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  پسر نسبت به رشته کشاورزيتحلیل نگرش دانشجویان دختر و 

  ) پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران:مطالعه موردي(

  

حسین شعبانعلی فمی
  

 و فاطمه شفیعی
  

  

  31/4/87:  و تاریخ پذیرش مقاله 20/6/86: تاریخ وصول مقاله 

  

  چکیده

ـ                  شاورزي در  هدف این تحقیق تحلیل نگرش دانشجویان دختر و پسر کشاورزي نـسبت بـه رشـته ک

 -روش ایـن تحقیـق پیمایـشی و از نـوع توصـیفی      . پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران بـود      

اند که از    نفر از دانشجویان دختر و پسر پردیس مذکور بوده         1677جامعه آماري تحقیق    . باشد  همبستگی می 

. ناسب به عنوان نمونه انتخاب شـدند     اي تصادفی با انتساب مت    گیري طبقه  نفر به روش نمونه    236این تعداد،   

 نفر از اساتید و متخصـصان تـرویج و آمـوزش کـشاورزي              14روایی محتوایی پرسشنامه با کسب نظرات       

براي تعیین پایایی درونـی مقیـاس سـنجش         . دانشگاه تهران مورد بررسی و اصالحات الزم صورت گرفت        

رابطه بین سـاعات  .  برآورد شد 8/0ر آن معادل    نگرش از ضریب اعتبار آلفاي کرونباخ استفاده شد که مقدا         

. دار بـود کار با رایانه توسط دانشجویان مورد مطالعه و نگرش آنها نسبت به رشته کشاورزي منفی و معنـی       

ه رشـته      رابطه بین اولویت رشته کشاورزي در انتخاب رشته دانشجویان مورد مطالعه و نگرش آنها نسبت ـب

نتایج حاصل از تحلیل عاملی نگرش دانشجویان نسبت به رشته کـشاورزي   . دار بود کشاورزي منفی و معنی   

به تفکیک دختر و پسر نشان داد که مهمترین عامل شکل دهنده نگرش دانشجویان  پسر نـسبت بـه رشـته                      

کشاورزي انگیزه به پیشرفت و موفقیت در رشته کشاورزي و  در مورد دانـشجویان دختـر قابلیـت تـامین                     

روانی چون  احساس لذت از مطالعۀ دروس تخصصی رشته، استفاده از اطالعات حاصل              - نیازهاي روحی 

  . در زندگی شخصی و ارضاي نیازهاي روحی و روانی بود

  

  نگرشرشته کشاورزي، ،  دانشجویان کشاورزي، دانشگاه تهران:کلمات کلیدي 

                                               
*

پردیس کشاورزي و منابع طبیعی،  اقتصاد و توسعه کشاورزي، دانشکده ،آموزش کشاورزي ، گروه ترویج وتادیاراس - 

!!)fami2001@yahoo.com( و )hfami@ut.ac.ir( ایران - ، تهراندانشگاه تهران

**
پردیس کشاورزي و منابع کده اقتصاد و توسعه کشاورزي،  دانش،آموزش کشاورزي  گروه ترویج و، کارشناس ارشد-  

  )نویسنده مسئول مکاتبات()fashafiee@ut.ac.ir( ایران -دانشگاه تهران، تهران طبیعی، 
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  مقدمه

