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چکیده
آمـوزش و پـرورش نیـروی انسـانی یکـی از ارکان بنیادین و مهم در رشـد و توسـعه اقتصادی- اجتماعـی و فرهنگی 
و سیاسـی به شـمار مـی  رود و داشـتن انگیـزه بـرای یادگیـری ایـن نیروی انسـانی بسـیار با اهمیت اسـت. بـا توجه به 
ایـن مهـم کـه گزینـش رشـته تحصیلـی از  مهـم تریـن   مسـئله هایـی اسـت کـه در دوره متوسـطه مطرح می شـود، 
هـدف از  ایـن پژوهـش درك میـزان گرایـش بـه گزینش رشـته در شـاخه های فنی و حرفـه ای و کاردانش کشـاورزی 
دانـش آمـوزان روسـتایی پایـه نهـم و عامـل هـای  اثـر گـذار بـر آن بـوده اسـت. ایـن پژوهـش به لحـاظ ماهیـت جزء 
پژوهش هـای کّمـی و  از نظـر هـدف کاربـردی اسـت. جامعه آمـاري این پژوهش شـامل1370 نفـر دانش آمـوزان پایه 
نهم پسـر روسـتایي شـاغل به تحصیل در مرکزهای آموزشـی متوسـطه اول شهرستان شوشتر در سـال تحصیلی1401-

1400بـوده حجـم نمونـه بـا اسـتفاده از فرمـول کوکـران تعیین و بـا اسـتفاده از روش نمونـه گیری تصادفـی طبقه ای 
بـا اختصـاص متناسـب 300 تـن گزینش شـدند. ابـزار گـردآوری اطالعات؛ پرسشـنامه  انگیـزه تحصیلی  بـوده و روایی 
و محتوایـی پرسشـنامه توسـط اسـتادان و متخصصـان امر تأیید شـده اسـت. ضریـب آلفـای کرونباخ بـرای بخش های 
مختلـف  ایـن پرسشـنامه بیـن 0/72و 0/92 محاسـبه شـده اسـت. یافتـه هـای  توصیفـی ایـن پژوهـش نشـان داد که 
23/3 درصـد از دانـش آمـوزان مـورد بررسـی عالقـه مند بـه ادامه تحصیل در هنرسـتان کشـاورزی می باشـند و 76/7 
درصـد عالقـه ای بـه گزینـش رشـته کشـاورزی نداشـتند.  بیـن ویژگی هـای فـردی، عامـل اجتماعی، عامل سیاسـی، 
عامـل اقتصـادی، چالـش طلبـی و تحمـل ابهـام رابطـه مثبـت و معنـی داری بـا انگیـزه دانـش آمـوزان روسـتایی برای 
ادامـه تحصیـل در هنرسـتان کشـاورزی وجود داشـت. نتیجه تحلیل رگرسـیون ترتیبی نشـان داد کـه متغیرهای عامل 
اجتماعـی، عامـل سیاسـی، تجربـه کار کشـاورزی، احسـاس تعلق به روسـتا، میزان رضایـت از زندگی در روسـتا،  عالقه 
منـدی بـه کار کشـاورزی نقـش مثبـت و عملگرایـی و عامـل اقتصـادی نقش منفـی در انگیـزه دانش آموزان روسـتایی 

نسـبت بـه ادامه تحصیل در رشـته کشـاورزی داشـتند.
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مقدمه
 نظـر بـه اینکـه بخـش اعظمـی از جامعـه کشـورهای 
در حـال توسـعه سـاکن در روسـتاها می باشـند، از ایـن رو 
اهمیـت توسـعه روسـتایی و نقـش کلیـدی آن در توسـعه و 
کارشناسـان و  نیسـت و  پوشـیده  کشـورها  ایـن  پیش بـرد 
دسـت اندرکاران تحقـق ایـن توسـعه را بیـش از هرچیـز در 
انسـانی مـی داننـد )دانش مهـر و  گـرو توسـعه منبع هـای 
توسـعه  اصلـی  هـای  هـدف  جملـه  از  احمـدرش،1388(. 
روسـتایی در بیشتر کشـورهای درحال توسعه از جمله ایران؛ 
عبارت اسـت از: بهبـود زندگی اقتصادی و اجتماعی سـاکنان 
روسـتا و فقر زدایـی  ؛ بهبود کارآیی، افزایش اشـتغال، تأمین 
حداقـل غذا، مسـکن و بهداشـت ؛ افزایش تولیـد و  در پی آن 
کاهـش بیـکاری، پراکنش مناسـب درآمد و عدالـت اجتماعی 

)هاشـمی و همـکاران، 1390(.
 کارکردهـای ویژه اقتصادی-اجتماعی؛ بخش کشـاورزی 
را در کشـورهای در حـال توسـعه؛ بـه بخشـی بـا موقعیـت 
ممتـاز مبدل سـاخته اسـت. بـه همیـن دلیل توسـعه بخش 
کشـاورزی تنهـا بـا تخصیـص اعتبـار و بهبـود فنـاوري هـا 
محقـق نمـی شـود و این مهـم دارای ابعـاد چندی اسـت که 
عامـل هـای  بسـیاري از جملـه عامـل انسـانی درآن نقشـی 
انـکار ناپذیـری دارد. در بخـش کشـاورزی ایـران نیز توسـعه 
منبـع هـای انسـانی بـه عنـوان زیرسـاخت و مدیریـت دیگر 
منبـع هـا  از نیازمنـدی هـای ضـروری ایـن بخش به شـمار 

مـی آید)اسـفندیاری و ترحمـی،1388(.
عامـل هایـی چـون تحصیـالت، رسـانه ها و گردشـگری 
روسـتایی بـه ارتقای سـطح آرزوها و گرایش هـای نوجوانان و 
هـای  فرصـت  بـا  فاصلـه  افزایـش  روسـتایی و  جوانـان 
موجـود بـرای اشـتغال آنـان منجـر مـی شـود کـه سـرانجام 
خواهـد  کالنشـهرها  شـهرها و  بـه  روسـتا  از  مهاجـرت  بـه 

انجامید)سـامبرگ،2006(.
کشـاورزی و  هنرآمـوزی  نظـام  نقـش  میـان  ایـن  در   
کننـدگان  تأمیـن  از  یکـی  عنـوان  بـه  آن  هنرجویـان 

نیـروی انسـانی ماهـر و توانمنـد شـایان توجـه اسـت. بحـث 
توانمندسـازی نیـروی انسـانی بخـش کشـاورزی از ایـن رو 
شـایان توجـه فـراوان اسـت کـه گـزارش سـازمان خواربـار و 
کشـاورزی )فائـو(1 رونـد کاهشـی سـهم بخـش روسـتایی و 
سـال   20 طـی  داخلـي  ناخالـص  تولیـد  در  کشـاورزی 
گذشـته را نشـان مـي دهد)فائـو، 2014(. جمعیـت منطقـه 
هـای  روسـتایی ایـران بـه عنـوان بسـتر اصلی فعالیـت های 
کشـاورزی کشـور حـدود %26 از جمعیت کل کشـور )بالغ بر 
20 میلیـون نفـر( را تشـکیل مـی دهنـد )مرکـز آمـار ایران، 
1395(. بـا اندکـی تأمـل مـی تـوان گفـت حیـات اقتصادی 
حـدود 26 درصـد از کل جمعیـت کشـور بـه طـور مسـتقیم 
بـه بخـش کشـاورزی مرتبط اسـت از ایـن رو اگر فشـارهایی 
همچون فقر روسـتایی، مهاجرت به شـهرها و حاشـیه نشینی 
کالنشـهرها، تخریـب منبـع هـا طبیعـی و امثالهـم کـه مـی 
توانند به طور مسـتقیم یا نامسـتقیم  نتیجـه کم)بی(توجهی 
بـه بخـش کشـاورزی باشـند تجزیـه و تحلیـل شـوند، میزان 
اهمیـت منطقـه های روسـتایی و بخش کشـاورزی نمایان تر 
خواهـد شـد، چرا کـه کارکرد اصلـی منطقه های  روسـتایی 
در کشـورهای در حـال توسـعه از جملـه ایـران، کشـاورزی 
اسـت. ایـن بخش بـه دلیل تأثیـر ویژه آن بر اشـتغال، تعدیل 
فقـر و افزایـش درآمـد، امنیـت غذایـی و خودکفایـی کشـور 

اهمیـت قابـل قبولـی دارد)میرلطفـی، 1389(. 
تولیـد اقتصـادی پایـدار در حـوزه کشـاورزی، مسـتلزم 
بـرداران و سـطح  بهـره  پویایـی جامعـه  افزایـش  نوسـازی و 
دانـش آنهاسـت. الزمـه این مهـم ارائـه آموزش هـای مهارتی 
بـه جامعـه کشـاورزی و تربیـت نیـروی انسـانی کارآفریـن و 
آمـوزش دیـده اسـت کـه خـود ارتباطـی تنگاتنـگ بـا انگیزه 
جـذب در مرکزهـا، و حرفـه هـای کشـاورزی و حـوزه هـای 
روسـتا  اجتماعـی  اقتصـادی و  توسـعه  دارد،  آن  بـا  مرتبـط 
)افزایـش سـطح درآمـد و کیفیـت زندگـی مـردم روسـتا( از 
جملـه هدف هـای بنیادین برنامه های ششـم و هفتم توسـعه 
در ارتبـاط بـا منطقـه هـای روسـتایی بیـان شـده اسـت. اگر 
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چـه بـه طور مسـتقیم پژوهش هـاي اندکـی در زمینه نگرش 
دانـش آمـوزان بـه تحصیل در رشـته کشـاورزي انجام شـده، 
امـا بررسـی های پر شـماری متعددی در ارتبـاط با انگیزش و 
عامـل هایمؤثـر بـر آن صـورت پذیرفته که به صـورت موردی 

بـه نتایـج چنـدی از آنهـا در ادامـه اشـاره می شـود. 
نگـرش  عنـوان،  بـا  پژوهشـی  در  آقاسـي زاده)1375(، 
سـنجش  کشـاورزي و  بـه  نسـبت  روسـتایي  دانش آمـوزان 
گرایش هـاي شـغلي آنـان در منطقـه باالتجـن قائمشـهر و 
تبییـن رسـالت آموزشـي ترویجـی، نشـان داد سـختي کار 
کشـاورزي، آینـده شـغلی نامناسـب، پاییـن بـودن درآمـد، 
نبـود امکانـات الزم براي کشـاورزي، نبود امکانات در روسـتا، 
کم)بی(توجهـي سیاسـت گـذاران و دولـت بـه کشـاورزي و 
کمبـود عالقـه دانـش آمـوزان بـه کشـاورزي از مهـم تریـن 
علـت هـای گرایـش نداشـتن دانش آمـوزان به کشـاورزي به 

