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  چكيده

اكات، هاي رفتاري فرد از جمله ادر انگيزه نيرويي قدرتمند براي هدايت رفتار بشري و تأثيرگذار روي كليه جنبه
شناخت انگيزه از يك طرف موجب تقليل مشكالت رواني و از طرف ديگر . باشد ها مي تصورات، يادگيري و استعداد

بديهي است دانشجوياني كه با هدف و انگيزه مشخص تري به تحصيل . اي براي رشد، شكوفايي و تعالي انسان است مقدمه
با توجه به اينكه انگيزه و عالقه مندي دانشجويان از . خوردار هستندمي پردازند از عملكرد و پيشرفت تحصيلي باالتري بر

فاكتورهاي مهم موثر بر عملكرد تحصيلي و از شاخصه هاي مهم كيفيت آموزشي است اين پژوهش با هدف بررسي 
رماني و انگيزه تحصيل دانشجويان كشاورزي در چهار بعد، انگيزه زيستي، انگيزه هويتي، انگيزه كامراني و انگيزه آ

جامعه مورد مطالعه گروه علوم دامي مركز آموزش عالي بعثت شيراز . عوامل تأثير گذار روي آن طراحي و اجرا گرديد
ابزار جمع آوري . بندي شده براي انتخاب نمونه مورد مطالعه بهره گرفته شد گيري تصادفي طبقه بود و از روش نمونه

آن توسط چند نفر از كارشناسان مورد تأييد قرار گرفت و ) Face Validity(اطالعات پرسشنامه بود كه روايي صوري 
نتايج . باشد بوده است كه نشان دهنده پايايي قابل قبول ابزار سنجش مي 70/0آلفاي كرونباخ براي شاخص انگيزش 

اي ادامه تحصيل در تحقيق نشان مي دهد كه در ميان انواع مختلف انگيزه، انگيزه آرماني مهمترين انگيزه دانشجويان بر
همچنين ميانگين . هاي زيستي، كامراني و هويتي اهميت دارند رشته كشاورزي بوده است و پس از آن به ترتيب انگيزه

هاي  در پايان بر اساس نتايج تحقيق توصيه. تر از حد متوسط بوده است انگيزه براي ادامه تحصيل به طور كلي پايين
  .نشجويان براي تحصيل در رشته كشاورزي ارائه گرديده استكاربردي براي ارتقاء انگيزه دا

  انگيزه تحصيل، رشته كشاورزي، پيشرفت تحصيلي، عملكرد تحصيلي: واژه هاي كليدي
Abstract 
Motivation is a powerful force for conducting human behavior and it has effect on all 
aspects of behavior, such as perception, imagination, learning and talent. Understanding 
students’ motivation can help to reduce psychological problems and it’s a prerequisite 
for human growth and prosperity. Students, who study with specific goal and higher 
motivation, would have high educational performance. Since students’ motivation is one 
of the most important factors that affecting their performance, this study was conducted 
to investigate study motivation of agricultural student in four components: physiological, 
recognition, pleasure, and idealistic motivations. Research population was students in 
animal science department of Beassat higher education center of Shiraz and study 
sample was selected using stratified random sampling. Instrument for data collecting 
was a questionnaire that its face validity was confirmed by a pannel of experts and 
cronbach alpha coefficient for motivation scale was 0.70 that justifies its reliability. 
Research findings show that among different types of motivations, idealistic motivation 
is the most important incentive for studying in agricultural field and physiological, 
pleasure, and recognition motivations receive next orders respectively. Moreover, total 
mean of study motivation is under average.  Finally, based on research findings some 
applicable recommendations for improving students’ motivation to study in agriculture 
field are presented. 
 
Key words: Study motivation, Agricultural field, Academic achievement, Academic 
performance 
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  مقدمه

اي مهم و داراي ارزش است كه بنا  نقش نيروي انساني در توسعه و شكوفايي جامعه به اندازه
بر عقيده بسياري از روشنفكران و دانشمندان منابع انساني متخصص و ماهر موجود در يك 

در چند دهه اخير در همه كشورهاي  .ترين دارائي هاي آن به حساب مي آيند از مهم جامعه،
هاي  آموختگان آموزشگاه قاضاي آموزش عالي رو به فزوني رفته و شمار دانشت جهان،

آوري چند برابر گنجايش ظرفيت  ها گرايش داشته اند به ميزان شگفت متوسطه كه به دانشگاه
بنا بر برآورد سازمان خواروبار و كشاورزي 1975در سال  .هاي پذيرش دانشگاهي بوده است

FAO، اما در ايران . يمي از افراد ساكن در سياره زمين بوده استكشاورزي وسيله معيشت ن
هاي  نظام جداگانه بوده و تحت تأثير تقليد از نظام   نظام آموزش عالي كشاورزي اغلب

خواني  آموزشي ديگر كشورها مي باشد كه معموال با شرايط محلي الزم در اين زمينه هم
تصادي مانند كمبود اعتبارات و تجهيزات نتيجه آنكه با اضافه شدن مسائل اق .نيافته است

آموزشي در بخش تحقيقات و آموزش متاسفانه رشد آن دچار روندي ناقص گاهي منفي شده 
هاي الزم و ضروري در اين زمينه باعث  در اين بين شفاهي و خطابه اي شدن اقدام .است

 .ه استافت تحصيلي و سياست زدايي گسترده در اين زمين خستگي جمعيت دانشجويي،

تحصيل امري با ارزش است به ويژه اگر دانش اندوزي در رشته . )1380رضايي و حسيني، (
به دليل اين ارزشمندي ساليانه . هاي حساس و مورد نياز جامعه مانند كشاورزي انجام گيرد

جمعيت قابل توجهي از داوطلبان آزمون ورودي خواهان آموزش عالي در رشته هاي 
ارزشمندي ياد . آورند از آنان به چنين توفيقي به دست مي% 10قريب كشاورزي مي شوند و 

شده براي همه داوطلبان و پذيرفته شدگان يكسان نيست و با انگيزه هاي مختلف به اين مهم 
بديهي است دانشجوياني كه با هدف مشخص تري به تحصيل مي پردازند از . مي پردازند
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انگيزه و عالقه ). 1381.زماني و آزادي(ارند عملكرد و پيشرفت تحصيلي باالتري برخورد
هاي موثر بر عملكرد تحصيلي و از شاخصه هاي مهم كيفيت  مندي دانشجويان از عامل

