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  چکيده

  
پژوهش حاضر با هدف بررسي نگرش دانشجويان تحصيالت تكميلي كشاورزي پيرامون حرفه 

جامعه . باشد همبستگي مي‐ ق از نوع توصيفياين تحقي. كشاورزي به عنوان شغل آتي انجام شده است

 آماری مورد نظر شامل دانشجويان تحصيالت تكميلي دانشكده كشاورزي دانشگاه تربيت مدرس 
)٣٥٦N= ( گيري تصادفي ساده به عنوان نمونه آماري   نفر به روش نمونه١٤٣هستند كه از اين ميان تعداد

ب نظرات متخصصان و اساتيد ترويج و آموزش روايي محتوايي پرسشنامه با كس. انتخاب شدند

ضرايب اعتبار پرسشنامه با انجام آزمون . كشاورزي مورد بررسي و اصالحات الزم صورت گرفت

هاي دانشجويان به دست   براي ديدگاه٩٣/٠ تا ٨٧/٠ بين SPSSافزار  آهنگي نيز با استفاده از نرم پيش

دانشجويان پيرامون شغل آتي خود در سطح % ٧/١٩كلي دهد كه نگرش  هاي توصيفي نشان مي يافته. آمد

» بسيار خوب«در سطح % ٢/٤و مابقي » خوب«در سطح % ٥/٢٧، »متوسط«در سطح % ٦/٤٨، »ضعيف«

هاي  نتايج تحليل همبستگي نشان داد كه بين متغيرهاي تجربه فعاليت كشاورزي و ديدگاه. قرار دارند

شجويان با ديدگاه رفتاري آنان پيرامون آينده شغلي خود اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و آموزشي دان

اي به شيوه المبداي ويلكز نيز نشان  نتايج تحليل تفكيكي مرحله. داري وجود دارند ارتباط مثبت و معني

هاي فرهنگي، اجتماعي و آموزشي به عنوان مهمترين  داد كه متغيرهاي تجربه فعاليت كشاورزي و ديدگاه

از كل پاسخگويان را بر مبناي توابع % ٩/٧١اند ديدگاه رفتاري  ه در مجموع توانستهعوامل متمايز كنند

توان   عالوه، با معادالتي كه از اين تحليل به دست آمد مي به. بندي كنند تشخيص به درستي طبقه

  .بيني كرد كه فرد مورد نظر به كدام طبقه از ديدگاه رفتاري تعلق دارد پيش

  
 ش، حرفه كشاورزي، شغل آتي، دانشجوي تحصيالت تكميلي، رفتار، نگر:هاي كليدي واژه

  .آموزش عالي                         

  
  مقدمه
هاي عمده اقتصادي است  بخش كشاورزي يكي از بخش

هاي بالقوه و بالفعل  كه به دليل برخورداري از پتانسيل
شمار، سهمي بسزا در توسعه اقتصادي كشور به خصوص  بي

در همين راستا، بحران اشتغال به . ه اشتغال دارداز ديدگا
رويه جمعيت كشور در دهه اخير از جمله  دليل رشد بي

رود كه الزم است به طور جدي  مسايل مهمي به شمار مي

. ريزان و سياستگذاران كشور قرار گيرد مورد توجه برنامه
تر است كه به دليل  ضرورت توجه به اين امر زماني شفاف

يالت عالي در مراكز آموزش عالي كشور در توسعه تحص
هاي اخير و در نتيجه افزايش ميزان عرضه نسبت به  سال

تقاضا، موجب شده است كه پديده بيكاري در سطح 
  ).۸، ۶(كردگان دانشگاهي رواج يابد  تحصيل

آموختگان كشاورزي در سطح  شرايط فعلي بيكاري دانش
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  ۱۳۸۶، ۱، شماره ۳۸‐۲مجله علوم کشاورزي ايران، دوره   ۲

نتايج . طلبد  ميانديشي بسيار ايران به نحوي است كه چاره
نشان داد كه تعداد ) ۱۳۷۷(طرح تحقيقاتي محسنين 

هاي كشاورزي در دو دهه گذشته با  آموختگان رشته دانش
هاي فزاينده به شدت رو به توسعه بوده است، به طوري  نرخ

 هزار نفر ۱۱۵ بين ۱۳۹۰شود در سال  بيني مي كه پيش
و آموخته بدون اشتغال در جستجوي كار مناسب  دانش

، ۱۲(در تحقيقات متعددي . مرتبط با رشته كشاورزي باشند
آموختگان كشاورزي را   نرخ بيكاري در گروه دانش نيز) ۱۳

. دانند آموختگان دانشگاهي باالترين نرخ مي در بين دانش
اين در حالي است كه ايجاد اشتغال در بخش كشاورزي 

  ). ۱۳(تر است  هاي صنعت و خدمات پايين نسبت به بخش
هاي مختلف از  مطالعات متعددي به وسيله سازمان

ريزي، سازمان تحقيقات،  جمله سازمان مديريت و برنامه
آموزش و ترويج كشاورزي، سازمان نظام مهندسي كشاورزي 

ها در مورد اشتغال و بيكاري  و منابع طبيعي و نيز دانشگاه
اين تحقيقات نشان دادند كه افزايش . صورت گرفته است

ختگان بدون تناسب با نيازهاي بخش كشاورزي و آمو دانش
عدم وجود قانون و مقررات براي بكارگيري آنان باعث شده 

، ۲(است تا مشكل بيكاري براي آنان به مرحله بحراني برسد 
بنابراين، چنانچه تغييرات ). ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۰، ۸، ۶، ۳

ساختاري در بخش كشاورزي و بخش آموزش عالي انجام 
ينده نه چندان دور، كشور در زمينه ايجاد فرصت نگيرد، در آ

  .شغلي براي نيروي كار اين بخش دچار بحران خواهد بود
در مسير انتقال به شرايط نوين و متغير تكنولوژي و 

هاي فلسفي، علمي، فرهنگي،  صنعت در هزاره سوم كه بنيان
هاي عميق  اجتماعي و اقتصادي جوامع دچار دگرگوني

 بشري از ساختارهاي صنعتي و خواهد شد و جوامع
افزارانه به شرايطي كامالً مبتني بر جنبش  اقتصادي سخت

هاي  دهند، جوامع با چالش افزاري تغيير ماهيت مي نرم
در اين . متعدد ناشي از چنين تغييراتي مواجه خواهند شد

تواند در انطباق، هماهنگي و اعتدال  رابطه، نظام آموزشي مي
  ).۹( نوين نقش مهمي را ايفا كند مجدد جوامع با شرايط

 نشان دادند نگرش مثبت )۲۶، ۲۲ ،١(محققان 
تواند تأثير مهمي بر دانشجويان نسبت به شغل آتي مي

به . بهبود عملكرد و پيشرفت تحصيلي آنان داشته باشد
هاي  در تحقيق خود، از شاخص) ۱۳۷۶(طوري كه اميري 