شـمار مـی آید.
عنـوان،  بابـا  خـود  بررسـی  در  رمضانیـان)1380( 
سـالخوردگي جمعیت شاغل در بخش کشـاورزي ایران: علت 
هـا و پیامدهـا، بـه ایـن یافته ها رسـید کـه، کمبود سـرمایه 
گـذاري در منطقـه های  روسـتایي و کشـاورزي، نبـود جاذبه 
هاي چشـمگیر بـراي دانش آموزان روسـتایي، سـخت و توان 
فرسـا بـودن فعالیـت هـاي کشـاورزي و نبـود نظـام تأمیـن 
اجتماعـي در منطقـه هـای  روسـتایي و بخـش کشـاورزي را 
کـه بـه ویـژه در نتیجـه  آن، نوعـي احسـاس ناامنـي بـراي 
روسـتاییان و کشـاورزان بـه وجـود مـي آیـد، از مهـم تریـن 
عامـل هـای گرایـش نداشـتن دانـش آمـوزان به حرفـه های 

کشـاورزي بـر می شـمرد.
پورسـینا و همـکاران)1389(، در پژوهشـی بابـا عنـوان، 
عامـل هایمؤثـر بـر میـزان انگیـزه دانـش آمـوزان روسـتایي 
بـراي اشـتغال بـه حرفـه هـای کشـاورزي: )مطالعـه موردي 
روسـتاهاي شهرسـتان کالردشـت(،  نشـان دادنـد کـه، بین 
خودپنـداري، آشـنایي بـا مرکزها و موسسـه های کشـاورزي، 
سـطح تحصیـالت، نگرش و سـن با انگیـزه ی دانـش آموزان 

روسـتایي رابطـه معنـي دار وجـود دارد. همچنیـن میـزان 
فراهـم بـودن فرصت هـاي شـغلي در روسـتا، خودپنـداري، 
نگـرش کشـاورزان و سـن تبییـن کننـدگان اصلـی انگیـزه 
نسـبت به حرفـه هایحرفه های کشـاورزي به شـمار می آید.

علـي بیگي و همـکاران)1391(، در پژوهشـي بابا عنوان، 
بررسـی عامل های  تعیین کننده گزینش  شـغل کشـاورزی 
توسـط هنرجویان هنرسـتان های کشاورزي استان کرمانشاه،  
نشـان دادند از میـان چندین متغیر وارد شـده تنها دو متغیر 
پیشـینه اقامت در روسـتا و رشـته تحصیلی که هنرجویان به 
منظـور ادامـه تحصیـالت دانشـگاهی گزینـش  خواهند کرد 
قـادر بـه تبیین گرایـش دانش آموزان روسـتایی بـه گزینش  

شغل کشـاورزی هستند.
نتایـج پژوهـش اسـعدی و یعقوبـی)1394(، نشـان داد، 
احسـاس ارزشـمندی در روسـتا و گرایش اشـتغال به کار در 
بخـش کشـاورزی نقـش مثبتـی در گرایـش دانـش آمـوزان 

روسـتایی به سـکونت و اشـتغال در روسـتا داشـته اسـت. 
مخـت و همکاران)1394(، پژوهشـی بابا  عنوان، بررسـي 
عامـل هـای  مؤثـر بـر انگیزه دانـش آمـوزان روسـتایي براي 
گزینـش  حرفه هـای کشـاورزي)مطالعه موردي: شهرسـتان 
گنبـدکاووس( انجـام دادنـد، نتایـج حاصـل نشـان داد کـه 
بیـن پیشـینه کشـاورزي والدیـن، تملـک زمیـن آبـي، عالقه 
بـه شـغل کشـاورزي و ویژگـی هـاي کارآفرینانـه بـا میـزان 
حرفـه  گزینـش  بـراي  روسـتایي  آمـوزان  دانـش  انگیـزه 
هـاي کشـاورزي، رابطـه مثبـت و معنـی داري وجـود دارد و 
متغیرهـاي عملگرایـي، چالـش طلبـي و تحمل ابهـام از مهم 
تریـن تبییـن کننـده هـاي گزینـش  حرفـه های کشـاورزي 

باشـند. می 
علـم بیگـي و همـکاران)1395(، در پژوهشـی بـا عنوان،  
نقـش مهـارت هاي اشـتغال در انگیـزه تحصیلي دانشـجویان 
کشـاورزي مرکـز آمـوزش عالـي امـام خمینـي)ره(، بـه ایـن 
نتایج دسـت یافتند که انگیزه تحصیلي دانشـجویان در شـش 
بعـد انگیـزه نـو طلبـي و نـوآوري، پایـگاه حرفـه اي،هیجاني، 
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مالـي، یادگیـري و انگیـزه کسـب مـدرك دسـته بنـدي مـي 
شـوند کـه در بیـن آنهـا انگیزه نوطلبـي و نـوآوري مهم ترین 
بعـد مـي باشـند. همچنین داشـتن مهارت رهبري بـه عنوان 
یکـي از ابعـاد قابلیـت اشـتغال مهـم تریـن متغیر اثرگـذار بر 
افزایـش انگیزه تحصیلي دانشـجویان بـوده و از این رو تمرکز 
برنامه درسـي بـر ارتقاي مهـارت هاي رهبري گامـي مؤثر بر 

بهبـود انگیـزه تحصیلـي دانشـجویان خواهد بود.
محمـدزاده و جابـری )1397(، در پژوهـش خود با عنوان 
تبییـن وضعیـت نگرش دانـش آموزان دختر مقطع متوسـطه 
نسـبت بـه ادامـه تحصیـل در رشـته هـاي کشـاورزي )مورد 
مطالعـه: اهواز و مالثانی( بیان داشـتند که افـراد از معیارهاي 
مختلفی در گزینش  رشـته خود می توانند اسـتفاده نمایند، 
از جملـه این معیارهـا می توان به معیارهاي عالقه شـخصی، 
منزلـت اجتماعـی، درآمـد و بـازار کار اشـاره کرد، هـر یک از 
ایـن معیارها به تناسـب شـرایط اقتصـادي و اجتماعـی افراد، 
از فـردي بـه فـرد دیگـر تغییـر جـدي مـی کنـد، همچنیـن 
عامـل های  مختلفـی مانند عامل هـای  اجتماعی و فرهنگی 
مـی توانـد در این معیارهـا تاثیرگـذار باشـد. بنابراین محیط 
اجتماعـی )تعامـل با دیگـران( همراه با ویژگی هاي شـخصی 
در ظهـور و پیدایـش انگیـزش تحصیلـی کـه یـک ویژگـی 
شـناختی اسـت، دخیـل مـی باشـند. یافتـه هـاي پژوهـش 
مؤیـد آن اسـت که مجموعـه عامل های  فـردي، خانوادگی و 
غیـره بـا هـم در تبییـن انگیزش تحصیلـی به ادامـه تحصیل 

در رشـته هـاي کشـاورزي دانش آمـوزان مؤثر بـوده اند.
نعمتـی و همـکاران)1399(، در پژوهشـی با عنـوان، عامل 
هـاي مؤثـر بـر انگیـزه دانـش آمـوزان روسـتایي کرمانشـاه و 
روانسـر بـرای ادامـه تحصیـل در هنرسـتان کشـاورزي نشـان 
دادنـد کـه  21/1 درصـد از دانـش آمـوزان نگـرش مثبتـی به 
ادامـه تحصیـل در هنرسـتان کشـاورزی داشـتند. عامـل های  
اجتماعـی، سیاسـی، تجربـه کار کشـاورزی، احسـاس تعلق به 
روسـتا، میـزان رضایـت از زندگـی در روسـتا، عالقـه مندی به 
کار کشـاورزی نقش مثبت و عامـل های  عملگرایی و اقتصادی 

نقـش منفی در احتمال انگیزه دانش آموزان روسـتایی نسـبت 
بـه ادامه تحصیل در رشـته کشـاورزی داشـتند.

تحقیقـات نشـان مـی دهـد هـر دو موضـوع احسـاس 
تعلـق بـه روسـتا و احسـاس رضایـت از آن تأثیـر شـدیدی 
بـر آرزوهای شـغلی دانـش آمـوزان روسـتایی دارند)فرناندز و 

وهمـکاران،2003(.  گلندینینـگ  ؛  دیلمـن،1997( 
تریـل و همـکاران)2012(، در تحقیقـات خـود بـا تمرکز 
بـر مـکان محـوری متعلـق به دانـش آمـوزان و تجربـه هایی 
کـه بـه آنـان حـس تعلق بـه مـکان هـای محلی مـی دهند. 
در شناسـایی رابطه هـا بین چارچوب روزمـره و تغییر پذیری 
هـای گسـترده مؤثر بر زندگـی دانش آموزان نشـان دادند که 
مـکان های اصلـی و تجربـه دانش آموزان می توانند مشـوقی 
بـرای واکنـش دانش آمـوزان به تغییـر پذیری جهانی باشـد.

عنـوان  بـا  خـود  بررسـی  در  ننتـی)2015(،  بالیـان و   
عامـل هـای  جمعیـت شـناختی مؤثـر بـر نگـرش دانـش 
آمـوزان متوسـطه نسـبت بـه کشـاورزی در بوتسـوانا؛ نشـان 
دادنـد محـل مدرسـه، تصمیـم دانـش آمـوز بـه تحصیـل یا 
کمبـود تحصیـل در زمینه کشـاورزی، برنامـه تحصیلی حال 
کنونـی دانش آموز، سـطح تحصیـالت والدین، سـطح درآمد 
خانـواده و محل اقامت تأثیر شـایان توجهـی در نگرش دانش 

آمـوزان نسـبت بـه کشـاورزی دارند.
در سـن و  واقـع  انبـوه جمعیـت  مسـئله  اکنـون  هـم   
موقعیـت فعالیـت به منزله یـک واقعیت. بدیهی اسـت  و می 
تـوان ریشـه-های ایـن امـر را در چالـش های پرشـمار پیش 
روی ایـن بخش در نیروی انسـانی غیرماهر آن مشـاهده کرد 
از ایـن رو  می بایسـت در جهت تغییـر مثبت دانش، بینش و 
مهـارت  دانـش آمـوزان از طریـق مرکزهای فنـی و حرفه ای 
کشـاورزی همـت گمـارد. در چنین شـرایطی نقـش انگیزش 
بـه عنـوان یکـی از مهـم تریـن محـرك هـا بـرای افزایـش 
عالقـه منـدی دانـش آمـوزان ادامـه تحصیـل در هنرسـتان 
هـای کشـاورزی بـا اهمیـت خواهد بود. در سـال هـای اخیر 
مرکزهای آموزش کشـاورزی با مسـئله هـای جدی در جذب 
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چکیده
آمـوزش و پـرورش نیـروی انسـانی یکـی از ارکان بنیادین و مهم در رشـد و توسـعه اقتصادی- اجتماعـی و فرهنگی 
و سیاسـی به شـمار مـی  رود و داشـتن انگیـزه بـرای یادگیـری ایـن نیروی انسـانی بسـیار با اهمیت اسـت. بـا توجه به 
ایـن مهـم کـه گزینـش رشـته تحصیلـی از  مهـم تریـن   مسـئله هایـی اسـت کـه در دوره متوسـطه مطرح می شـود، 
هـدف از  ایـن پژوهـش درك میـزان گرایـش بـه گزینش رشـته در شـاخه های فنی و حرفـه ای و کاردانش کشـاورزی 
دانـش آمـوزان روسـتایی پایـه نهـم و عامـل هـای  اثـر گـذار بـر آن بـوده اسـت. ایـن پژوهـش به لحـاظ ماهیـت جزء 
پژوهش هـای کّمـی و  از نظـر هـدف کاربـردی اسـت. جامعه آمـاري این پژوهش شـامل1370 نفـر دانش آمـوزان پایه 
نهم پسـر روسـتایي شـاغل به تحصیل در مرکزهای آموزشـی متوسـطه اول شهرستان شوشتر در سـال تحصیلی1401-

