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چکیده

ــتایی  ــوزان دوره اول متوســطه روس ــزه دانش  آم ــر انگی ــر ب ــای موث ــن پژوهــش بررســی عامل  ه ــی ای ــدف کل ه
بــرای ادامــه تحصیــل در هنرســتان کشــاورزي بــود. ایــن تحقیــق از لحــاظ هــدف، کاربــردی، از دیــد شــیوه  ی گــرد

آوری داده  هــا، پیمایشــی و از لحــاظ امــکان کنتــرل متغیرهــا از نــوع علیارتباطــی اســت. جامعــه آمــاري شــامل 
دانــش آمــوزان پایــه نهــم پســر و دختــر روســتایي در شهرســتان  هاي کرمانشــاه و روانســر در ســال تحصیلــی 98

N=3455(1397( بودنــد. حجــم نمونــه بــا اســتفاده از جــدول تعییــن حجــم نمونــه بارتلــت 350 تــن تعییــن شــد و  
نمونه  گیــري نیــز بــا روش تصادفــی طبقــه  ای بــا انتســاب متناســب انجــام شــد. ابــزار پژوهــش پرسشــنامه  محقــق 
ــرای دســتیابی  ــد. ب ــود. روایــی و محتوایــی پرسشــنامه را گروهــی از اســتادان و متخصصــان تأییــد کردن ســاخته ب
ــرای بخش  هــای مختلــف  ــزار پژوهــش، آزمــون مقدماتــی انجــام گرفــت و ضریــب آلفــای کرونبــاخ ب ــه پایایــی اب ب
ــه دســت آمــد. یافته هــای تحقیــق نشــان داد کــه  21/1 درصــد از دانش آمــوزان  پرسشــنامه بیــن 0/72 و 0/92 ب
ــای  ــن متغیره ــب همبســتگی بی ــل در هنرســتان  های کشــاورزی داشــتند. ضری ــه تحصی ــه ادام ــی ب نگــرش مثبت
ــش  ــادی، چال ــل اقتص ــی، عام ــل سیاس ــی، عام ــل اجتماع ــردی، عام ــای ف ــن ویژگی  ه ــه بی ــان داد ک ــق نش تحقی
ــل در  ــه تحصی ــرای ادام ــوزان روســتای ب ــزه دانش  آم ــا انگی ــی داری ب ــت و معن ــام رابطــه مثب ــی و تحمــل ابه طلب
ــل  ــای عام ــه متغیره ــان داد ک ــی نش ــیون ترتیب ــل رگرس ــه تحلی ــت. نتیج ــود داش ــاورزی وج ــتان  های کش هنرس
اجتماعــی، عامــل سیاســی، تجربــه کار کشــاورزی، احســاس تعلــق بــه روســتا،  میــزان رضایــت از زندگــی در روســتا، 
ــزه  ــل اقتصــادی نقــش منفــی در احتمــال انگی ــی و عام ــه کار کشــاورزی نقــش مثبــت و  عمل گرای ــدی ب عالقه  من

ــه ادامــه تحصیــل در رشــته کشــاورزی داشــتند.  دانش  آمــوزان روســتایی نســبت ب
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مقدمه

ــت  ــی از جمعی ــش عظیم ــه بخ ــه اینک ــه ب ــا توج ب
کشــورهای جهــان ســوم در روســتا ها زندگــی می  کننــد، 
اهمیــت توســعه روســتایی و نقــش حیاتــی آن در توســعه 
و پیشــبرد ایــن کشــورها بــر هیــچ کــس پوشــیده نیســت 
ــن توســعه را  و کارشناســان و دســت  اندرکاران تحقــق ای
بیــش از هرچیــز در گــرو توســعه منابــع انســانی می دانند 
ــی  ــای اصل ــدرش، 1388(. هدف  ه ــر و احم ــش مه )دان
توســعه روســتایی را می  تــوان چنیــن برشــمرد 1 بهبــود 
زندگــی اقتصادی و اجتماعی روســتائیان و تهیدســتی زدایی 
2بهبــود بهــره  وری، افزایــش اشــتغال، تأمین حداقــل غذا، 
مســکن و بهداشــت 3 افزایــش تولیــد و کاهــش بیــکاری، 
ــتر  ــی در بیش ــت اجتماع ــد و عدال ــب درآم ــع مناس توزی
کشــورها به  ویــژه کشــورهای جهــان ســوم و درحــال 
توســعه کــه کشــور مــا نیــز در زمــره آنهاســت )هاشــمی و 
اقتصــادی  ویــژه  ی  کارکردهــای  همــکاران، 1390(. 
ــال  ــورهای در ح ــاورزی را در کش ــش کش ــی بخ اجتماع
توســعه بــه یــك بخــش  دارای موقعیتــی ممتــاز تبدیــل 
کــرده اســت . بدیهــی اســت توســعه  ی بخــش کشــاورزی 
ــش  ــن بخ ــه ای ــآوري ب ــرمایه و فن ــق س ــا تزری ــا ب تنه
تحقــق نمي  یابــد، ایــن امــر فرآینــدی چنــد بعــدي اســت 
کــه عامــل هــای بســیاري از جملــه عامــل انســانی درآن 
نقشــی غیرقابــل انــکار دارد.  در بخــش کشــاورزی ایــران 
نیــز توســعه  ی منابــع انســانی بــه عنــوان فراهــم آوردنــده 
و مدیریــت کننــده دیگــر منبع  هــا از ضروری  تریــن 
ــه  ــر ب ــن ام ــد. ای ــه شــمار می  آی ــن بخــش ب نیازهــای ای
ــه  کم ســوادی و ســالخوردگی نیــروی  ــا توجــه ب ــژه ب وی
انســانی در ایــن بخــش از یــك ســو و فرصت  هــای شــغلی 
بســیار موجــود در بخــش یادشــده و بخش  هــای پیشــین 
و پســین آن ازدیگرســو اهمیتی حیاتی دارد )اســفندیاری، 
ــظ  ــه حف ــعه ب ــال توس ــور های درح ــزام کش 1388(. الت
جوانــان روســتایی در روســتا و اشــتغال آنــان بــه حرفــه

کشــاورزی فرصت  هــای محــدود را بــرای اشــتغال جوانــان 
روســتایی به  وجــود مــی  آورد و ایــن درحالــی اســت کــه 
ــگری  ــانه  ها و گردش ــالت، رس ــون تحصی ــی چ عامل های
روســتایی بــه ارتقــای ســطح آرزوهــا و گرایش  هــای 
ــا فرصت  هــای  ــان روســتایی و افزایــش فاصلــه آن ب جوان
موجــود بــرای اشــتغال آنهــا منجــر می  شــود کــه 
ســرانجام، بــه تــرک هرچــه زودتــر روســتا و مهاجــرت بــه 
کالن شــهرها خواهــد انجامیــد )ســامبرگ،2006(. در این 
میــان نقــش نظــام آمــوزش متوســطه  ی کار دانــش 
از  یکــی  عنــوان  بــه  آن  هنرجویــان  و  کشــاورزی 
ــل  ــد قاب ــروی انســانی ماهــر و توانمن ــدگان نی تأمین کنن
توجــه اســت. بحــث توانمندســازی نیــروی انســانی بخــش 
ــه  ــت ک ــراوان اس ــه ف ــایان توج ــن رو ش ــاورزی از ای کش
گــزارش ســازمان خواربارکشــاورزی1 رونــد کاهشــی ســهم 
بخــش روســتایی و کشــاورزی در  تولیــد ناخالــص داخلــي 
مي  دهــد  نشــان  را  گذشــته  ســال  بیســت  طــی 
ــوان  ــران به عن ــتایی ای ــای روس ــو،2014(. منطقه  ه )فائ
بســتر اصلــی فعالیت هــای کشــاورزی کشــور، زادگاه 
20،730،625تــن از جمعیــت ایــران اســت کــه %25,9 از 
جمعیــت ,79270926 کشــور را تشــکیل می دهنــد 
) مرکــز آمــار ایــران، 1395(. ایــن عــدد و ارقم  هــا نشــان 
می دهــد کــه بــا اندکــی اغمــاض می تــوان گفــت حیــات 
اقتصــادی حــدود 25 درصــد از کل جمعیــت کشــور بطور 
مســتقیم بــه بخــش کشــاورزی پیونــد خــورده اســت. اگر 
ــه  ــرت ب ــتایی، مهاج ــتی روس ــون تهیدس ــی چ تنگناهای
ــای  ــکیل کلونی ه ــی، تش ــع طبیع ــب مناب ــهرها، تخری ش
ــد  ــه می توانن ــهرها و... ک ــیه کالن ش ــین در حاش فقیرنش
نتیجــه مســتقیم یــا غیرمســتقیم کم  توجهــی بــه بخــش 
ــزان  ــد، می ــرار گیرن ــل ق ــورد تحلی ــند م ــاورزی باش کش
اهمیــت منطقه  هــای روســتایی و بخــش کشــاورزی 
اصلــی  کارکــرد  کــه  شــد.چرا  خواهــد  آشــکارتر 
ــران  ــه ای منطقه هــای روســتایی در جهــان ســوم از جمل