بدون توجه امروزه دستیابی به توسعه پایدار

در تربیت نیروي انسانی به نقش آموزش عالی 

چون بخش ). 26(باشد  کیفی مورد نیاز مقدور نمی

 اشتغال، تولید ناخالص در تأمینکشاورزي 

نیاز داخلی، مواد خام صنایع و مواد غذایی مورد

در تحقق اهداف توسعه نقش دارد لذا جامعه 

توسعه کشاورزي ). 13 (اهمیت زیاد داردپایدار 

هاي انسانی این مایهمندي از سرنیز مستلزم بهره

هاي بخش است که از طریق انواع آموزش

اي و عالی توسعه یافته و در ترویجی، فنی و حرفه

گیرد خدمت فرآیندهاي توسعه این بخش قرار می

هاي اساسی  آموزش کشاورزي از پایهپس). 26(

هاي در آموزش. توسعه کشاورزي پایدار است

ها و دانش توسعه مهارتعالوه بر کشاورزي باید 

. فراگیران، زمینه بهبود نگرش آنها نیز فراهم گردد

اگر فراگیران نگرش مناسبی نسبت به ادامه 

هاي کشاورزي نداشته باشند، تحصیل در رشته

ها و توان انتظار داشت که توسعه مهارتنمی

ها بررسی. دانش آنها در سطح عالی صورت پذیرد

هاي گروه در موجودهاي دهد که تفاوت نشان می

هاي  برنامهمؤثر بودنتواند بر مردان و زنان می

  نشانمطالعات ). 19 ( تأثیر داشته باشدتوسعه

شرایط حصول شغل که زنان و مردان در دهد می

  فاوتاین ت). 29 و 23، 4(یکسانی ندارند 

تواند ناشی از نگرش نامطلوب در این دو گروه می

 الزم هايباشد و ضرورت دارد از طریق آموزش

ها این مشکل برطرف ژه در سطح دانشگاه ویبه

 نگرش به معنی آمادگی ذهنی و روانی واژه. شود

نسبتاً پایدار است که براساس آن فرد نسبت به 

هاي ترجیحی بروز  هاي بیرونی واکنش پدیده

منابع تغییر نگرش ). 27 و 21، 16، 12، 1(دهد  می

ین و والدتواند شامل بوده و میبسیار متنوع 

خانواده تا تجربیات علمی و عملی و تحصیالت 

باتوجه به ). 25 و 18، 11، 9 (باشددانشگاهی 

 پسر در بهنسبت دانشجویان دختر افزایش 

ها، ضروري است که نگرش و عالقه آنها دانشگاه

مورد توجه قرار گیرد تا در صورت عدم مطلوبیت 

، 6(در جهت اصالح، ترمیم و بهبود آن اقدام شود 

تر به  مند انشجویان عالقهد). 20 و 15، 14

هاي کشاورزي نگرش بهتري نسبت به این  رشته

بسیاري از این ). 17 و 8، 5 (رندها دا رشته

دانشجویان پس از گذراندن دروس کشاورزي 

تري نسبت به رشته کشاورزي پیدا نگرش مثبت

نسبت به نیز بین نگرش دختران البته ). 15(کردند 

 و 15، 13، 7( تفاوت وجود دارد رشته کشاورزي

تصور اولیه دانشجویان از ماهیت کار ). 29

کشاورزي، تشویق خانواده، امنیت شغلی، میزان 

 دانشجویان از نظر شهري یا محل تولددرآمد، 

روستایی بودن و همچنین کیفیت تحصیالت بر 

مؤثر است نگرش آنها نسبت به رشته کشاورزي 

  ).29 و 28، 24، 16، 3(

موجـود  هـاي     توجـه بـه تفـاوت     طـورکلی   به

ــر  ــشجویان پـــسر و دختـ ــین دانـ  کیفیـــت در بـ

ــت   ــسیار اهمی ــالی ب ــوزش ع ــه منظــور .داردآم  ب

ایجاد یـک فـضاي آموزشـی مناسـب کـه هـر دو              

ــارت   ــد در آن مه ــرد و زن بتوانن ــنس م ــاج  يه
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ــضاي   ــود ف ــد بهب علمــی خــویش را توســعه دهن