1400بـوده حجـم نمونـه بـا اسـتفاده از فرمـول کوکـران تعیین و بـا اسـتفاده از روش نمونـه گیری تصادفـی طبقه ای 
بـا اختصـاص متناسـب 300 تـن گزینش شـدند. ابـزار گـردآوری اطالعات؛ پرسشـنامه  انگیـزه تحصیلی  بـوده و روایی 
و محتوایـی پرسشـنامه توسـط اسـتادان و متخصصـان امر تأیید شـده اسـت. ضریـب آلفـای کرونباخ بـرای بخش های 
مختلـف  ایـن پرسشـنامه بیـن 0/72و 0/92 محاسـبه شـده اسـت. یافتـه هـای  توصیفـی ایـن پژوهـش نشـان داد که 
23/3 درصـد از دانـش آمـوزان مـورد بررسـی عالقـه مند بـه ادامه تحصیل در هنرسـتان کشـاورزی می باشـند و 76/7 
درصـد عالقـه ای بـه گزینـش رشـته کشـاورزی نداشـتند.  بیـن ویژگی هـای فـردی، عامـل اجتماعی، عامل سیاسـی، 
عامـل اقتصـادی، چالـش طلبـی و تحمـل ابهـام رابطـه مثبـت و معنـی داری بـا انگیـزه دانـش آمـوزان روسـتایی برای 
ادامـه تحصیـل در هنرسـتان کشـاورزی وجود داشـت. نتیجه تحلیل رگرسـیون ترتیبی نشـان داد کـه متغیرهای عامل 
اجتماعـی، عامـل سیاسـی، تجربـه کار کشـاورزی، احسـاس تعلق به روسـتا، میزان رضایـت از زندگی در روسـتا،  عالقه 
منـدی بـه کار کشـاورزی نقـش مثبـت و عملگرایـی و عامـل اقتصـادی نقش منفـی در انگیـزه دانش آموزان روسـتایی 

نسـبت بـه ادامه تحصیل در رشـته کشـاورزی داشـتند.
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مقدمه
 نظـر بـه اینکـه بخـش اعظمـی از جامعـه کشـورهای 
در حـال توسـعه سـاکن در روسـتاها می باشـند، از ایـن رو 
اهمیـت توسـعه روسـتایی و نقـش کلیـدی آن در توسـعه و 
کارشناسـان و  نیسـت و  پوشـیده  کشـورها  ایـن  پیش بـرد 
دسـت اندرکاران تحقـق ایـن توسـعه را بیـش از هرچیـز در 
انسـانی مـی داننـد )دانش مهـر و  گـرو توسـعه منبع هـای 
توسـعه  اصلـی  هـای  هـدف  جملـه  از  احمـدرش،1388(. 
روسـتایی در بیشتر کشـورهای درحال توسعه از جمله ایران؛ 
عبارت اسـت از: بهبـود زندگی اقتصادی و اجتماعی سـاکنان 
روسـتا و فقر زدایـی  ؛ بهبود کارآیی، افزایش اشـتغال، تأمین 
حداقـل غذا، مسـکن و بهداشـت ؛ افزایش تولیـد و  در پی آن 
کاهـش بیـکاری، پراکنش مناسـب درآمد و عدالـت اجتماعی 

)هاشـمی و همـکاران، 1390(.
 کارکردهـای ویژه اقتصادی-اجتماعی؛ بخش کشـاورزی 
را در کشـورهای در حـال توسـعه؛ بـه بخشـی بـا موقعیـت 
ممتـاز مبدل سـاخته اسـت. بـه همیـن دلیل توسـعه بخش 
کشـاورزی تنهـا بـا تخصیـص اعتبـار و بهبـود فنـاوري هـا 
محقـق نمـی شـود و این مهـم دارای ابعـاد چندی اسـت که 
عامـل هـای  بسـیاري از جملـه عامـل انسـانی درآن نقشـی 
انـکار ناپذیـری دارد. در بخـش کشـاورزی ایـران نیز توسـعه 
منبـع هـای انسـانی بـه عنـوان زیرسـاخت و مدیریـت دیگر 
منبـع هـا  از نیازمنـدی هـای ضـروری ایـن بخش به شـمار 

مـی آید)اسـفندیاری و ترحمـی،1388(.
عامـل هایـی چـون تحصیـالت، رسـانه ها و گردشـگری 
روسـتایی بـه ارتقای سـطح آرزوها و گرایش هـای نوجوانان و 
هـای  فرصـت  بـا  فاصلـه  افزایـش  روسـتایی و  جوانـان 
موجـود بـرای اشـتغال آنـان منجـر مـی شـود کـه سـرانجام 
خواهـد  کالنشـهرها  شـهرها و  بـه  روسـتا  از  مهاجـرت  بـه 

انجامید)سـامبرگ،2006(.
کشـاورزی و  هنرآمـوزی  نظـام  نقـش  میـان  ایـن  در   
کننـدگان  تأمیـن  از  یکـی  عنـوان  بـه  آن  هنرجویـان 

نیـروی انسـانی ماهـر و توانمنـد شـایان توجـه اسـت. بحـث 
توانمندسـازی نیـروی انسـانی بخـش کشـاورزی از ایـن رو 
شـایان توجـه فـراوان اسـت کـه گـزارش سـازمان خواربـار و 
کشـاورزی )فائـو(1 رونـد کاهشـی سـهم بخـش روسـتایی و 
سـال   20 طـی  داخلـي  ناخالـص  تولیـد  در  کشـاورزی 
گذشـته را نشـان مـي دهد)فائـو، 2014(. جمعیـت منطقـه 
هـای  روسـتایی ایـران بـه عنـوان بسـتر اصلی فعالیـت های 
کشـاورزی کشـور حـدود %26 از جمعیت کل کشـور )بالغ بر 
20 میلیـون نفـر( را تشـکیل مـی دهنـد )مرکـز آمـار ایران، 
1395(. بـا اندکـی تأمـل مـی تـوان گفـت حیـات اقتصادی 
حـدود 26 درصـد از کل جمعیـت کشـور بـه طـور مسـتقیم 
بـه بخـش کشـاورزی مرتبط اسـت از ایـن رو اگر فشـارهایی 
همچون فقر روسـتایی، مهاجرت به شـهرها و حاشـیه نشینی 
کالنشـهرها، تخریـب منبـع هـا طبیعـی و امثالهـم کـه مـی 
توانند به طور مسـتقیم یا نامسـتقیم  نتیجـه کم)بی(توجهی 
بـه بخـش کشـاورزی باشـند تجزیـه و تحلیـل شـوند، میزان 
اهمیـت منطقـه های روسـتایی و بخش کشـاورزی نمایان تر 
خواهـد شـد، چرا کـه کارکرد اصلـی منطقه های  روسـتایی 
در کشـورهای در حـال توسـعه از جملـه ایـران، کشـاورزی 
اسـت. ایـن بخش بـه دلیل تأثیـر ویژه آن بر اشـتغال، تعدیل 
فقـر و افزایـش درآمـد، امنیـت غذایـی و خودکفایـی کشـور 

اهمیـت قابـل قبولـی دارد)میرلطفـی، 1389(. 
تولیـد اقتصـادی پایـدار در حـوزه کشـاورزی، مسـتلزم 
بـرداران و سـطح  بهـره  پویایـی جامعـه  افزایـش  نوسـازی و 
دانـش آنهاسـت. الزمـه این مهـم ارائـه آموزش هـای مهارتی 
بـه جامعـه کشـاورزی و تربیـت نیـروی انسـانی کارآفریـن و 
آمـوزش دیـده اسـت کـه خـود ارتباطـی تنگاتنـگ بـا انگیزه 
جـذب در مرکزهـا، و حرفـه هـای کشـاورزی و حـوزه هـای 
روسـتا  اجتماعـی  اقتصـادی و  توسـعه  دارد،  آن  بـا  مرتبـط 
)افزایـش سـطح درآمـد و کیفیـت زندگـی مـردم روسـتا( از 
جملـه هدف هـای بنیادین برنامه های ششـم و هفتم توسـعه 
در ارتبـاط بـا منطقـه هـای روسـتایی بیـان شـده اسـت. اگر 
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چـه بـه طور مسـتقیم پژوهش هـاي اندکـی در زمینه نگرش 
دانـش آمـوزان بـه تحصیل در رشـته کشـاورزي انجام شـده، 
امـا بررسـی های پر شـماری متعددی در ارتبـاط با انگیزش و 
عامـل هایمؤثـر بـر آن صـورت پذیرفته که به صـورت موردی 

بـه نتایـج چنـدی از آنهـا در ادامـه اشـاره می شـود. 
نگـرش  عنـوان،  بـا  پژوهشـی  در  آقاسـي زاده)1375(، 
سـنجش  کشـاورزي و  بـه  نسـبت  روسـتایي  دانش آمـوزان 
گرایش هـاي شـغلي آنـان در منطقـه باالتجـن قائمشـهر و 
تبییـن رسـالت آموزشـي ترویجـی، نشـان داد سـختي کار 
کشـاورزي، آینـده شـغلی نامناسـب، پاییـن بـودن درآمـد، 
نبـود امکانـات الزم براي کشـاورزي، نبود امکانات در روسـتا، 
کم)بی(توجهـي سیاسـت گـذاران و دولـت بـه کشـاورزي و 
کمبـود عالقـه دانـش آمـوزان بـه کشـاورزي از مهـم تریـن 
علـت هـای گرایـش نداشـتن دانش آمـوزان به کشـاورزي به 

شـمار مـی آید.
عنـوان،  بابـا  خـود  بررسـی  در  رمضانیـان)1380( 
سـالخوردگي جمعیت شاغل در بخش کشـاورزي ایران: علت 
هـا و پیامدهـا، بـه ایـن یافته ها رسـید کـه، کمبود سـرمایه 
گـذاري در منطقـه های  روسـتایي و کشـاورزي، نبـود جاذبه 
هاي چشـمگیر بـراي دانش آموزان روسـتایي، سـخت و توان 
فرسـا بـودن فعالیـت هـاي کشـاورزي و نبـود نظـام تأمیـن 
اجتماعـي در منطقـه هـای  روسـتایي و بخـش کشـاورزي را 
کـه بـه ویـژه در نتیجـه  آن، نوعـي احسـاس ناامنـي بـراي 
روسـتاییان و کشـاورزان بـه وجـود مـي آیـد، از مهـم تریـن 
عامـل هـای گرایـش نداشـتن دانـش آمـوزان به حرفـه های 

کشـاورزي بـر می شـمرد.
پورسـینا و همـکاران)1389(، در پژوهشـی بابـا عنـوان، 
عامـل هایمؤثـر بـر میـزان انگیـزه دانـش آمـوزان روسـتایي 
بـراي اشـتغال بـه حرفـه هـای کشـاورزي: )مطالعـه موردي 
روسـتاهاي شهرسـتان کالردشـت(،  نشـان دادنـد کـه، بین 
خودپنـداري، آشـنایي بـا مرکزها و موسسـه های کشـاورزي، 
سـطح تحصیـالت، نگرش و سـن با انگیـزه ی دانـش آموزان 

روسـتایي رابطـه معنـي دار وجـود دارد. همچنیـن میـزان 
فراهـم بـودن فرصت هـاي شـغلي در روسـتا، خودپنـداري، 
نگـرش کشـاورزان و سـن تبییـن کننـدگان اصلـی انگیـزه 
نسـبت به حرفـه هایحرفه های کشـاورزي به شـمار می آید.