1. Food and Agricultural Organization(F.A.O)
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کشــاورزی اســت. ایــن بخــش بــه دلیــل تأثیــر ویــژه آن 
بــر اشــتغال تعدیــل تهیدســتی و درامــد، امنیــت غذایــی 
ــوردار  ــه  ای برخ ــل مالحظ ــت قاب ــی از اهمی و خودکفای
اســت )میرلطفــی،1389(، بــه نظــر می  رســد تولیــد 
ــاورزی،  ــوزه کش ــدار در ح ــر از آن پای ــادی و مهم ت اقتص
ــش  ــرداران و افزای ــه بهره ب ــازی جامع ــتلزم جوان س مس
ســطح دانــش آنهاســت. بدیهــی اســت الزمــه ایــن امــر 
ارائــه آموزش هــای مهارتــی بــه جامعــه کشــاورزی و 
تربیــت نیــروی انســانی کارآفریــن و آموزش دیــده اســت 
ــذب در  ــزه ج ــا انگی ــگ ب ــی تنگاتن ــود ارتباط ــه خ ک
ــا  ــط ب ــای مرتب ــاورزی و عامل  ه ــا و مشــاغل کش مرکزه
آن دارد، ایــن امــر بــه ویــژه از آن رو کــه توســعه اقتصادی 
و اجتماعــی روســتا بــا افزایــش ســطح درآمــد و کیفیــت 
زندگــی مــردم روســتا از جملــه هدف  هــای اساســی 
بــا منطقه  هــای  ارتبــاط  توســعه در  برنامــه ششــم 
ــت. از  ــدی اس ــت ج ــده دارای اهمی ــان ش ــتایی بی روس
ــزش و  ــا انگی ــاط ب ــماری در ارتب ــات پرش ــن  رو مطالع ای
ــه در  ــت ک ــام پذیرفته اس ــر آن انج ــر ب ــای مؤث عامل  ه
ــه نتایــج برخــی از آنهــا در زمینــه مــورد بررســی  ــر ب زی
ــا  ــی ب ــکاران  در پژوهش ــت و هم ــود. مخ ــاره می  ش اش
ــان  ــزة جوان ــر انگی ــر ب ــای مؤث ــي عامل  ه ــوان »بررس عن
ــة  ــاورزي )مطالع ــاغل کش ــاب مش ــراي انتخ ــتایي ب روس
ــن  ــند: بی ــدکاووس(« می  نویس ــتان گنب ــوردي: شهرس م
پیشــینه کشــاورزي والدیــن، تملــك زمیــن آبــي، عالقــه 
بــه شــغل کشــاورزي و ویژگی  هــاي کارآفرینانــه بــا 
انتخــاب  بــراي  روســتایي  جوانــان  انگیــزة  میــزان 
و معنــا داري  رابطــة مثبــت  حرفه  هــاي کشــاورزي، 
ــي،  ــاي عمل گرای ــندگان متغیره ــن نویس ــود دارد. ای وج
چالش طلبــي و تحمــل ابهــام را از مهم تریــن تبییــن 
قلمــداد  کشــاورزي   مشــاغل  انتخــاب  کننده  هــاي 
می  کننــد )مخــت و همــکاران، 1394(.  علم  بیگــي و 
نقــش  عنــوان«  بــا  پژوهشــی  نتایــج  در  همــکاران 

ــجویان  ــي دانش ــزه تحصیل ــتغال در انگی ــاي اش مهارت ه
ــي )ره(  ــي امــام خمین ــوزش عال ــز آم ــاورزي مرک کش
ــي دانشــجویان در شــش  ــزه تحصیل ــد انگی »نشــان دادن
بعــد انگیــزه نوطلبــي و نــوآوري، پایــگاه حرفــه  اي، 
ــدرک  ــب م ــزه کس ــري و انگی ــي، یادگی ــي، مال هیجان
انگیــزه  آن هــا  بیــن  در  کــه  مي  شــوند  دســته  بندي 
ــج  ــند. نتای ــد مي  باش ــن بع ــوآوري مهم تری ــي و ن نوطلب
همچنیــن گویــای آن بــود کــه داشــتن مهــارت رهبــري 
ــن  ــتغال مهم تری ــت اش ــاد قابلی ــي از ابع ــوان یک ــه عن ب
متغیــر اثرگــذار بــر افزایــش انگیــزه تحصیلي دانشــجویان 
ــاي  ــر ارتق ــي ب ــه درس ــز برنام ــن رو تمرک ــوده و از ای ب
ــزه  ــود انگی ــر بهب ــر ب ــي مؤث ــري گام ــاي رهب مهارت  ه
تحصیلــي دانشــجویان خواهــد بــود )علــم بیگــی و 
همــکاران، 1395(. رمضانیــان در بررســی خــود بــا عنــوان 
ــاورزي  ــش کش ــاغل در بخ ــت ش ــالخوردگي جمعی »س
ــرمایه  گذاري در  ــود س ــا« کمب ــل و  پیامده ــران: دالی ای
منطقه  هــای روســتایي و کشــاورزي، نبودجاذبه  هــاي 
ــت  ــخت و طاق ــتایي، س ــان روس ــراي جوان ــمگیر ب چش
فرســا بــودن فعالیت  هــاي کشــاورزي و نبــود نظــام 
ــش  ــتایي و بخ ــای روس ــي در منطقه  ه ــن اجتماع تأمی
کشــاورزي را کــه بــه ویــژه در نتیجــة آن، نوعــي احســاس 
بــه وجــود  بــراي روســتاییان و کشــاورزان  ناامنــي 
مي  آیــد، از مهم تریــن عامل  هــای گرایــش نداشــتن 
ــان،  ــة کشــاورزي برمی  شــمرد )رمضانی ــه حرف ــان ب جوان
ــرش  ــوان »نگ ــا عن ــی ب ــي  زاده در پژوهش 1380(. آقاس
ــنجش  ــاورزي و س ــه کش ــبت ب ــتایي نس ــان روس جوان
گرایش  هــاي شــغلي آنــان در منطقــة باالتجــن قائم شــهر 
و تبییــن رســالت آموزشــي ترویــج«  نشــان داد ســختي 
ــودن  ــن ب ــب، پایی ــغلی نامناس ــدة ش ــاورزي، آین کار کش
درآمــد، نبــود امکانــات الزم بــراي کشــاورزي، نبــود 
و  سیاســت  گذاران  بي  توجهــي  روســتا،  در  امکانــات 
دولــت بــه کشــاورزي و کمبــود عالقــه جوانــان بــه 
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کشــاورزي از مهم تریــن دالیــل گرایــش نداشــتن جوانــان 
بــه کشــاورزي بــه شــمار می  آیــد )آقاســی زاده، 1375(. 
نتایــج پژوهــش پورســینا و همــکاران )1389(، بــا عنــوان 
»عامل  هــای مؤثــر بــر میــزان انگیــزة جوانــان روســتایي 
ــوردي  ــة م ــاورزي: مطالع ــة کش ــه حرف ــتغال ب ــراي اش ب
روســتاهاي شهرســتان کالردشــت« نشــان داد بیــن 
مؤسســه  های  و  مرکزهــا  بــا  آشــنایي  خودپنــداري، 
کشــاورزي، ســطح تحصیــالت، نگرش و ســن بــا انگیزه  ی 
جوانــان روســتایي رابطــة معنــي دار وجــود دارد. همچنین 
ــتا،  ــغلي در روس ــاي ش ــودن فرصت  ه ــم ب ــزان فراه می
خودپنــداري، نگــرش کشــاورزان و ســن تبیین  کننــدگان 
ــه مشــاغل کشــاورزي به  شــمار  ــزه نســبت ب ــی انگی اصل
ــی  ــکاران )1397(، در پژوهش ــیدی و هم ــد. جمش می  آی
ــجویان  ــرش دانش  ــر نگ ــر ب ــای مؤث ــوان عامل  ه ــا عن ب
کشــاورزی دانشــگاه محقــق اردبیلــی نســبت بــه اشــتغال 
در منطقه  هــای روســتایی نشــان دادنــد کــه نزدیــك بــه 
55 درصــد از دانشــجویان نگــرش مثبتــی بــه اشــتغال در 
منطقه  هــای روســتایی داشــتند. همچنیــن بــر پایــه 
آزمــون t دانش ــجویان پســر نســبت بــه گــروه دختــران و 
دانش ــجویان ســاکن روســتا نســبت بــه همتایــان ســاکن 
ــری  ــتایی مثبت  ت ــتغال روس ــه اش ــرش ب ــهر دارای نگ ش
بودنــد. بررســی نتایــج تحقیــق اســعدی و یعقوبــی 
ــتا و  ــمندی در روس ــاس ارزش ــان داد، احس )1394( نش
ــش  ــاورزی نق ــش کش ــه کار در بخ ــتغال ب ــش اش گرای
ــکونت و  ــه س ــتایی ب ــان روس ــش جوان ــی در گرای مثبت
اشــتغال در روســتا داشــته اســت. علي  بیگــي و همــکاران 
ــای  ــی عامل  ه ــوان »بررس ــا عن ــي ب )1391(، در پژوهش
توســط  انتخــاب شــغل کشــاورزی  کننــده  تعییــن 
هنرجویــان هنرســتان  های کشــاورزي اســتان کرمانشــاه« 
نشــان دادنــد از میــان چندیــن متغیــر وارد شــده تنهــا دو 
متغیــر ســابقه اقامــت در روســتا و رشــته تحصیلــی کــه 
ــگاهی  ــالت دانش ــه تحصی ــور ادام ــه منظ ــان ب هنرجوی