با توجه به اهميت بخش كشاورزي در توسعه جامع كشور، نظام آموزش عالي . آموزشي است
هاي به طور كامل  دفدر اين راستا با تاسيس و راه اندازي مراكز پرشمار باشرح وظايف و ه

اكنون تنها  هم ).1376بخشي و زماني، (مختلف سعي بر جذب هر چه بيشتر دانشجو دارد
وزارت جهاد . در بخش كشاورزي داراي تحصيالت دانشگاهي هستند  شاغالن% 1حدود 

ي اساسي خود و براي تامين نيروي انساني بخش  ها ي فعاليت كشاورزي در كنار همه
كاربردي به  -علمي  هاي مؤسسه 1375زش نگاه خاص داشته و از سال كشاورزي، بر آمو

كاربردي با پذيرش دانشجو در زمينه هاي كشاورزي  -عنوان پيشتازان تاسيس نظام علمي
كاربردي داشته و همواره با بهره -همكاري نزديك و تنگاتنگي با دانشگاه هاي جامع علمي

ي استان  وزش وزارت جهاد كشاورزي در همهگيري از امكانات وسيع آموزشي در مراكز آم
در اين دانشگاه هر يك از رشته هاي . ترين نهادهاي مرتبط به شمار مي روند ها از فعال

رشته علوم دامي به   كشاورزي كنوني به چند رشته كاربردي تقسيم شده است، به عنوان مثال
شده است به   جدا...غذايي و، بهداشت مواد )آبزيان(، شيالترشته هاي بهداشتيار دامپزشكي

. رشته كشاورزي پذيرش دانشجو انجام مي گيرد 40كه هم اكنون در بيش از   اي گونه
پذيرش و گزينش دانشجوي كشاورزي با صالحيت همواره از دغدغه هاي دانشگاه مي باشد 

ي بدون شناخت از ماهيت و  ي از دانشجويان كشاورزي با شناخت و شمار زيرا شمار
هاي پرشمار  ي رشته هاي كشاورزي پا به عرصه گذاشته اند و تحت تأثير عاملها هدف

اين انگيزه ها عالوه بر اينكه تأثير مستقيم بر عملكرد و كارايي . انگيزشي قرارگرفته اند
آموختگان دارد، مي تواند موفقيت آنها و همچنين تا حدودي تأثيرگذاري بر توليد را  دانش
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بخشي و (ي براي سياست گذاري در بخش آموزش كشاورزي باشد پيش بيني كرده و معيار
  ).1388شهيدي زندي، 

انگيزه نيرويي قدرتمند براي هدايت رفتار بشري است و تنوع انگيزه ها در انسان منجر به 
تنوع نياز در او شده و وي را وادار به تالش براي رفع اين نيازها كرده است و اين امر به 

ت انسان دخيل است كه انسان را موجودي با مجموعه اي از نيازها حدي در حيات و سعاد
مرحله : انگيزه ها با توجه به ماهيت آنها در سه مرحله قابل بررسي هستند. تعريف كرده اند

  ).1370زماني،(ايجاد انگيزه، مرحله هدايت انگيزه و مرحله حفظ و استمرار انگيزه 
زه مشخص تري به تحصيل مي پردازند از عملكرد بديهي است دانشجوياني كه با هدف و انگي
با توجه به اهميت مبحث انگيزه و قابل تغيير بودن . و پيشرفت تحصيلي باالتري برخوردارند

دروني و بيروني بر انگيزه فرد دارد در اين پژوهش انگيزه   هاي و تأثيري كه بسياري از عامل
ه آرماني و انگيزه آرماني مورد بررسي در چهار سطح،انگيزه زيستي، انگيزه هويتي، انگيز

  .قرار گرفته است
  هاي ي پرشماري در زمينه بررسي انگيزه ها و عامل ها هاي مختلف ،بررسي  با توجه به ديدگاه

موثر بر آنها همچنين تبعات ناشي از انگيزش هاي مختلف در طيف مختلف دانشجويان رشته 
  :بررسي قرار مي گيرد ا مورد هاي كشاورزي بررسي شده است كه زير

، كه انگيزه ورود به دانشگاه ها را در )1381(و زماني و آزادي) 1378(در تحقيق زماني
مقايسه نتايج آن در تحقيق نشان مي دهد . دانشجويان كشاورزي مورد بررسي قرار داده اند

: كه ضمن ضعيف تر شدن داليلي چون كسب علم براي خدمت به جامعه، داليل ديگر مانند 
فشار اجتماعي و خانوادگي، كسب موقعيت اجتماعي، بهره گيري از مزاياي مادي مدرك و 

) 1381(زماني و ساعي. گريز از بيكاري، روز به روز پررنگ تر و موثر تر مطرح مي شود
ترين مشكالت آموزشي دانشجويان مشكالت انگيزشي آنان  نيز بيان مي دارند كه يكي از مهم
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فراوان و متنوعي كه پيرامون رابطه انگيزش با عملكرد تحصيلي شده   هاي بررسي. مي باشد
يعني هرچه فرد از . است همگي مويد آن است كه رابطه مثبت بين دو پديده فوق وجود دارد

هايي  عامل. انگيزه بيشتري برخوردار باشد موفقيت تحصيلي باالتري را بدست خواهد آورد
قتصادي و پيشيننه تحصيل رشته هاي كشاورزي در ا-مانند عالقه، موقعيت هاي اجتماعي

به نقل ) 1388(بخشي وشهيدي . پيشرفت تحصيلي دانشجويان كشاورزي حائز اهميت است
بيان مي دارند كه پذيرش دانشجو در رشته هاي كشاورزي از ) 1375(ازحجازي و سعدي

ها و مراكز  اهميت خاصي برخوردار است و در بسياري از نقاط جهان با احداث دانشكده
آموزش كشاورزي در مناطق روستايي و قطب هاي كشاورزي، شرايط به گونه اي ست كه 
افراد عالقه مند وارد دانشكده كشاورزي مي شوند و در كشوري مانند آمريكا دانشجويان و 