  .نگرشی بسیار مهم است

ادبیات آمـوزش   در چارچوب   لذا این تحقیق    

هـاي  و نقش نگرش دانشجویان دختر و پسر رشته       

ـ . اجرا گردیـد  رشته  این  کشاورزي نسبت به     راي ب

به این هدف کلی، اهداف اختـصاصی بـه         حصول  

  : شدند  شرح زیر مطالعه

ــی - 1 ــی ویژگ ــاعی    بررس ــردي و اجتم ــاي ف ه

هاي کشاورزي پردیس کشاورزي     رشته دانشجویان

هرانو منابع طبیعی دانشگاه ت

ــشجویان  - 2 ــی نگــرش دان هــاي  رشــته بررس

ــی   ــابع طبیع ــشاورزي و من ــردیس ک ــشاورزي پ ک

دانشگاه تهران نسبت به رشته کشاورزي

ــب و   - 3 ــاي منتخ ــین متغیره ــط ب ــل رواب  تحلی

هـــاي کـــشاورزي  رشـــتهدانـــشجویاننگـــرش 

ــشگاه     ــی دان ــابع طبیع ــشاورزي و من ــردیس ک پ

  تهران

ویان نگـرش دانـشج   هـاي   سازهعاملی  تحلیل   - 4

هاي کشاورزي پـردیس کـشاورزي و منـابع         رشته

 به تفکیک دختر و پسرطبیعی دانشگاه تهران



  مواد و روشها

 کلیه دانشجویان ،جامعه آماري این تحقیق

هاي کشاورزي پردیس کشاورزي و منابع رشته

طبیعی دانشگاه تهران در سه مقطع کارشناسی، 

کارشناسی ارشد و دکتري و مشغول به تحصیل 

 ) نفر1677تعداد ( 1383-84ر سال تحصیلی د

 تعیین حجم نمونه از فرمول رايب). 22 (ندبود

با استفاده از این فرمول حجم . کوکران استفاده شد

 نفر محاسبه شد که براي افزایش 222نمونه معادل 

 پرسشنامه توزیع 250ضریب اطمینان درمجموع 

 عدد از آنها تکمیل و عودت 236شد که تعداد 

اي تصادفی با گیري طبقهروش نمونه. ه شدداد

انتساب متناسب بود که بر این اساس دانشجویان 

هر یک از مقاطع تحصیلی مختلف در نمونه قرار 

آوري ابزار اصلی تحقیق براي جمع. گرفتند

روایی ظاهري و محتوایی . اطالعات پرسشنامه بود

ابزار تحقیق با استفاده از نظرات اساتید گروه 

تعداد ( و آموزش کشاورزي دانشگاه تهران ترویج

.  و پس از انجام اصالحات الزم تعیین شد) نفر14

براي تعیین پایایی ابزار تحقیق از روش آلفاي 

مقدار آلفاي کرونباخ ). 10(کرونباخ استفاده شد 

 8/0براي مقیاس مورد استفاده در پژوهش معادل 

برآورد شد که نشانه پایایی قابل قبول مقیاس 

نگرش سنج  بود و بدین صورت، محتواي 

پرسشنامه، مورد تأیید و در اختیار پاسخگویان 

ها پس از تکمیل و دریافت، با  داده.قرار داده شد

 پردازش و Excel و SPSSافزارهاي استفاده از نرم

ابتدا یک در  ،براي سنجش نگرش. تحلیل شدند

اي انجام و براساس آن یک بررسی کتابخانه

  گویه تهیه شد که پس از25اولیه از مجموعه 

هاویرایش و انجام مراحل تجزیه و تحلیل گویه
1
  

  براي.  گویه در مقیاس نهایی قرار گرفتند21تعداد 

  

                                               

1 - Item Analysis
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ها از ضریب انسجام درونی حفظ یا حذف گویه

و شاخص تمایز) آلفاي کرونباخ(
1

آزمون من  (

ها در یک مجموعه این گویه. استفاده شد) وایتنی

 از عبارات داراي ترتیب خاص و داراي منظم

هاي مساوي تنظیم شد و مخاطبان میزان وزن

ها در یک مقیاس پنج  موافقت خود را با گویه

از کامالً مخالفم تا کامالً موافقم (قسمتی لیکرت 

از (هاي مساعد و براي گویه) در دامنه یک تا پنج

) کی تا پنجکامالً مخالفم تا کامالً موافقم در دامنه 

سپس با جمع . هاي نامساعد بیان کردندبراي گویه

ها، نمره میزان نگرش  هاي داده شده به گویهپاسخ

نمرات کسب شده براي . مخاطبان حاصل شد

در سه ) 1(متغیر میزان نگرش با استفاده از فرمول 

، )A(بندي گردید که نگرش مساعد طبقه، تقسیم

نسبت به رشته ) C(و نامساعد ) B(خنثی 

:دادند شاورزي را نشان میک

)1(  

  