علـي بیگي و همـکاران)1391(، در پژوهشـي بابا عنوان، 
بررسـی عامل های  تعیین کننده گزینش  شـغل کشـاورزی 
توسـط هنرجویان هنرسـتان های کشاورزي استان کرمانشاه،  
نشـان دادند از میـان چندین متغیر وارد شـده تنها دو متغیر 
پیشـینه اقامت در روسـتا و رشـته تحصیلی که هنرجویان به 
منظـور ادامـه تحصیـالت دانشـگاهی گزینـش  خواهند کرد 
قـادر بـه تبیین گرایـش دانش آموزان روسـتایی بـه گزینش  

شغل کشـاورزی هستند.
نتایـج پژوهـش اسـعدی و یعقوبـی)1394(، نشـان داد، 
احسـاس ارزشـمندی در روسـتا و گرایش اشـتغال به کار در 
بخـش کشـاورزی نقـش مثبتـی در گرایـش دانـش آمـوزان 

روسـتایی به سـکونت و اشـتغال در روسـتا داشـته اسـت. 
مخـت و همکاران)1394(، پژوهشـی بابا  عنوان، بررسـي 
عامـل هـای  مؤثـر بـر انگیزه دانـش آمـوزان روسـتایي براي 
گزینـش  حرفه هـای کشـاورزي)مطالعه موردي: شهرسـتان 
گنبـدکاووس( انجـام دادنـد، نتایـج حاصـل نشـان داد کـه 
بیـن پیشـینه کشـاورزي والدیـن، تملـک زمیـن آبـي، عالقه 
بـه شـغل کشـاورزي و ویژگـی هـاي کارآفرینانـه بـا میـزان 
حرفـه  گزینـش  بـراي  روسـتایي  آمـوزان  دانـش  انگیـزه 
هـاي کشـاورزي، رابطـه مثبـت و معنـی داري وجـود دارد و 
متغیرهـاي عملگرایـي، چالـش طلبـي و تحمل ابهـام از مهم 
تریـن تبییـن کننـده هـاي گزینـش  حرفـه های کشـاورزي 

باشـند. می 
علـم بیگـي و همـکاران)1395(، در پژوهشـی بـا عنوان،  
نقـش مهـارت هاي اشـتغال در انگیـزه تحصیلي دانشـجویان 
کشـاورزي مرکـز آمـوزش عالـي امـام خمینـي)ره(، بـه ایـن 
نتایج دسـت یافتند که انگیزه تحصیلي دانشـجویان در شـش 
بعـد انگیـزه نـو طلبـي و نـوآوري، پایـگاه حرفـه اي،هیجاني، 
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مالـي، یادگیـري و انگیـزه کسـب مـدرك دسـته بنـدي مـي 
شـوند کـه در بیـن آنهـا انگیزه نوطلبـي و نـوآوري مهم ترین 
بعـد مـي باشـند. همچنین داشـتن مهارت رهبري بـه عنوان 
یکـي از ابعـاد قابلیـت اشـتغال مهـم تریـن متغیر اثرگـذار بر 
افزایـش انگیزه تحصیلي دانشـجویان بـوده و از این رو تمرکز 
برنامه درسـي بـر ارتقاي مهـارت هاي رهبري گامـي مؤثر بر 

بهبـود انگیـزه تحصیلـي دانشـجویان خواهد بود.
محمـدزاده و جابـری )1397(، در پژوهـش خود با عنوان 
تبییـن وضعیـت نگرش دانـش آموزان دختر مقطع متوسـطه 
نسـبت بـه ادامـه تحصیـل در رشـته هـاي کشـاورزي )مورد 
مطالعـه: اهواز و مالثانی( بیان داشـتند که افـراد از معیارهاي 
مختلفی در گزینش  رشـته خود می توانند اسـتفاده نمایند، 
از جملـه این معیارهـا می توان به معیارهاي عالقه شـخصی، 
منزلـت اجتماعـی، درآمـد و بـازار کار اشـاره کرد، هـر یک از 
ایـن معیارها به تناسـب شـرایط اقتصـادي و اجتماعـی افراد، 
از فـردي بـه فـرد دیگـر تغییـر جـدي مـی کنـد، همچنیـن 
عامـل های  مختلفـی مانند عامل هـای  اجتماعی و فرهنگی 
مـی توانـد در این معیارهـا تاثیرگـذار باشـد. بنابراین محیط 
اجتماعـی )تعامـل با دیگـران( همراه با ویژگی هاي شـخصی 
در ظهـور و پیدایـش انگیـزش تحصیلـی کـه یـک ویژگـی 
شـناختی اسـت، دخیـل مـی باشـند. یافتـه هـاي پژوهـش 
مؤیـد آن اسـت که مجموعـه عامل های  فـردي، خانوادگی و 
غیـره بـا هـم در تبییـن انگیزش تحصیلـی به ادامـه تحصیل 

در رشـته هـاي کشـاورزي دانش آمـوزان مؤثر بـوده اند.
نعمتـی و همـکاران)1399(، در پژوهشـی با عنـوان، عامل 
هـاي مؤثـر بـر انگیـزه دانـش آمـوزان روسـتایي کرمانشـاه و 
روانسـر بـرای ادامـه تحصیـل در هنرسـتان کشـاورزي نشـان 
دادنـد کـه  21/1 درصـد از دانـش آمـوزان نگـرش مثبتـی به 
ادامـه تحصیـل در هنرسـتان کشـاورزی داشـتند. عامـل های  
اجتماعـی، سیاسـی، تجربـه کار کشـاورزی، احسـاس تعلق به 
روسـتا، میـزان رضایـت از زندگـی در روسـتا، عالقـه مندی به 
کار کشـاورزی نقش مثبت و عامـل های  عملگرایی و اقتصادی 

نقـش منفی در احتمال انگیزه دانش آموزان روسـتایی نسـبت 
بـه ادامه تحصیل در رشـته کشـاورزی داشـتند.

تحقیقـات نشـان مـی دهـد هـر دو موضـوع احسـاس 
تعلـق بـه روسـتا و احسـاس رضایـت از آن تأثیـر شـدیدی 
بـر آرزوهای شـغلی دانـش آمـوزان روسـتایی دارند)فرناندز و 

وهمـکاران،2003(.  گلندینینـگ  ؛  دیلمـن،1997( 
تریـل و همـکاران)2012(، در تحقیقـات خـود بـا تمرکز 
بـر مـکان محـوری متعلـق به دانـش آمـوزان و تجربـه هایی 
کـه بـه آنـان حـس تعلق بـه مـکان هـای محلی مـی دهند. 
در شناسـایی رابطه هـا بین چارچوب روزمـره و تغییر پذیری 
هـای گسـترده مؤثر بر زندگـی دانش آموزان نشـان دادند که 
مـکان های اصلـی و تجربـه دانش آموزان می توانند مشـوقی 
بـرای واکنـش دانش آمـوزان به تغییـر پذیری جهانی باشـد.

عنـوان  بـا  خـود  بررسـی  در  ننتـی)2015(،  بالیـان و   
عامـل هـای  جمعیـت شـناختی مؤثـر بـر نگـرش دانـش 
آمـوزان متوسـطه نسـبت بـه کشـاورزی در بوتسـوانا؛ نشـان 
دادنـد محـل مدرسـه، تصمیـم دانـش آمـوز بـه تحصیـل یا 
کمبـود تحصیـل در زمینه کشـاورزی، برنامـه تحصیلی حال 
کنونـی دانش آموز، سـطح تحصیـالت والدین، سـطح درآمد 
خانـواده و محل اقامت تأثیر شـایان توجهـی در نگرش دانش 

آمـوزان نسـبت بـه کشـاورزی دارند.
در سـن و  واقـع  انبـوه جمعیـت  مسـئله  اکنـون  هـم   
موقعیـت فعالیـت به منزله یـک واقعیت. بدیهی اسـت  و می 
تـوان ریشـه-های ایـن امـر را در چالـش های پرشـمار پیش 
روی ایـن بخش در نیروی انسـانی غیرماهر آن مشـاهده کرد 
از ایـن رو  می بایسـت در جهت تغییـر مثبت دانش، بینش و 
مهـارت  دانـش آمـوزان از طریـق مرکزهای فنـی و حرفه ای 
کشـاورزی همـت گمـارد. در چنین شـرایطی نقـش انگیزش 
بـه عنـوان یکـی از مهـم تریـن محـرك هـا بـرای افزایـش 
عالقـه منـدی دانـش آمـوزان ادامـه تحصیـل در هنرسـتان 
هـای کشـاورزی بـا اهمیـت خواهد بود. در سـال هـای اخیر 
مرکزهای آموزش کشـاورزی با مسـئله هـای جدی در جذب 
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دانـش آمـوز روبـه رو شـده انـد و اسـتان خوزسـتان نیـز بـا 
داشـتن مرکزهـای آمـوزش کشـاورزی از ایـن امر مسـتثنی 

اسـت. نبوده 

روش شناسی
هـدف از ایـن بررسـی درك میـزان گرایـش بـه گزینش  
رشـته در شـاخه های فنـی و حرفه ای و کاردانش کشـاورزی 
دانـش آمـوزان روسـتایی پایه نهـم و عامل های  اثـر گذار بر 
آن مـی باشـد. ایـن پژوهش به لحـاظ ماهیت جـزء  پژوهش 
هـای کمـی و  از نظـر هـدف کاربـردی اسـت. جامعـه آماري 
ایـن پژوهـش شـامل1370 نفر دانـش آموزان پایه نهم پسـر 
روسـتایي شـاغل به تحصیل در مرکزهای آموزشـی متوسطه 
اول شهرسـتان شوشـتر در سـال تحصیلی1401-1400بوده 
تـن   300 ، فرمـول کوکـران  از  اسـتفاده  بـا  نمونـه  حجـم 
تعییـن و بـا اسـتفاده از روش نمونـه گیـری تصادفـی طبقـه 
ای بـا اختصـاص متناسـب گزینـش  شـدند. با توجـه به نوع 
پژوهـش، ابـزار گـردآوری اطالعـات پرسشـنامه عامـل هایی 
مؤثـر بـر انگیزه دانـش آموزان روسـتایي بـرای ادامه تحصیل 
در هنرسـتان هـای کشـاورزي، بـوده اسـت و روایـی و پایایی 
پرسشـنامه را توسـط اسـتادان و متخصصـان امر تأیید شـده 
اسـت. ضریـب آلفای کرونبـاخ برای بخش هـای مختلف  این 
پرسشـنامه بین 0/72و 0/92 محاسـبه شـده اسـت)نعمتی و 