 آينده شغلي هاي دانشجويان كشاورزي را از مهم دلواپسي
آنان مسايل اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و آموزشي عنوان 

تحقيقات متعددي نيز نشان دادند كه نگرش . كرد
، ۱۷، ۱۵، ۷(هاي اقتصادي  دانشجويان تحت تأثير ديدگاه

  ، اجتماعي )۲۸، ۲۷، ۲۲، ۲۱، ۱۸، ۱۷(، فرهنگي )۲۸، ۲۲
  ،۱۵(و رفتاري ) ۲۵، ۲۳، ۱۶(، آموزشي )۲۴، ۱۹، ۱۶، ۷(

به عالوه، . آنان قرار دارند) ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۱، ۱۸  ،۱۷، ۱۶
  هاي اقتصادي مطالعات انجام شده نشان دادند كه ديدگاه

، ۱۵(، اجتماعي )۲۷، ۱۸، ۱۷(، فرهنگي )۲۶، ۲۱، ۱۸، ۱۷(
 توانندمي) ۲۵، ۲۱، ۱۵(و آموزشي ) ۲۶، ۲۴، ۱۹، ۱۸، ۱۷

. ر دهندديدگاه رفتاري دانشجويان را تحت تأثير قرا
ميزان ) ۲۲ ،۲۱، ۱۹  ،۱۸، ۱۷(همچنين بسياري از محققان 

تأثير تجربه فعاليت كشاورزي دانشجويان را در نگرش آنان 
، ۲۲، ۲۱، ۱۶(برخي از مطالعات . مثبت ارزيابي كرده بودند

نيز بين سن، جنسيت، معدل تحصيلي و مقطع ) ۲۴
 داري به دستتحصيلي با نگرش دانشجويان رابطه معني

  .آوردند
هاي متنوع افراد از جمله  در مجموع شناخت ديدگاه

توان با  ضروريات اساسي است كه از طريق مطالعه آنها مي
ها و  ريزي و اتخاذ سياست اي آشنا شد و به برنامه هر جامعه

اين به . تدابير الزم جهت رهبري و اداره آن پرداخت
تن اي در ساخ ها كه نقش عمده خصوص در مورد دانشگاه

به . كند كنند، اهميت خاصي پيدا مي آينده فرد ايفا مي
هاي اقتصادي، فرهنگي،  طوري كه اهتمام به ديدگاه

اجتماعي و آموزشي دانشجويان از جمله وظايف و 
هاي دانشگاهي  هاي تعريف شده و مورد قبول نهاد مسئوليت

براي ارتقاء ديدگاه رفتاري آنان پيرامون آينده شغلي در 
بنابراين، هدف اصلي اين پژوهش بررسي . باشدميكشاورزي 

نگرش دانشجويان تحصيالت تكميلي دانشكده كشاورزي 
دانشگاه تربيت مدرس پيرامون حرفه كشاورزي به عنوان 

  :اهداف اختصاصي اين تحقيق عبارتند از. شغل آتي است
اي دانشجويان  هاي شخصي و حرفه  توصيف ويژگي‐

 رشته كشاورزي؛
بندي دانشجويان از لحاظ دارا بودن  ه تعيين گرو‐
  .هاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، آموزشي و رفتاري ديدگاه
 تعيين ميزان همبستگي بين عوامل تأثيرگذار بر ‐
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ديدگاه رفتاري دانشجويان تحصيالت تكميلي كشاورزي 
 پيرامون حرفه كشاورزي به عنوان شغل آتي؛

بر حسب هاي دانشجويان   بررسي مقايسه ديدگاه‐
 بين تحقيق؛ و برخي متغيرهاي پيش

در آزمون تحليل تفكيكي ( تعيين معادالت تشخيص ‐
 دانشجويان بر حسب تعلق به  بيني براي پيش) اي مرحله
 مورد نظر ديدگاه رفتاري پيرامون حرفه كشاورزي به  گروه

عنوان شغل آتي بر اساس مهمترين متغيرهاي متمايز كننده 
 .تحقيق
 

  ها مواد و روش

است؛ زيرا، از  1 همبستگي‐تحقيق حاضر از نوع توصيفي
پردازد و از سوي ديگر، ميزان  ها مي يك سو به توصيف آماره

بين و مالك را تعيين و نوع رابطه بين متغيرهاي پيش
جامعه آماري اين پژوهش را تنها دانشجويان . نمايد مي

هاي كارشناسي ارشد و دكتري  شاغل به تحصيل در دوره
گانه دانشكده كشاورزي دانشگاه  هاي آموزشي چهارده روهگ

تربيت مدرس تشكيل دادند كه حداقل دو نيمسال را 
در اين تحقيق دانشجويان ). N=۳۵۶( بودند  گذرانده

گيري  غيرشاغل در بخش مرتبط با كشاورزي به روش نمونه
با . هاي آماري انتخاب شدند  به عنوان نمونه2تصادفي ساده

 نفر ۱۲۶ به تعداد  ز فرمول كوكران حجم نمونهاستفاده ا
-در اين زمينه، براي باال بردن دقت اندازه. تعيين شده بود

  ).n=۱۴۳( نفر افزايش يافت ۱۴۳گيري اين رقم به  
ابزار تحقيق پرسشنامه بود كه از شش بخش تشكيل 

هاي  در بخش اول الي پنجم به سنجش نوع ديدگاه. شده بود
، ) گويه۱۵(، اجتماعي ) گويه۹(، فرهنگي ) گويه۷(اقتصادي 
دانشجويان نسبت به )  گويه۹(و رفتاري )  گويه۹(آموزشي 

حرفه كشاورزي به عنوان شغل آتي اختصاص داشت كه از 
هاي هر يك از هاي داده شده به گويهحاصل جمع پاسخ

. ها و كسب ميانگين، ميزان ديدگاه افراد به دست آمد بخش
اي افراد  هاي شخصي و حرفه يآخرين بخش به ويژگ

بخش اول تا پنجم پرسشنامه بر اساس . اختصاص داشت
 

                                                                              

1. Descriptive-Correlation 
2. Simple Random Sampling 

در (طيف پنج قسمتي ليكرت از بسيار كم تا بسيار زياد 
هاي اين تحقيق را  متغير. سنجيده شد) ۴دامنه صفر الي 

هاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، آموزشي و  نوع ديدگاه
اورزي به عنوان شغل رفتاري دانشجويان پيرامون حرفه كش

سن، : اي دانشجويان شامل هاي شخصي و حرفه آتي و ويژگي
-محل سكونت، جنسيت، تجربه فعاليت كشاورزي در بخش

هاي خصوصي و دولتي، مقطع تحصيلي، معدل ليسانس، 
. وضعيت ليسانس، تعهد شغلي و وضعيت تأهل تشكيل دادند

ت متخصصان  ابزار تحقيق با استفاده از نظرا3روايي محتوايي
پس از چند مرحله  و اساتيد ترويج و آموزش كشاورزي

