گذشـته 
تحصیلـی پیش از ورود به دانشـگاه نیز ربـط دارد. برای مثال، 
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هـای تحصیلـی دوره  اردبیلـی )1374(، نشـان داد کـه نمـره 
دانشـگاهی  فـرد در تحصیـالت  موفقیـت  متوسـطه می توانـد 
را پیش بینـی کنـد. هـم چنیـن، تحقیـق رضویـه و حسـینی 
آزمـون  بـه  مربـوط  اطالعـات  از  اسـتفاده  بـا   1350 سـال  در 
اگرچـه  داد،  نشـان  شـیراز  دانشـگاه   1348 سـال  سراسـری 
نتیجه کار دانشـجویان در سـال اول با نتیجه آزمون سراسـری 
آنـان همبسـتگی بسـیار ضعیفـی دارد ولـی این همبسـتگی با 
میانگیـن دیپلـم متوسـطه آنـان )اگرچـه آنهـم ضعیـف اسـت( 

)بی نـام، 1382(.  اسـت   بیشـتر 
زمانی و امیری اردکانـی )1382(، درباره ی دانش آموختگان 
مثبـت  همبسـتگی  کـه  دادنـد  نشـان  کشـاورزی  رشـته های 
میانگیـن  و  دیپلـم  میانگیـن  بیـن  داری  معنـی  و   )+0/46(
کارشناسـی آنـان وجـود دارد. هـم چنیـن همبسـتگی مثبـت 
)0/45+( و معنـی داری بین موفقیت تحصیلی دانش آموختگان 
بـا موفقیت شـغلی آنان وجـود دارد. اگرچه محققـان از میانگین 
نمـره هـای فراگیـران بـه عنـوان شـاخص موفقیـت تحصیلـی 
اسـتفاده می کننـد، امـا ایـن شـاخص بـه تنهایـی شـاید مـالك 

)پورکاظمـی، 1375(.  نباشـد  مناسـبی 
میانگیـن دیپلـم داوطلبـان  کـه دربـاره  پژوهـش دیگـری 
ورود بـه دانشـگاه ها در سـالهای 1369 تـا 1374 انجـام گرفت 
میانگیـن  میانگیـن  دارای  آنـان  از  درصـد   53/5 داد  نشـان 
بیـن 13 تـا 16 بوده انـد کـه بیشـترین درصـد را نیـز بـه خـود 
اختصـاص داده اسـت و حـدود 0/5 درصـد از آنـان میانگیـن 
نمـره بیـن 19 تا 20 داشـته اند. ایـن پژوهش نتیجـه می گیرد 
کـه میانگیـن داوطلبـان از الگـوی منحنی نرمـال پیروی کرده 

اسـت )نورشـاهی، 1377(. 
عامل  مهم ترین  که  داد  نشان   ،)1354( نصفت  بررسی 
در  پذیرفته شده  دانشجویان  گزینش رشته  بر چگونگی  مؤثر 
دانشگاه،  به  صرف  ورود  از:  اند  عبارت  ترتیب  به  دانشگاه ها 
این  تحصیل  در  نوع دوستانه  خدمت  امکان  فرد،  استعداد 
پیدا کردن  و  نظر علمی  از  اعتبار رشته ها  و  اهمیت  رشته ها، 
نشان  خود  تحقیق  در  نیز   ،)1381( دانایی  و  عبدی  شغل. 
گزینش  در  مؤثر  های  عامل  مهم ترین  کلی  طور  به  که  دادند 
از:  اند  عبارت  دانشگاه ها  ورودی  آزمون  داوطلبان  رشته 
داشتن استعداد و توان علمی، عالقه، امکان پیدا کردن شغل، 
کسب موقعیت اجتماعی باال، در نظر گرفتن درصدها و رتبه ها، 
کسب درآمد باال، بومی بودن، ورود صرف به دانشگاه، تأکید 

اعضای  از  یکی  تحصیل  و  رشته  یک  در  تحصیل  به  والدین 
خانواده در یک رشته خاص. 

ریاضی- گروه  داوطلبان  از  بیش  گروه هنر  داوطلبان  البته 
فیزیک، گروه علوم تجربی و گروه علوم انسانی در گزینش رشته 
به عالقه و استعداد خود توجه داشته اند. این در حالی است 
که داوطلبان گروه علوم انسانی در گزینش رشته خود بیش از 
داوطلبان گروه ریاضی-فیزیک و علوم تجربی به پذیرش صرف 

در دانشگاه توجه داشته اند.
دانشگاه ضمن  بیشتر ورودی های  زمانی )1377(،  باور  به 
این که هدف روشن و مشخصی از ادامه تحصیل ندارند، برای 
نظر  از  ندارند.  نظر  در  نیز  را  مشخصی  شغل  و  حرفه  خود، 
رئیس زاده و همکاران )1372( آشنایی بیشتر با رشته، بهترین 
شدن  برآورده  آن  از  پس  و  است  افراد  عالقه  افزایش  دلیل 
انتظارهایی قرار دارد که فرد پیش از ورود به دانشگاه داشته 
مثبت  عملکرد  شغلی،  آینده  از  آگاهی  این،  بر  عالوه  است. 
ارتباط  و  اجتماع  در  رشته  کاربردهای  به  آگاهی  استادان، 
رشته با مسائل سیاسی-اجتماعی در افزایش عالقمندی نقش 

داشته اند.
بیانگـر  نیـز   ،)1381( سـاعی  و  زمانـی  تحقیـق  نتایـج 
همبسـتگی مثبـت و معنـی دار بیـن میـزان آشـنایی بـا رشـته 
تحصیلـی پیـش از ورود بـه دانشـگاه و میـزان عالقـه بـه رشـته 
تحصیلـی اسـت. این پژوهش نشـان داد دانشـجویانی که درك 
بهتـر و بیشـتری از فعالیـت هـای کشـاورزی داشـته اند، عالقه 
بیشـتری بـرای ادامه تحصیل در رشـته های کشـاورزی دارند. 
بنابرایـن، دانشـجویی کـه بـه درك باالتـری از کشـاورزی نائـل 
آیـد، گرایـش بیشـتری بـه کار و ادامـه تحصیـل در زمینه هـای 

کشـاورزی از خـود نشـان خواهـد داد. 
بـه  بررسـی  مـورد  دانشـجویان  بیشـتر  متأسـفانه  امـا، 
دلیـل پذیرفتـه نشـدن در دیگـر رشـته های تحصیلـی، رشـته 
کشـاورزی را گزینـش کرده انـد و تنهـا بـا هـدف کسـب شـغل 
بـه رشـته کشـاورزی آمده انـد )زمانـی و سـاعی 1381(. والتـر 
و ریزنـر (1994)، نیـز نشـان دادنـد که دانشـجویان سـال اول، 
تجربـه و دانـش کمتـری در کشـاورزی دارنـد و در مقایسـه بـا 
دانشـجویان سـال های باالتـر، تـوان کمتـری نیـز بـرای ارایـه 

نظـر نسـبت بـه موضـوع هـای کشـاورزی دارنـد. 
بنابـر بررسـی بخشـی و زمانـی )1376(، پیـش از ورود بـه 
دانشـگاه، شـناخت دانشـجویان از رشـته های دانشـگاهی در 