 4Hو باشگاه  FFAهاي كشاورزي مانند  دانش آموزان كشاورزي با عضويت در سازمان
رشته كشاورزي مي   شنا مي شوند و لذا باشناخت كافي اقدام به گزينشعمال با كشاورزي آ

در مركز شهر بوده ضمن اينكه با توجه به پذيرش   در ايران دانشكده ها به طور عمده. كنند
به ) 1376(بخشي و زماني. كنكور، عالقه و گرايش دانشجويان مد نظر قرار نمي گيرد  از راه

ران و پسران در رشته كشاورزي پرداخته و براساس نتايج مقايسه انگيزه هاي تحصيل دخت
تحقيقات خود اعالم مي دارند كه ميزان شناخت دانشجويان هم از رشته هاي دانشگاهي و هم 
از رشته هاي كشاورزي پايين و تفاوت معنا داري از اين نظر بين دختران و پسران وجود 

يژه در بخش آموزش كشاورزي در از آنجايي كه هزينه هاي آموزش عالي به و. ندارد
دانشگاه باالست، ضروري است كه جواناني جذب اين رشته ها شوند كه ضمن شناخت الزم، 

) 1381(گرچه نتايج تحقيق زماني .از عالقه كافي نسبت به رشته تحصيلي برخوردار باشند
يافت  نشان ميدهد كه ميزان عالقه مندي به كشاورزي در طول دوره تحصيل افزايش خواهد

و نيز كساني كه از ابتدا با هدف و مصمم هستند خواهان پيشرفت و ارتقاء وضعيت اجتماعي 
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آن است كه اولويت   بيانگر) 1382(نتايج پژوهش حجازي و همكاران . خود مي باشند
رشته كشاورزي توسط داوطلبان نقش مهمي در موفقيت تحصيلي ندارد اما مي تواند   گزينش

به   تنها% 71مطلوب در گزينش اين دانشجويان به حساب آيد و حدود يكي از معيارهاي 
ظريفيان و . كرده اند  منظور ورود به دانشگاه و بدون عالقه به تحصيل اين رشته را گزينش

اكنون دانشكده هاي كشاورزي با  بيان مي دارند كه هم) 1380(جنيدي شريعت زاده
، آينده شغلي و همچنين بخش  ته هاي گزينشيدانشجوياني روبرو اند كه شناخت كافي از رش

رشته كشاورزي مي نمايند كه نتيجه آن   كشاورزي نداشته و بدون آشنايي اقدام به گزينش
از فراغت از تحصيل در عمل قادر به حل مشكالت كشاورزان   منجربه اين مي شود كه پس

آشنايي اوليه مفاهيم نبوده و كسب تجربه از ديگر كارشناسان و روستاييان با تجربه و 
در تحقيقي . كشاورزي موجب اتالف سرمايه، وقت و نيروي انساني و فكري آنها مي شود

در رابطه با بررسي انگيزه دانشجويان رشته كشاورزي ) 1388(كه بخشي و شهيدي زندي
مانند   هايي دانشگاه جامع علمي كاربردي انجام داده اند به اين نتيجه رسيده اند كه عامل

ذابيت رشته كشاورزي، عالقه مندي دانشجويان به اين رشته، خدمت به جامعه، نگريستن به ج
ضمن اينكه . هاي انگيزشي دانشجويان مي باشد از جمله عامل...كشاورزي به عنوان علم و

  .دانشجويان شاغل و غيرشاغل در شش  زمينه انگيزشي تفاوت معني داري با هم دارند
سي انگيزه دانشجويان گروه علوم دامي مركز آموزش عالي هدف اصلي اين پژوهش برر

هاي اختصاصي اين پژوهش  هدف. بعثت شيراز براي ادامه تحصيل در رشته كشاورزي است
جنسيت ، وضعيت تاهل ، وضعيت (بررسي برخي ويژگي هاي دانشجويان : نيز عبارتند از 

ويان براي تحصيل در رشته ، رتبه بندي انگيزه هاي مختلف دانشج)اشتغال ،مقطع تحصيلي
موثر بر انگيزه ادامه تحصيل دانشجويان در رشته   هاي كشاورزي و همچنين بررسي عامل

  .  كشاورزي در مركز آموزش عالي بعثت
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  روش شناسي تحقيق
جامعه آماري اين پژوهش شامل دانشجويان گروه علوم دامي مركز آموزش عالي بعثت 

ما از ميان رشته هاي بهداشتيار دامپزشكي، شيالت و  شيراز است كه نمونه مورد بررسي
الزم به ذكر است كه مركز آموزش عالي بعثت زير نظر . بهداشت مواد غذايي مي باشد

با توجه به اينكه براي ما مهم بود كه از هر زير گرايش در . وزارت جهاد كشاورزي مي باشد
در . شده تصادفي استفاده شده است نمونه وجود داشته باشد از روش نمونه گيري طبقه بندي

در اين تحقيق از پرسشنامه . پرسشنامه مورد تحليل آماري قرار گرفت 50مجموع داده هاي 
محدودي از   ها به صورت بسته و شمار پرسش  به عنوان ابزار تحقيق استفاده شده كه بيشتر

دو نفر از  روايي صوري پرسشنامه توسط. ه بودند ها به صورت باز طراحي شد پرسش
بود  70/0و ضريب آلفاي كرونباخ براي شاخص انگيزش .  و تاييد شد  تدرست  متخصصان

تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار . باشد كه نشان دهنده پايايي قابل قبول مي
ميانگين، فراواني، درصد و مقايسه (و با بكارگيري آماره هاي توصيفي  spss19آماري 
  .انجام شد) ، ضريب همبستگي پيرسون و اسپيرمن) t-test(و استنباطي ) نميانگي

  نتايج و بحث
  يافته هاي توصيفي.الف

رشته تحصيلي، مقطع : توزيع فراواني و درصد فراواني متغيرهاي مختلف پژوهش كه شامل
تحصيلي، جنسيت، وضعيت شغل، نوع شغل و وضعيت تاهل  ميباشد، در نمونه مورد بررسي 

  .نشان داده شده است 1دول شماره در ج
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  هاي مستقل پژوهشدر گروه هاي مختلف بر اساس متغيرتوزيع فراواني نمونه مورد بررسي .1جدول 
  درصد فراواني گروه ها متغيرها