 نيز با 4اعتبار پرسشنامه. اصالح و بازنگري به دست آمد
 نفر از دانشجويان كه خارج ۲۵ به 5آهنگي انجام آزمون پيش

 مورد تأييد 6از جمعيت نمونه بودند، با آزمون كرونباخ آلفا
 تا ۸۷/۰ مختلف بين هاي مقدار آلفا براي ديدگاه. قرار گرفت

دهد سؤاالت از اعتبار بااليي   به دست آمد كه نشان مي۹۳/۰
  .برخوردار است

  
  نتايج

  اي دانشجويان هاي شخصی و حرفه ويژگي

ها ميانگين سن افراد مورد مطالعه را   نتايج پردازش داده 
بيش از . دهد نشان می۴۴/۲ سال با انحراف معيار ۸۵/۲۵

در % ۲۹در شهر و مابقي %) ۷۱(طالعه نيمی از افراد مورد م
دانشجويان، دختر و مابقي % ۸/۶۴حدود . روستا ساکن بودند

%) ۲/۵۵(بيش از نيمي از افراد مورد مطالعه  .پسر بودند
 %۷/۴۴اظهار داشتند تجربه فعاليت كشاورزي ندارند و تنها 
اكثريت . افراد مورد مطالعه در اين زمينه فعاليت داشتند

نبود فرصت و نداشتن مهارت و توانايي كافي را پاسخگويان 
. از داليل عدم تجربه در فعاليت كشاورزي ذكر كردند

در دانشگاه %) ۴/۹۴(همچنين بيشتر افراد مورد مطالعه 
در دانشگاه آزاد اسالمي %) ۶/۵(دولتي و تعداد كمي از آنان 

در جامعه مورد . تحصيالت كارشناسي خود را گذرانده بودند
 

3. Content Validity 
4. Reliability 
5. Pilot Test 
6. Cronbach’s Alpha 
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دانشجويان در مقطع كارشناسي ارشد و % ۸/۷۳بررسي 
 . در مقطع دكتري شاغل به تحصيل بودند%) ۲/۲۶(مابقي 
  هاي متفاوت ازلحاظ دارا بودن ديدگاه دانشجويان بندي گروه

هاي اقتصادي،  بندي دانشجويان از لحاظ ديدگاه گروه
فرهنگي، اجتماعي، آموزشي و رفتاري بر مبناي دامنه امتياز 

ندي نمرات آنان در پنج سطح با فواصل برابر تقسيم ب و دسته
 ميزان فراواني سطوح، ميانگين، انحراف معيار، ۱جدول . شد

هاي اقتصادي، فرهنگي،  بندي ديدگاهو رتبه۱ضريب تغييرات
اجتماعي، آموزشي و رفتاري و در مجموع نگرش دانشجويان 

  . دهد دانشكده كشاورزي دانشگاه تربيت مدرس را نشان مي
   ديدگاه اقتصادي دهدها نشان مي به طوري كه يافته

انحراف  (۲۹/۱۷با ميانگين )  نفر۵۶(ها  آزمودني% ۳/۳۹
)  نفر۴۸(پاسخگويان % ۸/۳۳، ديدگاه آموزشي )۷۸/۵=معيار

و ديدگاه فرهنگي ) ۰۳/۷=انحراف معيار (۳۲/۱۸با ميانگين 
انحراف  (۲۹/۱۷با ميانگين )  نفر۴۷(پاسخگويان % ۳/۳۳
» متوسط«پيرامون شغل آتي خود در سطح ) ۶۹/۷=عيارم

   كه ديدگاه رفتاريدهدها نشان مي اما يافته. قرار دارند
پيرامون شغل آتي خود با )  نفر۵۲(دانشجويان % ۴/۳۶

» خوب«در سطح ) ۱۳/۸=انحراف معيار (۶۸/۲۰ميانگين 
 كه ديدگاه اجتماعي دهدها نيز نشان مي يافته. قرار دارند

انحراف  (۲۴/۲۹با ميانگين )  نفر۵۴(نشجويان دا% ۳۸
در مجموع . قرار دارند» ضعيف«در سطح ) ۷۴/۱۴=معيار

ديدگاه كلي پاسخگويان نسبت به حرفه كشاورزي به عنوان 
 در ۱۸/۳۲ و انحراف معيار ۳۶/۱۰۱شغل آتي با ميانگين 

% ۷/۱۹به طوري كه نگرش . ارزيابي شدند» متوسط«سطح 
بسيار « آينده شغلي خود در سطح دانشجويان پيرامون
در % ۵/۲۷، »متوسط«در سطح % ۶/۴۸، »ضعيف و ضعيف

قرار » بسيار خوب«در سطح %) ۲/۴(و مابقي » خوب«سطح 
                                                                               

                                                                              

1  .Coefficient of Variation 

هاي دانشجويان نتايج  بندي ديدگاههمچنين در رتبه. دارند
دهد كه بيشترين اهميت به ديدگاه اقتصادي و  نشان مي

ي در ارتقاء نگرش آنان كمترين اهميت به ديدگاه اجتماع
   .نسبت به شغل آتي داده شده است

  همبستگي متغيرها با يكديگر
هاي سن، معدل ليسانس، تجربه فعاليت كشاورزي  متغير
هاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، آموزشي و  و ديدگاه

 بودند ۲اي هاي فاصله رفتاري با همديگر كه تماماً از نوع داده
 به روش دو ۳ستگي پيرسوناز طريق آزمون ضريب همب

براي توصيف شدت همبستگي .  سنجيده شدند۴متغيري
) ١٩٧١(از الگوي معروف به قراردادهاي ديويسبين متغيرها 
‐ ۰۹/۰بر اساس اين الگو ضرايب همبستگي كه استفاده شد 

متوسط، = ۳۰/۰‐۴۹/۰ضعيف، = ۱۰/۰‐۲۹/۰جزيي، = ۰۱/۰
خيلي قوي =  و باالتر۷۰/۰نسبتاً قوي و = ۵۰/۰‐۶۹/۰

 ميزان همبستگي متغيرها ۲جدول شماره  .شوندتوصيف مي
بر اساس . دهد داري آنها را نشان مي با همديگر و سطح معني

نتايج حاصل از اين تحليل، از لحاظ آماري نتوانستيم ثابت 
ها  هاي آزمودنيكنيم بين سن و معدل ليسانس با ديدگاه

 . داري وجود داردهمبستگي معني
 بين تجربه دهدحليل همبستگي نيز نشان مينتايج ت

  هاي اقتصادي  و ديدگاه) = ۵۲۸/۰r(فعاليت كشاورزي 
)۲۶۷/۰ =r( فرهنگي ،)۵۹۴/۰r =( اجتماعي ،)۴۶۶/۰r = ( و