انتخــاب خواهنــد کــرد قــادر بــه تبییــن گرایــش جوانــان 
روســتایی بــه انتخاب شــغل کشــاورزی هســتند. موســایي 
 ،)1388( صادقــي  از  نقــل  بــه   ،)1389( عمانــي  و 
ــزان  ــواده، می ــت اقتصــادي خان ــن موقعی می نویســند: بی
زمیــن زراعــي، مکانیزاســیون و نگــرش جوانــان روســتایي 
بــه فعالیت  هــاي کشــاورزي رابطــه مثبــت و معنــي  داري 
ــکندري  ــل از اس ــه نق ــندگان ب ــن نویس ــود دارد. ای وج
)1386(، میــزان زمیــن زراعــي و ســطح تجربــه جوانــان 
ــد  ــي می  دانن ــه عامل های ــه کشــاورزي را از جمل در زمین
ــتغال  ــت اش ــزه جه ــاد انگی ــري در ایج ــش مؤث ــه نق ک
ــت.  ــته اس ــاورزي داش ــش کش ــتایي در بخ ــان روس جوان
فرنانــدز و دیلمــن )1997( و گلندینینــگ  وهمــکاران 
)2003(، می  نویســند: تحقیقــات نشــان می دهــد هــردو 
موضــوع احســاس تعلــق بــه روســتا و احســاس رضایــت از 
آن تأثیــر شــدیدی بــر آرزوهــای شــغلی جوانان روســتایی 
دارنــد. تریــل و همــکاران )2012(، در  تحقیقــات خــود با 
ــان و  ــه جوان ــق ب ــوری متعل ــای مح ــر مکان  ه ــز ب تمرک
ــه مکان هــای  ــق ب ــان حــس تعل ــه ان ــه ب ــی ک ــه های تجرب
بیــن  رابطه  هــا  شناســایی  در  می دهنــد.  محلــی 
ــر  ــر پذیری  هــای گســترده مؤث ــره وتغیی چارچــوب روزم
بــر زندگــی جوانــان نشــان دادنــد کــه مکان  هــای اصلــی  
ــش  ــرای واکن ــوقی ب ــد مش ــان می توانن ــه جوان و تجرب
جوانــان بــه تغییــر پذیری  هــای جهانــی باشــد. بالیــان و 
ننتــی )2015(، در بررســی خــود بــا عنــوان » عامل هــای 
ــوزان  ــش آم ــرش دان ــر نگ ــر ب ــناختی مؤث ــت ش جمعی
ــان  ــوانا«  نش ــاورزی در بوتس ــه کش ــبت ب ــطه نس متوس
دادنــد محــل مدرســه، تصمیــم دانش  آمــوز بــه تحصیــل 
ــه  ی  ــاورزی، برنام ــه کش ــل در زمین ــود تحصی ــا کمب ی
تحصیلــی حــال کنونــی دانــش آمــوز، ســطح تحصیــالت 
مــادر، ســطح درآمــد خانــواده و محــل اقامــت تأثیــر قابــل 
توجهــی در نگــرش دانش  آمــوزان نســبت بــه کشــاورزی 
ــع در  ــت واق ــوه جمعی ــئله انب ــون مس ــم اکن ــد. ه دارن
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ســنین فعالیــت بــه منزلــه یــك واقعیــت. بدیهــی اســت 
چالش  هــای  در  را  امــر  ایــن  ریشــه  های  می  تــوان 
پرشــمار پیــش روی ایــن بخــش در نیــروی انســانی 
غیرماهــر آن جســتجو کــرده و در جهــت تغییــر مثبــت 
ــان از طریــق مرکزهــای کار  دانــش، بینــش و مهــارت آن
ــرایطی  ــن ش ــارد. در چنی ــت گم ــاورزی هم ــش کش دان
نقــش انگیــزش بــه عنــوان یکــی از مهم تریــن محرک  هــا 
بــرای ورود و باقــی مانــدن هنرجویــان در مرکزهــای 
آمــوزش متوســطه کار دانــش کشــاورزی کلیــدی و 
شایســته  ی پژوهشــی جــدی خواهــد بــود. در ســال  های 
ــا مشــکل جــدی  اخیــر مرکزهــای آمــوزش کشــاورزی ب
جــذب دانش  آمــوز روبــه  رو شــده  اند و اســتان کرمانشــاه 
نیــز بــه دلیــل دارا بــودن مرکــز آمــوز کشــاورزی و 
ــا  هنرســتان کشــاورزی از ایــن امــر مســتثنی نبــوده و ب
کمبــود رغبــت جوانــان در زمینــه تحصیــل در ایــن 

مرکزها روبه رو شده  اند.

روش شناسی

ــر  ــر ب ــن پژوهــش، بررســی عامل  هــای مؤث هــدف ای
انگیــزه دانش  آمــوزان دوره  اول متوســطه روســتایی بــرای 
ــای  ــاورزی و مرکزه ــتان کش ــل در هنرس ــه تحصی ادام
آمــوزش متوســطه کاردانــش شهرســتان  های کرمانشــاه و 
روانســر می  باشــد. ایــن تحقیــق بــه لحــاظ هــدف، از نــوع 
کاربــردي و از دیــد شــیوه گــرد آوری داده  هــا، پیمایشــی 
و از لحــاظ امــکان کنتــرل متغیرهــا از نــوع علّیارتباطــی 
اســت. مرحله  هــای اجــراي ایــن پژوهــش بــه شــرح زیــر 
ــش  ــوده اســت. در اســتان کرمانشــاه پنــج مرکــز کاردان ب
ــری  ــه گی ــتفاده روش نمون ــا اس ــود دارد ب ــاورزی وج کش
تصادفــی دوشهرســتان کرمانشــاه و روانســر به عنــوان نمونه 
انتخــاب شــدند. جامعــه آمــاري شــامل دانش آمــوزان پایــه 
نهــم پســر و دختــر  روســتایي شهرســتان  هاي کرمانشــاه 
و روانســر )3455 تــن( بودنــد. حجــم نمونــه، بــر مبنــای 
جــدول تعییــن حجم نمونــه بارتلــت و همــکاران )2001( 