  و بحثنتایج 

ــشجویان   ــن دانـ ــط سـ ــال و23متوسـ    سـ

 سال سن   44ترین آنها    و مسن  19 هاآنترین  جوان

بـه  ربـوط   م)  درصـد  39(بیشترین فراوانی   . داشت

   بــود کــه اظهــار کــرده بودنــد رشــتهیدانــشجویان

                                               

1 - Discriminatory Index

 آنها در فرم   20 تا   یکهاي  کشاورزي جزو اولویت  

ور بوده است و کمترین فراوانی      انتخاب رشته کنک  

 بود که رشـته     یدانشجویانربوط به   م)  درصد 4/3(

 آنهـا بـوده     81-100هـاي   کشاورزي جزو اولویت  

)  درصد 47 /2(بیشتر دانشجویان کارشناسی    . است

سهمیه منطقه یک داشتند و کمترین آنان از طریـق          

وارد دانـشگاه شـده     )  درصـد  4/1(سهمیه نهادهـا    

ــد ــ. بودن ــشتر دان ــی بی شجویان تحــصیالت تکمیل

  .جزو سهمیه آزاد بودند)  درصد2/94(

میانــگین میزان استفاده دانشجویان از رایانـه       

ــی( ــاي غیراینترنت ــراي کاره ــانگین 3/160) ب  و می

.  دقیقه در روز بـود     3/96میزان استفاده از اینترنت     

 درصد از دانشجویان مورد مطالعه متولد       90حدود  

ــد درصــد مت4/9شــهر و فقــط  . ولــد روســتا بودن

هـاي   ترتیـب بـا گویـه     عه بـه  دانشجویان مورد مطال  

رشته کـشاورزي،  تحصیل در  تشویق خانواده براي    

رشـته و احـساس رضـایت و        این  آور بودن   نشاط

خوشحالی از مطالعه دروس تخصصی کـشاورزي       

 درصـد از    8/64نگـرش   . موافقت بیشتري داشـتند   

رصد د 8/0 و   خنثیدانشجویان به رشته کشاورزي     

  . ودنامساعد ب

ــرش    - 1 ــب و نگ ــاي منتخ ــین متغیره ــه ب  رابط

  دانشجویان نسبت به رشته کشاورزي

ــل  ــاس تحلی ــه براس ــستگی رابط ــداد همب تع

ــه   ــا رایان ــار ب ــاعات ک ــی(س ــاي غیراینترنت ) کاره

و اولویت رشـته کـشاورزي در انتخـاب         ) -19/0(

این با نگرش دانشجویان نسبت به      ) -22/0(رشته  

دانشجویانی که  نگرش  . دبودار  نیرشته منفی و مع   

SDXC

SDXBSDX

SDXA

2

1
2

1

2

1
2

1
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از رایانه براي کارهاي غیراینترنتی بیـشتر اسـتفاده         

هاي  اولویت وکرده بودند و رشته کشاورزي را جز      

آخر در فرم انتخاب رشته درج کرده بودند نـسبت          

).1جدول (د تر بومنفیرشته این به 

  

  شجویان نسبت به رشته کشاورزي نگرش دانورد مطالعه با همبستگی بین متغیرهاي م- 1جدول 

Table 1 - Correlation between selected variables with attitude of students towards agriscience

  rضریب همبستگی   )منتخب(متغیرهاي تصادفی

  -05/0  سن

     -05/0   تحصیالت دانشگاهی دارايتعداد افراد خانواده 

  -07/0  مد خانوارآمیزان در

                       11/0  زان تحصیالت پدرمی

       -01/0  میزان تحصیالت مادر

  )کارهاي غیراینترنتی( ساعات کار با رایانه تعداد
**

19/0-       

  -03/0  ساعات کار با اینترنت تعداد

  اولویت رشته کشاورزي در انتخاب رشته
**

22/0-                  

     -20/0  میزان تحصیالت همسر

**

**Correlation is significant at 0.01 level -                                                             درصد1دار در سطح  معنی- 

  

  