ها ارتباط  با ديدگاه رفتاري آزمودني )= ۵۱۶/۰r(آموزشي 
 ميزان. وجود دارد% ۱داري در سطح  آماري مثبت و معني

) ۱۹۷۱(كور بر اساس قراردادهاي ديويس هاي مذ همبستگي
، »نسبتاً قوي«، »ضعيف«، »نسبتاً قوي«به ترتيب در حد 

 .شوند توصيف مي» نسبتاً قوي«و » متوسط«
 

2. Interval Data 
3 . Pearson Product Moment Correlation 
4 . Bivariate 

 
  )n=۱۴۳(ها نسبت به حرفه كشاورزي به عنوان شغل آتي  بندي دانشجويان از لحاظ دارا بودن ديدگاه  گروه‐۱جدول 

 سطح ديدگاه  رتبه  د  ج  ت  ب  الف
انحراف   ميانگين  (%)درصد پاسخگويان   نوع ديدگاه

  معيار
ضريب 
دامنه امتياز  ماكزيمم  مينيمم (%)تغييرات 

  ۰‐۳۶  ۳۲  ۳  ۳/۳۹  ۱۳/۸  ۶۸/۲۰  ۶/۱۲  ۴/۳۶  ۶/۳۳  ۸/۹  ۷/۷  ديدگاه رفتاري  ۳
  ۰‐۲۸  ۲۸  ۲  ۴/۳۳  ۷۸/۵  ۲۹/۱۷  ۹/۱۷  ۴/۲۳  ۳/۳۹  ۶/۱۶  ۸/۲  ديدگاه اقتصادي  ۱
  ۰‐۳۶  ۳۴  ۴  ۳/۳۸  ۰۳/۷  ۳۲/۱۸  ۶/۷  ۱/۳۳  ۸/۳۳  ۱/۲۴  ۴/۱  يديدگاه آموزش  ۲
  ۰‐۳۶  ۳۶  ۲  ۷/۴۴  ۶۹/۷  ۲۹/۱۷  ۸/۷  ۴/۲۳  ۳/۳۳  ۱/۲۴  ۳/۱۱  ديدگاه فرهنگي  ۴
  ۰‐۶۰  ۵۶  ۵  ۴/۵۰  ۷۴/۱۴  ۲۴/۲۹  ۱۲  ۹/۱۶  ۷/۱۹  ۳۸  ۴/۱۳  ديدگاه اجتماعي  ۵
  ۰‐ ۱۹۶  ۱۸۰  ۳۱  ‐  ۱۸/۳۲  ۳۶/۱۰۱  ۲/۴  ۵/۲۷  ۶/۴۸  ۵/۱۵  ۲/۴  ديدگاه كلي  ‐

 بسيار خوب= دخوب و = جمتوسط، = تضعيف، = ببسيار ضعيف، = الف: توجه



  ٥  ...نگرش دانشجويان تحصيالت تکميلی کشاورزی پيرامون حرفه کشاورزی : شاهرودی و همکاران 

  

 )Bivariate)۱۴۳=n همبستگي آزمون در متغيرها بين داريمعني سطح و همبستگي ضرايب ‐۲ جدول
  داري سطح معني/ يكديگر با متغيرها همبستگي ميزان

 ٨  ۷ ٦ ٥  ٤  ۳  ۲  ۱  متغيرها

١٢٣/٠ ‐١٠٤/٠ ١١٦/٠ ‐٠٥٢/٠ ‐٠٣٦/٠ ١٩٩/٠* ‐٠٣٦/٠ ١ 
 سن. ١

 ١٤٩/٠ ٢٢٤/٠ ١٧٨/٠ ٥٤٢/٠ ٦٨٦/٠ ٠١٨/٠ ٦٨٦/٠ 

 ٢٤١/٠  ١‐ ** ٠٣٩/٠ ١٣٦/٠ ٠٥١/٠ ٠٤٤/٠ ١٠٥/٠‐ 
 معدل ليسانس. ٢

   ٦٥٩/٠ ١٢٦/٠ ٥٦١/٠ ٦٢١/٠ ٢٢٨/٠ ٠٠٥/٠ 

  ١ ۵۶۰/۰ ٣۶۰/٠ ***٢٩١/٠ *** ١٨۰/٠ * ٥٢٨/٠ *** 
 تجربه فعاليت كشاورزي. ٣

   ٠٠٠/٠ ٠٣٣/٠ ٠٠٠/٠ ٠٠٠/٠ ٥/٠ 

   ٣٣ ٠٦٤/٠ ١۰/٠ *** ٢٢٤/٠ ** ٢٦٧/٠ ** 
 ديدگاه اقتصادي. ٤

       ٠٠١/٠ ٠٠٧/٠ ٠٠٠/٠ ٤٥/٠ 

    ٣٣ ١۰/٠ *** ۳۳۵/۰ *** ٥٩٤/٠ *** 
 ديدگاه فرهنگي. ٥

      ٠٠٠/٠ ٠٠٠/٠ ٠٠٠/٠ 

     ٢٥٧/٠ ١ ** ٥١٦/٠ *** 
 ديدگاه آموزشي. ٦

      ٠٠٠/٠ ٠٠٢/٠ 

      ٤٦٦/٠ ١ *** 
 ديدگاه اجتماعي. ٧

        ٠٠٠/٠ 

 ١        ديدگاه رفتاري. ٨
*: P≤٠٥ /٠         **: P ≤ ٠/٠١         ***: P ≤ ٠/٠۰١                                                 

 
هاي هاي دانشجويان با متغيرمقايسه ميانگين ديدگاه

  بين پيش

هاي متغيرهاي مالك  براي بررسي مقايسه ميانگين
هاي اقتصادي، فرهنگي، آموزشي، اجتماعي و  ديدگاه(

جنسيت، محل (بين تحقيق  هاي پيش با متغير) رفتاري
سكونت، تعهد شغلي، وضعيت تأهل، وضعيت تحصيلي 

استيودنت و تيهاي از آزمون) ليسانس و مقطع تحصيلي
نتايج اين . يو براي دو گروه مستقل استفاده شدندويتنيمن

-نتايج نشان مي.  درج شده است۳ماره بررسي در جدول ش
هاي ديدگاه اقتصادي دانشجويان پسر  كه بين ميانگيندهد

هاي دولتي و آزاد  دانشگاه هايو دختر و همچنين ليسانسيه
% ۵اسالمي نسبت به آينده شغلي خود در سطح اطمينان 

هاي لذا فرض). P>۰۵/۰(داري وجود دارند  اختالف معني
هاي صفر كه حاكي از عدم   و فرضآماري مربوط تأييد
  .ها در متغيرهاي مذكور بودند، رد شدند اختالف آزمودني

نتايج آزمون براي ديدگاه فرهنگي نيز تنها در مورد 
 دار شد بين محل سكونت و جنسيت معنيمتغيرهاي پيش