همـکاران، 1399(.
 بـه منظـور تحلیـل اطالعات پـس از تکمیل پرسشـنامه 
هـا، در بخـش آمار توصیفی، اقدام بـه تجزیه و تحلیل داده ها 
بـا نرم افـزار SPSS شـد، همچنین در بخش آمار اسـتنباطی 
بـه منظـور پیـش بینـي مهـم تریـن عامـل هـای  تأثیرگذار 
آمـوزان  دانـش  انگیـزه  وابسـته پژوهش)میـزان  بـر متغیـر 
روسـتایي بـراي جـذب در مرکزهـای آمـوزش کشـاورزي( از 
رگرسـیون ترتیبـی و به منظـور بررسـی رابطه بیـن متغیرها 

نیز از ضریب همبسـتگی اسـپیرمن اسـتفاده شـده اسـت.
 متغیرهای مستقل  این پژوهش شامل موارد زیر بود:

1.  ویژگـی هـای فـردی: عالقـه بـه شـغل کشـاورزي، 
اقامـت در روسـتا، محـل زندگـی کنونـی، رشـته  پیشـینه 
تحصیلـی مـورد عالقـه بـه منظـور ادامـه تحصیل، احسـاس 
تعلـق بـه روسـتا و احسـاس رضایـت از آن، سـطح تجربه در 
زمینه کشـاورزي، پیشـینه کار کشـاورزي، سـطح تحصیالت 

والدیـن، آشـنایي بـا مرکزهـا و موسسـه هـای کشـاورزي
2.  عامـل های  روانشـناختی : عملگرایـی، چالش طلبي، 

تحمـل ابهام، مهـارت رهبري
3.  عامـل هـای  اقتصـادی: میـزان اراضـی در دسـترس، 
سـطح دسترسـی بـه ماشـین هـا و ادوات کشـاورزی، میـزان 
بـا صنایـع  میـزان آشـنایی  فـروش،  بازارهـای  بـا  آشـنایی 

تبدیلـی و بسـته بنـدی
4.  عامـل هـای  سیاسـی: سـرمایه گـذاري دولـت در 
منطقه های  روسـتایي و کشـاورزي، توجه سیاسـت گذاران و 
دولـت به کشـاورزي، کفایت نظام تأمیـن اجتماعی در منطقه 
هـای  روسـتایي و بخش کشـاورزي، کارآمدی سیاسـت های 
بـازار، سیاسـت گـذاری مناسـب در  قیمتگـذاری و تنظیـم 
زمینـه ایجـاد و توسـعه زنجیـره تولیـد کاالهـای کشـاورزی، 
عملیـات تبدیلـی و تکمیلـی، بازاریابـی، بسـته بنـدی بـرای 

صـادرات یـا مصـرف داخلی
هـای  گـروه  در  عضویـت  اجتماعـی:  هـای   عامـل   .5
اجتماعـی،  هـای  شـبکه  بـا  ارتبـاط  محلـی،  اجتماعـی و 
نزدیکـی فیزیکـی بـه مرکزهـای آموزشـی، نگـرش بـه آینده 
شـغلی، رضایـت از خدمـات بهداشـتی درمانـی منطقـه های  
روسـتایی، رضایـت آموزشـی در منطقـه هـای  کشـاورزی و 

.)1399 همـکاران،  )نعمتـی و  روسـتایی. 

یافته ها
همان گونـه کـه در جـدول)1( آمـده اسـت، رشـته مـورد 
عالقـه دانش آموزان روسـتایی شـاغل بـه تحصیـل در پایه نهم 
در شهرسـتان شوشـتر بـرای ادامـه تحصیل در مقطع متوسـطه 
دوم بـه ترتیـب؛ رشـته علـوم انسـانی)26درصد(، رشـته علـوم 
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دانـش آمـوز روبـه رو شـده انـد و اسـتان خوزسـتان نیـز بـا 
داشـتن مرکزهـای آمـوزش کشـاورزی از ایـن امر مسـتثنی 

اسـت. نبوده 

روش شناسی
هـدف از ایـن بررسـی درك میـزان گرایـش بـه گزینش  
رشـته در شـاخه های فنـی و حرفه ای و کاردانش کشـاورزی 
دانـش آمـوزان روسـتایی پایه نهـم و عامل های  اثـر گذار بر 
آن مـی باشـد. ایـن پژوهش به لحـاظ ماهیت جـزء  پژوهش 
هـای کمـی و  از نظـر هـدف کاربـردی اسـت. جامعـه آماري 
ایـن پژوهـش شـامل1370 نفر دانـش آموزان پایه نهم پسـر 
روسـتایي شـاغل به تحصیل در مرکزهای آموزشـی متوسطه 
اول شهرسـتان شوشـتر در سـال تحصیلی1401-1400بوده 
تـن   300 ، فرمـول کوکـران  از  اسـتفاده  بـا  نمونـه  حجـم 
تعییـن و بـا اسـتفاده از روش نمونـه گیـری تصادفـی طبقـه 
ای بـا اختصـاص متناسـب گزینـش  شـدند. با توجـه به نوع 
پژوهـش، ابـزار گـردآوری اطالعـات پرسشـنامه عامـل هایی 
مؤثـر بـر انگیزه دانـش آموزان روسـتایي بـرای ادامه تحصیل 
در هنرسـتان هـای کشـاورزي، بـوده اسـت و روایـی و پایایی 
پرسشـنامه را توسـط اسـتادان و متخصصـان امر تأیید شـده 
اسـت. ضریـب آلفای کرونبـاخ برای بخش هـای مختلف  این 
پرسشـنامه بین 0/72و 0/92 محاسـبه شـده اسـت)نعمتی و 

همـکاران، 1399(.
 بـه منظـور تحلیـل اطالعات پـس از تکمیل پرسشـنامه 
هـا، در بخـش آمار توصیفی، اقدام بـه تجزیه و تحلیل داده ها 
بـا نرم افـزار SPSS شـد، همچنین در بخش آمار اسـتنباطی 
بـه منظـور پیـش بینـي مهـم تریـن عامـل هـای  تأثیرگذار 
آمـوزان  دانـش  انگیـزه  وابسـته پژوهش)میـزان  بـر متغیـر 
روسـتایي بـراي جـذب در مرکزهـای آمـوزش کشـاورزي( از 
رگرسـیون ترتیبـی و به منظـور بررسـی رابطه بیـن متغیرها 

نیز از ضریب همبسـتگی اسـپیرمن اسـتفاده شـده اسـت.
 متغیرهای مستقل  این پژوهش شامل موارد زیر بود:

1.  ویژگـی هـای فـردی: عالقـه بـه شـغل کشـاورزي، 
اقامـت در روسـتا، محـل زندگـی کنونـی، رشـته  پیشـینه 
تحصیلـی مـورد عالقـه بـه منظـور ادامـه تحصیل، احسـاس 
تعلـق بـه روسـتا و احسـاس رضایـت از آن، سـطح تجربه در 
زمینه کشـاورزي، پیشـینه کار کشـاورزي، سـطح تحصیالت 

والدیـن، آشـنایي بـا مرکزهـا و موسسـه هـای کشـاورزي
2.  عامـل های  روانشـناختی : عملگرایـی، چالش طلبي، 

تحمـل ابهام، مهـارت رهبري
3.  عامـل هـای  اقتصـادی: میـزان اراضـی در دسـترس، 
سـطح دسترسـی بـه ماشـین هـا و ادوات کشـاورزی، میـزان 
بـا صنایـع  میـزان آشـنایی  فـروش،  بازارهـای  بـا  آشـنایی 

تبدیلـی و بسـته بنـدی
4.  عامـل هـای  سیاسـی: سـرمایه گـذاري دولـت در 
منطقه های  روسـتایي و کشـاورزي، توجه سیاسـت گذاران و 
دولـت به کشـاورزي، کفایت نظام تأمیـن اجتماعی در منطقه 
هـای  روسـتایي و بخش کشـاورزي، کارآمدی سیاسـت های 
بـازار، سیاسـت گـذاری مناسـب در  قیمتگـذاری و تنظیـم 
زمینـه ایجـاد و توسـعه زنجیـره تولیـد کاالهـای کشـاورزی، 
عملیـات تبدیلـی و تکمیلـی، بازاریابـی، بسـته بنـدی بـرای 

صـادرات یـا مصـرف داخلی
هـای  گـروه  در  عضویـت  اجتماعـی:  هـای   عامـل   .5
اجتماعـی،  هـای  شـبکه  بـا  ارتبـاط  محلـی،  اجتماعـی و 
نزدیکـی فیزیکـی بـه مرکزهـای آموزشـی، نگـرش بـه آینده 
شـغلی، رضایـت از خدمـات بهداشـتی درمانـی منطقـه های  
روسـتایی، رضایـت آموزشـی در منطقـه هـای  کشـاورزی و 

.)1399 همـکاران،  )نعمتـی و  روسـتایی. 