  رشته تحصيلي
  8/40  20 بهداشتيار دامپزشكي

  4/20  10 شيالت
  8/38  19 بهداشت غذا

  62  30 كارداني  مقطع تحصيلي
  38  19 شناسيكار

  7/44  21 زن  جنسيت
  3/55  26 مرد

  5/26  13 شاغل  وضعيت شغل
  5/73  36 غيرشاغل

  6/78  11 مرتبط با كشاورزي  نوع شغل
  4/21  3 غير مرتبط با كشاورزي

  3/65  32 مجرد  وضعيت تاهل
  7/34  17 متاهل

  
فاصله محل . با توجه به اينكه مركز آموزش عالي بعثت در شهر شيراز واقع شده است

سكونت دانشجويان تا محل تحصيل از اهميت زيادي برخوردار است كه مورد سنجش قرار 
وضعيت شغلي و تحصيلي پدران آنها و   گرفته است همچنين يافته هاي به دست آمده از

ارائه شده  2وضعيت اقتصادي دانشجويان  و فراواني گروه هاي سني آنان در جدول شماره 
 . است

  پژوهش زيع فراواني نمونه مورد بررسي در گروه هاي مختلف بر اساس متغيرهاي مستقلتو.2جدول
  درصد فراواني گروه ها متغيرها

  محل سكونت
  7/32  16 روستا

  9/44  22 شهرستان
  4/22  11 مركز استان

  2/53  25 مرتبط با كشاورزي  شغل پدر
  8/46  22 غير مرتبط با كشاورزي
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  وضعيت اقتصادي
  18  9 سطزير متو
  76  38 متوسط

  6  3 باالي متوسط

  تحصيالت پدر

  49  24 زير ديپلم
  7/32  16 ديپلم

  2/8  4 كارداني
  1/6  3 كارشناسي

  1/4  2  كارشناسي ارشد و دكتري

  گروه هاي سني
  7/91  44 سال30-19
  3/6  3 سال40-30
  1/2  1 سال40<

  
عيت تحصيلي دانشجويان بود كه نتايج يكي از مواردي كه مورد بررسي قرار گرفت وض

  . منعكس است 3بدست آمده در جدول 
  

  آمار توصيفي وضعيت تحصيلي دانشجويان.3جدول        

  ميانگين  وضعيت تحصيلي
انحراف 
  استاندارد

   حدبيشتر  حداقل

  5/19  63/11  01/2 14/16 معدل ديپلم
  97  4  41/13 8/59 واحد گذراندهشمار

  82/18  13  73/1 21/16 معدل تا كنون
                      

استفاده شد و ميانگين ) گزينه اي 5(به منظور سنجش هريك از انگيزه ها از طيف ليكرت 
نتايج نشان مي . مي باشد 5تا  1هاي بدست آمده براي هريك از سطوح انگيزشي  از اعداد

شاورزي داشته اند انگيزه ترين انگيزه اي كه دانشجويان براي تحصيل در رشته ك دهد كه مهم
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بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه انگيزه دانشجويان از . بوده است 58/3آرماني با ميانگين 
تحصيل در رشته كشاورزي ارتقاء سطح علمي خود به عنوان يك امر با ارزش و كمك به 

ن پس از آ. پيشرفت و توسعه كشور همچنين رشد اخالقي و ارزش هاي انساني بوده است
مي باشد كه اين نشان مي دهد كه پس از انگيزه هاي آرماني مواردي ) 94/2(انگيزه زيستي 

مهم در ايجاد انگيزه ادامه   هاي مانند كسب درآمد،كسب مدرك و شغل مناسب از عامل
كه شامل مواردي مانند جالب بودن رشته )53/2(انگيزه آرماني . تحصيل دانشجويان مي باشد

داراي ) 51/2(سبتر مي باشد نيز در رده سوم قرار دارد و انگيزه هويتيو اتخاذ همسر منا
به طور كلي مي توان نتيجه گرفت كه . پايين ترين ميانگين در ميان ديگر انگيزه ها است

ترين و انگيزه هويتي كم اهميت ترين انگيزه هاي دانشجويان گروه علوم  انگيزه آرماني مهم
ميانگين انگيزه . اي تحصيل در رشته كشاورزي بوده استدامي مركز آموزش عالي بعثت بر

است مي باشد و اين نشان مي  3بوده است كه زير متوسط انگيزه كه  89/2كل نيز برابر با
دهد كه به طور كلي دانشحويان داراي انگيزه زير متوسط يا پايين براي ادامه تحصيل در 

  )4جدول. (رشته كشاورزي مي باشند
  آمار توصيفي متغيرهاي انگيزش در نمونه مورد بررسي.4جدول          

  بيشينه كمينه انحراف استاندارد ميانگين انگيزه ها
  8/4  1  77/0 94/2 انگيزه زيستي
  8/3  2/1  68/0 51/2 انگيزه هويتي
  4/4  1  86/0 53/2 انگيزه آرماني
  5  1  93/0 58/3 انگيزه آرماني

  35/4 15/1  6/0 89/2 انگيزه كل
      1-5دامنه ميانگين               
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  نتايج آمار استنباطي- ب
محاسبات آماري استنباطي مورد بحث و   در اين بخش از پژوهش، يافته هاي به دست آمده از

ابتدا به مقايسه انگيزه هاي دانشجويان از نظر متغيرهاي مستقل پرداخته .بررسي قرار مي گيرد
هاي دانشجويان و متغير هاي مستقل مورد بحث  شده و سپس رابطه بين هر يك از انگيزه

به مقايسه انگيزه ) t-test(استيودنت  - در اين قسمت با استفاده از آزمون تي .قرار مي گيرند
جنسيت، وضعيت تاهل، وضعيت (هاي دانشجويان از نظر هر يك از متغيرهاي مستقل 

دست آمده مورد بحث و پرداخته شده و نتايج به ) اشتغال،مرتبط بودن شغل با كشاورزي
 .بررسي قرار مي گيرد

  
  مقايسه انگيزه هاي دانشجويان از نظر جنسيت

مقايسه انگيزه هاي تحصيل در رشته كشاورزي در دو گروه زن و مرد نشان ميدهد كه آنها 
نتايج بدست آمده نشان مي دهد هرچند انگيزه زيستي .داراي انگيزه هاي متفاوتي هستند