ــی  ــه  ای تصادف ــري طبق ــتفاده از روش نمونه  گی ــا اس و ب
شــمار 350 دانــش آمــوز مقطــع ســوم راهنمایــی پســر و 
ــاه  ــتان کرمانش ــتایی شهرس ــای روس ــر در منطقه  ه دخت
ــق،  ــوع تحقی ــه ن ــا توجــه ب و روانســر انتخــاب شــدند. ب
ــاخته  ــق س ــا پرسشــنامه  ی محق ــردآوری داده  ه ــزار گ اب
بــر مبنــای ادبیــات موضــوع  و نظرســنجی از کارشناســان 
بــوده اســت. روایــی و محتوایــی پرسشــنامه را گروهــی از 
ــتیابی  ــرای دس ــد. ب ــد کردن ــتادان و متخصصــان تأیی اس
ــام  ــی انج ــون مقدمات ــش، آزم ــزار پژوه ــی اب ــه پایای ب
ــای  ــرای بخش  ه ــاخ ب ــای کرونب ــب آلف ــت و ضری گرف
مختلــف پرسشــنامه بیــن 0/72 و 0/92 بــه دســت 
آمــد. بــه منظــور تحلیــل داده  هــا پــس از تکمیــل 
ــتخراج  ــا، اس ــذاري داده  ه ــات کدگ ــنامه ها، عملی پرسش
ــزار SPss انجــام  ــرم اف ــه ن ــر ب ــا ب ــال آنه ــا و انتق داده  ه
شــد.  ازآمــار توصیفــی اســتفاده شــده اســت. در بخــش 
ــن  ــي مهم تری ــش بین ــور پی ــه منظ ــتنباطی ب ــار اس آم
وابســته تحقیــق  بــر متغیــر  تأثیرگــذار  عامل  هــای 
ــراي جــذب  ــوزان روســتایي ب ــش آم ــزة دان ــزان انگی )می
در مرکزهــای آمــوزش کشــاورزي( از رگرســیون ترتیبــی 
اســتفاده شــده اســت و بــه منظــور بررســی رابطــه بیــن 
متغیرهــا نیــز از ضریــب همبســتگی اســپیرمن اســتفاده 
ــای  ــامل ویژگی  ه ــتقل ش ــای مس ــت. متغیره ــده اس ش
فــردی )ســطح تحصیــالت، ســن، عالقــه بــه شــغل 
ــی  ــل زندگ ــتا، مح ــت در روس ــینه اقام ــاورزي، پیش کش
کنونــی، رشــته تحصیلــی مــورد عالقــه به منظــور ادامــه 
ــتا و  ــه روس ــق ب ــاس تعل ــگاهی، احس ــالت دانش تحصی
احســاس رضایــت از آن، ســطح تجربــه جوانــان در زمینــه 
ــالت  ــطح تحصی ــاورزي، س ــینه  کار کش ــاورزي، پیش کش
والدیــن، آشــنایي بــا مرکزهــا و مؤسسه  های  کشــاورزي(، 
ــي،  ــش طلب ــی ، چال ــناختی )عمل  گرای ــای وانش عامل  ه
ــای اقتصــادی  ــري(، عامل  ه ــارت رهب ــام، مه ــل ابه تحم
ــمار  ــوزان، ش ــواده دانش  آم ــي خان ــن زراع ــزان زمی )می
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ــین  ها و ادوات  ــه ماش ــی ب ــن،  دسترس ــای زمی قطعه  ه
کشــاورزی، میــزان آشــنایی بــا بازارهــای فــروش، میــزان 
آشــنایی بــا صنایــع تبدیلــی و بســته بنــدی(، عامل  هــای 
ــت در منطقه هــای  سیاســی شــامل )ســرمایه  گذاري دول
و  سیاســت گذاران  توجــه  کشــاورزي،  و  روســتایي 
ــی   ــن اجتماع ــت نظــام تأمی ــه کشــاورزي، کفای ــت ب دول
کشــاورزي،  بخــش  و  روســتایي  منطقه  هــای  در 
ــازار،  ــم ب ــذاری و تنظی ــدی سیاســت  های قیمت  گ کارآم
سیاســت گذاری مناســب در زمینــه ایجــاد و توســعه 
ــی  ــات تبدیل ــاورزی، عملی ــای کش ــد کااله ــره تولی زنجی
ــا  ــرای صــادرات ی ــدی ب ــی، بســته بن ــی، بازاریاب و تکمیل
ــت در  ــی )عضوی ــای اجتماع ــی( و عامل  ه ــرف داخل مص
ــبکه  های  ــا ش ــاط ب ــی، ارتب ــی ومحل ــای اجتماع گروه  ه
ــی،  ــای آموزش ــه مرکزه ــی ب ــی فیزیک ــی، نزدیک اجتماع
نگــرش بــه آینــده شــغلی، رضایــت از خدمــات بهداشــتی 
ــی در  ــت آموزش ــتایی، رضای ــای روس ــی منطقه  ه درمان
نظرخواهی  هــا  و روســتایی(.  منطقه  هــای کشــاورزی 
همگــی بــا اســتفاده از طیــف لیکــرت )از 1 تــا 5( 

انجام شــد.

یافته  ها

چنانکــه در جــدول 1 دیــده می  شــود، بیشــترین 
ــا  ــا ب ــب مرده ــه ترتی ــس را ب ــای جن ــت برمبن جمعی
 42( 147 تــن  بــا  زنــان  و  درصــد(    58( 203 تــن 
درصــد( بــوده اســت. رشــته مــورد عالقــه دانش آمــوزان 
ــوم  ــب عل ــه ترتی ــتان ب ــل در دبیرس ــه تحصی ــرای ادام ب
تجربــی )24/3درصــد(، کشــاورزی )21/1 درصــد(، علــوم 
انســانی )21/4 درصــد(، علــوم ریاضــی )6 درصــد( و 
فنی  حرفــه  ای )27/1 درصــد( باشــد کــه بیشــترین 
ــس  ــت و پ ــه ای اس ــی حرف ــته های فن ــه رش ــه ب عالق
ــوم انســانی  ــی در رتبــه دوم، عل ــوم تجرب از آن رشــته عل
ــطح  ــارم. س ــه چه ــاورزی در رتب ــوم و کش ــه س در رتب
تحصیــالت مــادر به  ترتیــب، ابتدایــی)43/7 درصــد(، 

راهنمایــی )26/6درصــد(، دبیرســتان )17/4 درصــد(، 
بــی ســواد )10/9 درصــد(، دانشــگاهی )1/4درصــد( 
ــی  ــب راهنمای ــه ترتی ــدر ب ــواد پ ــطح س ــد. س می باش
)28/3 درصــد(، ابتدایــی )26/3 درصــد(، دبیرســتان 
ــی ســواد )12/9 درصــد( و دانشــگاهی  )19/1 درصــد(، ب
ــتا،  ــکونت در روس ــینه س ــد. پیش ــد( می  باش )1/7 درص
4 درصــد از پاســخگویان کمتــر از 3 ســال ، 3/4 درصــد 
ــال  ــا 10 س ــن 6 ت ــد بی ــال ، 4/6 درص ــا 6 س ــن 3ت بی
ــال  ــش 10 س ــوزان بی ــش آم ــد از دان ــداد 88 درص و تع
ــوزان  ــش آم ــتر دان ــته  اند. بیش ــکونت داش ــتا س در روس
احســاس تعلــق بــه روســتا را از ســطح متوســط بــه بــاال 
گفتنــد و تنهــا 2/9 درصــد از دانــش آمــوزان نســبت بــه 
ــه  ــته اند. درزمین ــی نداش ــچ احساس ــود هی ــتای خ روس
ــد از  ــتا 32/6 درص ــی در روس ــت از زندگ ــاس رضای احس
ــت متوســط،  ــتا رضای ــی در روس ــوزان از زندگ ــش آم دان
24 درصــد رضایــت زیــاد و 22/9 درصــد رضایــت خیلــی 
ــن  ــر ای ــد ، بناب ــه زندگــی در روســتا دارن ــاد نســبت ب زی
نتایــج 79/5 درصــد از دانــش آمــوزان رضایت متوســط به 
ــد. عالقــه دانــش آمــوزان  ــاال از زندگــی در روســتا دارن ب
ــاد، 12/6  ــی زی ــد خیل ــاورزی 17/7 درص ــغل کش ــه ش ب
ــوده و  ــط ب ــه متوس ــد عالق ــاد و 23/4 درص ــد زی درص
14/9 درصــد از دانــش آمــوزان هیــچ عالقــه ای بــه شــغل 
ــه بیشــتر  ــج نشــان می دهــد ک ــد . نتای کشــاورزی ندارن
ــاال  ــه ب ــط ب ــه متوس ــوزان عالق ــش آم ــد دان از 50 درص
بــه شــغل کشــاورزی دارنــد. درزمینــه میــزان آشــنایی بــا 
مرکزهــا کشــاورزی کمتــر از 50 درصــد دانــش آمــوزان 
بــا مرکزهــای کشــاورزی آشــنایی متوســط بــه بــاال دارنــد 
و بیــش از 50 درصــد از دانــش آمــوزان میــزان آشــنایی 
آنــان بــا مرکزهــا کشــاورزی درحــد کــم تــا هیــچ بــوده 

اســت.
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جدول1- ویژگی  های فردی جوانان روستایی

درصدفراوانی سطوح تغیرمتغیردرصدفراوانی سطوح تغییرمتغیر

ت
سی

جن

20358مرد

ستا
 رو

 در
ت

کون
 س

نه
شی

144کمتر از 3سالپی

123/4بین 3 تا 6سال14742زن

164/6بین 6 تا 10سال350100جمع

القه
د ع

مور
ته 

رش

30888بیش از 10سال7421/1کشاورزی

350100جمع8524/3علوم تجربی

216علوم ریاضی

ستا
 رو

 به
لق

 تع
س

سا
اح

10028/6خیلی زیاد

9226/3زیاد7521/4علوم انسانی

10028/6متوسط9527/1 فنی حرفه ای

226/3کم350100جمع

ادر
ت م

یال
حص

ح ت
سط

267/4خیلی کم15343/7ابتدایی

102/9هیچ9326/6راهنمایی

350100جمع6117/4دبیرستان

51/4دانشگاهی

ستا
رو

از 
ت 

ضای
س ر

سا
اح

8022/9خیلی زیاد

8424زیاد3810/9بی سواد

11432/6متوسط350100جمع

در
ت پ

یال
حص

ح ت
سط

4111/7کم9226/3ابتدایی

153/4خیلی کم13438/3راهنمایی

194/6هیچ6719/1دبیرستان

350100جمع61/7دانشگاهی

4512/9بی سواد

زی
اور

کش
ل 

شغ
به 

قه 
عال

6217/7خیلی زیاد

4412/6زیاد61/7بدون پاسخ

8223/4متوسط350100جمع

ی 
زها

رک
و م

ها 
سه  

ؤس
ا م

ی ب
نای

آش
ن 

یزا
م

زی
اور

کش
ش 

موز
آ

5415/4کم154/3خیلی زیاد

5616خیلی کم6017/1زیاد

5214/9هیچ7521/4متوسط

350100جمع7020کم

7220/6خیلی کم

5816/6هیچ

350100جمع
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چنانکــه در  جــدول 2 دیــده می شــود گرایــش 
دختــران بــه ادامــه تحصیــل در رشــته کشــاورزی بیــش 

از پســران می  باشــد. 