یافته ها
همان گونـه کـه در جـدول)1( آمـده اسـت، رشـته مـورد 
عالقـه دانش آموزان روسـتایی شـاغل بـه تحصیـل در پایه نهم 
در شهرسـتان شوشـتر بـرای ادامـه تحصیل در مقطع متوسـطه 
دوم بـه ترتیـب؛ رشـته علـوم انسـانی)26درصد(، رشـته علـوم 
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تجربی)23/3درصـد( رشـته علـوم کشـاورزی)23درصد(، دیگر 
رشـته هـای فنـی و حرفـه ای و کاردانـش)15 درصد( و  رشـته 
باشـد کـه بیشـترین عالقـه  علـوم ریاضی)12/7درصـد( مـی 
بـه رشـته هـای فنـی حرفـه ای و کار دانـش در شـاخه علـوم 
انسـانی و علـوم تجربـی در  از رشـته علـوم  کشـاورزی، پـس 
جایـگاه سـوم و جایـگاه هـای چهـارم و پنجـم بـه دیگـر رشـته 
هـای فنـی و حرفـه ای و کاردانـش و علـوم ریاضـی اختصـاص 
یافته اسـت. سـطح تحصیـالت اولیای دانـش آموزان روسـتایی 
مـورد بررسـی به ترتیـب برای مـادران، بـی سـواد)5/1درصد(، 
متوسـطه  اول)44/3درصـد(  متوسـطه  ابتدایی)23درصـد(، 
دوم)20/4درصـد(، دانشـگاهی)7/2درصد( و پدران به ترتیب بی 
سـواد)15درصد(، ابتدایی)24درصـد(، متوسـطه اول)43درصد( 

متوسـطه دوم)12درصـد(، دانشـگاهی)6درصد( مـی باشـد. 
 پیشـینه سـکونت در روسـتا، 3/7 درصد از پاسـخگویان 
کمتـر از 3 سـال، 6 درصـد بین 3تـا 6سـال، 8/3 درصد بین 
6 تـا 10سـال و تعـداد 82 درصـد از دانـش آمـوزان بیـش 
10سـال در روسـتا سـکونت داشـته انـد. 97 درصـد دانـش 

آمـوزان احسـاس تعلـق متوسـط روبـه بـاال داشـته و تنهـا 3 
درصـد از دانـش آمـوزان نسـبت بـه روسـتای خود احسـاس 
یـا خیلـی کـم داشـتند. در زمینـه احسـاس  تعلـق کـم و 
رضایـت از زندگـی در روسـتا  40/3 درصـد از دانـش آموزان 
از زندگـی در روسـتا رضایـت متوسـط، 13/7درصـد رضایت 
زیـاد و 28 درصـد رضایـت خیلـی زیـاد داشـتند کـه بـر این 
مبنـا 82درصد از دانش آموزان روسـتایی سـاکن شهرسـتان 
شوشـتر رضایت متوسـط رو به باال از زندگی در روسـتا دارند. 
عالقـه دانش آمـوزان به شـغل کشـاورزی 14/7درصد خیلی 
زیـاد، 18 درصـد زیـاد و   28 درصـد عالقـه متوسـط بـوده و  
39 درصـد از دانـش آمـوزان عالقـه کـم و یا خیلـی کمی به 
شـغل کشـاورزی دارنـد. نتایج نشـان می دهد کـه 61 درصد 
دانـش آمـوزان عالقـه متوسـط بـه بـاال به شـغل کشـاورزی 
دارنـد. در زمینـه میـزان آشـنایی بـا مرکزهـای کشـاورزی 
52/7 درصـد دانـش آموزان با مرکزهای کشـاورزی آشـنایی 
متوسـط به بـاال دارنـد و بیـش از 47/3 درصد آشـنایی کم و 

درحـد کم بـا مرکزهـای کشـاورزی دارند.

 
جدول 1 - ویژگی های فردی دانش آموزان روستایی

درصد فراوانی سطح های 
تغییر متغیر درصد فراوانی سطح های 

تغییر متغیر

36,3 109 خیلی زیاد

س تعلق به روستا
احسا

23 69 علوم کشاورزی

رشته مورد عالقه

26 78 زیاد 23,3 70 علوم تجربی
31,7 95 متوسط 12,7 38 علوم ریاضی
2,6 8 کم 26 78 علوم انسانی

0,4 10 خیلی کم 15 45
دیگر رشته 

های فنی حرفه 
ای

100 300 جمع 100 300 جمع
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درصد فراوانی سطح های 
تغییر متغیر درصد فراوانی سطح های 

تغییر متغیر

28 84 خیلی زیاد

ت از روستا
س رضای

احسا

5,1 14 بی سواد

سطح تحصیالت مادر

13,7 41 زیاد 23 69
ابتدایی)اول تا 

پنجم(

40,3 121 متوسط 44,3 133
متوسطه اول 
)ششم تا نهم(

2,6 32 کم 20,4 62
متوسطه 

دوم)دهم تا 
دوازدهم(

0,4 22 خیلی کم 7,2 22
دانشگاهی)فوق 

دیپلم به باال(
100 300 جمع 100 300 جمع
14,7 44 خیلی زیاد

عالقه به شغل کشاورزی

15 45 بی سواد

سطح تحصیالت پدر

18 54 زیاد 24 72
ابتدایی)اول تا 

پنجم(

28,3 85 متوسط 43 129
متوسطه اول 
)ششم تا نهم(

21,7 65 کم 12 36
متوسطه 

دوم)دهم تا 
دوازدهم(

17,3 52 خیلی کم 6 18
دانشگاهی)فوق 

دیپلم به باال(
100 300 جمع 100 300 جمع
5 15 خیلی زیاد

آشنایی با مرکزهای کشاورزی

3/7 11 کمتر از 3 سال

ت
پیشینه سکون

22,7 68 زیاد 6 18
بین 3 تا 6 

سال

25 75 متوسط 8/3 25
بین 6 تا 10 

سال

23,3 70 کم 82 246
بیش از 10 

سال
24 72 خیلی کم 100 300 جمع
100 300 جمع
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سنجش انگیزه ادامه تحصیل در هنرستان 
كشاورزی

بـه منظـور آگاهـی از  گرایـش دانـش آمـوزان پسـر پایه  
نهـم روسـتایی بـه ادامه تحصیل در رشـته های کشـاورزی ، 
در مجمـوع 10 گویـه مختلف در قالب پرسشـنامه در معرض 

اظهـار نظر دانـش آمـوزان قرارگرفت. 
انگیـزه دانـش آمـوزان  ایـن پژوهـش بـرای تعییـن  در 
نسـبت بـه ادامـه تحصیـل در هنرسـتان کشـاورزی شـهید 
باهنـر شوشـتر سـعی شـد کـه بـا کمـی کـردن گزینـه هـا 
یعنـی در نظـر گرفتن امتیاز هرپاسـخ و جمع امتیازها، پاسـخ 
هـای 10 گویـه مـورد نظـر، میـزان انگیـزه هـر فـرد تعییـن 
شـد)جدول 2(. در ایـن بررسـی افـزون بر ویژگـی های فردی 
کـه بـر انگیـزه مؤثر اسـت چهار متغیر مسـتقل دیگر شـامل، 

عامـل هـای  روانشـناختی ، اقتصـادی، سیاسـی، اجتماعـی و 
روان شـناختی دانـش آمـوزان نسـبت بـه عالقـه منـدی آنان 
به ادامه تحصیل در هنرسـتان کشـاورزی سـنجش شـد. این 
عامـل هـای  از چهـار متغیـر مهـارت رهبـری، تحمـل ابهام، 
عملگرایی و چالش طلبی تشـکیل شده اسـت. برای این عامل 
هـای  گویـه هـای متفاوتـی در قالب پرسشـنامه مطرح شـد، 
بـرای سـنجش مهارت رهبـری 4گویـه، تحمل ابهـام 4گویه، 
عملگرایـی 5گویه و متغیـر چالش طلبی 5گویـه و برای عامل 
هـای  دیگـر مانند عامل هـای  اقتصادی 5 گویـه، عامل های  
سیاسـی 5گویه، عامل هـای  اجتماعی10 گویـه طراحی و در 
اختیـار دانـش آموزان قـرار گرفت)جـدول 3(. همچنین گویه 
های سـنجش انگیـزه بر مبنـای ضریب تغییرپذیـری ها رتبه 

بنـدی و نتایـج آن در جـدول)2( آمده اسـت.

 جدول 2- انگیزه دانش آموزان روستایی برای ادامه تحصیل در رشته کشاورزی

میانگین رتبه گویه

2/45 1
با تحصیل در هنرستان کشاورزی مهارت های من که یک کشاورز زاده هستم 

افزایش می یابد

2/28 2
با دریافت مدرك تحصیلی در هنرستان کشاورزی می توانم از تسهیالت بانک 

کشاورزی آسان تر استفاده کنم

2/28 2
با تحصیل در هنرستان کشاورزی می توانم در حفظ و حمایت از محیط زیست 

فعاالنه تر عمل کنم

2/34 3
با تحصیل در هنرستان کشاورزی می توانم تبدیل به فردی کارآفرین شوم و 

کارگاه کسب و کار خودم را ایجاد کنم

2/34 3
با تحصیل در هنرستان کشاورزی می توانم با خالقیت بیشتری عمل کنم. 

دیدگاه ها یا ابزار جدید و متفاوتی خلق کنم

2/31 5
با دیدن فیلم در فضای مجازی و رسانه ها آرزو می کنم کاش من هم چنین 

کشتزاری را داشتم. 
2/09 4 با تحصیل در هنرستان کشاورزی آینده شغلی مناسبی خواهم داشت
2/07 6 تحصیل در هنرستان کشاورزی برایم جذاب و لذت بخشی است
2/07 6 با تحصیل در هنرستان کشاورزی می توانم استعدادهایم را شکوفا کنم
2/02 7 به تحصیل در هنرستان کشاورزی افتخار می کنم

خیلی زیاد=5 متوسط= 3 زیاد= 4  کم= 2  خیلی کم= 1  به کلی= 0 
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 بنابر نتایج، »با تحصیل در هنرسـتان کشـاورزی مهارت 
هـای من که یک کشـاورز زاده هسـتم افزایش مـی یابد« در 
رتبـه اول و »بـه تحصیل در هنرسـتان کشـاورزی افتخار می 

کنـم« در رتبـه هفتم قرار گرفته اسـت.
متغیرهـای  بیـن  در  جـدول)3(  از  کـه  گونـه  همـان 
مسـتقل، رتبـه اول گویـه هـا مربوط بـه زیر مقیـاس مهارت 
رهبـری از عامـل هـای  روانشـناختی، گویـه مـن از برنامـه 
ریـزی لـذت می بـرم و گویـه تبلیغات هنرسـتان کشـاورزی 

تـا چـه حـد باعـث عالقـه منـدی شـما بـه تحصیـل در این 
مرکـز شـده اسـت، مربوط به عامـل های  اجتماعـی در رتبه  

31 قـرار دارد. 
بـر پایـه داده هـای جـدول)3( 12 متغیـر بـا میانگیـن 
بـاالی 3 مربـوط بـه عامـل هـای  روانشـناختی بوده اسـت و 
یکـی از متغیرهـای تأثیرگـذار بر انگیـزه دانش آمـوزان برای 
ادامـه تحصیـل در رشـته کشـاورزی عامـل مهـم و کلیـدی 

باشـد. روانشـناختی می 

جدول 3- اولویت بندی عامل های  مؤثر بر انگیزه دانش آموزان روستایی برای ادامه تحصیل در رشته کشاورزی

میانگین رتبه گویه عامل
3/97 1 من از برنامه ریزی برای آینده لذت می برم 

مهارت 
رهبری

روان شناختی

3/61 2
من نه تنها دربرابر مسئله ها عقب نشینی نمی کنم، بلکه به فکر راه حل 

های مناسب برای حل آن هستم

3/61 2
هنگامی در یک کارگروهی شرکت می کنم افراد گروه را برای رسیدن به 

هدف تشویق می کنم

3/41 5
هنگامی در زندگی ام با تغییرپذیری های زیاد یا شرایط پیچیده ای روبه 

رو می شوم تالش می کنم بدانم چه کاری باید انجام دهم یا چه تصمیمی 
بگیرم

2/87 14 زندگی معمولی را برزندگی پر از تغییر و دگرگونی ترجیح می دهم 

تحمل 
ابهام

2/68 18
ترجیح می دهم کارها را به روش معمولی انجام دهم، نه به شیوه ای 

متفاوت و نوآورانه 

2/37 27
فعالیت هایی که با آنها آشنایی دارم را بر فعالیت های نا آشنا ترجیح می 

دهم 
3/45 4 کار یکنواخت در مکان آرام را ترجیح می دهم 
3/59 3 افرادی که در جامعه به موفقیت باالیی رسیده اند تحسین می کنم 