عامل های موثر بر عالقه و استعداد...
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بـا  بیـان دیگـر، بیشـتر دانشـجویان  بـه  حـّد متوسـط اسـت. 
شـناخت ناکافـی وارد رشـته های کشـاورزی می شـوند و شـاید 
بـه همیـن دلیل، شـمار زیـادی از آنان بـه تغییر رشـته گرایش 
داد  نشـان   ،)1368( حجـازی  تحقیـق  یافته هـای  می یابنـد. 
بیشـتر دانشـجویان رشـته های کشـاورزی بدون برنامه ریزی و 
آگاهـی دقیـق به گزینش رشـته های کشـاورزی اقـدام می کنند 
ایـن رشـته ها  از مدتـی تحصیـل در  بـه همیـن دلیـل پـس  و 
متوجـه می شـوند رشـته تحصیلـی، مـورد عالقـه آنان نیسـت. 
پژوهش دیگر نیز نشان داده است در هنگام گزینش رشته 
به طور میانگین در  توسط دانشجویان، رشته های کشاورزی 
اولویت 36 قرار دارد به طوری که گزینش رشته های کشاورزی 
داروسازی  و  دندانپزشکی  پزشکی،  رشته های  از  پس  بیشتر 

بوده است )حجازی و سعدی، 1377(. 
البتـه، بی عالقگـی دانشـجویان بـه رشـته ی تحصیلـی خود 
در آغـاز ورود بـه دانشـگاه تنها ویژه ی دانشـجویان رشـته های 
کشـاورزی نیسـت. برای مثال، می توان بـه نتایج یک پژوهش 
اشـاره کـرد کـه بـرای مقایسـه ی میـزان تقاضـای داوطلبـان 
رشـته های تحصیلـی مختلـف بـا میـزان ظرفیـت این رشـته ها 
و میـزان پذیـرش بـا عالقـه در هر رشـته در سـال های 1370 تا 
1376 انجام شـده اسـت. در ایـن پژوهش، گزینـش اول و دوم 
داوطلبـان مـالك تقاضـا و عالقه آنـان برای هر رشـته تحصیلی 
در نظـر گرفتـه شـد. نتیجه این پژوهش نشـان داد که در سـال 
1370 و در بیـن همـه ی گروه های آزمایشـی، به طـور میانگین 
10/47 درصـد از افـرادی که رشـته ای را به عنـوان گزینش اول 
یـا دوم خـود برگزیده انـد، موفق شـده اند بـه آن رشـته راه پیدا 
کننـد. ایـن میـزان از سـال 1370 به بعد همواره سـیر کاهشـی 
داشـته اسـت، بـه طـوری کـه بـه 3/24 درصـد در سـال 1376 
رسـیده اسـت. ایـن یافته هـا نشـان می دهـد کـه در سـال های 
1370 تـا 1376 بـه طور میانگین 2/56 درصـد از داوطلبانی که 
در رشـته های کشـاورزی پذیرفتـه شـده اند، آنهـا را بـه عنـوان 

گزینـه هـای اول و دوم خـود برگزیده انـد )نورشـاهی، 1377(.
دانشـجویان  گرفـت  نتیجـه  تحقیـق  در   ،)1377( زمانـی 
کشـاورزی در تدویـن یـک هدف روشـن و مشـخص که بـر پایه 
یک واقع بینی مناسـب اسـتوار باشـد، دارای مشـکل هسـتند. 
هـم چنیـن، روحیـه امیـدواری آنـان نسـبت بـه آینـده در حـّد 
متوسـط اسـت و نسـبت به آینده شـغلی خود نگـران و مأیوس 
هسـتند و سـطح انگیـزه آنان در حّد متوسـط یا حتـی پایین تر 

اسـت. وی نتیجـه می گیـرد که این یافته ها شـاید بـه این دلیل 
باشـد که دانشـجویان نسـبت به رشته های کشـاورزی شناخت 
کافـی ندارنـد. با این وجـود، میزان عالقه دانشـجویان نسـبت 
رشـته های  دانشـجویان  ویـژه  بـه  خـود،  تحصیلـی  رشـته  بـه 
نزدیك تـر  تحصیـل  آخـر  سـال های  بـه  چـه  هـر  کشـاورزی، 
می شـوند، افزایـش می یابـد و در بعضـی اوقـات به حـّد تعّصب 

نیـز می رسـد )حسـینی، 1376(. 
تحصیل  و  کار  تعامل  به  دارد  احتمال  عالقه  افزایش  این 
بودن  علمی  کشاورزی،  اهمیت  درك  مانند  هایی  عامل  به  یا 
خدمت  به  بودن  توانمند  و  سودمندی  احساس  کشاورزی، 
در   .)1377 )زمانی،  باشد  مرتبط  تحصیل  از  فراغت  از  پس 
این ارتباط نتایج پژوهش بخشی و زمانی )1376(، نشان داد 
به طور  اگرچه 46 درصد دانشجویان رشته های کشاورزی  که 
ورود،  از  پس  اما  شده اند،  کشاورزی  رشته های  وارد  اتفاقی 
جنیدی شریعت زاده  و  ظریفیان  شده اند.  عالقمند  آن  به 
دانشجویان  عالقه  کل  میانگین  که  دادند  نشان  نیز   ،)1380(
به رشته کشاورزی از حّد متوسط باالتر  است، ولی با مقایسه 
عالقه  این  چهارم،  و  اول  سال  دانشجویان  عالقه  میانگین  

بیشتر مربوط به دانشجویان سال چهارم می باشد.
در تحقیـق بخشـی و زمانـی )1376(، پیرامون دانشـجویان 
شـیراز،  دانشـگاه  کشـاورزی  دانشـکده   1373 سـال  ورودی 
دانشـجویان  متوسـطه  دیپلـم  میانگیـن  کـه  شـد  داده  نشـان 
دختـر 16/5 بـا انحـراف معیـار 1/4 و دانشـجویان پسـر 15/35 
بـا انحـراف معیـار 1/85 می باشـد که تفـاوت آنها نیـز معنی دار 
اسـت. در همیـن زمینـه، تحقیـق دیگـری درباره دانشـجویان 
تهـران  دانشـگاه  کشـاورزی  دانشـکده   1377 سـال  ورودی 
نشـان داد، بیشـترین فراوانـی آزمودنی هـای تحقیـق مربـوط 
بـه دانشـجویان بـا میانگیـن دیپلـم بیـن 17 تـا 20 بـوده اسـت 

 .)1380 جنیدی شـریعت زاده،  و  )ظریفیـان 
یـاد  پژوهـش  دو  در  دیپلـم  میانگیـن  بیـن  تفـاوت  البتـه، 
احتمـال  تهـران،  دانشـگاه  و  شـیراز  دانشـگاه  یعنـی  شـده، 
تحقیـق  انجـام  زمانـی  مختلـف  مقاطـع  علـت  بـه  یکـی  دارد 
و دیگـری ممکـن اسـت بـه ایـن علـت باشـد کـه شـهر تهـران 
دانش آمـوزان  اسـت  توانسـته  بیشـتر،  جاذبه هـای  دلیـل  بـه 
مسـتعدتری را جـذب کنـد. به هـر حـال، پژوهـش ظریفیان و 
جنیدی شـریعت زاده )1380(، نشـان داده اسـت کـه میانگیـن 
و  اسـت  باالتـر  پسـران  بـه  نسـبت  دانشـجو  دختـران  دیپلـم 
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انگیـزه  ماننـد  هایـی  عامـل  از  ناشـی  بیشـتر  را  آن  محققـان 
بیشـتر دختـران، ضریـب هوشـی باالتر و صـرف اوقات بیشـتر 

می داننـد.  مطالعـه  بـرای  آنـان 
داد  نشان  نیز   ،)1373( مجتهدی  تحقیق  یافته های 
دانشجویان پسر رشته های کشاورزی در مقایسه با دانشجویان 
دختر این رشته ها، دارای شمار »نیمسال های مشروط« و هم 
چنین شمار »درس های حذف شده« و »تکرار درس« بیشتری 