جدول2- رشته  ی مورد عالقه دانش آموزان روستایی برپایه جنس

درصد نسبی فراوانی رشته مورد عالقه

مرد زن مرد زن
15/3 29/3 31 43 کشاورزی
26/6 21/2 54 31 علوم تجربی
4/4 8/2 9 12 علوم ریاضی
22/2 20/1 45 30 علوم انسانی
31/5 21/2 64 31 فنی حرفه ای
100 100 203 147 جمع

سنجش انگیزه ادامه تحصیل دانش  آموزان در 
هنرستان  های کشاورزی

ــه  ــوزان پای ــرات دانش  آم ــی از نظ ــور آگاه ــه منظ ب
نهم روســتایی بــرای ادامــه تحصیــل در رشــته کشــاورزی، 
در مجمــوع 10 گویــه مختلف در قالب پرسشــنامه طراحی 
و در معــرض اظهــار نظــر دانش  آمــوزان قرار گرفــت. 
ــوزان  ــزه دانش آم ــن انگی ــرای تعیی ــق ب ــن تحقی در ای
نســبت بــه ادامــه تحصیــل در هنرســتان  های کشــاورزی 
ــا کمی کــردن گزینه  هــا یعنــی در نظــر  سعی شــد کــه ب
ــخ های  ــا، پاس ــخ و جمع  امتیازه ــاز هرپاس ــن امتی گرفت
ــرد تعییــن  ــزان انگیــزه هــر ف ــه مــورد نظــر، می 10 گوی

شــد )جــدول 3(. 

ــر ویژگی  هــای فــردی کــه  در ایــن بررســی افــزون ب
ــر  ــتقل دیگ ــر مس ــار متغی ــت چه ــر اس ــزه مؤث ــر انگی ب
بررســی شــد، عامل  هــای روانشــناختی، عامل  هــای 
اقتصــادی، عامل  هــا ی سیاســی و عامل  هــای اجتماعــی، 
عامل  هــای روان شــناختی دانش  آمــوزان نســبت بــه 
عالقه  منــدی آنــان بــه ادامــه تحصیــل در هنرســتان  های 
ــر  ــار متغی ــل از چه ــن عام ــد. ای ــنجش ش ــاورزی س کش
ــش  ــی و چال ــام، عمل گرای ــل ابه ــری، تحم ــارت رهب مه
طلبــی تشــکیل شــده اســت. بــرای  ایــن عامل  هــا 

گویــه هــای متفاوتــی در قالــب پرسشــنامه طراحــی شــد، 
بــرای ســنجش مهــارت رهبــری 4 گویــه، تحمــل ابهــام 
4 گویــه، عمــل گرایــی 5 گویــه و متغیــر چالــش طلبــی 
5 گویــه طراحــی و در معــرض نظــر دانش  آمــوزان قــرار 

ــت )جــدول4(. گرف

ــادی  ــای اقتص ــد عامل  ه ــر مانن ــای دیگ ــرای عامل  ه ب
5 گویــه، عامل  های  سیاســی 5 گویــه، عامل  های اجتماعــی10 
گویــه )جــدول4(، طراحــی و در معــرض اظهــار نظــر دانش 
آمــوزان قــرار گرفــت. گویه هــای ســنجش انگیــزه 
بــر مبنــای ضریــب تغییرپذیری  هــای رتبه  بنــدی و 
ــر نتایــج،   نتایــج آن در جــدول 3 آورده شــده اســت. بناب
ــا تحصیــل در مرکزهــای کاردانــش و هنرســتان  گویــه ب
ــاورز زاده  ــك کش ــه ی ــن ک ــای م ــاورزی مهارت ه کش
هســتم افزایــش می  یابــد )cv=.68(در رتبــه اول و گویــه 
ــه  ای  ــی حرف ــش و فن ــل در مرکزهــای کاردان ــه تحصی ب
ــم  ــه هفت ــم )cv=.86( در رتب کشــاورزی افتخــار می کن

ــرار دارد. ق
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جدول 3- انگیزه جوانان روستایی برای  ادامه تحصیل در رشته کشاورزی 

انحراف میانگینگویه
معیار

cvرتبه

بــا تحصیــل در مرکــز کاردانــش و هنرســتان کشــاورزی مهارت  هــای مــن کــه یــك کشــاورز 
2/451/690/681زاده هســتم افزایــش می  یابــد

بــا گرفتــن مــدرک تحصیلــی در مرکــز کاردانــش کشــاورزی می  توانــم از تســهیالت بانــك 
2/281/620/712کشــاورزی آســان تر اســتفاده کنــم

بــا تحصیــل در مرکــز کاردانــش کشــاورزی و فنــی حرفــه  ای کشــاورزی می  توانــم در حفــظ 
2/271/620/712و حمایــت از محیــط زیســت فعاالنه تــر عمــل کنــم

بــا تحصیــل در مرکــز کاردانــش کشــاورزی می  توانــم تبدیــل بــه فــردی کارآفریــن شــوم  و 
2/341/750/743کارگاه کســب و کار خــودم را ایجــاد کنــم

بــا تحصیــل در مرکــز کاردانــش کشــاورزی مــی توانــم بــا خالقیــت بیشــتری عمــل کنــم. 
ــو و متفاوتــی خلــق کنــم ــرای دیدگاه  هــای جدیــدی بیافرینــم یــا وســایل ن 2/071/540/743ب

2/091/620/774با تحصیل در مرکز کاردانش و فنی حرفه  ای کشاورزی آینده شغلی مناسبی خواهم داشت

ــن  ــم چنی ــن ه ــم کاش م ــا آرزو می کن ــانه ه ــازی و رس ــای مج ــم در فض ــدن فیل ــا دی ب
ــاند. ــن آرزو برس ــه ای ــرا ب ــد م ــد می  توان ــر می رس ــه نظ ــه ب ــتم. چنانچ ــتزاری را داش 2/311/820/785کش

21/740/875تحصیل در مرکز کاردانش و هنرستان کشاورزی برایم جذاب و لذت بخشی است

2/071/700/826با تحصیل در مرکز کاردانش کشاورزی می  توانم استعدادهایم را شکوفا کنم

2/021/750/867به تحصیل در مرکزها کاردانش و فنی حرفه  ای کشاورزی افتخار می  کنم

مقیاس: اصاٌل=0     خیلی کم=1    کم=2    متوسط=3    زیاد=4   خیلی زیاد=5

همان گونــه کــه از جــدول4 مشــخص اســت از 36 
عامــل مؤثــر بــر انگیــزه مــورد بررســی 13 عامــل میانگین 
ــای  ــن متغیره ــد. در بی ــاالی3 )متوســط( کســب کردن ب
ــاس  ــر مقی ــه زی ــوط ب ــا مرب ــه اول گویه  ه ــتقل، رتب مس
مهــارت رهبــری از عامل  هــای روانشــناختی، گویــه مــن 
ــا  ــه ت ــرم )c.v=.24( و گوی ــذت می  ب ــزی ل از برنامه ری
ــای  ــی محصول ه ــروش داخل ــای ف ــا بازار ه ــد ب ــه ح چ

بــه  مربــوط   )c.v=.91(داریــد آشــنایی  کشــاورزی 
ــه  ــر پای ــرار دارد. ب ــه 27 ق ــادی در رتب ــای اقتص عامل ه
داده  هــای جــدول 4، 12متغیــر بــا میانگیــن بــاالی 
ــت و  ــوده اس ــناختی ب ــای روانش ــه عامل  ه ــوط ب 3 مرب
یکــی از متغیرهــای تأثیــر گــذار بــر انگیــزه جوانــان بــرای 
ادامــه تحصیــل در رشــته کشــاورزی عامــل روانشــناختی 

می باشــد. 
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عامل هايی مؤثر بر انگیزه دانش آموزان روستايي كرمانشاه و روانسر برای ادامه تحصیل در هنرستان كشاورزي

جدول 4- اولویت  بندی  عامل  های مؤثر بر انگیزه دانش  آموزان روستایی برای ادامه تحصیل در رشته کشاورزی

مل
گویهعا

ین
انگ

می

یار
مع

ف  
حرا

ان

cvبه
رت

ری
هب

ت ر
هار

م

3/970/950/241من از برنامه  ریزی برای آبنده لذت می  برم

من نه تنها دربرابر مشکالت عقب نشینی نمی کنم، بلکه به فکر راه حل های مناسب برای 
3/611/120/312حل آن هستم

هنگامی در یك کارگروهی شرکت می  کنم افراد گروه را برای رسیدن به هدف تشویق 
3/611/180/323می  کنم