است اما اختالف معني داري بين اين دو  76/2باالتر اززنان با ميانگين  05/3مردان با ميانگين 
همچنين نتايج بدست آمده نشان مي دهد انگيزه . انگيزه زيستي وجود ندارد گروه از نظر

است ولي اختالف معني  4/2باالتر از انگيزه زنان با ميانگين  62/2هويتي مردان با ميانگين 
انگيزه آرماني از ديگر انگيزه هاي .داري بين اين دو گروه در انگيزه هويتي وجود ندارد

باالتر از  82/2ج نشان مي دهد كه انگيزه آرماني مردان با ميانگين مورد بررسي است كه نتاي
 05/0است واين دو گرو از نظر انگيزه آرماني در سطح  14/2انگيزه آرماني زنان با ميانگين 

از نظر انگيزه .داراي اختالف معني دار مي باشند و انگيزه آرماني مردان بيشتر از زنان است
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ع انگيزه ها نيز اختالف معني داري بين دو گروه مشاهده آرماني و به طور كلي مجمو
  )5جدول .(نشد

  مقايسه ميانگين انگيزه بين گروه هاي جنسيت.5جدول

  مرد زن  متغيرها
t sig  انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين 

  22/0  25/1  84/0  05/3 72/0 76/2 انگيزه زيستي
  29/0  08/1  59/0  62/2 8/0 4/2 انگيزه هويتي
  006/0 86/2*  84/0  82/2 77/0 14/2 انگيزه آرماني

  44/0  78/0  81/0  7/3 1/1 48/3 انگيزه آرماني
  05/0 99/1*  51/0  05/3 69/0 69/2 انگيزه كل

  05/0معني داري در سطح *    1-5دامنه ميانگين 
  

  مقايسه انگيزه هاي دانشجويان از نظر وضعيت اشتغال
يل در رشته كشاورزي دانشجويان دو گروه شاغل و غير شاغل نشان مقايسه انگيزه هاي تحص

  .مي دهد كه در انگيزه هاي مورد تحقيق بين دو گروه اختالف معني داري وجود ندارد
  مقايسه انگيزه هاي دانشجويان از نظر وضعيت تاهل

مي مقايسه انگيزه هاي تحصيل در رشته كشاورزي دانشجويان دو گروه مجرد و متاهل نشان 
 .دهد كه در انگيزه هاي مورد تحقيق بين دو گروه اختالف معني داري وجود ندارد

 مقايسه انگيزه هاي دانشجويان از نظر مقطع تحصيلي

مقايسه انگيزه هاي تحصيل در رشته كشاورزي در دو مقطع كارداني و كارشناسي نشان 
ده نشان مي دهد هرچند نتايج بدست آم.ميدهد كه آنها داراي انگيزه هاي متفاوتي هستند

 9/2باالتر ازكارداني با ميانگين  01/3انگيزه زيستي دانشجويان مقطع كارشناسي با ميانگين 
همچنين نتايج بدست آمده نشان مي دهد انگيزه . است اما اين اختالف معني داري نيست

مقطع كارداني باالتر از انگيزه دانشجويان  61/2هويتي دانشجويان مقطع كارشناسي با ميانگين 
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است ولي اختالف معني داري بين اين دو گروه در انگيزه هويتي وجود  45/2با ميانگين 
انگيزه آرماني از ديكر انگيزه هاي مورد بررسي است كه نتايج نشان مي دهد كه .ندارد

باالتر از انگيزه آرماني دانشجويان  79/2انگيزه آرماني دانشجويان مقطع كارداني با ميانگين 
داراي  05/0است واين دو گروه از نظر انگيزه آرماني در سطح  12/2كارشناسي با ميانگين

اختالف معني دار مي باشند و انگيزه آرماني دانشجويان مقطع كارداني بيشتر از دانشجويان 
از نظر انگيزه آرماني و به طور كلي نيز اختالف معني داري بين دو .مقطع كارشناسي است

  )6جدول.(شدگروه مشاهده ن
  مقايسه ميانگين انگيزه بين گروهاي مختلف مقطع تحصيلي.6جدول 

  كارشناسي كارداني  نوع انگيزه
t sig  انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين 

  63/0  48/0  82/0 01/3 75/0 9/2 انگيزه زيستي
  43/0  8/0  69/0 61/2 68/0 45/2 انگيزه هويتي
  006/0 86/2*  74/0 12/2 83/0 79/2 انگيزه آرماني

  42/0  8/0  78/0 71/3 0/1 49/3 انگيزه آرماني
  8/0  25/0  54/0 86/3 64/0 91/2 انگيزه كل

  05/0معني داري در سطح *    1-5دامنه ميانگين 
  مقايسه انگيزه هاي دانشجويان از نظرنوع شغل پدر 

ل پدر در دو گروه شغل مقايسه انگيزه هاي تحصيل در رشته كشاورزي دانشجويان با شغ
مرتبط با كشاورزي و غير مرتبط با كشاورزي نشان مي دهد كه در انگيزه هاي مورد تحقيق 

 .بين دو گروه اختالف معني داري وجود ندارد
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 مقايسه انگيزه هاي دانشجويان از نظر ارتباط شغل دانشجويان شاغل با كشاورزي

ورزي دانشجويان شاغل در دو گروه دانشجويان مقايسه انگيزه هاي تحصيل در رشته كشا
داراي شغل مرتبط با كشاورزي و غير مرتبط با كشاورزي نشان مي دهد كه در انگيزه هاي 

  .مورد تحقيق بين دو گروه اختالف معني داري وجود ندارد
به مقايسه انگيزهاي دانشجويان از نظر  ANOVAدر قسمت دوم با استفاده از آزمون 

پرداخته شده و ) محل زندگي ، رشته تحصيلي، وضعيت اقتصادي(غير هاي مستقلهريك از مت
  .نتايج بدست آمده مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد
  مقايسه انگيزه هاي دانشجويان از نظر محل زندگي

مقايسه انگيزه هاي تحصيل در رشته كشاورزي با محل زندگي دانشجويان نشان مي دهد كه 
ي سه گروه دانشجويان ساكن روستا،ساكن شهرستان و ساكن مركز هر چند انگيزه زيست