هستند.
بررسی بخشی و زمانی )1376(، نشان داد که 39/6 درصد 
دیگر رشته های  به  تغییر رشته  به  گرایش  دانشجو  پسران  از 
کشاورزی و 81/7 درصد گرایش به تغییر رشته به رشته های 
غیر کشاورزی هستند. این میزان ها برای دختران به ترتیب 
نظر  این  از  بنابراین،  بوده.  درصد   87/5 و   45/6 با  برابر 
به  رشته  تغییر  به  گرایش  و  جنسیت  بین  چندانی  اختالف 

دیگر رشته های کشاورزی و غیر کشاورزی وجود ندارد. 
نتایج  کشاورزی  رشته  به  عالقمندی  میزان  ی  درباره 
مختلفی به دست آمده است. اگرچه برخی تحقیقات، تفاوت 
معنی داری بین میزان عالقمندی دانشجویان دختر و پسر به 
نداده اند )زمانی و ساعی، 1381؛  رشته های کشاورزی نشان 
معنی  تفاوت  ها  بررسی  برخی  اما   ،)1376 زمانی،  و  بخشی 
پسر  و  دختر  دانشجویان  گروه  دو  عالقه  میزان  بین  را  داری 
نشان داده است، به طوری که میانگین عالقه دانشجویان پسر 
به رشته های کشاورزی بیش از دختران بوده است )ظریفیان 

و جنیدی شریعت زاده، 1380(.
پـژوهش ظـریفیان و جنیدی شـریعت زاده )1380(، نشان 
داد بین عالقمندی به روستا و عالقمندی دانشجویان به رشته 
کشاورزی رابطه وجود دارد و عالقمندی به کار در محیط های 
موجب  دانشجویان  در  مثبت  نگرش  یک  ایجاد  با  روستایی 
شوند.  عالقمند  نیز  کشاورزی  رشته  در  کار  به  آنان  می شود، 
هم چنین، نتیجه ی پژوهش حجازی و سعدی )1377(، نشان 
داد، تفاوت معنی داری بین گرایش دانشجویان متولد روستا و 
دانشجویان متولد شهر نسبت به کار در مناطق روستایی وجود 
دارد، به طوری که دانشجویان متولد روستا گرایش بیشتری 
به کار در مناطق روستایی دارند. دختران گرایش بیشتری به 
کار در روستا از خود نشان دادند. این پژوهش هم چنین نشان 
داد 42 درصد از تغییر میزان گرایش یا عالقمندی دانشجویان 
رشته  به  عالقه  میزان  از  ناشی  ترتیب  به  روستا  در  کار  به 

ورودی  آزمون  در  کشاورزی  رشته  گزینش  اولویت  تحصیلی، 
دانشگاه ها و میانگین دیپلم متوسطه دانشجویان است. عالوه 
در  کار  به  گرایش  و  بین رشته های مختلف کشاورزی  این،  بر 
روستا تفاوت معنی داری بدست آمد به طوری که دانشجویان 
از  بیش  دامپروری  و  کشاورزی  آموزش  و  ترویج  رشته های 
دیگر دانشجویان رشته های کشاورزی به کار در روستا گرایش 

داشتند. 
کـه  داد  نشـان   ،)1382( امیری اردکانـی  و  زمانـی  بررسـی 
دانـش آموختـگان کشـاورزی کـه شـهری بوده انـد در مقایسـه 
تحصیلـی  موفقیـت  دارای  روسـتایی،  آموختـگان  دانـش  بـا 
بیشـتری بوده انـد. ایـن موضـوع مـی توانـد بـه فراهـم بـودن 
امکانـات تحصیلـی بیشـتر در مقاطـع تحصیلـی پیشـین آنـان 

مربـوط باشـد.
با مرور بررسی های یاد شده می توان نتیجه گرفت که ورود 
دانشجویان عالقمند و مستعد به رشته های دانشگاهی، یکی 
شایستگی های  کسب  و  تحصیل  در  آنان  موفقیت  شروط  از 
الزم به منظور اشتغال موّلد پس از دانش آموختگی به شمار 
دانشجویان  تحصیلی  عملکرد  می توان  که  طوری  به  می رود، 
استعداد  و  عالقه  با  را  دانشگاه  به  ورود  از  پس  و  پیش  در 
تحصیلی  استعداد  بررسی  در  دانست.  مرتبط  آنان  تحصیلی 
های  دانشجویان به طور عمده ضریب هوشی، سوابق و نمره 
تحصیلی به عنوان متغیرهای پیش بینی کننده مورد استفاده 
قرار گرفته اند. این در حالی است که استعداد تحصیلی و عالقه 

به رشته تحصیلی دارای ارتباط متقابلی با یکدیگر هستند. 
در مجمـوع، عامـل هـای مؤثر بـر عالقمندی به رشـته های 
کشـاورزی را می تـوان بـه عامـل هـای مؤثـر در جامعـه )مانند: 
پیدا کردن شـغل مناسـب، اعتبار رشـته(، عامل هـای مؤثر در 
خانـواده )ماننـد: فشـار خانـواده بـرای تحصیـل در یک رشـته 
دانشـگاهی، تحصیل بسـتگان در یک رشـته خاص( و عامل های 
نظـر  از  تحصیلـی  رشـته  اهمیـت  )ماننـد:  دانشـگاه  در  مؤثـر 
حالـی  در  ایـن  دانسـت.  مربـوط  اسـتادان(  عملکـرد  علمـی، 
تریـن  مهـم  از  کشـاورزی  رشـته های  بـا  آشـنایی  کـه  اسـت 
عامـل هـای ایجـاد عالقه به رشـته های کشـاورزی دانشـگاهی 
اسـت کـه جامعه، خانـواده و دانشـگاه می توانند در ایـن رابطه 

نقـش مهمـی را بـر عهده داشـته باشـند. 
گیر  پی  طور  به  تا  است  ضروری  باال  موردهای  به  توجه  با 
میزان عالقمندی به رشته های کشاورزی و عامل های مؤثر بر 

عامل های موثر بر عالقه و استعداد...
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آن در بین دانشجویان مورد بررسی قرار گیرد و مشخص شود 
ها پیش بینی کننده بهتری برای استعداد و عالقه  کدام عامل 

تحصیلی دانشجویان رشته های کشاورزی هستند. 
این پژوهش با در نظر گرفتن این چارچوب نظری و با هدف 
کلی پاسخگویی به این نوع پرسش ها طراحی و به اجرا درآمده 

است. پرسش های مطرح در این پژوهش عبارت اند از: 
در  کشاورزی  رشته  به  دانشجویان  عالقمندی  میزان   .1

آغاز ورود به دانشگاه چه حّد است؟
2. میزان عالقمندی دانشجویان به رشته کشاورزی پس از 

ورود به دانشگاه چه حّد است؟
3. مهم ترین عامل نوسان عالقمندی دانشجویان به رشته 

کشاورزی کدام اند؟
دموگرافیك  یا  شناختی  جمعیت  های  عامل  بین  از   .4
)جنسیت، وضعیت تأهل، میزان تحصیالت پدر و مادر، شغل 
میانگین  خانواده،  در  کشاورزی  کار  پیشینه  وجود  والدین، 
محل  دانشگاهی،  تحصیلی  رشته  دیپلم،  نوع  دیپلم،  کتبی 
دانشگاه ها(  ورودی  آزمون  در  گزینشی  رشته  رتبه  و  تولـد 
تحصیلی  استعداد  برای  بهتری  پیش بینی کننده  کدامیك 