وقتی در زندگی ام با تغییرپذیری  های زیاد یا شرایط پیچیده  ای روبه  رو می  شوم تالش 
3/411/20/354می  کنم بدانم چه کاری باید انجام  دهم یا چه تصمیمی بگیرم

ام
ابه

ل 
حم

ت

2/871/340/4710زندگی معمولی را برزندگی پر از تغییر و دگرگونی ترجیح می  دهم

2/681/340/512ترجیح می  دهم کارها را به روش معمولی انجام دهم، نه به شیوه  ای متفاوت و نوآورانه

2/381/560/6522فعالیت  هایی که با آنها آشنایی دارم را بر فعالیت  های نا آشنا ترجیح می  دهم

3/452/360/6823کار یکنواخت در مکان آرام را ترجیح می  دهم

یی
گرا

ل  
عم

3/591/290/365افرادی که در جامعه به موفقیت باالیی رسیده  اند تحسین می  کنم

3/171/380/439از حل مسئله  های دشوار لذت می  برم

3/261/360/428عالقه  مند به کسب تجارب جدید هستم

3/110/323داشتن پشتکار برای موفقیت در کارها خیلی مهم است

بی
طل

ش 
چال

3/021/150/387هنگام تعیین هدف در زندگی ام ترجیح می  دهم هدف ه ای سخت را انتخاب کنم

3/391/070/323دربرابر مشکالت اغلب راه  حل  های سازنده پیشنهاد می  کنم

2/771/440/5213به حل مسئله  های پیچیده و مبهم عالقه  مندم

3/241/190/376برای یك کار پیچیده به  طورمعمول چندین روش پیشنهاد می  کنم
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ادامه جدول4- اولویت  بندی  عامل  های موثر بر انگیزه دانش  آموزان روستایی برای ادامه تحصیل در رشته کشاورزی

مل
گویهعا

ین
انگ

می

یار
مع

ف 
حرا

ان

cvبه
رت

دی
صا

اقت

2/481/440/5818تا چه حد به ماشین  ها وادوات کشاورزی دسترسی دارید

2/462/250/9127تا چه حد با بازار های فروش  داخلی محصول  های کشاورزی آشنایی دارید

1/811/320/7224تا چه حد با بازار های فروش خارجی محصوالت کشاورزی آشنایی دارید

2/111/380/6522تا چه حد با صنایع تبدیلی محصول  های کشاورزی آشنایی دارید

2/031/60/7925تا چه حد با صنایع بسته بندی محصول  های کشاورزی آشنایی دارید

سی
سیا

تــا چــه حــد ســرمایه گذاری دولــت در منطقه  هــای روســتایی و بخــش کشــاورزی را 
2/881/520/5314بــر آینــده کشــاورزان و بخــش کشــاورزی مؤثــر می  دانیــد

تــا چــه حــد نظــام تامیــن اجتماعــی )بیمــه درمانــی و بیمــه کشــاورزی و ...( در منطقه  های 
2/791/40/512روســتایی و بخــش کشــاورزی را بــر آینــده کشــاورزان و بخــش کشــاورزی مؤثــر می  دانید

ــای  ــذاری محصول  ه ــت گ ــه قیم ــت در زمین ــای دول ــد تصمیم  گیری  ه ــه ح ــا چ ت
ــد ــر می  دانی ــده کشــاورزان و بخــش کشــاورزی مؤث ــر آین 2/791/640/5919کشــاورزی را ب

تــا چــه حــد سیاســتگذاری در زمینــه ایجــاد و توســعه امکانــات مــورد نیــاز در بخــش 
2/591/460/5616کشــاورزی بــر آینــده کشــاورزان و بخــش کشــاورزی مؤثــر می  دانیــد.

تــا چــه حــد توجــه دولــت بــه فرزنــدان کشــاورزان را برآینــد بخــش کشــاورزی موثــر 
2/891/70/5919می دانیــد

عی
ما

جت
ا
تا چه حد شبکه مجازی در رابطه با عالقه  مندکردن دانش  آموزان به حرفه کشاورزی 

3/081/550/512مؤثر است

2/081/50/7224تا چه حدآیندة شغلي دانش  آموختگان رشته کشاورزی را خوب ارزیابی می  کنید.

2/761/320/4811تا چه حد از خدمات بهداشتیدرمانی منطقه های روستایی رضایت دارید.

2/71/460/5415تا چه حد از خدمات  آموزشی در منطقه  های روستایی رضایت دارید.

2/21/630/7425خانواده شما تا چه حد تحصیل در رشته کشاورزی را  خوب و آینده دار می  دانند. 

دوستان و همساالن شما تا چه حد تحصیل در رشته کشاورزی را  خوب  و آینده دار 
2/381/490/6320می  دانند.
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عامل هايی مؤثر بر انگیزه دانش آموزان روستايي كرمانشاه و روانسر برای ادامه تحصیل در هنرستان كشاورزي

ادامه جدول 4- اولویت  بندی  عامل  های مؤثر بر انگیزه دانش  آموزان روستایی برای ادامه تحصیل در رشته کشاورزی

مل
گویهعا

ین
انگ

می

یار
مع

ف 
حرا

ان

cvبه
رت

عی
ما

جت
ا

مردم شهر یا روستای شما تا چه حد تحصیل در رشته کشاورزی را  خوب  و آینده دار 
2/581/480/5717می  دانند.

2/551/630/6421تا چه حد تصور می کنید در آینده روستای خود را به قصد مهاجرت به شهر ترک کنید.

تا چه حد تصور می کنید افرادی که از روستایتان مهاجرت کرده  اند کار درستی انجام 
2/541/370/5415داده اند و پیشرفت کرده  اند.

تبلیغات برای تحصیل در مرکزهای کاردانش تا چه حد باعث عالقه مندی شما به 
1/991/590/826تحصیل در این مرکزها شده است.

مقیاس: اصاٌل=0     خیلی کم=1    کم=2    متوسط=3    زیاد=4   خیلی زیاد=5

ــورد  ــای م ــان متغیره ــتگی می ــون همبس ــرای آزم ب
ــورد  ــای م ــاس متغیره ــوع مقی ــه ن ــا توجــه ب بررســی، ب
اســتفاده  اســپیرمن  همبســتگی  ضریــب  از  نظــر، 
شــد. نتایــج جــدول 5 نشــان می  دهــد کــه انگیــزه 
در  تحصیــل  ادامــه  بــرای  روســتایی  دانش آمــوزان 
احســاس  متغیرهــای  بــا  کشــاورزی  هنرســتان  های 
روســتا،  بــه  تعلــق  احســاس  روســتا،  از  رضایــت 
عالقه منــدی بــه کار کشــاورزی، ســطح تحصیــالت 
ــاورزی،  ــه کار کش ــدر، تجرب ــالت پ ــطح تحصی ــادر، س م
ــی،  ــل سیاس ــادی، عام ــل اقتص ــی، عام ــل اجتماع عام
ــك درصــد  ــام در ســطح ی ــی و  تحمــل ابه ــش طلب چال
معنــی دار و بــا 99 درصــد اطمینــان می  تــوان گفــت کــه 
بیــن ایــن عامل  هــا و انگیــزه دانش  آمــوزان بــرای ادامــه 
ــت  ــه مثب ــاورزی رابط ــتان های کش ــل در هنرس تحصی
ــی  ــای عمل گرای ــا متغیره ــود دارد. ام ــی  داری وج و معن
ــزه جــذب(  ــر  تحقیــق )انگی ــا متغی ــری ب و مهــارت رهب

ــدارد. ــود ن ــی داری وج ــه معن رابط

)n=350(جدول5- نتایج آزمون تحلیل  همبستگی

rpمتغیر

  0/2430/000احساس رضایت از زندگی در روستا

0/2880/000احساس تعلق به روستا

0/7110/000عالقه  مندی به شغل کشاورزی

004 /0/1520سطح سواد مادر

0/1400/009سطح تحصیالت پدر

0/1710/001تجربه  کارکشاورزی

0/7250/000عامل اجتماعی

0/6020/000عامل اقتصادی

0/3550/000عامل سیاسی

0/2820/000چالش طلبی

Ns 0/0240/651عمل گرایی

0/1230/000تحمل ابهام

 Ns  0/0350/515مهارت رهبری

Ns= بی معنی
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عامل  هــای  مهم تریــن  پیش  بینــی  منظــور  بــه 
تأثیــر گــذار بــر متغییــر وابســته تحقیــق )میــزان انگیــزه 
در  ادامــه  تحصیــل  بــرای  روســتایی  دانش آمــوزان 
ــی  ــیون ترتیب ــدل رگرس ــاورزی از م ــتان  های کش هنرس
ــج آن در جــدول 6 آورده شــده  ــه نتای اســتفاده شــده ک
اســت. بــا توجــه بــه داده  هــای جــدول 6 نتیجــه نهایــی 
ــای  ــد متغیره ــان می  ده ــه نش ــدل بهین ــن م در تعیی
ــه کار  ــینه تجرب ــی، پیش ــل سیاس ــی، عام ــل اجتماع عام
کشــاورزی، احســاس تعلــق بــه روســتا،  میــزان رضایــت 
ــاورزی  ــه کار کش ــدی ب ــتا، عالقه  من ــی در روس از زندگ
نقــش مثبــت و عملگرایــی و عامــل هــای اقتصــادی نقش 
منفــی در احتمــال انگیــزه دانش  آمــوزان روســتایی 