اجتمـاعی  هاي     مقایسه نگرش دانشجویان گروه    - 2

  مختلف نسبت به رشته کشاورزي

شـغل اصـلی    از نظـر    دانشجویان  بندي  تقسیم

نگـرش دانـشجویانی    تفاوت  ا نشان داد که     پدر آنه 

دار معنـی آزاد اسـت      که شـغل پدرشـان دولتـی و         

  ).3 و 2هاي جدول(است 

ــاوت  ــسر  تف ــر و پ ــشجویان دخت نگــرش دان

دار معنـی رشـته   این  هاي کشاورزي نسبت به     رشته

 محل  اثر ).2 (که با نتایج تحقیق مطابقت دارد     بود  ن

ــا روســتا(تولــد  ــشجو) شــهر ی   یاندر نگــرش دان

ــشاورزي     ــه رشــته ک ــینــسبت ب   دار نبــودمعن

  .)3جدول (
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)تحلیل واریانس(هاي مختلف به رشته کشاورزي   مقایسه نگرش دانشجویان گروه- 2جدول 

Table 2 - Comparing attitude of different categories of students towards agriscience (ANOVA)

  یسات زوجی با آزمون دانکنمقاFp  سطح متغیر  بنديمتغیر گروه

  3و2  3و1  2و1

سهمیه ورود به دانشگاه براي 

  دانشجویان کارشناسی

  1منطقه 

  2منطقه

  3منطقه

  نهادها

27/1  29/0  

-  -  -  

  شغل اصلی پدر

  زادآ

  دولتی

  بازنشسته

**

16/2  03/0  *  -  -  

  حل سکونت خانوادهم

  مرکز استان

  شهرستان

  روستا

78/1  15/0  -  -  -  

**

**Correlation is significant at 0.01 level -                                                                درصد1دار در سطح  معنی- 

  

  

هاي منتخب دانشجویان نسبت به رشته کشاورزي نگرش گروه مقایسه- 3جدول 

Table 3 - Comparing of selected groups of students towards agriscience

  

P "t" سطح متغیر بندي گروهمتغیر

07/0 81/1 جنس   مرد- زن

محل تولد     روستا- شهر  40/0  84/0

داشتن پست الکترونیکی   ندارد- دارد  23/0  47/1
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 تحلیل عاملی نگـرش دانـشجویان نـسبت بـه           - 3

  هاي کشاورزي به تفکیک دختر و پسررشته

 وط بـه نگـرش در     باتوجه به تنوع عوامل مرب    

بنـدي  هاي کشاورزي و ایجاد یک طبقه      رشته مورد

منظم و محدود کردن متغیرهاي نگرشی از تحلیـل         

ـ . دشـ عاملی به تفکیک دختر و پسر استفاده          رايب

ها براي تحلیل عـاملی     تشخیص مناسب بودن داده   

 .شـد اسـتفاده    KMOاز آزمون بارتلت و شاخص      

ر مناسـب    آزمـون بارتلـت و مقـدا        بـودن  دارمعنی

ــاخص  ــشانه وجــود  KMOش ــستگی ن ــینهمب  ب

متغیرها و مناسب بودن آنها بـراي تحلیـل عـاملی           

  ).4جدول (باشد می

  

  

 آنها براي متغیرهاي سنجش نگرش دانشجویان دختر و پسر  بودندار و آماره بارتلت و سطح معنیKMO مقدار - 4 جدول

نسبت به رشته کشاورزي

Table 4 - KMO value and Bartlett statistic for scales of measuring male and female students, attitude towards 

agriscience

  

  آزمون بارتلت دار بودنسطح معنی  آزمون بارتلتKMO  مجموعه مورد تحلیل

  001/0  408/416  71/0  )دانشجویان دختر(هاي کشاورزي نگرش نسبت به رشته

  001/0    030/737  70/0  )دانشجویان پسر(رزي هاي کشاونگرش نسبت به رشته

  

  