دانشجویان رشته های کشاورزی هستند؟

روش شناسی
از  که  است  گرفته  انجام  پیمایشی   روش  با  پژوهش  این 
نظر هدف، کاربردی، از نظر درجه نظارت و کنترل، میدانی 
و از نظر گردآوری داده ها توصیفی است که هدف آن توصیف 
یک  یا  موقعیت  یک  های  ویژگی  منظم  و  واقعی  عینی، 

موضوع است. 
متغیرهای اصلی تحقیق عبارتند از:

- میزان عالقمندی به رشته ی کشاورزی پیش از ورود به 
دانشگاه: در این جا از پاسخگو خواسته  شد نظر خود را درباره 
دانشگاه  به  ورود  از  پیش  در  به رشته کشاورزی  میزان عالقه 
مشخص  بود،  عبارت   24 دارای  که  رتبه ای  مقیاس  یک  در 
زیاد،  متوسط،  کم،  خیلی کم،  شامل  پاسخ ها  دامنه  کند. 
شد. عبارت های این مقیاس عبارت بودند از:  خیلی زیاد می 
بهبود محیط زیست، خودکفایی کشور، ارایه شیوه های نوین،  
حرفه  در  الزم  مهارت  خود،  انرژی  و  استعداد  دادن  نشان 
شادی  احساس  شغلی،  های  هدف  برای  الزم  مهارت  خود، 
با  صمیمی  رابطه  بودن،  سودمند  احساس  بودن،  زنده  سر  و 

طبیعت،  از  بردن  لذت  فیزیکی،  فعالیت  کنندگان،  مراجعه 
آموزش،  از  بردن  لذت  طبیعت،  در  سرزندگی  احساس 
احساس سالمت جسمانی و روانی بیشتر، کارکردن در صحرا 
و طبیعت، کار کردن در آزمایشگاه و فعالیت های عملی، کار 
کردن روی پروژه های علمی، به کارگیری ریاضیات در مسایل 
عملی، به کارگیری علوم در مسایل عملی، کمک به دیگران در 
آزاد،  طور  به  کردن  کار  امکان  علمی،  و  تخصصی  زمینه های 
های تخصصی،  شناساندن رشته  لذت بردن از مطالعه درس 

تحصیلی به جامعه،  نوآوری در رشته تحصیلی.
به  ورود  از  پس  کشاورزی  رشته  به  عالقمندی  میزان   -
دانشگاه: در این جا از پاسخگو خواسته  شد نظر خود را درباره 
میزان عالقه به رشته کشاورزی پس از پذیرش در دانشگاه در 
یک مقیاس رتبه ای مشخص کنند که دارای همان 24 عبارت 
مورد استفاده برای سنجش متغیر میزان عالقمندی به رشته 
کشاورزی پیش از ورود به دانشگاه بود. دامنه پاسخ ها شامل 

خیلی کم، کم، متوسط، زیاد، خیلی زیاد می شد. 
به  عالقمندی  نوسانات  در  تاثیرگذار  عوامل  مهم ترین   -
رشته کشاورزی: در این جا از پاسخگو خواسته شد سه مورد 
آنان  عالقمندی  نوسان  بر  تاثیرگذار  های  عامل  مهم ترین  از 
نهایت  در  بنویسند.  اهمیت  ترتیب  به  را  کشاورزی  رشته  به 
پاسخ های به دست آمده از این پرسش به سه دسته عامل های 
مربوط به خانواده، عامل های مربوط به دانشگاه و عامل های 

مربوط به بازار کار، دسته بندی شدند.
از  -  استعداد تحصیلی دانشجو: برای سنجش این متغیر 
این  شد.  استفاده  اوتیس  تحصیلی  استعداد  عمومی  آزمون 
آزمون دارای 80 پرسش با محتوای متفاوت است که اطالعات 
روابط  درك  کالمی،  روابط  درك  استدالل،  داوری،  عمومی، 
هندسی و ریاضیات را می سنجد. پاسخگو می باید پاسخ های 
درست را در یک برگه پاسخنامه به مدت 50 دقیقه مشخص 
کند. در این آزمون، هر پاسخ درست 1 نمره دارد. بنابراین، 
نمره هر آزمودنی می تواند از صفر تا 80 باشد. این آزمون به 
بسیاری از زبان ها، از جمله فارسی، ترجمه شده است و برای 

بسیاری از جامعه ها از جمله ایران سازگار شده است. 
برای پایایی و روایی ابزار پژوهش و هم چنین مقیاس های 
»میزان عالقمندی به رشته کشاورزی در پیش و  پس از ورود 
به دانشگاه« از نظر متخصصان استفاده شد. برای این منظور، 
5 نفر از متخصصان روانشناسی عبارت های این مقیاس ها را 



فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 22

بررسی و تایید کردند. عالوه بر این، پایایی آن به روش آلفای 
کرانباخ مورد بررسی قرار گرفت که ضریب 0/92 برای مقیاس 
»میزان عالقه پیش از ورود به دانشگاه« و ضریب 0/93 برای 

مقیاس »میزان عالقه پس از ورود به دانشگاه« به دست آمد. 
تحصیلی  استعداد  عمومی  آزمون  روایی  و  پایایی  اگرچه 
اوتیس در ایران مورد بررسی و تایید قرار گرفته است اما، برای 
بررسی روایی آن از همبستگی بین نمره این آزمون با میانگین 
کتبی دیپلم آزمودنی ها استفاده شد که ضریب معادل 0/8+ به 
پایایی  چنین  هم  بود.  دار  0/01معنی  سطح  در  و  آمد  دست 
آن به روش آلفای کرانباخ مورد بررسی قرار گرفت که ضریب 
نظام  روش  از  نمونه  حجم  تعیین  برای  آمد.  به دست   0/85

یافته )سیستماتیك( استفاده شد . 
دارای  که  دانشگاه هایی  نام  آغاز  در  منظور  این  برای 
رشته های کشاورزی بودند به همراه شمار رشته های تحصیلی 
و ظرفیت اسمی پذیرش هر یك از رشته های کشاورزی آنها از 

سازمان سنجش آموزش کشور دریافت شد. آنگاه، سه ویژگی 
و  بهره وری  گروه  نوع  منطقه،  نوع  شامل  که  دانشگاه ها  این 

موقعیت جغرافیایی آنها بود، مشخص شدند. 
نظر شمار رشته های تحصیلی  از  اعالم شده  دانشگاه های 
کشاورزی  تحصیلی  رشته   5 دارای  دانشگاه های  گروه  دو  به 
کشاورزی  تحصیلی  رشته   5 از  کمتر  که  آنهایی  و  بیشتر  و 

داشتند، تقسیم شدند. 
از بین دانشگاه هایی که دست کم دارای 5 رشته تحصیلی 
صورتی  به  پژوهش  برای  دانشگاه   8 شمار  بودند،  کشاورزی 
این  شود.  رعایت  آنها  درباره  معیار  سه  که  شدند  گزینش 
بررسی هر  الف( دانشگاه های مورد  از:  بودند  معیارها عبارت 
سه منطقه 1، 2 و 3 را شامل شوند. ب( از دانشگاه هایی باشند 
ج(  دهند.  پوشش  را  کشور  جغرافیایی  جهات  بیشترین  که 
از هر سه گروه بهره وری 1، 2 و 3  را  دانشگاه هایی باشند که 

در بر گیرند )جدول 1(.