عملگرایی
3/17 9 از حل مسئله های دشوار لذت می برم 
3/26 7 عالقه مند به کسب تجارب جدید هستم 
3/10 10 داشتن پشتکار برای موفقیت در کارها خیلی مهم است 

3/08 11
هنگام تعیین هدف در زندگی ام ترجیح می دهم هدف های سخت را 

برگزینم 
چالش 
طلبی

3/39 6 دربرابر مسئله ها اغلب راه حل های سازنده پیشنهاد می کنم 
2/77 15 به حل مسئله های پیچیده و مبهم عالقه مندم 
3/24 8 برای یک کار پیچیده به طورمعمول چندین روش پیشنهاد می کنم 
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میانگین رتبه گویه عامل
2/48 23 تا چه حد به ماشین ها وادوات کشاورزی دسترسی دارید 

اقتصادی
2/46 24 تا چه حد با بازارهای فروش داخلی محصول های کشاورزی آشنایی دارید 
1/18 32 تا چه حد با بازارهای فروش خارجی محصول های کشاورزی آشنایی دارید 
2/11 29 تا چه حد با صنایع تبدیلی محصول های کشاورزی آشنایی دارید 
3/02 12 تا چه حد با صنایع بسته بندی محصول های کشاورزی آشنایی دارید 

2/88 13
تا چه حد سرمایه گذاری دولت در منطقه های روستایی بر آینده بخش 

کشاورزی مؤثر می دانید 

سیاسی

2/68 18
تا چه حد نظام تامین اجتماعی در منطقه های روستایی را بر آینده 

کشاورزان مؤثر می دانید 

2/42 25
تا چه حد تصمیم گیری های دولت) قیمت گذاری( را بر آینده کشاورزی 

مؤثر می دانید 

2/59 19
تا چه حد سیاستگذاری در زمینه ایجاد و توسعه امکانات مورد نیاز را بر 

آینده کشاورزی مؤثر می دانید.

2/42 25
تا چه حد توجه دولت به فرزندان کشاورزان را برآینده بخش کشاورزی 

موثر می دانید

3/08 11
تا چه حد شبکه مجازی در رابطه با عالقه مندکردن دانش آموزان به حرفه 

کشاورزی مؤثر است

اجتماعی

2/08 30
تا چه حدآینده شغلي دانش آموختگان رشته کشاورزی را خوب ارزیابی 

می کنید. 
2/76 16 تا چه حد از خدمات بهداشتی درمانی منطقه های  روستایی رضایت دارید. 
2/70 17 تا چه حد از خدمات آموزشی در منطقه های  روستایی رضایت دارید. 

2/20 28
خانواده شما تا چه حد تحصیل در رشته کشاورزی را خوب و آینده ساز 

می دانند. 

2/38 26
دوستان و همساالن شما تا چه حد تحصیل در رشته کشاورزی را خوب و 

آینده ساز می دانند.

2/58 20
مردم شهر یا روستای شما تا چه حد تحصیل در رشته کشاورزی را خوب و 

آینده ساز می دانند.

2/55 21
تا چه حد تصور می کنید در آینده روستای خود را به قصد مهاجرت به 

شهر ترك کنید. 

2/54 22
تا چه حد تصور می کنید مهاجرت از روستا کار درستی است و باعث 

پیشرفت می شود.

1/99 31
تبلیغات هنرستان کشاورزی تا چه حد باعث عالقه مندی شما به تحصیل 

در این مرکز شده است.

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

ادامه جدول 3- اولویت بندی عامل های  مؤثر بر انگیزه دانش آموزان روستایی برای ادامه تحصیل در رشته کشاورزی
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 بـرای آزمون همبسـتگی میان متغیرهای مورد بررسـی، 
بـا توجـه بـه نـوع مقیـاس متغیرهـای مـورد نظـر، از ضریب 
همبسـتگی اسـپیرمن اسـتفاده شـد. نتایـج نشـان مـی دهد 
کـه انگیـزه دانـش آمـوزان روسـتایی بـرای ادامـه تحصیـل 
رضایـت  احسـاس  متغیرهـای  بـا  هنرسـتان کشـاورزی  در 
از روسـتا، احسـاس تعلـق بـه روسـتا، عالقـه منـدی بـه کار 
کشـاورزی، سـطح تحصیالت والدیـن، تجربه کار کشـاورزی، 
عامـل اجتماعـی، عامل اقتصـادی، عامل سیاسـی و دو عامل 

روانشـناختی، چالـش طلبـی و تحمـل ابهـام در سـطح 1% 
معنـی دار  بـوده و از ایـن رو بـا اطمینان %99 مـی توان بیان 
داشـت کـه بیـن ایـن عامـل هـای  و انگیـزه دانـش آمـوزان 
بـرای ادامـه تحصیل در هنرسـتان کشـاورزی رابطـه مثبت و 
معنـی داری وجـود دارد. امـا رابطـه معنـی داری  بیـن دو 
عامـل روانشـناختی، عملگرایـی و مهـارت رهبـری بـا انگیزه 
دانـش آمـوزان بـرای ادامه تحصیل در هنرسـتان کشـاورزی 

نـدارد. وجود 

جدول 4- نتایج آزمون تحلیل همبستگی

r p متغیر
0/254 0,000 احساس رضایت از زندگی در روستا
0/273 0,000 احساس تعلق به روستا
0/694 0,000 عالقه مندی به شغل کشاورزی
0/142 0,003 سطح سواد مادر
0/135 0,006 سطح تحصیالت پدر
0/234 0,002 تجربه کارکشاورزی
0/525 0,000 عامل اجتماعی
0/579 0,000 عامل اقتصادی
0/345 0,000 عامل سیاسی
0/273 0,000 چالش طلبی

0/ns591 0,021 عملگرایی
0/132 0,000 تحمل ابهام
0/025 ns0,423 مهارت رهبری

 ns: در سطح %1 معنی دار نیست.

در راسـتای پیـش بینـی مهم تریـن عامل هـای  اثرگذار 
بـر میزان انگیزه دانش آموزان روسـتایی پایه نهم شهرسـتان 
شوشـتر برای ادامـه تحصیل در هنرسـتان کشـاورزی)متغیر 
وابسـته پژوهـش( از مدل رگرسـیون ترتیبی اسـتفاده شـده 
کـه نتایـج آن در جـدول)5( قابـل مشـاهده اسـت. بـر ایـن 
مبنـا ، نتیجـه نهایـی در تعییـن مـدل بهینـه نشـان دهنـده 
نقـش موقعیـت متغیرهـای پیش بینـی کننده میـزان تغییر 

پذیـری هـای متغیـر وابسـته متغیرهـای عامـل اجتماعـی، 
عامـل سیاسـی، تجربـه کار کشـاورزی، احسـاس تعلـق بـه 
روسـتا، میـزان رضایت از زندگی در روسـتا، عالقـه مندی به 
پیشـه کشـاورزی و نقـش منفـی عملگرایی بر ادامـه تحصیل 
دانش آموزان روسـتایی در رشـته های کشـاورزی می باشـد. 
بـا توجـه بـه مقـدار ضریب والـد)Wald(2 مشـخص شـد که، 
بیشـترین تأثیـر  متغیرتجربـه کار کشـاورزی)39/32( و در 
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جایـگاه دوم عالقـه بـه کار کشـاورزی) 13/17( و در انتها نیز 
متغیـر رضایـت از زندگـی روسـتا)3/11( بوده اسـت. 

بـرای تعییـن اینکه متغیرهای مسـتقل تا چـه میزان می 
تواننـد تغییرپذیـری هـای متغیـر وابسـته را تبییـن کننـد از 
)R2= 0/79(و ناجل کرك )R2 =0/62(ضریب های تبیین کاکس 

اسـتفاده شـد.  بر ایـن مبنا نتایج نشـان داد که ایـن متغیرها 
توانسـته انـد تـا  79 درصد از انگیـزه دانش آموزان روسـتایی 
هـای  رشـته  در  تحصیـل  بـه   سـاکن شهرسـتان شوشـتر 

کشـاورزی را در هنرسـتان کشـاورزی تبییـن کننـد. 
 

جدول 5- تحلیل رگرسیون ترتیبی الگو پیش بینی کننده 
عامل های  مؤثر بر میزان انگیزه تحصیلی دانش آموزان روستایی 

سطح معنی دار درجه آزادی ضریب والد خطای استاندارد *B متغیر
0/119 1 2/53 1/18 -1/69 مقدار ثابت
0/003 1 9/72 0/115 0/39 عامل اجتماعی
0/069 1 3/21 0/144 -0/065 عامل اقتصادی
0/042 1 4/47 0/129 -0/075 عملگرایی
0/021 1 5/89 0/052 0/094 عامل سیاسی
0/001 1 29/32 0/034 0/193 تجربه کار کشاورزی
0/004 1 8/87 0/047 0/389 احساس تعلق به روستا
0/093 1 3/11 0/032 0/251 رضایت از زندگی روستا
0/001 1 13/17 0/029 0/399 عالقه به کار کشاورزی

  * ضریب رگرسیونی استاندارد نشده.

بحث و تحلیل
نتایـج توصیفـی ایـن پژوهـش کـه از بیـن 300 تـن از 

دانـش آمـوزان نهم مقطع متوسـطه اول که همگـی از دانش 
آمـوزان روسـتایی بودند نشـان داد که 23/3 درصـد از دانش 
آموزان یادشـده روسـتایی شهرسـتان شوشـتر عالقـه مند به 
ادامـه تحصیـل در هنرسـتان کشـاورزی مـی باشـند و 76/7 
درصد عالقه ای به گزینش  رشـته کشـاورزی نداشـتند. این 
نتیجـه بـا یافته های پژوهش پورسـینا و همـکاران )1389( و 
همـکاران)1399(،   نعمتـی و  همـکاران)1394( و  مخـت و 
همسـو مـی باشـد. یکی از علـت هـای کمبود نگـرش دانش 
تفـاوت  بـه گزینـش  رشـته کشـاورزی  آمـوزان روسـتایی 
سـطح زندگی در روسـتا و شـهر، تفـاوت در زیرسـاخت های 
شـهری و روسـتایی و امکانـات رفاهی کم روسـتا در مقایسـه 

با شـهر می باشـد. همـان گونه که آبـدو و سـکوالده)2013( 
بـاور دارنـد جلـب توجـه دانشـجویان بـه کشـاورزی بـزرگ 
مقیـاس وتجاری و تشـویق آنان بـه فعالیت در ایـن مقیاس و 
سـطح مـی توانـد نگرش آنان به شـغل و رشـته کشـاورزی را 