ــا و   ــژه متغیره ــدار وی ــرآورد، مق ــاس ب براس

هاي استخراج شده، چهـار عامـل       مشخصات عامل 

 متغیـر نگرشـی بـراي دانـشجویان         21براي تبیین   

دختر و سه عامل بـراي دانـشجویان پـسر درنظـر            

تبیین کل واریـانس بـراي دانـشجویان        . گرفته شد 

هاي کـشاورزي توسـط ایـن       رشتهدختر نسبت به    

 درصـد اسـت کـه قابـل قبـول           7/47چهار عامـل    

).5جدول (باشد  می

بیشترین مقدار ویـژه مربـوط بـه عامـل اول           

 درصـد از    3/14کـه برابـر بـا       اسـت    )4/2حدود  (

جـدول   (واریانس تبیین شده توسط این عامل بود      

ترتیب اهداف بلندمـدت در     هاي بعدي به   عامل ).5

، کسب تجربـه    ) درصد 8/11(ورزي  هاي کشا   رشته

و )  درصــد3/11(اي در دانــشگاه حرفــه -عملــی 

 اجتمـــاعی -هـــاي اقتـــصادي ســـطح موفقیـــت

. بودنـد )  درصـد  3/10(آموختگان کشاورزي     دانش

هـا را بـا روش واریمـاکس چـرخش داده و            عامل

متغیرهاي مربوط به هر عامل را شناسایی کـرده و          

 که نتایج آن    گذاري شد  نام حاصلهاي جدید   عامل

  .استارائه شده ) 6(در جدول 
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هاي استخراج شده از تحلیل عاملی نگرش دانشجویان دختر به رشته کشاورزيعامل - 5جدول 

Table 5 - Extracted factors through factor analysis of female students, attitude towards agriscience

  

   واریانس تبیین شدهدرصد  ویژهمقدار  نام عامل  هاعامل
  درصد واریانس تجمعی

  318/14  318/14  434/2  هاي کشاورزي روانی رشته-قابلیت تأمین نیازهاي روحی   اول

  260/26  808/11  007/2  هاي کشاورزي اهداف بلند مدت در رشته  دوم

  383/37  257/11  914/1  اي در دانشگاه حرفه-کسب تجربه عملی   سوم

  722/47  339/10  758/1  آموختگان کشاورزي اجتماعی دانش-هاي اقتصادي سطح  موفقیت  چهارم

 از ماتریس دوران یافتهحاصل متغیرهاي مربوط به هر یک از عوامل و میزان بار عاملی - 6جدول 

Table 6 - Variables of each factor and factor loadings obtained through varimax rotation  

  بار عاملی  غیرهامت  نام عامل

  مین نیازهايأقابلیت ت

  هاي کشاورزي روانی رشته- روحی

آور بودن رشتهنشاط

دست آمده در زندگی شخصیهاستفاده از اطالعات ب

ارضاي نیازهاي روحی و روانی

   دروس تخصصی کشاورزيهاحساس لذت از مطالع

788/0  

659/0  

641/0  

584/0  

  اهداف بلندمدت

  هاي کشاورزي رشته در

  ادامه تحصیل با هدف گرفتن مدرك دانشگاهی

  انتخاب رشته کشاورزي فقط براي قبول شدن در کنکور

  عدم نیاز به ادامه تحصیل

  عدم افزایش علم و سواد با ادامه تحصیل در رشته کشاورزي

  عدم اعتماد به نفس دانشجویان در رشته کشاورزي به دلیل نداشتن تجربه عملی

691/0  

665/0  

609/0  

459/0  

447/0  

  کسب تجربه

  اي در دانشگاهحرفه - عملی

  ارائه مهارت الزم توسط نظام آموزش عالی کشاورزي

  کشاورزي براي اشتغال در بخش کشارزيآموختگان دانشکسب تجربه عملی کافی 

  مناسب بودن دروس براي ایجاد شغل

702/0  

684/0  

634/0  

 - هاي اقتصاديسطح موفقیت

  کشاورزيآموختگان دانشاجتماعی 

  هاسایر رشتهآموختگان دانشرشته نسبت به آموختگان دانشموفقیت اقتصادي 

هاسایر رشتهآموختگان دانشرشته نسبت به آموختگان دانشاجتماعی 

848/0  

572/0  
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مهمترین عامل نگرش از دیدگاه دانـشجویان       