نام دانشگاه

ایالم
بوعلی سینا- همدان

بیرجند
تبریز

تهران
شهید باهنر کرمان

شیراز
گرگان

شمار رشته های 
کشاورزی

6
7
5

11
10
6

10
6

منطقه

3
2
2
1
1
2
1
2

گروه 
بهره وری

3
3
3
1
1
2
1
2

منطقه 
جغرافیایی

غرب
غرب
شرق

شمال غرب
مرکز

جنوب شرق
جنوب غرب

شمال

ظرفیت 
اسمی

180
210
150
355
250
170
264
180

ظرفیت پذیرش
)رشته/ نفر(

30
30
30

30-35
25

~ 30
25-27

30

جدول 1- ویژگی های دانشگاه های مورد بررسی

تحصیلی  سال  هر  برای  و  تحصیلی  رشته  هر  در  سپس، 
)سال اول تا چهارم( 8 نفر )4 پسر و 4 دختر( به صورت تصادفی 
گزینش شدند. به این ترتیب، 1920 پرسشنامه توزیع شد و در 
نهایت 1720 پرسشنامه تکمیل شد. برای گردآوری اطالعات 
آنان  از  آزمودنی ها،  تصادفی  گزینش  از  دانشگاه، پس  در هر 
آزمون  برگزاری  محل  در  شده  تعیین  وقت  در  تا  شد  دعوت 
حضور یابند. پس از حضور آزمودنی ها، درآغاز هدف تحقیق 
به  آنان  تشویق  و  اندازه گیری  ابزار  به  پاسخگویی  چگونگی  و 

همکاری مطرح شد. 
مقیـاس  سـپس  جمعیت شـناختی،  پرسشـنامه  آنـگاه، 
میـزان عالقمنـدی بـه رشـته کشـاورزی و در پـی آن، آزمـون 

بـه  پاسـخگویی  و  توزیـع شـد  آنـان  بیـن  تحصیلـی  اسـتعداد 
آزمـون اسـتعداد تحصیلـی دارای محدودیـت زمانـی بـه مدت 

50 دقیقـه بـود. 

یافته ها
یافتـه هـا نشـان دادند که حـدود 56 درصد از دانشـجویان 
44 درصـد  و حـدود  پژوهـش دختـر  ایـن  در  کننـده  شـرکت 
آنـان پسـر بـوده اند.  بیـش از 95 درصـد از آنان مجـرد و تنها 
اولویـت گزینـش رشـته  انـد.  بـوده  حـدود 5 درصـد متأهـل 
کشـاورزی در بیـن دانشـجویان دختـر و پسـر بـرای بررسـی 
میـزان عالقـه به رشـته کشـاورزی در آغـاز ورود به دانشـگاه، 

عامل های موثر بر عالقه و استعداد...
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شماره 30، پاییز 93

مـد نظـر قـرار گرفـت کـه نتیجـه  در جـدول 2 آمده اسـت. 

حجازی  بررسی  و   ،)1377( نورشاهی  نظر  به  توجه  با 
نشانه  پنجم  تا  اول  گزینش  چنانچه   ،)1377( سعدی  و 
حدود  آید،  شمار  به  کشاورزی  رشته  به  زیاد  عالقمندی 
گزینش  زیاد  عالقه  با  را  خود  رشته  دانشجویان،  درصد   12
رشته  به  آنان  عالقه  نشانه  دهم  تا  اول  گزینش  اگر  کرده اند. 
کشاورزی در نظر گرفته شود، حدود 21 درصد آنان رشته خود 
را با عالقه گزینش کرده اند و دیگر دانشجویان عالقه چندانی 
اولویت  گزینش رشته  نداشته اند. مقایسه  به رشته کشاورزی 
در دو گروه دانشجویان دختـر و پسر نشان می دهد که دختران 
گزینش  را  کشاورزی  رشته های  بیشتری  نسبی  عالقمندی  با 

کرده اند.
جـدول 3، توزیع نمـره های خام آزمون اسـتعداد تحصیلی 
دانشـجویان مورد بررسـی را نشـان می دهد. حـدود 28 درصد 
از آنـان بـه کمتر از 50 درصــد پرسـش ها و 72 درصـد به بیش 
از 50 درصـد از پرسـش هـا پاسـخ درسـت داده انـد. میانگیـن 
نمـره هـای خام آزمون اسـتعداد تحصیلی برابـر 52/35، میانه 

56، نمـای 61 و انحـراف معیـار 13/71 بـه دسـت آمـد. الزم به 
یـادآوری اسـت بیشـترین نمـره اسـتعداد تحصیلی کـه ممکن 

بـود برابـر 80 بود.

برای پاسـخ گویی به پرسـش میـزان عالقمندی به رشـته ی 
کشـاورزی در آغـاز ورود، میانگیـن 24 گویـه سـنجش »عالقـه 
پیـش از ورود به دانشـگاه« بر اسـاس بسـیارکم، کم، متوسـط، 
زیـاد و خیلی زیـاد کـه بـه ترتیـب امتیـاز 1 تـا 5 داده شـده بود، 
محاسـبه شـد. توزیع فراوانی نمـره های عالقه دانشـجویان به 
رشـته کشـاورزی پیش از ورود به دانشـگاه به شرح جدول 4 به 
دسـت آمد. چنانچـه امتیاز 72 و بیش از آن نشـان عالقمندی 
بـه رشـته به شـمار آیـد، حـدود چهارپنجـم )79/59 درصد( از 
دانشـجویان بـا عالقمنـدی بـه گزینش رشـته کشـاورزی اقدام 

کرده انـد. 
بـرای پاسـخگویی بـه پرسـش میـزان عالقمنـدی به رشـته 
کشـاورزی پس از ورود به دانشـگاه میانگین 24 گویه سـنجش 
کـم،  بسـیارکم،  پایـه  بـر  دانشـگاه«  بـه  ورود  از  پـس  »عالقـه 
متوسـط، زیـاد و خیلی زیـاد کـه بـه ترتیـب امتیـاز 1 تـا 5 داده 
شـده بـود، محاسـبه شـد. توزیـع فراوانـی نمـره هـای عالقـه 
دانشـجویان بـه رشـته کشـاورزی پـس از ورود بـه دانشـگاه بـه 

شـرح جـدول 5 به دسـت آمـد.

اولویت گزینش

اول تا پنجم

ششم تا دهم

یازدهم تا بیستم

بیست ویك تا چهل

چهل ویك تا شصت

شصت ویك تا هشتاد

هشتادویک تا صد

جمع

دختر
)شمار/درصد(

96
6/46*
104
7/00
176

11/85
216

14/55
138
9/29

65
4/38

31
2/09
826

55/62

پسر
)شمار/درصد(

80
5/39

37
2/49
127
8/55
156

10/51
140
9/43

81
5/45

38
2/56
659

44/38

جمع

176
11/85

141
9/49
303

20/40
372

25/05
278

18/72
146

9/83
69

4/65
1485
100

جـدول 2- اولویـت گزینـش رشـته ی کشـاورزی در آزمـون 
سراسـری بـر پایـه جنس دانشـجویان

جنس

* درصد از کل دانشجویان مورد بررسی.