بهبود بخشـد.
بـاور  همـکاران)1392(  زاده و  رسـتمعلی  همچنیـن 
دارنـد کـه درآمـد افراد عامـل بسـیار تأثیرگذاری بر اشـتغال 
روسـتایی اسـت و دانش آموزان کـه میزان درآمدشـان پایین 
تـر اسـت بیشـتر گرایش به تـرك روسـتا دارند تـا ماندگاری 
درآن. درمـورد احسـاس تعلـق بـه روسـتا تنهـا 3 درصـد از 
دانـش آمـوزان احسـاس تعلـق کـم و خیلـی کم به روسـتای 
محـل زندگـی خود داشـتند، ایـن نکته بسـیار مثبتی اسـت 
کـه دانـش آمـوزان هنـوز احسـاس تعلق بـه روسـتا و زادگاه 

خـود را از دسـت نـداده اند. 
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اجتماعـی و  هـای   عامـل  پژوهـش  هـای  یافتـه  بنابـر 
اقتصـادی نیـز تاثیـر معنـی داری بـر انگیـزه ادامـه تحصیـل 
دانـش آمـوزان روسـتایی در رشـته کشـاورزی دارد. درآمـد 
کـم در منطقـه هـای  روسـتایی یکـی از عمـده تریـن علـت 
هـای مهاجـرت و نداشـتن گرایـش دانـش آموزان بـه زندگی 

در منطقـه هـای  روسـتایی اسـت.
همـکاران)1389(،  پورسـینا و  هـای،  بررسـی  نتایـج   
نعمتـی و  همکاران)1394(،آقاسـی زاده)1375(، و  مخـت و 
همـکاران )1399(، نیز بـا یافته های ایـن پژوهش همخوانی 
دارد. بـرای افزایـش انگیـزه دانـش آمـوزان روسـتایی بـرای 
ادامـه تحصیـل در هنرسـتان کشـاورزی بـا توجـه بـه یافتـه 
روسـتایی  آمـوزان  دانـش  از  اسـتفاده  پژوهـش  ایـن  هـای 
تحصیـل کـرده بـه عنـوان مسـئوالن و رابطه هـای دولتی در 
منطقـه هـای  روسـتایی باعث خواهد شـد که انگیـزه دانش 
آموزان روسـتایی برای تحصیل در رشـته کشـاورزی افزایش 

کند.  پیـدا 
دانـش آمـوزان روسـتایی عالقـه کمـی نسـبت بـه ادامه 
الزم  پایـه  برایـن  داشـتند،  کشـاورزی  رشـته  در  تحصیـل 
اسـت برنامـه هـای آموزشـی مرکزهـای آموزش کشـاورزی و 
هنرسـتان کشـاورزی تجدیـد نظـر شـود تـا ضمـن بهبـود 
نگـرش دانـش آمـوزان، آنـان بتواننـد پـس از پایـان تحصیل 
از دانـش مهـارت کسـب شـده در فعالیت های کشـاورزی در 
منطقـه های  روسـتایی اسـتفاده کننـد. هرچـه فرصت های 
شـغلی در بخـش کشـاورزی و روسـتا بیشـتر باشـد، نگـرش 
دانـش آموزان به رشـته کشـاورزی بیشترخواهدشـد. کمبود 
درآمـد، ضعـف زیـر سـاخت هـا و امکانـات رفاهی در روسـتا 
از جملـه علـت هـای نبـود انگیـزه بـرای ادامـه تحصیـل در 
رشـته کشـاورزی اسـت. اجرای سیاسـت های اشـتغال زایی 
دولـت در منطقـه های  روسـتایی و ارائه امکانات، تسـهیالت، 
اعتبارهـا و دیگـر حمایـت های الزم بـرای دانـش آموختگان 
مرکزهای آموزش کشـاورزی و هنرسـتان کشاورزی می تواند 
باعـث شـکوفایی منطقه های  روسـتایی، کاهـش مهاجرت و 

افزایـش انگیـزه بـرای ادامـه تحصیـل در رشـته کشـاورزی 
دربیـن دانـش آمـوزان روسـتا خواهد شـد. با توجه بـه اینکه 
عالقـه بیشـتر دانش آموزان نسـبت به محیط روسـتا همسـو 
بـا یافتـه های رسـتمعلی زاده و همکاران)1392(، شـعبانعلی 
فمـی )1386( می باشـد. پژوهشـگران بر ایـن باورند که باید 
زمینـه هـای مورد نیـاز برای گسـترش توانایی هـای الزم در 
حـل مسـئله هـا و توسـعه فعالیت هـای حرفـه ای در اختیار 
دانـش آموزان روسـتایی قرار گیـرد. اتکیـن)2006( در نتایج 
بررسـی خود، نمونه هایی از راه اندازی کسـب وکار نوجوانان 
روسـتایی را با کمترین دسترسـی به امکانات نشـان داد، مهم 
تریـن برتـری هـای حرفه هـای کشـاورزی از دیـد گاه دانش 
آموزان روسـتایی اشـتغال زایـی و ایجاد درآمد، و بـار معنوی 

کشـاورزی بـرای روسـتاییان بود.
 دیمورگـر و همکاران)2010(در نتایج بررسـی خود نشـان 
دادنـد کـه خانـواده هـای روسـتایی دارای شـرایط مطلـوب 
زندگـی، حرفـه هـای کشـاورزی را منبـع خوبـی بـرای درآمد 
دانسـته اند.  نتایج به دسـت آمده از تحلیل رگرسـیون نشـان 
مـی دهـد کـه متغیرهـای عامـل اجتماعـی، عامـل سیاسـی، 
میـزان  روسـتا،  بـه  تعلـق  احسـاس  کشـاورزی،  کار  تجربـه 
رضایـت از زندگـی در روسـتا، عالقـه مندی به کار کشـاورزی 
نقـش مثبـت و عملگرایی و عامـل های  اقتصـادی نقش منفی 
در احتمـال انگیـزه دانـش آمـوزان روسـتایی نسـبت بـه ادامه 
تحصیـل در رشـته کشـاورزی داشـتند. بـا توجـه بـه میـزان 
ضریـب والـد مشـخص مـی شـود بیشـترین تأثیـر نخسـت 
مروبـط بـه متغیـر تجربـه کارکشـاورزی )39/32( و در جایگاه 
دوم عالقـه بـه کار کشـاورزی )13/17( و در انتهـا نیـز متغیـر 
رضایـت از زندگی روسـتا)3/11( بوده اسـت.  نتایج نشـان می 
دهـد ایـن متغیرها توانسـته اند تـا 79 درصد از انگیـزه دانش 
آمـوزان بـه رشـته محل زندگی خـود عالقه دارند. بـر این مبنا 
یافته های پورسـینا و همکاران )1389(، آقاسـی زاده)1375(، 
مخـت و همـکاران)1394( و نعمتی و همـکاران،)1399( نیز با 

یافتـه هـای این پژوهـش همخوانـی دارد. 
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نتیجه گیری
بـرای  انگیـزه هـای دانـش آمـوزان روسـتایی  از  یکـی 
ادامـه تحصیـل در رشـته کشـاورزی و گزینـش  مرکزهـای 
آموزش کشـاورزی اشـتغال می باشـد، لذا باید توجه داشـت 
کـه سـازمان هـا و نهادهـای دولتـی تـوان کافی بـرای جذب 
کل دانـش آموختـگان کشـاورزی ندارنـد و بـه طـور کلی هم 
منطقـی بـه نظر نمی رسـد. در حال حاضر شـاهد بـاال رفتن 
سـن کشـاورزان و گرایـش ضعیف دانـش آموزان به اشـتغال 
در ایـن بخـش هسـتیم و با ادامـه این رونـد در آینـده ای نه 
چنـدان دور، بـا فرسـایش نیـروی انسـانی بخـش کشـاورزی 
روبـه رو خواهیـم بود. با ایـن حال اجرای هـر برنامه ای برای 
بهیـود ورود دانـش آمـوزان روسـتایی به رشـته کشـاورزی و 
اشـتغال درایـن بخش منوط بـه به کلیح نگرش آنـان در این 
زمینـه اسـت. اگـر چـه دانـش آمـوزان روسـتایی مـی توانند 
یک منبع انسـانی ارزشـمند برای توسـعه بخش کشـاورزی و 
روسـتایی بـه شـمار آینـد، اما تـا هنگامی کـه انگیـزه دانش 

آمـوزان روسـتایی بـه گزینـش  رشـته و شـغل کشـاورزی و 
محیـط روسـتا منفی باشـد، اجرای هـر برنامـه ای نمی تواند 
اثـر بخشـی الزم داشـته باشـد. لـذا ضـرورت دارد هرسـاله 
پیـش از آغـاز تحصیـل سـال جدیـد در زمینـه رشـته هـای 
کشـاورزی و قابلیـت هـای آن برای دانـش آموزان روسـتایی 
کارگاه هـای آموزشـی برگـزار و نسـبت به معرفی این رشـته 
هـا و چگونگـی ادامـه تحصیـل در آنهـا و امـکان ایجاد شـغل 
در پایـان تحصیـل اقدام شـود. چرا که بیشـتر دانـش آموزان 
روسـتایی مقطع متوسـطه اول نسـبت بـه جایگاه هنرسـتان 
کشـاورزی و رشـته هـای کشـاورزی اطـالع کافـی و آگاهـی 

چندانـی در ایـن زمینـه ندارند.
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Factors affecting the motivation of rural s tudents

To continue s tudying in technical and professional fields and agricultural skills

Mohammad Reza Zargaran Khouzani

PhD S tudent in Agrotechnology, Crop Ecology, Khuzes tan University of Agricultural Sciences and Natural Resources

Abs tract

Manpower education is one of the fundamental and important pillars in economic, social, cultural and political 

growth and development, and having a motivation to learn this manpower is very important. Considering the 

importance of choosing a field of s tudy is one of the mos t important issues in high school, the purpose of this 

s tudy is to unders tand the tendency to choose a field in technical and professional branches and agricultural skills 

of ninth grade rural s tudents and factors. It has had a transitional effect. This research is a quantitative research 

in terms of nature and applied in terms of purpose. The s tatis tical population of this s tudy includes 1370 ninth 

grade s tudents of rural boys working in the firs t secondary educational centers of Shushtar city in the academic 

year 1401-1400. The sample size was determined using Cochran's formula and using s tratified random sampling 

method with a proportional allocation of 300 people. were chosen. Data collection tools; The ques tionnaire is an 

academic motivation and the validity and content of the ques tionnaire have been confirmed by professors and 

experts. Cronbach's alpha coefficient for different parts of this ques tionnaire was calculated between 0.72 and 

0.92. Descriptive findings of this s tudy showed that 23.3% of the s tudents were interes ted in continuing their 

education in agricultural vocational school and 76.7% were not interes ted in choosing agriculture. There was 

a positive and significant relationship between personal characteris tics, social factor, political factor, economic 

factor, challenge and tolerance of ambiguity with the motivation of rural s tudents to continue their education in 

agricultural vocational school. The results of sequential regression analysis showed that the variables of social 

factor, political factor, agricultural work experience, sense of belonging to the village, satisfaction with life in 

rural areas, interes t in agricultural work play a positive role and pragmatism and economic factor play a negative 

role in motivating rural s tudents. They continued their education in agriculture.

 Index terms: Agricultural occupations, Rural s tudents, Continuing education, Rural employment
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