استان داراي ميانگين هاي متفاوت است اما اختالف معني داري ميان سه گروه دانشجويان 
در رابطه .ساكن روستا،ساكن شهرستان و ساكن مركز استان از نظر انگيزه زيستي وجود ندارد

ميان سه . ن سه گروه از نظر انگيزه وجود نداردبا انگيزه هويتي نيز تفاوت معني داري ميا
رغم تفاوت ميانگين انگيزه آرماني در سه گروه،    گروه دانشجويان از نظر انگيزه آرماني ،به

اما در مورد انگيزه آرماني ميانگين انگيزه دانشجويان ساكن .اختالف معني داري وجود ندارد
مي باشد 18/4جويان ساكن مركز استانو دانش28/3،دانشجويان ساكن شهرستان57/3روستا

اختالف معني داري  ميان دانشجويان ساكن شهرستان بادانشجويان مركز  05/0كه در سطح 
به اين صورت كه دانشجويان ساكن مركز استان انگيزه آرماني بيشتري .استان وجود دارد

بطه با انگيزه نسبت به دانشجويان ساكن شهرستان دارند ولي دانشجويان ساكن روستا در را
  )7جدول.(آرماني اختالف معني داري با دانشجويان ساكن شهرستان و مركز استان ندارند
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  مقايسه ميانگين ميزان انگيزه در بين  دانشجويان با محل سكونت مختلف.7جدول 
نوع 
  انگيزه

  مركز استان شهرستان روستا
F sig  انحراف ميانگين

انحراف ميانگين معيار
انحراف ينميانگ معيار

 معيار
 25/0  42/1  73/0  09/3  85/0  73/2  68/0  12/3  زيستي

 98/0 021/0  53/0  52/2  8/0  51/2  65/0  47/2  هويتي

 12/0  16/2  8/0  83/2  88/0  26/2  84/0  71/2  آرماني
 ab57/3 96/0 b28/3 93/0 a18/4  61/0 *79/3  03/0  آرماني

 10/0  41/2 48/0  15/3 63/0 69/2 61/0 97/2  كل
    05/0معني داري در سطح  *   1-5دامنه ميانگين 

  مقايسه انگيزه دانشجويان از نظروضعيت اقتصادي
مقايسه انگيزه تحصيل دانشجويان در رشته كشاورزي در سه گروه باوضعيت اقتصادي 
مختلف نشان مي دهد كه هرچند كه ميانگين انگيزه زيستي  در ميان گروه با وضعيت 

،گروه با وضعيت اقتصادي )9/2(،گروه با وضعيت اقتصادي متوسط)08/3(اقتصادي پايين 
اختالف وجود دارد ولي اختالف معني داري ازنظر انگيزه زيستي بين سه گروه )93/2(باال

از نظر ديگر انگيزه ها ،انگيزه هاي هويتي،آرماني،آرماني و انگيزه .مورد مقايسه وجود ندارد
  .سه گروه وجود نداردكل نيز اختالف معني داري  در ميان 

  مقايسه انگيزه دانشجويان از نظر رشته تحصيلي
مقايسه انگيزه تحصيل دانشجويان در رشته كشاورزي ميان سه گروه دانشجويان رشته هاي 
مختلف گروه علوم دامي نشان مي دهد كه در رابطه با انگيزه زيستي اگرچه ميانگين انگيزه 

هداشتيار دامپزشكي،شيالت و بهداشت مواد غذايي باهم زيستي در سه گروه دانشجويان رشته ب
در . متفاوت است اما رابطه معني داري ميان اين سه گروه از نظر انگيزه زيستي وجود ندارد

ميانگين انگيزه .رابطه با انگيزه هويتي نيز اختالف معني داري بين سه گروه وجود ندارد
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و در رشته بهداشت  28/3شته شيالت ، در ر53/2آرماني در رشته بهداشتيار دامپزشكي
اختالف معني  01/0در سطح ANOVAاست كه با توجه به نتايج آزمون   12/2موادغذايي 

داري در بين سه گروه وجود دارد به اين صورت كه ميان دانشجويان رشته شيالت با 
ود دارد دانشجويان رشته بهداشتيار دامپزشكي از نظر  انگيزه آرماني اختالف معني داري وج

ودانشجويان رشته شيالت داراي انگيزه آرماني بيشتري نسبت به دانشجويان رشته بهداشتيار 
ولي ميان دانشجويان رشته بهداشتيار دامپزشكي و بهداشت مواد غذايي . دامپزشكي هستند

بين دانشجويان رشته شيالت با . ازنظر انگيزه آرماني اختالف معني داري وجود ندارد
رشته بهداشت مواد غذايي نيز از نظر انگيزه آرماني اختالف معني داري وجود دانشجويان 

دارد ودانشجويان رشته شيالت داراي انگيزه آرماني بيشتري نسبت به دانشجويان رشته 
 01/0در رابطه با انگيزه آرماني نيز اختالف معني داري در سطح .بهداشت موادغذايي هستند

بدين صورت كه انگيزه آرماني دانشجويان رشته شيالت .دارد بين دانشجويان سه رشته وجود 
از همه بيشتر و پس از آن دانشجويان رشته بهداشت مواد غذايي باميانگين ) 24/4(با ميانگين

از .در رده سوم قرار دارد 15/3در رده دوم ورشته بهداشتيار دامپزشكي باميانگين  71/3
هداشتيار دامپزشكي و دانشجويان رشته شيالت نظرانگيزه آرماني ميان دانشجويان رشته ب

اختالف معني داري وجود دارد و انگيزه آرماني دانشجويان رشته بهداشتيار دامپزشكي از 
اما بين دانشجويان شيالت و بهداشت موادغذايي از نظر انگيزه .دانشجويان شيالت بيشتر است

ه بهداشتيار دامپزشكي و بهداشت بين دانشجويان رشت.آرماني اختالف معني داري وجود ندارد
موادغذايي نيز اختالف معني داري وجود دارد به اين صورت كه انگيزه آرماني دانشجويان 

  .)8جدول(رشته بهداشت موادغذايي بيشتر از بهداشتيار دامپزشكي است 
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  مقايسه ميانگين ميزان انگيزه در بين دانشجويان رشته هاي مختلف.8جدول