نمره آزمون

14-5
19-15
24-20
29-25
34-30
39-35
44-40
49-45
54-50
59-55
64-60
69-65
74-70
80-75
جمع

فراوانی

36
59
35
32
31
50
81

149
261
350
373
201
18
1

1677

درصد

2/15
3/52
2/09
1/91
1/85
2/98
4/83
8/88

15/56
20/87
22/24
11/98
1/07
0/06
100

درصد انباشته

2/15
5/67
7/76
9/67

11/52
14/50
19/33
28/21
43/77
64/64
86/88
98/86
99/94

100
-

جـدول 3- توزیـع نمـره هـای آزمـون اسـتعداد تحصیلـی 
بررسـی مـورد  دانشـجویان 
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نمره

96-120
72-95
48-71
24-47

فراوانی

329
603
232

7

درصد 

28/10
51/49
19/81
0/60

درصد فراوانی انباشته

28/10
79/59
99/40

100/00

انباشته  فراوانی 

329
932

1164
1171

جدول 4- توزیع دانشجویان بر پایه نمره های عالقه دانشجویان به رشته کشاورزی پیش از ورود به دانشگاه

نمره

96-120
72-95
48-71
24-47

فراوانی

560
511
91
11

درصد 

47/74
43/56
7/76
0/94

درصد فراوانی انباشته

47/74
91/30
99/06

100/00

انباشته  فراوانی 

560
1071
1162
1173

جدول 5- توزیع نمره های عالقه دانشجویان به رشته کشاورزی پس از ورود به دانشگاه

چنان چه امتیاز 72 به باال به عنوان میزان عالقه متوسط 
به باال در نظر گرفته شود، در زمـان انجام این تحقیق، 91/3 
عالقمند  خود  رشته  به  کشاورزی  دانشجـویان  از  درصـد 
بوده اند. اگر چنانچه جدول های 4 و 5 مقایسه شوند، می توان 
نتیجه گرفت که حدود 12 درصد از دانشجویان پس از ورود به 

دانشگاه به رشته های تحصیلی خود عالقمند شده اند .
برای بررسـی تفاوت میزان عالقه به رشـته کشـاورزی پیش 
و پس از ورود به دانشـگاه از آزمون t وابسـته اسـتفاده شـد. بر 
ایـن پایـه، میـزان عالقه دانشـجویان به رشـته کشـاورزی پس 
از ورود بـه دانشـگاه بـه طـور معنـی داری افزایـش پیـدا کـرده 
اسـت و ایـن افزایـش بیـش از میزانـی اسـت کـه بـر اثر شـانس 

.)t =-15 /55 , P= 0/001,  df = 11/9(یـا تصـادف بـوده باشـد
نوسـان  هـای  تریـن عامـل  بـه پرسـش مهـم  بـرای پاسـخ  
دانشـجویان  کشـاورزی،  رشـته  بـه  دانشـجویان  عالقمنـدی 
می توانسـتند سـه عامـل را تعییـن کننـد. پاسـخ های بـاز ارایه 
شـده توسـط آنان در سـه مقولـه »درون دانشـگاه«، »بـازارکار« 
و »خانـواده« دسـته بندی شـدند کـه فراوانـی هـر کـدام از ایـن 

دسـته ها در جـدول 6 آمـده اسـت. 

در  مؤثـر  هـای  عامـل  مهم تریـن   ،6 جـدول  بـه  توجـه  بـا 
نوسـان عالقمنـدی دانشـجویان بـه رشـته های کشـاورزی در 
درجه اول در درون دانشـگاه اسـت. به عبـارت دیگر، عامل های 
مختلـف آموزشـی درون دانشـگاه و درون گروه هـای آموزشـی 
رشـته های  بـه  دانشـجویان  بی عالقگـی  یـا  عالقمنـدی  در 
اهمیـت،  دوم  درجـه  در  دارنـد.  مهمـی  نقـش  کشـاورزی 
عامـل هـای مؤثـر در بـازار کار و در آخـر، عامـل هـای مربـوط 

بـه خانـواده قـرار دارنـد. 
بـرای تحلیـل بیشـتر، 150 پرسشـنامه کـه بـه پرسـش بـاال 
پرسشـنامه ها  بیـن  از  تصادفـی  طـور  بـه  بودنـد،  داده  پاسـخ 
در  هـا  عامـل  از  یـك  هـر  منفـی  و  مثبـت  اثرهـای  و  گزینـش 
نتایـج  کـه  اسـتخراج شـدند  دانشـجویان  نوسـان عالقمنـدی 

ایـن بررسـی در جـدول 7 آمـده اسـت. 

در  مؤثـر  هـای  عامـل  شـود،  مـی  دیـده  کـه  همان طـور 
درون دانشـگاه بیشـترین تأثیـر مثبـت در میـزان عالقمنـدی 

عامل

درون دانشگاه 
بازار کار
خانواده

جمع 

فراوانی

955
718
300

1973

درصد

48/40
36/39
15/21

100

جـدول 6- توزیـع دانشـجویان بـر پایـه عامـل هـای مؤثر بر 
نوسـان عالقمنـدی دانشـجویان به رشـته های کشـاورزی

دسته  عامل ها

درون دانشگاه 
بازار کار
خانواده

جمع 

مثبت

99
33
30

162

منفی 

39
46
19

104

مثبت

61/11
20/37
18/52

100

منفی 

37/50
44/23
18/27

100

توزیع دانشجویان بر پایه اثرگذاری های مثبت  جدول 7- 
و منفی عامل های مؤثر در نوسان عالقمندی دانشجویان

فراوانی                                درصد 

عامل های موثر بر عالقه و استعداد...
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دانشـجویان بـه رشـته های کشـاورزی را دارد و پـس از آن بـه 
ترتیـب عامـل هـای مؤثر در بازار کار و سـپس عامـل های مؤثر 

در خانـواده قـرار دارنـد.
در مقابـل، عامـل هـای مؤثـر در بـازار کار بیشـترین تأثیـر 
منفـی در بی عالقگـی دانشـجویان بـه رشـته کشـاورزی دارد 

و پـس از آن بـه ترتیـب، عامـل های درون دانشـگاه و سـپس 
 8 جـدول  در  دارنـد.  قـرار  خانـواده  بـه  مربـوط  هـای  عامـل 
پاسـخ های بـاز دانشـجویان بـه پرسـش یـاد شـده و فراوانـی 
آنهـا در گـروه 150 نفـره ، کـه به طـور تصادفی گزینش شـد ند، 

اسـت. آمده 

کتاب های مربوطه
سطح سواد استادان

بهایی که دیگر دانشجویان به 
این رشته می دهند

مطالب درسی
محیط دانشکده

استادان
مشورت با تحصیلکرده های 

این رشته
تنوع درس ها

جو دانشگاه
دانشجویی تحقیقات 

سخت بودن واحدهای درسی
نزدیکی به رشته عمران 

گرایش های مختلف ادامه 
تحصیل

زیاد بودن دانشجویان این 
رشته

داشتن واحدهای عملی
استادان کارآزموده

رتبه آزمون سراسری

اثر مثبت

2
10
0

10
9

13
3

17
4
6
0
 4
8

0

11
1
1

اثر منفی

1
2
2

5
2
3
2

1
4
0
3
 0
0

8

1
0
5

اثر مثبت

2

0

6
4

6
3
2
5

 0
 2
0

اثر منفی

3

3

0
0

0
2
0
0

5
 0
6

مشخص نبودن  آینده کاری
بازار کار

دادن وام
بیکاری

نبودن شغل
نداشتن وجهه اجتماعی

درآمد
کاربردی بودن رشته
وضعیت بد اقتصادی

درآمد باالی کشاورزان
نرفتن به سربازی

بهبود وضعیت کشاورزی کشور

اثر مثبت

0
8
6
0
0
0
2
6
0
3
4
4

اثر منفی

9
13
0

11
4
3
2
1
3
0
0
0

میزان اهمیت خانواده به 
این رشته

ناآشنایی خانواده با  این 
رشته

شغل پدر
تناسب رشته با محیط 

زندگی خانوادگی
توصیه آشنایان

داشتن عنوان مهندسی
تشویق والدین

کار کردن در کشتزار  پدر 
بزرگ

سرزنش اطرافیان
زندگی در روستا 

تفکر مردم نسبت  به این 
رشته

جدول 8- توزیع فراوانی دانشجویان بر پایه عامل های موثر بر نوسان عالقمندی آنان به رشته کشاورزی 

عامل بازار کارعامل درون خانهعامل درون دانشگاه

*n=150توجه: اعداد نشان دهنده فراوانی هستند 

تحصیلی،  استعداد  پیش بینی کننده های  تعیین  برای 
معنی  ارتباط  که  ای  شناختی  جمعیت  متغیرهای  درآغاز، 
که  شدند  مشخص  داشتند  تحصیلی  استعداد  با  داری 
و  مادران  شغل  مادران،  تحصیالت  میزان  از:  عبارت اند 

کتبی  میانگین  متغیرهای  با  همراه  دانشجویان.   دیپلم  نوع 
ورودی  آزمون  در  دانشجویان  رشته  گزینش  اولویت  و  دیپلم 
دانشگاه ها، با استفاده از رگرسیون چندگانه مورد بررسی قرار 

گرفتند که نتیجه آن در جدول 9 آمده است. 