) ۰۱/۰<P .( همچنين نتايج آزمون براي ديدگاه رفتاري
بين جنسيت  متغير پيشدانشجويان كشاورزي تنها در مورد

اما نتايج نشان ). P>۰۵/۰(داري به دست آمد  اختالف معني
بين گانه متغيرهاي پيشهاي دو گروه بين ميانگيندهدمي

هاي آموزشي و اجتماعي دانشجويان تحقيق از لحاظ ديدگاه
داري وجود  نسبت به آينده شغلي خود هيچ اختالف معني

 ).P<۰۵/۰(ندارند 
  



  ۱۳۸۶، ۱، شماره ۳۸‐۲مجله علوم کشاورزي ايران، دوره   ۶

  بين تحقيقهاي دانشجويان بر اساس متغيرهاي پيش  ديدگاه نتايج مقايسه ميانگين ‐۳جدول 
  نوع ديدگاه رفتاري اجتماعي آموزشي فرهنگي اقتصادي

  n X  n X  n X  n X  n X  بينمتغيرهاي پيش
 ٤٥/١٨ ٥١ ٥٨/٢٩  ٤٩ ٩/١٧ ٥١ ٧١/١٤ ٤٩ ٤٥/١٧ ٥١  زن :جنسيت

 ٩١/٢١ ٩٢ ٠٦/٢٩ ٩٣ ٥٥/١٨ ۹۲ ٦٦/١٨ ٩٢ ٠٨/١٥  ۹۲ مرد 
t ٤٨/٢* ١٧/٠ ‐٥٢/٠ ‐٩٨/٢** ٣٩/٢*  محاسبه شده‐  

 ٠١٤/٠ ٨٦/٠ ٦/٠ ٠٠٣/٠ ٠١/٠  داريسطح معني
 ٦٤/٦٩ ١١٤ ٠٢/٧١ ١١٣ ٥٥/٧٢ ۱۱۴ ٩٩/٦٥ ١١٢ ٢١/٧٥ ۱۱۴ شهر  :محل سكونت

 ٢٨/٨١ ٢٩ ٣٨/٧٣ ٢٩ ٨١/٧٤ ٢٩ ٣٦/٩٠ ٢٩ ١٦/٦٤  ٢٩ روستا 
Z٣٥/١ ‐٢٧/٠ ‐٢٦/٠ ‐٨٦/٢**  ‐٢٦/١   محاسبه شده‐ 

 ١٧/٠  ٧٨/۰ ٧٩/٠ ٠٠٤/٠ ٢٠٤/٠  داريسطح معني
 ٧٥/٢٠ ١٠١ ٩٨/٢٧ ١٠٠ ١٥/١٨ ١٠١ ٩٦/١٦ ٩٩ ٩٣/١٥  ۱۰۱ خير  :تعهد شغلي

 ٤٢/٢٠ ٣٨ ٧٤/٣١ ٣٨ ٢١/١٨ ٤٠ ٦٨/١٦ ٣٨ ٧٦/١٥ ٤٠ بله 
t ٢١/٠ ‐١٨/٠١ ‐٠٥/٠ ‐٠١/٠ ١٥/٠  محاسبه شده 

 ٨٣/٠ ٢٣/٠ ٩٥/٠ ٩٨/٠ ٨٧/٠  داريسطح معني
 ٣٣/٢٠ ١٠٨ ٩٥/٢٨ ١٠٧ ٤٣/١٨  ١٠۶  ٦٨/١٦  ١٠٦ ٧٩/١٥ ١٠۶ مجرد  :وضعيت تأهل

  ٧٧/٢١ ٣٥ ١٤/٣٠ ٣٥  ٠١/١٨  ٣٧ ١٤/١٩  ٣٥  ٢٩/١٦ ٣٧ متأهل 
t ٩١/٠ ‐٣٦/٠ ٣١/٠ ‐٦٤/١ ‐٤٤/٠  محاسبه شده‐  

 ٣٦/٠ ٧١/٠ ٧٥/٠ ١/٠ ٦٥/٠ داريسطح معني
 ١٩/٦٩  ٨ ٤٤/٧٨  ٨ ٦٠  ٨ ٢٥/٨٣  ٨ ٥/٣٩  ٨ زادآ  :وضعيت ليسانس

 ١١/٧١ ١٣٥ ٠٢/٧٠ ١٣٥ ٧١/٧٢ ١٣٥ ١٩/٦٩ ١٣٥ ٩٣/٧٣ ١٣٥ دولتي 
Z١٢/٠ ‐٥٧/٠ ‐٨٤/٠ ‐٩٦/٠ ‐٢٨/٢*   محاسبه شده‐ 

 ٨٩/٠ ٥٦/٠ ٣٩/٠ ٣٣/٠ ٠٢/٠  داريسطح معني
مقطع 

  :صيليتح
 ٥٥/٢٠ ١٠٥ ٣٤/٢٩ ١٠٦ ٢١/١٨ ١٠٥ ٨٣/١٦ ١٠٥ ٣١/١٦  ١٠٥  ارشدكارشناسي

 ٠٣/٢١ ٣٨ ٩٧/٢٨ ٣٦ ٦٣/١٨ ٣٨ ٦٣/١٨ ٣٦ ٨٢/١٤ ٣٨ دكترا 
t ٣٠/٠ ١١/٠ ‐٣١/٠ ‐٢١/١ ٣٧/١  محاسبه شده‐ 

 ٧٥/٠ ٩٠/٠ ٧٥/٠ ٢٢/٠ ١٧/٠  داريسطح معني
   *: P≤٠

                                                                              

/ ٠٥         **: P ≤ ٠/٠١          
 

بيني آزمودني بر حسب  ل تفكيكي براي تعيين پيشتحلي
   مورد نظر ديدگاه رفتاري تعلق به گروه
بيني دانشجويان از لحاظ تعلق به گروه مورد  براي پيش

نظر ديدگاه رفتاري نسبت به شغل آتي به عنوان متغير 
با متغيرهاي ) داراي مقياس ترتيبي (1بندي شده گروه

                                                                               
ها با استفاده از روش  حت تفكيك، ديدگاه رفتاري آزمودنيبراي ارتقاي ص.  1

 Interval of Standard Devation(فاصله انحراف معيار از ميانگين 
from the Mean (بندي شد به چهار طبقه تقسيم و به شرح ذيل رتبه : 

 A ≤ Mean – Sd :ضعيف =۱

عدل ليسانس، تجربه بين اين تحقيق شامل سن، م پيش
هاي اقتصادي، فرهنگي، آموزشي  فعاليت كشاورزي و ديدگاه

اي از تجزيه و تحليل  و اجتماعي به عنوان متغيرهاي فاصله
نتايج ). ۱۱( بهره گرفته شد 2تفكيكي به روش گام به گام

دهد كه تنها   نشان مي۴اين تحليل در جدول شماره 
 

 Mean‐ Sd < B ≤ Mean :متوسط =۲
 Mean < C ≤ Mean + Sd :خوب =۳
 Mean + Sd ≤ D :خيلي خوب =۴
2 . Step-by-Step Discriminant Analysis 