نســبت بــه ادامــه تحصیــل در رشــته کشــاورزی داشــتند. 
ــود  ــخص می  ش ــد مش ــب وال ــدار ضری ــه مق ــه ب ــا توج ب
ــا  ــاورزی ب ــه کارکش ــر تجرب ــه متغی ــر ب ــترین تأثی بیش
ضریــب والــد 26/84 و عالقــه بــه کار کشــاورزی بــا 
ضریــب والــد 12/94مربــوط می  شــود. ضریــب والــد 
ــد.  ــی می  باش ــیون خط ــب بتــا در رگرس ــادل ضری مع
بــرای تعییــن اینکــه متغیرهــای مســتقل تــا چــه میــزان 
ــن  ــته را تبیی ــر وابس ــای متغی ــد تغیرپذیری ه می  توانن
کننــد از ضرایــب تبییــن کاکــس )R2=.54(، ناجــل 
کــرک)R2=.77( اســتفاده شــد. نتایــج نشــان می  دهــد 
ایــن متغیرهــا توانســته  اند تــا 77 درصــد از انگیــزه 
ــد. ــن کنن ــاورزی را تبیی ــته کش ــه رش ــوزان ب دانش  آم

جدول 6- تحلیل رگرسیون ترتیبی برای برآورد مدل پیش بینی کننده عامل های مؤثر بر 
میزان انگیزه جوانان روستایی برای تحصیل در مرکزهای آموزش کشاورزی

sigdfWaldS.EBمتغیر

0/11612/461/0811/69constant

عامل اجتماعی0/00219/8570/0160/049

عامل اقتصادی0/07413/1870/0310/056

عمل گرایی0/03814/2980/0430/090

عامل سیاسی0/01615/770/0270/064

پیشینه تجربه کار کشاورزی0/000126/8410/0430/225

احساس تعلق به روستا0/00318/6230/1390/407

رضایت از زندگی  روستا0/08612/9420/1410/241

عالقه به کار کشاورزی0/000112/940/1140/409
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عامل هايی مؤثر بر انگیزه دانش آموزان روستايي كرمانشاه و روانسر برای ادامه تحصیل در هنرستان كشاورزي

بحث و نتیجه  گیری

ــرای  ــتایی ب ــوزان روس ــای دانش  آم ــی از انگیزه  ه یک
ادامــه تحصیــل در رشــته کشــاورزی و انتخــاب مرکزهــای 
آمــوزش کشــاورزی و کاردانــش کشــاورزی اشــتغال 
رشــته های  دانش  آموختــگان  اشــتغال  می باشــد. 
ــای  ــاورزی و واحده ــد در وزارت جهادکش ــاورزی بای کش
وابســته رقــم بخــورد و مســئوالن امــر بــا ضــروری 
دانســتن ایــن موضــوع بــه جهــت بهبــود و ارتقــا ســطح 
ــرای  ــتغال زایی ب ــو و اش ــك س ــاورزی از ی ــت کش کیفی
آمــوزش  و  کاردانــش  مرکزهــای  دانش  آموختــگان 
ــردن  ــم ک ــه فراه ــبت ب ــر نس ــوی دیگ ــاورزی از س کش
شــرایط الزم اقــدام کننــد. از آنجایی  کــه افــزون بــر 
ــاورزی، دانشــگاه  ها  ــوزش کش ــش و آم ــای کاردان مرکزه
هــم هرســاله دارای دانش  آموختــگان در ایــن بخــش 
می باشــند لــذا بایــد توجــه داشــت کــه ســازمان  ها 
و نهادهــای دولتــی تــوان کافــی بــرای جــذب کل 
دانش  آموختــگان کشــاورزی ندارنــد و به   طــور کلــی 
هــم منطقــی بــه نظــر نمی  رســد. همان  گونــه کــه 
نیک نامــی)1394( بــاور دارد در حــال حاضــر شــاهد 
ــان  ــاال رفتــن ســن کشــاورزان و گرایــش ضعیــف جوان ب
ــن  ــه ای ــا ادام ــتیم و ب ــش هس ــن بخ ــتغال در ای ــه اش ب
ــروی  ــایش نی ــا فرس ــدان دور، ب ــه چن ــده ن ــد در آین رون
ــا  ــود. ب ــم ب ــه رو خواهی ــاورزی روب ــش کش ــانی بخ انس
ــود ورود  ــرای بهی ــه  ای ب ــر برنام ــرای ه ــال اج ــن ح ای
جوانــان روســتایی بــه رشــته کشــاورزی و اشــتغال 
درایــن بخــش منــوط بــه  اصــالح نگــرش آنــان در ایــن 
ــد  ــتایی می  توانن ــان روس ــه جوان ــر چ ــت. اگ ــه اس زمین
ــش  ــعه بخ ــرای توس ــمند ب ــانی ارزش ــع انس ــك منب ی
کشــاورزی و روســتایی بــه شــمار آینــد، امــا مادامــی کــه 
ــغل  ــته و ش ــاب رش ــه انتخ ــتایی ب ــان روس ــزه جوان انگی
ــر  ــی باشــد، اجــرای ه ــتا منف ــط روس کشــاورزی و محی
ــد.  ــته باش ــی الزم داش ــر بخش ــد اث ــه ای نمی  توان برنام

ــن از  ــن 350 ت ــه از بی ــق ک ــن تحقی ــی ای ــج توصیف نتای
ــی از  ــه همگ ــی ک ــوم راهنمای ــع س ــوزان مقط دانش آم
ــه  21/1 درصــد  ــد نشــان داد ک ــتایی بودن ــان روس جوان
ــل در  ــه تحصی ــه ادام ــد ب ــتایی  عالقه  من ــان روس از جوان
ــد  ــند و 78/9 درص ــاورزی می  باش ــوزش کش ــا آم مرکزه
ــه انتخــاب رشــته کشــاورزی نداشــتند. ایــن  عالقــه  ای  ب
ــکاران  ــینا و هم ــق  پورس ــای تحقی ــا یافته ه ــه ب نتیج
)1389( و ســارا مخــت و همــکاران )1394(  همســو 
می باشــد. یکــی از دالیــل کمبــود نگــرش جوانــان 
ــه انتخــاب رشــته کشــاورزی تفــاوت ســطح  روســتایی ب
ــاخت  های  ــاوت در زیرس ــهر، تف ــتا و ش ــی در روس زندگ
ــتا در  ــم روس ــی ک ــات رفاه ــتایی و امکان ــهری و روس ش
ــدو و  ــه آب ــه ک ــد. همان  گون ــهر می باش ــا ش ــه ب مقایس
ســکوالده )2013( بــاور دارنــد جلــب توجــه دانشــجویان 
بــه کشــاورزی بــزرگ مقیــاس وتجــاری و تشــویق آنــان 
بــه فعالیــت در ایــن مقیــاس و ســطح می  توانــد نگــرش 
ــد.  ــود بخش ــاورزی را بهب ــته کش ــغل و رش ــه ش ــان ب آن
همچنیــن رســتمعلی زاده و همــکاران )1392( بــاور دارند 
کــه درآمــد افــراد عامــل بســیار تأثیرگــذاری بــر اشــتغال 
روســتایی اســت و جوانــان کــه میــزان درآمدشــان پاییــن 
ــا  ــد ت ــتا دارن ــرک روس ــه ت ــش ب ــر اســت بیشــتر گرای ت
ــتا  ــه روس ــق ب ــاس تعل ــورد احس ــدگاری درآن. درم مان
تنهــا 2/9 درصــد از دانش آمــوزان هیــچ احســاس تعلقــی 
ــه  ــن نکت ــد، ای ــود ندارن ــی خ ــل زندگ ــتای مح ــه روس ب
بســیار مثبتــی اســت کــه جوانــان هنــوز احســاس تعلــق 
ــر  ــد.  بناب ــت نداده  ان ــود را از دس ــتا و زادگاه خ ــه روس ب
ــادی  ــی و اقتص ــای اجتماع ــق عامل  ه ــای تحقی یافته  ه
نیــز تاثیــر معنــی  داری بــر انگیــزه ادامــه تحصیــل 
جوانــان روســتایی در رشــته کشــاورزی دارد. درآمــد 
کــم در منطقه  هــای روســتایی یکــی از عمده  تریــن 
دالیــل مهاجــرت و نداشــتن گرایــش جوانــان بــه زندگــی 
ــو  ــج همس ــن نتای ــت. ای ــتایی اس ــای روس در منطقه ه
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کشــاورزی را تبییــن کننــد. نتایــج بررســی  های تالبــرت 
مالــوری و ســامر )1986(،  بالــش ویــد )2004( و  و 
پورســینا و همــکاران )1389(، آقاســی زاده )1375( و 
ــن  ــای ای ــا یافته  ه ــز ب ــکاران )1394( نی ــارامخت هم س
پژوهــش همخوانــی دارد. بــرای افزایــش انگیــزه جوانــان 
روســتایی بــرای ادامــه تحصیــل در مرکزهــای کاردانــش 
ــای  ــه یافته  ه ــه ب ــا توج ــاورزی ب ــتان  های کش و هنرس
ــل  ــتایی تحصی ــان روس ــتفاده از جوان ــق اس ــن تحقی ای
کــرده بــه عنــوان مســئوالن و رابط هــای دولتــی در 
ــزه  ــه انگی ــد شــد ک ــای روســتایی باعــث خواه منطقه  ه
ــل در رشــته کشــاورزی  ــرای تحصی ــان روســتایی ب جوان
ــی  ــه کم ــتایی عالق ــان روس ــد. جوان ــدا کن ــش پی افزای
نســبت بــه ادامــه تحصیــل در رشــته کشــاورزی داشــتند، 
برایــن پایــه الزم اســت برنامه  هــای آموزشــی مرکزهــای 
آمــوزش کشــاورزی و کاردانــش کشــاورزی مــورد تجدیــد 
نظــر قــرار گیــرد تــا ضمــن بهبــود نگــرش جوانــان، آنــان 
بتواننــد پــس از پایــان تحصیــل از دانــش مهــارت کســب 
منطقه هــای  در  کشــاورزی  فعالیت  هــای  در  شــده  
روســتایی اســتفاده کننــد. هرچــه فرصت هــای شــغلی در 
بخــش کشــاورزی و روســتا بیشــتر باشــد، نگــرش جوانان 
ــه رشــته کشــاورزی بیشترخواهدشــد. کمبــود درآمــد،  ب
ــتا  ــی در روس ــات رفاه ــاخت  ها و امکان ــر س ــف زی ضع
ــل  ــه تحصی ــرای ادام ــزه ب ــود انگی ــل نب ــه دالی از جمل
سیاســت  های  اجــرای  اســت.  کشــاورزی  رشــته  در 
ــه  ــتایی و ارائ ــای روس ــت در منطقه  ه ــتغال  زایی دول اش
امکانــات، تســهیالت، اعتبــارات و دیگــر حمایت  هــای الزم 
ــاورزی  ــوزش کش ــای آم ــگان مرکزه ــرای دانش  آموخت ب
شــکوفایی  باعــث  می توانــد  کشــاورزی  کاردانــش  و 
منطقه  هــای روســتایی، کاهــش مهاجــرت و افزایــش 
انگیــزه بــرای ادامــه تحصیــل در رشــته کشــاورزی 
دربیــن جوانــان روســتا خواهــد شــد. بــا توجــه بــه اینکــه 
ــتا و  ــط روس ــه محی ــبت ب ــوزان نس ــش آم ــتر دان بیش