نوع 
  انگيزه

اشتياربهد
  بهداشت مواد غذايي  شيالت دامپزشكي

F sig  
انحراف  ميانگين

انحراف ميانگين معيار
انحراف  ميانگين معيار

  معيار
  73/0  3/0  82/0  01/3 75/0 02/3 79/0 83/2  زيستي
  66/0  41/0  69/0  61/2 64/0 48/2 73/0 41/2  هويتي
  a53/2 85/0 b28/3 6/0 a12/2  74/0  **46/7  002/0  آرماني
  a15/3 97/0 b24/2 66/0 b71/3  78/0  **81/5  006/0  آرماني

  08/0  62/2  54/0  86/2 35/0 25/3 71/0 73/2  كل
  01/0معني داري در سطح **   1-5دامنه ميانگين 

در قسمت سوم با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون و اسپيرمن به بررسي رابطه ميان 
واحد  رشته كشاورزي و متغير هاي مستقل سن،شمار انگيزه دانشجويان از ادامه تحصيل در

گذرانده،معدل  تا زمان تحقيق، معدل ديپلم و سطح تحصيالت پدر پرداخته شده است كه 
 .آمده است  نتايج آن در زير

  

با انگيزه ادامه تحصيل دانشجويان در ) واحد، معدل سن، شمار(رابطه ميان متغير هاي مستقل 
  رشته كشاورزي

رابطه معني  9ب همبستگي پيرسون و اسپيرمن نشان مي دهد كه با توجه به جدول نتايج ضري
واحد گذرانده،معدل تا زمان تحقيق، معدل ديپلم و تحصيالت  داري ميان متغير هاي سن ،شمار

پدر با متغير هاي انگيزشي يعني انگيزه زيستي، انگيزه هويتي، انگيزه آرماني، انگيزه آرماني 
گرچه بين برخي از متغيرها با برخي از انواع انگيزش رابطه وجود .د نداردو انگيزه كل وجو

معذالك اين آمار . كم آزمودني ها است  دارد، ولي معني دار نشدن آنها احتماال به دليل شمار
نشان مي دهد كه با افزايش سن انگيزه آرماني افراد نيز براي تحصيل در رشته كشاورزي 

  . انگيزه آرماني براي دانشجويان با معدل باالتر كاهش مي يابدهمچنين . افزايش مي يابد
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  هاي مستقل با انگيزه ادامه تحصيل دانشجويان در رشته كشاورزيهمبستگي ميان متغير. 9جدول

نوع انگيزه 
  دانشجويان

 )پيرسون(سن
واحد گذرانده   شمار

  )پيرسون(
معدل تا االن 

  )پيرسون(
معدل ديپلم    

  )رسونپي(
 تحصيالت پدر

  )اسپيرمن(
rsig r sig r sig r  sig  r sig 

  017/09/0 46/0 - 39/011/0 -13/0 23/0 -18/0 16/0 2/0  زيستي
  046/075/0 49/0  58/01/0 -08/0 05/0 3/0 73/0-04/0  هويتي
  58/0 08/0 66/0 - 17/006/0 - 21/0 46/0 11/0 42/0 11/0  آرماني
  5/0- 09/0 99/0 - 61/001/0 08/0 73/0 - 05/0 12/0 22/0  آرماني

  025/086/0 57/0 - 48/008/0 -1/0 8/0 04/0 22/0 17/0  كل
  

در مورد رابطه ميان متغير هاي انگيزش نتايج نشان مي دهد كه بين انگيزه زيستي با انگيزه 
باالتر  رابطه مثبت و معنا داري وجود دارد يعني هر چه انگيزه زيستي 05/0هويتي در سطح 

همچنين بين انگيزه زيستي با انگيزه هاي آرماني،آرماني و .باشد انگيزه هويتي نيز باالتر است
در مورد ديگر انگيزه ها و .رابطه مثبت و معني داري وجود دارد 01/0انگيزه كل در سطح 

  )10جدول.(روابط آنها با يكديگر نيز نتايج مشابه نتيجه باال است
  گي ميان انگيزهاي مختلف دانشجويان براي ادامه تحصيل رابطه همبست.10جدول  

  كل  آرماني  آرماني هويتي زيستيانگيزه دانشجويان
r sig r sig r sig  r  sig  r sig

  -  -  -  -  - - - - - 1  زيستي
  -  -  -  -  - - - 1 02/0 31/0*  هويتي
  -  -  -  -  - 1 39/004/0**38/0006/0**  آرماني
  -  -  -  45/0001/01** 42/002/0**45/0001/0**  آرماني

  -  8/0001/01**76/0001/0**68/0001/0**71/0001/0**  كل
 
  01/0معني داري در سطح **    05/0معني داري در سطح *  
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   نتيجه گيري و پيشنهادها

نتايج نشان مي دهد كه ميانگين انگيزه آرماني در ميان دانشجويان ازديگر انگيزه ها بيشتر 
وده است همچنين به طور كلي انگيزه دانشجويان براي ادامه تحصيل در رشته كشاورزي ب

عالوه بر اين در ميان برخي از گروه ها از نظر انگيزه هاي  .پايين تر از حد متوسط مي باشد
افزايش انگيزه دانشجويان   با توجه به يافته هاي اين تحقيق براي.مختلف اختالف وجود دارد 

  : ي زير ارائه مي شود لكرد مركز آموزش عالي بعثت شيراز پيشنهادهاو بهبود عم
بيشتر از انگيزه آرماني زنان است  82/2با توجه به اينكه انگيزه آرماني مردان با ميانگين -1

پيشنهاد مي شود كه براي ايجاد عالقه بيشتر به رشته تحصيلي و باال رفتن عملكرد دانشجويان 
رائه شود كه دانشجويان از فراگيري آن لذت ببرند و ارتباط بيشتري مرد دروس به گونه اي ا

ها شده و عالقه به رشته را در  با طبيعت داشته باشند كه اين باعث شادي و بهبود روحيه آن
  .آنان بيشتر مي كند

از  79/2نتايج نشان مي دهد كه انگيزه آرماني دانشجويان مقطع كارداني با ميانگين -2
با توجه به اين نتيجه پيشنهاد مي شود كه دروس .طع كارشناسي بيشتر است دانشجويان مق

مقطع كارداني به گونه اي ارائه شوند كه كار هاي عملي و ارتباط با طبيعت در آن بيشتر 
باشد در نتيجه احساس رضايت و خوشنودي بيشتري را در دانشجويان اين مقطع ايجاد كند و 