  ٧  ...نگرش دانشجويان تحصيالت تکميلی کشاورزی پيرامون حرفه کشاورزی : شاهرودی و همکاران 

هاي فرهنگي،  دگاهمتغيرهاي تجربه فعاليت كشاورزي و دي
آموزشي و اجتماعي به عنوان مهمترين عوامل متمايز كنندة 

ها در چهار گام وارد مدل تحليل  طبقات رفتاري آزمودني
اطالعات . تفكيكي و ساير متغيرها از مدل حذف شدند

دهد كه ديدگاه رفتاري   نشان مي۶مندرج در جدول شماره 
اند، به  ندي شدهب از كل پاسخگويان به درستي طبقه% ۹/۷۱

طوري كه نتايج اين بررسي بر مبناي مقادير محاسبه شده 
.  آورده شده است۱دار در شکل شماره  توابع تشخيص معني

همچنين، بر اساس مقدار ثابت و ضرايب متغيرهاي وارد 
 را ۲ و ۱توان توابع تشخيصي   مي۵شده در جدول شماره 

علق به طبقه بيني دانشجويان بر حسب ت براي توصيف پيش
لذا با قرار دادن . مورد نظر ديدگاه رفتاري به شرح زير نوشت

مشخصات هر فرد جامعه در هر كدام از توابع تشخيصي 
بيني نمود كه ديدگاه رفتاري فرد مورد نظر به  توان پيش مي

 .كدام طبقه تعلق دارد

  

Z(۱, ۲)= Constant + a(x۱) + b(x۲) + c(x۳) + d(x۴) 
Z۱, Z۲ = ۲ و ۱ير توابع تشخيص  مقاد  

متغيرهای  = x1, x2 , x3, x4؛ Constant= عدد ثابت 
ضرايب   = a, b, c, d آمده است؛  ۵معادله که در جدول 

 . متغيرهای معادله
Z٦٦٦/٣ =١‐  + ٢٥٤/٠ (x١) + ٠٦٤/٠ (x٢) + ٠٦١/٠ (x٣) 
+ ٠٢٥/٠ (x٤)      ۱(تابع(  
Z٠٠٨/٢ =٢‐  ‐ ٢٥١/٠ (x١) + ٠٤٢/٠ (x٢) + ٠٤٩/٠ (x٣) 
+ ٠٣٨/٠ (x٤)     ۲(تابع(  

 
تعيين عوامل براي  خالصه نتايج مدل تحليل تفكيكي ‐۴جدول 

  متمايز كننده ديدگاه رفتاري دانشجويان نسبت به شغل آتي
سطح 
داري معني

F  
 محاسبه شده

المبداي 
 گام  متغير  ويلكز

تجربه فعاليت كشاورزي ۵۳۲/۰ ۷۱/۳۳ ٠٠٠/٠ ۱  
  ۲ نگيديدگاه فره ۴۲۴/۰ ۳۵/۲۰ ٠٠٠/٠
  ۳ ديدگاه اجتماعي ۳۶۱/۰ ۹۱/۱۵ ٠٠٠/٠
  ۴ ديدگاه آموزشي ۳۱۸/۰ ۴۱/۱۳ ٠٠٠/٠

  . در هر گام متغيرهايي وارد گرديد كه حداقل المبداي ويلكز را داشت*
 و حداكثر آن براي ۰۵/۰ براي ورود به معادله Fداري   حداقل معني**

  . در نظر گرفته شد۱۰/۰خروج از معادله  
  

داري توابع تشخيصي  يب متغيرها و سطح معني ضرا‐۵جدول 
بيني دانشجويان بر حسب تعلق به گروه مورد نظر  براي پيش

  ديدگاه رفتاري
 )۳Z (۳تابع )۲Z (۲تابع  )۱Z( ۱تابع   بينهاي پيش متغير

 ‐٣٤٢/٠ ‐٠٠٨/٢ ‐٦٦٦/٣  عدد ثابت
 ٠١٥/٠ ‐٢٥١/٠ ٠/٢۴۵)۱x( تجربه فعاليت كشاورزي

 ‐١٠٦/٠ ٠٤٢/٠ ٠٦٤/٠ )۲x( ديدگاه فرهنگي
 ١٢١/٠ ٠٤٩/٠ ٠٦١/٠ )۳x( ديدگاه اجتماعي
 ‐٠٠٢/٠ ٠٣٨/٠ ٠٢٥/٠ )۴x( ديدگاه آموزشي
  ۶/۱  ۸/۹  ۶/۸۸  درصد واريانس
  ۰۲۹/۰  ۱۷۷/۰  ۵۹۹/۱  المبداي ويلكز

  ۲۹۹/۳  ۸۵۸/۲۱  ۷۴۸/۱۳۰  اسكور كاي
  ۱۹۲/۰  ۰۰۱/۰  ۰۰۰/۰  داري سطح معني

  

 
ي پاسخگويان بر مبناي  ترسيم سطوح ديدگاه رفتار‐۱شکل

  دار مقادير توابع تشخيصي معني
 

 برای تعيين صحت تفکيک بندي  نتايج طبقه‐۶جدول 
  )n=۱۳۹(پاسخگويان 

درصد   ۱  ۲ ۳ ۴
تصحيح

جمع
  تعداد پاسخگويان

  :بيني بر مبناي پيش
 سطح ديدگاه رفتاري

 )۱(ضعيف   ۱۲  ۶  ۰  ۰  ۱۸  ۷/۶۶
  )۲(متوسط   ۱  ۳۴  ۹  ۰  ۴۴  ۳/۷۷
  )۳(خوب   ۲  ۱۲  ۴۰  ۵  ۵۹  ۸/۶۷
  )۴(خيلي خوب   ۰  ۰  ۴  ۱۴  ۱۸  ۸/۷۷
    درصد كل  ۹/۷۱
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  بحث
اين مطالعه، نگرش دانشجويان تحصيالت تكميلي 
دانشكده كشاورزي دانشگاه تربيت مدرس را نسبت به حرفه 
كشاورزي به عنوان شغل آتي و رابطه متغيرهاي تأثيرگذار 

جويان نسبت به نگرش مثبت دانش. كندبر آن را ارزيابي مي
شغل آتي به عنوان يك عامل مهم براي موفقيت دانشجويان 

هاي آنان در  بعد از فراغت از تحصيل تأثير مهمي بر فعاليت
هاي  كه توسعه ديدگاهبه طوري). ۴(بخش كشاورزي دارد 

اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، آموزشي و رفتاري دانشجويان 
هاي ش آنان در زمينهبه عنوان عامل كليدي در ارتقاء نگر

مربوط به مديريت مزرعه، خوداشتغالي، توانايي شغلي و 
تواند تأثير رضايت، عملكرد، موفقيت و پيشرفت تحصيلي مي