 ،)1392( همــکاران  و  رســتمعلی  زاده  یافته  هــای  بــا 
ــنا و  ــا کریش ــد. راده ــی )1386( می  باش ــعبانعلی فم ش
ــر ایــن باورنــد کــه بایــد زمینه  هــای  اینگــرام )2005(، ب
ــل  ــای الزم در ح ــترش توانایی ه ــرای گس ــاز ب ــورد نی م
ــار  ــه  ای در اختی ــای حرف ــعه فعالیت  ه ــکالت و توس مش
جوانــان روســتایی قــرار گیــرد. اتکیــن )2006( در نتایــج 
بررســی خــود، نمونه  هایــی از راه  انــدازی کســب  وکار 
ــان  ــات نش ــه امکان ــی ب ــن دسترس ــا کمتری ــان را ب جوان
ــد ــاورزی از دی ــاغل کش ــن مش ــن محاس داد، مهم تری

ــد، و  ــاد درآم ــتغال  زایی و ایج ــتایی اش ــان روس گاه جوان
بــار معنــوی کشــاورزی بــرای روســتاییان بــود. دیمورگــر 
و همــکاران )2010(، در نتایــج بررســی خــود نشــان 
شــرایط  دارای  روســتایی  خانواده  هــای  کــه  دادنــد 
ــی  ــع خوب ــاورزی را منب ــاغل کش ــی، مش ــوب زندگ مطل
بــرای درآمــد دانســته  اند. نتایــج به  دســت آمــده از 
تحلیــل رگرســیون نشــان می  دهــد کــه متغیرهــای 
عامــل اجتماعــی، عامــل سیاســی، تجربــه کار کشــاورزی، 
ــت از زندگــی  ــه روســتا،  میــزان رضای ــق ب احســاس تعل
در روســتا، عالقه منــدی بــه کار کشــاورزی نقــش مثبــت 
ــی و عامل  هــای اقتصــادی نقــش منفــی در  و  عمل  گرای
احتمــال انگیــزه دانش  آمــوزان روســتایی نســبت بــه ادامه 
ــه  ــه ب ــا توج ــتند. ب ــاورزی داش ــته  کش ــل در رش تحصی
میــزان ضریــب والــد مشــخص می  شــود بیشــترین تأثیــر 
بــه متغیــر تجربــه کارکشــاورزی با ضریــب والــد 26/84 و 
عالقــه بــه کار کشــاورزی بــا ضریــب والــد 12/94مربــوط 
می  شــود. ضریــب والــد معــادل ضریــب بتــا در رگرســیون 
متغیرهــای  اینکــه  تعییــن  بــرای  می باشــد.  خطــی 
ــای  ــد تغییرپذیری  ه ــزان می  توانن ــه می ــا چ ــتقل ت مس
ــن  ــد از ضرایب  هــای تبیی ــن کنن ــر وابســته را تبیی متغی
ــتفاده  ــرک)R2=.77( اس ــل ک ــس )R2=.54(، ناج کاک
ــن متغیرهــا توانســته  اند  ــج نشــان می  دهــد ای شــد. نتای
بــه رشــته  انگیــزه دانش  آمــوزان  از  تــا 77 درصــد 



شماره  19252
بهار  1399

فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

عامل هايی مؤثر بر انگیزه دانش آموزان روستايي كرمانشاه و روانسر برای ادامه تحصیل در هنرستان كشاورزي

ــذا ضــرورت دارد  ــد . ل ــه دارن ــود عالق ــی خ محــل زندگ
هرســاله پیــش از آغــاز تحصیــل ســال جدیــد درزمینــه 
رشــته هــای کشــاورزی و قابلیــت هــای آن بــرای جوانــان 
ــه  ــبت ب ــزار و نس ــی برگ ــای آموزش ــتایی کارگاه ه روس
معرفــی ایــن رشــته  ها و نحــوه ادامــه تحصیــل در آنهــا و 
امــکان ایجــاد شــغل در پایــان تحصیــل اقــدام شــود. چــرا 

کــه بیشــتر جوانــان روســتایی بــا رشــته هــای کشــاورزی 
در مقطــع متوســطه بــی اطــالع بــوده و آگاهــی چندانــی 
ــران نســبت  ــش دخت ــه گرای ــه اینک ــا توجــه ب ــد. ب ندارن
بــه رشــته کشــاورزی بیشــتر از پســران می  باشــد تاکیــد 
ــه  ــن زمین ــری در ای ــی جامع ت ــد بررس ــود درآین می ش

ــرد. ــان انجــام گی توســط محقق

تشکر وقدردانی

از مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی به دلیل حمایت مالی از اجرای این پروژه تحقیقاتی 

تشکر و قدردانی می  گردد.
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Factors influencing rural students motivation in Kermanshah and
Ravansar counties to Ended in  Agriculture Vocational Schools  

Abstract
The purpose  of this study  was investigating  the factor affecting motivation of rural youth 

toward vocational agricultural school in Kermanshah and Ravansar counties. In terms of goal, 
data collection and data analysis the study was an applied, survey and correlation descriptive re-
search respectively. The target population consisted of boye and girls students in the third grad 
of high school first in Kermanshah and Ravansar counties in the 2018-2019 years (N=3455). 
Sample size determined  using table Bartlet et al as 350 people and stratified random sam-
pling method was used as a sampling method. The main research instrument was questionnaire 
which its validity confirmed by the panel of expert and reliability was used cronbachs alpha 
coefficient. The results indicated that 21%  respondents had the positive towards vocational 
agricultural school. The correlation coefficient shows that there is a significant relationship be-
tween individual factor, social factor, political factor, economic factor, challenge and ambiguity 
tolerance with the motivation of rural youth in recruiting vocational centers and agricultural 
secondary education. Rrsult of  ordinal  regression analysis showed that social factor, political 
factor, Feeling of belonging to the village, Satisfaction with life in the village, Interest in agri-
cultural work had a positive impact. But the  economic Factor and pragmatism had a negative 
impact toward  motivation to continuing  education in agricultural.

Index Terms: Rural student, Motivation to study,Agricultural conservatories 
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