قابلیت تأمین نیازهاي روحـی     "دختر مورد مطالعه    

شـامل  کـه   بـود    "رزيهـاي کـشاو    روانی رشـته   -

حاصـل  آور بودن رشته، استفاده از اطالعات       نشاط

 در زنـدگی شخـصی، ارضـاي نیازهـاي روحــی و    

   دروس تخصصی هروانی و احساس لذت از مطالع

   .)6جدول  (کشاورزي بوده است

تبیین کل واریـانس در تحلیـل عـاملی بـراي           

هــاي نــسبت بــه رشــته نگــرش دانــشجویان پــسر

 درصـد بـود کـه       7/44مل  کشاورزي توسط سه عا   

  .)7 جدول( باشدقابل قبول می

  

  

نسبت به رشته کشاورزي هاي استخراج شده از تحلیل عاملی نگرش دانشجویان پسرعامل - 7جدول 

Table 7 - Extracted factors through factor analysis of male students, attitude towards agriscience

  درصد واریانس تجمعی  تبیین شده درصد واریانس  ار ویژهمقد  نام عامل  هاعامل

  960/15  960/15  352/3  انگیزه به پیشرفت در رشته کشاورزي  اول

  242/31  282/15  209/3  ادارك از رشته کشاورزي  دوم

  727/44  485/13  832/2  اي الزمهاي شغلی و حرفهکسب مهارت  سوم

  

  

بیشترین مقدار ویـژه مربـوط بـه عامـل اول           

درصـد از واریـانس      9/15 ه بود ک  )352/3حدود  (

هاي تبیین شده توسط این عامل بوده است و عامل        

 2/15 (ادراك از رشـته کـشاورزي     ترتیب  بعدي به 

اي هـاي شـغلی و حرفـه      کسب مهـارت  و  ) درصد

هـا  عامـل . )7جدول   (باشدمی) درصد 5/13 (الزم

را با روش واریماکس چـرخش داده و متغیرهـاي          

هـاي  شناسایی کرده و عامل    هر عامل را  مربوط به   

 )8(ده که نتـایج آن در جـدول         شاري  زگجدید نام 

  . استارائه شده

مهمترین عامل نگرش دانشجویان پسر انگیزه      

 ادامــه شــامل(بــه پیــشرفت در رشــته کــشاورزي 

، افزایش  رك دانشگاهی تحصیل با هدف گرفتن مد    

علم و سواد با ادامه تحصیل در رشـته کـشاورزي،         

از بــه ادامــه تحــصیل، دشــواري دروس عملــی نیــ

 انتخاب رشته کشاورزي با هدف قبول       )کشاورزي

آموختگـان  دانـش شدن در کنکور و موفـق بـودن         

  آموختگـــاندانـــشرشـــته کـــشاورزي نـــسـبت 

ــوده اســت رشــته ســـایر ــاعی ب   هــا از نظــر اجتم

   .)8جدول (
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   از ماتریس دوران یافتهحاصللی  متغیرهاي مربوط به هر یک از عوامل و میزان بار عام- 8جدول 

Table 6 - Variables of each factor and factor loadings obtained through varimax rotation  

  بار عاملی  متغیرها   نام عامل 

انگیزه به پیشرفت 

  در رشته کشاورزي

  رك دانشگاهیادامه تحصیل فقط جهت گرفتن مد

  یل در رشته کشاورزيافزایش علم و سواد با ادامه تحص

  نیاز به ادامه تحصیل

  دشواري دروس عملی کشاورزي

   قبول شدن در کنکوربا هدفانتخاب رشته کشاورزي 

  ا از نظر اجتماعیهرشتهسـایرآموختگان دانشرشته کشاورزي نسـبت به آموختگان دانشموفق بودن 

792/0  

732/0  

648/0  

603/0  

486/0  

485/0  

ادراك از رشته 

  کشاورزي

عالقه شخصی 

عملی بودن دروس رشته کشاورزي

ارضاي نیازهاي روحی و روانی

 دروس تخصصی کشاورزي هاحساس لذت از مطالع

پیچیده نبودن دروس رشته کشاورزي 

دست آمده در زندگی شخصی هاستفاده از اطالعات ب

  آور بودن رشتهنشاط

716/0  

668/0   

630/0   

629/0   

606/0   

599/0  

594/0  

  