  . مثبتي داشته باشند
هاي اين تحقيق نشان داد حدود نيمي از يافته

دانشجويان داراي نگرش در سطح متوسطي نسبت به شغل 
بنابراين، ضعف دانشجويان در . آتي خود در كشاورزي دارند

مسايل فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، آموزشي و رفتاري مانع 
. از ارتقاء نگرش آنان پيرامون آينده شغلي خود شده است

بر اين باور بودند كه علت ) ۱۹۹۲(سكتيني و همكارانش 
ديدگاه منفي دانشجويان آموزش عالي نسبت به حرفه 

گان كشاورزي، تجربه فعاليت آموختكشاورزي، بيكاري دانش
-اندك كشاورزي دانشجويان و ناآگاهي آنان از دامنه فرصت

  .باشدهاي متنوع خوداشتغالي در بخش كشاورزي مي
هاي ها نشان داد اكثر دانشجويان ديدگاهبررسي ديدگاه

و ديدگاه اجتماعي » متوسط«اقتصادي، فرهنگي و آموزشي 
د، در حالي كه نسبت به شغل آتي خود دارن» ضعيفي«

ارزيابي » خوب«ديدگاه رفتاري اكثر دانشجويان در سطح 
اين مطلب نياز دانشجويان را به ارتقاء سطح . شدند
هاي اقتصادي، فرهنگي، آموزشي و اجتماعي در  ديدگاه

دهد كه بايد مورد توجه مسؤالن و  زمينه كشاورزي نشان مي
 وضعيت اندركاران قرار گيرد كه دانشجويان بتوانند دست

بهبود بخشيده و » متوسط«و » ضعيف«خود را از سطح 
هاي اقتصادي،  در تحقيقات مشابهي ديدگاه. توسعه دهند

فرهنگي و اجتماعي اكثريت دانشجويان پيرامون حرفه 

). ۲۸ و ۱۸، ۱۷(كشاورزي در سطح خوب ارزيابي شدند 
هاي حاصل از تحقيقات قبلي شود يافتهبنابراين مالحظه مي

نيز در ) ۱۳۷۷(صدر . ايج اين مطالعه ناموزون استبا نت
هاي دانشجويان رشته پزشكي نشان داد اغلب  بررسي ديدگاه

ها آينده شغلي خود را از لحاظ اقتصادي و اجتماعي  آزمودني
هاي تحقيق نيز يافته. كنند توصيف مي» ضعيف«در سطح 

نشان داد كه اهميت كمتري به ديدگاه اجتماعي دانشجويان 
ها در ارتقاء نگرش آنان نسبت به شغل بت به ساير ديدگاهنس

  .آتي داده شده است
نشان داد بين سن و معدل نتايج تحليل همبستگي 

داري وجود  ها رابطه معني هاي آزمودني ليسانس با ديدگاه

توان اين  هاي سن و معدل ليسانس مي لذا براي متغير. ندارد

 از نظر سن و معدل ها گونه استنباط كرد كه چون آزمودني

اند، تأثير  تقريباً همگن و در يك محدوده مشخص قرار داشته

به هر حال الزم . دار نشده است ها معني  ديدگاه آنها در متغير

است براي اطمينان بيشتر تحقيقات بيشتري در اين زمينه 

نشان داد بين هاي تحقيق  همچنين يافته. صورت گيرد

هاي اقتصادي، فرهنگي،  گاهتجربه فعاليت كشاورزي و ديد

ها ارتباط  اجتماعي و آموزشي با ديدگاه رفتاري آزمودني

از اين مطلب چنين . داري وجود دارد آماري مثبت و معني

شود كه هر قدر بر ميزان تجربه فعاليت  استنباط مي

هاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و  كشاورزي و ديدگاه

ود، ديدگاه رفتاري آموزشي دانشجويان كشاورزي افزوده ش

بنابراين لزوم . يابد آنان پيرامون آينده شغلي خود ارتقاء مي

ها براي افزايش مهارت و توانايي  افزايش اين ديدگاه

دانشجويان در اشتغال در بخش كشاورزي بعد از فراغت از 

تواند به آينده شغلي آنان داشته  تحصيل كمك مؤثري مي

يرهاي تجربه فعاليت برخي از مطالعات بين متغ. باشند

، ۱۷(هاي اقتصادي  ، ديدگاه)۲۱ و ۱۹  ،۱۸، ۱۷(كشاورزي 

، ۱۷(، اجتماعي )۲۹ و ۲۷، ۱۸، ۱۷(، فرهنگي )۲۶ و ۱۸

با ديدگاه رفتاري ) ۱۶ و ۱۵(و آموزشي ) ۲۴، ۱۹، ۱۸

  . داري به دست آوردنددانشجويان رابطه مثبت و معني

يجاد ديدگاه تحقيقات متعددي نيز نشان دادند كه براي ا
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رفتاري مثبت در فراگيران آموزش عالي كشاورزي نسبت به 
، يادگيري ۱هاي سطح باال بايد بر مهارت آينده شغلي خود مي

بر مبناي .  در آنان تأكيد كرد۲محوري  و يا شايستگي۱تجربي
بايد افزون بر كسب دو بعد  اين راهبردها، دانشجويان مي

كه همانا دانش نظري و علمي دانش، به دانش سومي 
. )۱۶ و ۵(است، مجهز شوند ) ۳دانش براي بودن(سازگاري 

هاي آموزش عالي كشاورزي توجه  لذا ضرورت دارد در برنامه
  .بيشتري به اين مورد مبذول شود

هاي بين ميانگينها نشان داد نتايج مقايسه ميانگين
ديدگاه اقتصادي دانشجويان پسر و دختر و همچنين 

هاي دولتي و آزاد اسالمي نسبت به دانشگاه  هايليسانسيه
بر اساس . داري وجود دارند آينده شغلي خود اختالف معني

، دانشجويان دختر در مقايسه با دانشجويان پسر از  اين يافته
ديدگاه اقتصادي باالتري نسبت به آينده شغلي خود 

لذا، اين مطلب ناهمگن بودن اين دو گروه را . برخوردار بودند
) ۱۷ و ۴(اين در حالي است كه محققان . دهد  مينشان

اند كه دانشجويان پسر نسبت به دانشجويان دختر از  دريافته
همچنين . ميزان ديدگاه اقتصادي باالتري برخوردار هستند

اين امر براي وضعيت تحصيلي ليسانس بدين دليل بود كه 
تعداد دانشجويان داراي مدرك ليسانس دانشگاه آزاد 

نتايج آزمون . ر اين دانشكده بسيار كم بوده استاسالمي د
 بينپيشبراي ديدگاه فرهنگي نيز تنها در مورد متغيرهاي 

در مورد جنسيت . دار شد محل سكونت و جنسيت معني
 

هايي هستند كه در برگيرنده تفكر  هاي سطح باال مهارت  مهارت.١
  .گيري است انتقادي، حل مسأله، تفكر خالق، استدالل و تصميم