مستقل  متغیرهای 

نوع دیپلم
تحصیالت مادر

Sig .t

0/000
0/000

Se.B

0/773
0/182

B

3/23
0/75

β

0/121
0/119

جدول 9- نتایج آزمون رگرسیون چندمتغیره به منظور تعیین متغیرهای پیش بینی کننده استعداد تحصیلی*

Constant= 44/88            F= 16/34            Sig= 0/000          *n = 1165          
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از بین متغیرهای مستقل، دو متغیر نوع دیپلم و تحصیالت 
نمره  پیش بینی کننده  بهترین  ماندند  معادله  در  که  مادر، 
استعداد تحصیلی دانشجویان می باشند که آن هم در مجموع، 
پیش بینی  را  تحصیلی  استعداد  نمره  واریانس  از  درصد   3

می کنند. 
پایه  بر  های استعداد تحصیلی دانشجویان،  نمره  مقایسه 
تحصیالت مادران آنان نشان داد که دانشجویانی که مادر آنان 
دارای مدرك کاردانی هستند، نمره استعداد تحصیلی باالتری 
هم  و  هستند  بی  سواد  آنان  مادران  که  گروهی  به  نسبت  هم 
نسبت به گروهی که مادران آنان دارای تحصیالت راهنمایی 
 ,  P=  0/001,   df  = داشت)16/9  داری  معنی  تفاوت  هستند 
F =6/64(. در بین دیگر گروه ها تفاوت معنی داری دیده نشد. 
پایه  بر  دانشجویان  تحصیلی  استعداد  واریانس  تحلیل 
سطح تحصیالت مادرانشان نشان داد که تحصیالت مادر نقش 
دانشجویان  تحصیلی  استعداد  آزمون  نتیجه  در  داری  معنی 

.)F =4/57 , P= 0/001,  df = 8(مورد مطالعه دارد

بحث و نتیجه گیری
یک  عنوان  به  دانشگاه ها  ورودی  آزمون  به  اگرچه  باید 
شود،  توجه  علمی  نگاه  با  و  آموزشی  و  اجتماعی  موضوع 
نقش  استعداد،  و  تحصیلی  رشته  به  عالقه  است  روشن  اما، 
عمده ای در موفقیت تحصیلی دانشجویان دارند، به طوری که 
تحصیل در رشته مورد عالقه و بر پایه استعداد و توان علمی 
هایی مانند تغییر رشته،  نارسایی  بروز  فرد می تواند احتمال 
موضوع  این  و  دهد  کاهش  را  تحصیل  ترک  و  تحصیلی  ُافت 
نقش  می تواند  کشـاورزی  رشتـه هـای  مـاهیت  بـه  تـوجه  بـا 
مؤثری در موقعیت شغلی دانشجویان و دانش آموختگان این 

رشته ها داشته باشد. 
ی  عالقـه  میـزان  کـه،  دادنـد  نشـان  پژوهـش  ایـن  نتایـج 
دانشـگاه  بـه  ورود  از  پـس  کشـاورزی  رشـته  بـه  دانشـجویان 
بـه طـور معنـی داری افزایـش پیـدا کـرده اسـت. ایـن یافتـه 
تحقیـق  و   ،)1376( زمانـی  و  بخشـی  تحقیـق  یافته هـای  بـا 
ظریفیان و جنیدی شـریعت زاده )1380(، سـازگار اسـت. مهم 
هـای مؤثـر در نوسـان عالقمنـدی دانشـجویان  تریـن عامـل 
بـه رشـته های کشـاورزی نیـز در درجـه اول در درون محیـط 
خانـواده  در  نهایـت  در  و  کار  بـازار  در  آن  از  پـس  دانشـگاه، 
میـزان  بـر  ای  دوبـاره  تأکیـد   یافتـه  ایـن  دارد.  قـرار  آنـان 

اهمیـت کیفیـت آمـوزش و شـرایط تحصیـل در دانشـکده های 
اسـت.  کشـاورزی 

لفزون بر این، توجه به بازار کار و آماده ساختن دانشجویان 
رشته  با  متناسب  کار  و  کسب  راه اندازی  و  اشتغال  برای 
آید  می  شمار  به  دانشگاه ها  وظایف  از  دیگر  یکی  تحصیلی، 
به نفس دانشجویان  افزایش خالقیت و اعتماد  نه تنها در  که 
)حسینی  دارد  تأثیر  آنان  مدیریتی  و  ارتباطی  مهارت های  و 
نشان  پژوهش  این  که  همان طور  بلکه   ،)1388 همکاران،  و 
های مؤثر در نوسان عالقمندی  از مهم ترین عامل  داد، یکی 

دانشجویان به رشته های کشاورزی می باشد. 
دانشجویان رشته های کشاورزی استعداد تحصیلی نسبی 
باالتری  و دانشجویان دختر، استعداد تحصیلی  باالیی دارند 
به  توجه  اهمیت  ترتیب،  این  به  دارند.  پسران  به  نسبت 
و پیش بینی سازوکارهای اجتماعی هدایت  تحصیل دختران 
بیشتر  مناسب،  دانشگاهی  رشته های  سوی  به  آنان  درست 
روشن می شود. در این بین، مهم ترین پیش بینی کننده های 
استعداد تحصیلی دانشجویان کشاورزی به ترتیب شامل نوع 

دیپلم متوسطه و سطح تحصیالت مادران آنان است. 
البتـه، بـا توجه به میـزان واریانس تبیین شـده توسـط این 
متغیرهـا مـی تـوان نتیجـه گرفـت کـه متغیرهای مهـم دیگری 
مؤثـر  کشـاورزی  دانشـجویان  تحصیلـی  اسـتعداد  تعییـن  در 
هسـتند کـه باید با بررسـی های بیشـتر کشـف و تبیین شـوند. 
در مجمـوع و بـر پایه یافته هـای این پژوهـش، راهکارهای زیر 
برای هدایت بهتر دانشـجویان رشـته های کشـاورزی پیشنهاد 

می شـود:
رشـته های  بـا  دبیرسـتانی  دانش آمـوزان  کـردن  آشـنا   -1
دانشـگاهی کشـاورزی و حوزه هـای کاربـردی آنهـا تا شـناخت 
همـراه بـا عالقـه نسـبت بـه رشـته های کشـاورزی در آنـان بـه 

آید.  وجـود 
به  عالقه  سنجش  برای  استاندارد  آزمون های  تدوین   -2
آزمون  یك  عنوان  به  آنها  از  استفاده  و  کشاورزی  رشته های 

تکمیلی برای ورود به دانشگاه ها. 
دانشگاه  به  ورود  آغاز  در  دانشجویان  کردن  آشنا   -3
این   اشتغال.  و  کارآفرینی  مصادیق   و  روش ها  مفاهیم،  با 
تحصیلی  رشته  به  نسبت  دانشجویان  می شود  موجب  کار 
تهیه  به  و  یابد  افزایش  آنان  کارآیی  شوند،  عالقمندتر  خود 

برنامه های الزم برای اشتغال پس از تحصیل ترغیب شوند.