  .ها را باالتر ببرد انگيزه آن
از آنجايي كه ميانگين انگيزه آرماني دانشجويان از ديگر انگيزه ها بيشتر بوده است -3

به گونه اي مطالب را ارائه دهند و در رابطه با رشته تحصيليشان   پيشنهاد مي شود كه استادان
به آنان اطالعات بدهند تا دانشجويان احساس كنند كه براي جامعه و پيشرفت كشورشان 

اشند همچنين از ارزش و اهميت رشته هاي كشاورزي براي توسعه كشور سودمند مي ب
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آگاهي پيدا كنند و تحصيل در رشته كشاورزي را به عنوان يك امر با ارزش تلقي كنند همه 
  .اينها باعث ايجاد رغبت و عالقه بيشتر به رشته در دانشجويان مي شود

ورزي به طور كلي از متوسط پايين تر با توجه به اينكه انگيزه ادامه تحصيل در رشته كشا-4
پيشنهاد ميشود براي افزايش انگيزه در دانشجويان رشته هاي علوم دامي كاربرد )89/2(است

ها همچنين كاربردي بودن رشته ونياز جامعه به كاردان هاي اين  اين رشته ها و اهميت آن
  .رشته براي دانشجويان توضيح داده شود

يزه آرماني دانشجويان  ساكن مركز استان نسبت به دانشجويان نتايج نشان داد كه انگ -5
ساكن شهرستان بيشتر است اين نشان مي دهد كه انگيزه دانشجويان ساكن مركز استان از 
ادامه تحصيل در رشته كشاورزي باال بردن درك و شعور و ارزشهاي اخالقي خود همچنين 

يشنهاد مي شود كه تالش كرد تا اين در نتيجه پ. كمك به توسعه و پيشرفت كشورشان است
هاي كشاورزي مي توانند كمك  باور در دانشجويان به وجود آيد كه با تحصيل در رشته

  .شاياني به توسعه كشور خود بكنند
يار  با توجه به اينكه انگيزه آرماني دانشجويان رشته شيالت بيشتر از دانشجويان بهداشت-6

هاي  پيشنهاد مي شود كه دروس رشته شيالت با روش دامپزشكي وبهداشت مواد غذايي است
جالب و عملي ارائه شود تا دانشجويان از فراگيري آن لذت ببرند و عالقه بيشتري به رشته 

  .خود پيدا كنند
نتايج نشان داد كه انگيزه آرماني دانشجويان رشته بهداشت مواد غذايي از دانشجويان رشته -7

ذايي بيشتر است اين نشان مي دهد كه دانشجويان اين رشته با هاي شيالت و بهداشتيار مواد غ
انگيزه كسب علم به عنوان يك  امر با ارزش و كمك به توسعه كشور وارد اين رشته شده 

شان و نقش آن در توسعه كشور را تشريح  ها اهميت رشته تحصيلي اند در نتيجه بايد براي آن
  .كرد
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افزايش انگيزه دانش آموزان به ادامه تحصيل در   ايشود كه بر به طور كلي پيشنهاد مي -8
رشته هاي كشاورزي بايد اهميت رشته هاي كشاورزي و نياز جامعه به اين رشته ها براي 
پيشرفت و توسعه كشور در ميان دانش آموزان در مدارس، همچنين در جامعه با استفاده از 

ابطه با رشته كشاورزي در جامعه نادرستي كه در ر  تبليغات مناسب تشريح شود تا ديدگاه
وجود دارد از بين برود و رشته كشاورزي جايگاه اصلي خود را در جامعه بازيابد، افراد با 
عالقه و انگيزه بيشتري در اين رشته ادامه تحصيل دهند و عالوه بر اينكه انگيزه هاي زيستي 

وارد رشته هاي كشاورزي و هويتي دانشجويان ارضاء شود با انگيزه هاي آرماني و آرماني 
  .شوند

 

 سپاسگزاري

ن و دانشجويان مركز آموزش عالي بعثت شيراز كه  در جمع آوري اطالعات با ما از مسئوال
  .همكاري كردند صميمانه سپاسگزاريم

  

  منابع مورد استفاده
 . ران دختر و پسمقايسه انگيزه تحصيل در رشته كشاورزي بين دانشجوي). 1376( .غ ،و زماني ، .اخشي جهرمي، ب .1

  .565تـا  551. ص. دانشگاه عالمه طباطبايي، : تهران.. ص753 .رانيمجموعه مقاالت نخستين سمينار آموزش عالي در ا
بررسي انگيزه تحصيل دانشجويان رشته هاي كشاورزي دانشگاه ). 1388. (، و شهيدي زندي، ك.بخشي جهرمي، ا .2

  .2شماره .5جلد. وزش كشاورزي ايرانعلوم ترويج و آم. كاربردي كرمان-جامع علمي
بررسي وضعيت تحصيلي دانشجويان كشاورزي دانشگاه تهران و ). 1382. (، و  منصورفر،ك.، ايرواني، ه.حجازي، ي .3

  .559- 569، ص 3، شماره 34مجله علوم كشاورزي ايران، جلد. نقش ضوابط گزينش در موفقيت آنها
امل موثر بر انگيزه تحصيلي دانشجويان كارشناسي ارشد دانشگاه بررسي عو). 1380. (، و  حسيني، م.رضايي، س .4

  .آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران و پرديس كشاورزي دانشگاه تهران
پژوهش و برنامه ريزي در . كارايي آموزش عالي متاثر از اهداف و برنامه تحصيلي دانشجويان).1378. (زماني، غ .5

  .75-95،ص 1378، زمستان آموزش عالي
مجله علوم اجتماعي و انساني . انتخاب آگاهانه و تحصيل در رشته كشاورزي). 1381. (، وآزادي، ح.زماني، غ .6

  .2.، شماره18، دوره دانشگاه شيراز
بررسي و مقايسه نگرش دانشجويان سال اول و چهارم دانشكده ). 1380. (، و شريعت زاده، ح.ظريفيان، ش .7

 .703- 718، ص4، شماره32، جلد مجله علوم كشاورزي ايران. رشته تحصيليكشاورزي دانشگاه تهران نسبت به 
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