كه از ) Experiential Learning(مدل اساسي يادگيري تجربي .  1
 توسعه يافته است، داراي چهار مرحله اساسي )Kolb(سوي كلب 

تجارب واقعي هر : توان چنين توصيف كرد اين چهار مرحله را مي. است
شود و به خلق  فرد كه به وسيله مشاهدات و مالحظات او پيگيري مي

هايي را  در نهايت، اين مفاهيم نظريه. انجامد مفاهيم كلي و مجرد مي
گيرد و به نوبه   مورد آزمايش قرار ميكنند كه در آينده ريزي مي پايه

 .شود خود به تجربه جديد گذاشته مي
 Competency(محوري  نظور از شايستگي. 2

Development ( ،آن است كه فراگيران طي دوره تحصيلي خود
ها  هايي را كسب كنند تا براي انجام فعاليت ها و نگرش ها ويژگي مهارت

   . الزم آماده و مهيا شوندو وظايف شغلي خود در حد استاندارد
3 . Knowledge for Being 

با اين يافته تحقيق مطابقت ) ۲۷، ۳(مطالعات انجام شده 
همچنين نتايج آزمون براي ديدگاه رفتاري دانشجويان . دارد

جنسيت اختالف  بينپيش تنها در مورد متغير كشاورزي
توان استنباط كرد كه  بنابراين مي. داري به دست آمد معني

دانشجويان پسر نسبت به دانشجويان دختر از ميزان ديدگاه 
) ۱۶، ۱۵(محققان . تري برخوردار هستند رفتاري مثبت

  .كنندبررسي و صحت اين يافته تحقيق را تأييد مي
  

  پيشنهادها
دانشجويان اظهار كردند كه تجربه % ۲/۵۵از آنجا كه ) ۱

توان انتظار داشت كه آنان  فعاليت كشاورزي ندارند، نمي
بدون تجربه فعاليت كشاورزي پس از فراغت از تحصيل، 

لذا . توان و مهارت كافي در توليدات كشاورزي داشته باشند
شود در طول دوران تحصيل دانشجويان به  توصيه مي

هاي كشاورزي و  ي تعاوني دانشجويي در دانشكدهها فعاليت
هاي تئوريكي توجه  هاي كاربردي در كنار آموزش آموزش

  .الزم معطوف گردد
دار بين  با توجه به همبستگي مثبت و معني) ٢
هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و آموزشي با  ديدگاه
اي از شود كه دامنه  رفتاري دانشجويان پيشنهاد مي ديدگاه

هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و آموزشي را در ژگيوي
ها كنار ديدگاه رفتاري آنان توسعه دهند؛ چرا كه اين ويژگي

هاي تحصيلي و درسي مؤسسات آموزش  كمتر در برنامه
 لزوم توجه به اين ،بنابراين. گيرد عالي مورد توجه قرار مي
 تواند با بهبود نگرش دانشجويانامر در آموزش عالي مي

هاي  نسبت به آينده شغلي خود موجب توسعه شايستگي
مورد نياز آنان براي ورود به بازار كار كشاورزي و همچنين 

  .انگيزش به اشتغال در مناطق روستايي باشد
براي ارتقاي ديدگاه اجتماعي دانشجويان پيشنهاد ) ٣
هاي خود اشتغالي، اندازي فعاليتگردد به حمايت از راه مي

آموختگان رات با يكديگر در جهت جذب دانشهماهنگي ادا
كشاورزي و توجه بيشتر دولت به بخش كشاورزي از طريق 

گيران و  همچنين تصميم. هاي تشويقي اقدام شود سياست
آوري،  ريزان مراكز دانشگاهي نيز خود را به جمع برنامه

پردازش و نشر مستمر و مؤثر اطالعات بازار كار كشاورزي 
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با فراهم كردن يك بانك اطالعاتي جامع، مقيد بدانند و 
هاي كالن اين  دانشجويان را در معرض تحوالت و گرايش

  .بازار متغير قرار دهند
براي ارتقاي ديدگاه آموزشي دانشجويان پيشنهاد ) ٤
هاي آموزش عالي شود به بهبود وضعيت كلي برنامه مي

هاي نوين  هاي كاربردي، روش كشاورزي از جمله آموزش
س، امكانات و تجهيزات كمك آموزشي و تناسب دروس تدري

همچنين . كشاورزي با نيازهاي شغلي بيشتر اهميت دهند
هاي  ريزي مربوط به محتوي دوره در طراحي و برنامه

تحصيلي از مشاركت صاحبان صنايع، كارفرمايان و 
كارشناسان مسايل اقتصادي و صنعتي استقبال و با انجام 

هاي مشترك زمينه هماهنگي و  شيافتن مطالعات و پژوه
  .تبادل نظر بين اين دو نهاد مهم تقويت شود

براي ارتقاي ديدگاه اقتصادي دانشجويان پيشنهاد ) ۵
هاي مربوط به امور و شود ادراك آنان را در زمينه مي

ايجاد و . هاي اقتصادي در بخش كشاورزي باال ببرند پديده
و كارآفريني براي هاي متنوع خود اشتغالي اهميت به فرصت

هاي آموختگان كشاورزي، رفع ضعف رفع بيكاري دانش
موجود اقتصادي، تقويت تجربه فعاليت كشاورزي دانشجويان 

هاي كشاورزي دانشجويي، مطالعه مستمر از طريق تعاوني
تحوالت بازار كار و بهبود در ارايه تسهيالت كشاورزي 

  .تواند به ارتقاي اين ديدگاه كمك كند مي
 براي ارتقاي ديدگاه فرهنگي دانشجويان پيشنهاد )۶
ها و نقش   بخش كشاورزي در مقايسه با ديگر بخشگرددمي

-آموختگان در جوامع كشاورزي و ارزش هر چه بهتر دانش
  .هاي آنها بيشتر مد نظر قرار گيرد

 ديدگاه رفتاري دانشجويان كشاورزي كه يبراي ارتقا) ٧
 به شود توصيه ميباشد،  ميهاي دانشگاهيمقوله اصلي نهاد

هاي لزوم افزايش تجارب فعاليت كشاورزي و ديدگاه
به . اهميت داده شوداقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و آموزشي 

 ديدگاه يند به ارتقانتواطوري كه اين عوامل تأثيرگذار مي
تواند لذا، اين مي. رفتاري دانشجويان به شغل آتي منجر شود

هاي مختلف دانشجويان را در زمينههاي  ق و توانايييعال
  .كشاورزي و به ويژه تحصيلي باال ببرد

هاي دانشجويان  ديدگاهشود  در نهايت، پيشنهاد مي) ۸
هاي  دوره كارشناسي نيز به همين ترتيب بررسي و با ديدگاه

واصله از دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري مقايسه و 
  .وجوه توافق و افتراق آنها مشخص شود
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