عامل های موثر بر عالقه و استعداد...



27فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

شماره 30، پاییز 93

به  4- آشنا کردن دانش آموزان دختر دبیرستانی عالقمند 
رشته های  ماهیت  با  کشاورزی  رشته های  در  تحصیل  ادامه 
به  نسبت  دقیق تر  شناخت  کسب  برای  کشاورزی  متفاوت 
کمك  آنان  به  شناخت  این  کشاورزی.  مختلف  رشته های 
می کند به سوی رشته هایی هدایت شوند که متناسب با آنان 

و امکانات موجود پس از تحصیل است.
5- بـا توجـه بـه ایـن کـه تقـدم گزینـش اولویـت رشـته های 
کشـاورزی با میـزان عالقمنـدی آنان به رشـته های کشـاورزی 
در زمـان دانشـجویی دارای رابطه معنی داری اسـت، ضرورت 

که: دارد 
می خواهند  که  دانش آموزانی  اولویت  گزینش  الف( 
اولویت  بین  کم  دست  کنند،  گزینش  را  کشاورزی  رشته های 

اول تا بیستم باشد.
به  ورود  برای  کشاورزی  رشته های  گزینش  اولویت  به  ب( 

دانشگاه امتیاز داده شود.
6 - از آنجـا کـه مهم تریـن عامل در عالقمندی دانشـجویان 
محیـط  وضعیـت  اول  درجـه  در  کشـاورزی  رشـته های  بـه 
دانشـگاه و پـس از آن، بـازارکار اسـت، بنابرایـن مـی بایسـتی 
بـه  بیشـتر  بخشـیدن  کیفیـت  لحـاظ  بـه  دانشـگاهی  فضـای 
درس هـای مرتبـط بـا رشـته و تنـوع بخشـیدن بـه آنهـا همراه 
بـا گنجانـدن واحدهای عملی بیشـتر در برنامه هـا، مورد توجه 
قـرار گیـرد. هـم چنیـن بـا توجـه بـه عامـل بـازار کار، ضـرورت 
رشـته های  آموختـگان  دانـش  اشـتغال  وضعیـت  بـه  دارد 

کشـاورزی توجـه بیشـتری شـود. 
7- از آنجا که میانگین کتبی دیپلم دانشجویان همبستگی 
میانگین  به  دارد،  آنان  تحصیلی  استعداد  با  داری  معنی 
تا  شود  داده  توجهی  قابل  ضریب  دانش آموزان  دیپلم  کتبی 

دانش آموزان مستعدتر وارد رشته های کشاورزی شوند.
8- بـا توجـه بـه اینکـه دیپلمه هـای رشـته ریاضـی- فیزیـك 
بـه  نسـبت  ترتیـب  بـه  باالتـری  تحصیلـی  اسـتعداد  نمـره 
دارنـد،  فنی حرفـه ای  و  تجربـی  علـوم  رشـته  دیپلمه هـای 
ورود  هنـگام  در  فیزیـك  ریاضـی-  رشـته  دانش آمـوزان  بـرای 
بـه دانشـگاه، در صورتـی کـه داوطلـب رشـته های کشـاورزی 
باشـند، ضرایـب خـاص در نظر گرفته شـود. البتـه این موضوع 
بـه معنـی بی توجهی بـه دیگـر دیپلمه هـا نمی باشـد، بلکه یک 

راهـکار بـرای جلـب اسـتعدادهای برتـر بـه سـوی رشـته های 
اسـت.  کشـاورزی 

کشاورزی  رشته  گزینش  در  مادران  نقش  چون   -9
برای  برنامه هائی  است،  بوده  تأثیرگذار  آنان  فرزندان  توسط 
آشناسازی آنان با کشاورزی و رشته های کشاورزی دانشگاهی 

طراحی و اجرا شود.
روستازاده  و  بومی گزینی  ارتباط  شناخت  و  بررسی   -10
بودن، با استعداد تحصیلی دانشجویان و هم چنین عالقه به 
رشته های کشاورزی مورد توجه قرار گیرد تا در صورت مثبت 
برای  سراسری  آزمون  در  خاصی  ضریب  ارتباط،  این  بودن 
روستازادگان داوطلب به تحصیل در رشته های کشاورزی در 

نظر گرفته شود.
عالقه   (follow-up) پیگیرانه  بررسی  یک  انجام  با   -11
دانش  از  پس  دانشگاهی  کشاورزی  رشته های  دانشجویان 

آموختگی نیز مورد توجه و کنکاش قرار گیرد.  
به  توجه  با  فّناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  نهایت  در 
عالیق و استعداد تحصیلی دانشجویان، نسبت به گسترش و 
یا تغییر ظرفیت رشته های تحصیلی کشاورزی اقدام کند. در 
جنسیت  کار،  بازار  اجتماعی،  هنجارهای  به  توجه  مورد  این 
و نیز عالقمندی، آگاهی بخشی و توجیه کافی داوطلبان ورود 
بازار کار و پذیرش  به ماهیت،  به رشته های کشاورزی نسبت 
اجتماعی این رشته ها می تواند به هدایت درست داوطلبان به 

سوی رشته های کشاورزی مؤثر باشد. 
بـه  نسـبت  عمومـی  رسـانه های  طریـق  از  فرهنگ سـازی 
آوردن  فراهـم  و  کشـاورزی  رشـته های  کارآیـی  و  اهمیـت 
آموختـگان  دانـش  اجتماعـی  پذیـرش  و  شـغلی  زمینه هـای 
آنـان  تحصیلـی  اسـتعداد  بـودن  باالتـر  بـه  توجـه  )بـا  دختـر 
نسـبت بـه پسـران( از جملـه عامـل هـای افزایـش رضایـت و 
خواهـد  کشـاورزی  رشـته های  بـه  نسـبت  داوطلبـان  عالقـه 
بـود. عـالوه بـر ایـن، بـه دلیـل وجـود ارتبـاط معنـی دار بیـن 
اسـتعداد تحصیلـی دانشـجویان و میانگین کتبـی دیپلم آنان، 
مقطـع  در  آمـوزش  کیفیـت  افزایـش  گرفـت  نتیجـه  می تـوان 
بـرای  بخـش  راه هـای اطمینـان  از  تحصیلـی متوسـطه یکـی 
بهبـود اسـتعداد و عملکـرد دانشـجویان رشـته های کشـاورزی 

هـا خواهـد بـود. در دانشـگاه 
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عامل های موثر بر عالقه و استعداد...
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Abstract
While interest and educational aptitude are the main factors for academic achievement, every year 

many students are entering agricultural higher education system and different majors that do not fit 
their interest and talent. This paper aimed to assess the interest and educational aptitude of agricultural 
students and related influencing factors. The survey method was used and 1720 agricultural students 
in different agricultural colleges were selected and investigated based on systematic random sampling. 
Descriptive statistics, t-test, analysis of variance and regression were used for data analysis. Findings 
revealed that about 12 percent of the students have selected agricultural majors as their first to fifth pri-
ority, while, they were selecting majors at the universities entrance examination. Also, their interest to 
chosen major has been improved significantly after being educated at the university. Factors affecting 
the promotion of students’ interest are due to the internal environment of the university at the first, labor 
market at the second and family at the third level. Results, also, indicated that agricultural students have 
relatively good educational aptitude while female students have more educational aptitude than male 
students. The main determinants of the students’ educational aptitude are type of high school diploma 
and students’ mother educational level respectively.  

Index Terms: Higher agricultural education, academic interest and aptitude, agricultural students.
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