هاي  مهارتکسب

اي شغلی و حرفه

  الزم

  

  مناسب بودن دروس براي ایجاد شغل

  کشاورزي براي اشتغال در بخش کشارزيآموختگان دانشکسب تجربه عملی کافی 

اعتماد به نفس دانشجویان در رشته کشاورزي 

از نظر اقتصاديآموختگان دانشکشاورزي نسبت به دیگر موختگان آدانشموفق بودن 

آموختگان کشاورزي در دانشگاه الزم به دانشدادن مهارت

737/0   

729/0   

696/0    

657/0    

643/0  

  

  پیشنهادات

از نظـر جـنس و      باتوجه به عدم محـدودیت      

هـاي  رشـته تحـصیل در     براي متقاضیان    محل تولد 

کشاورزي، ضرورت دارد در زمینه بهبود و اصالح        

 افـرادي کـه تجربـه       .نگرش دانشجویان اقدام شود   

کمتر هاي بخش کشاورزي     نسبت به واقعیت   هاآن

هـاي   با شرایط این بخش و همچنـین رشـته         است

 درصـد   90 چون حـدود  . دانشگاهی آن آشنا شوند   

) محل سکونت ( از دانشجویان مورد مطالعه پیشینه    

لـذا  باشند،  شهري داشته و ساکن مناطق شهري می      

توانـد در     عدم ارتباط آنان با مناطق روسـتایی مـی        
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. ثر باشـد  ؤآنها نسبت به رشته کشاورزي م     نگرش  

لذا براي بهبود نگرش و تقویت نگرش مثبت آنان         

مندي و اشـتیاق در آنـان نـسبت     و نیز ایجاد عالقه   

 لـذا . ریـزي شـود   برنامـه هـاي کـشاورزي       به رشته 

هـاي  برنامهباید در اجراي    هاي کشاورزي   دانشکده

 80چـون حـدود   . خود در این زمینه تـالش کننـد   

ــد  ــست   درص ــه از پ ــورد مطالع ــشجویان م از دان

ــی ــد و الکترونیکــی اســتفاده م داراي شــبکه  کردن

توانـد بـه       این امر می   لذا .تري بودند ارتباطی وسیع 

عنوان ابزاري در بهبود نگرش آنان نسبت به رشته         

هـاي کـشاورزي    دانـشکده .  باشـد  مؤثرکشاورزي  

توانند از طریق ایجاد بانک اطالعـاتی از پـست            می

بهبـود  در  نیکی این دانشجویان مطالب مفید      الکترو

  نگرش آنها را بـه آدرس پـست الکترونیکـی آنهـا           

. طور پیوسته در طول دوره تحصیل ارسال کننـد        به

 درصــد از 90 حــدودشــغل اصــلی پــدران چــون 

لـذا  دانشجویان مورد مطالعه غیرکـشاورزي اسـت        

 عدم شناخت صـحیح آنـان از        درتواند  این امر می  

 نیز نگرش ضعیف یا نـامطلوب       شغل کشاورزي و  

حـدود  شغل فرعی   . مؤثر باشد رشته  این  نسبت به   

 کـشاورزي بـود و    ، درصد از پدران دانشجویان    30

تواند موجـب عالقـه و نیـز نگـرش          این عامل می  

ــه رشــته   ــسبت ب ــان ن ــود نگــرش آن ــت و بهب مثب

هـاي  کشاورزي شود این یافته نیز بر اجراي برنامه       

هاي کشاورزي تأکیـد    بهبود نگرش نسبت به رشته    

 درصـد   30حدود  این در حالی است که      . نماید  می

دانشجویان مورد مطالعه، رشـته کـشاورزي جـزو         

  نــشان آنهــا بــوده اســت کــه 1-20هــاي اولویــت

 انگیزه و عالقه اولیـه بـراي ورود بـه ایـن             دهدمی

 و نظام آموزش عالی کـشاورزي       اندرا داشته رشته  

ــراي تو  ــبی ب ــستر مناس ــد ب ــشور بای ــن ک ســعه ای

. هاي انسانی فراهم آورد سرمایه

بین ساعات کار بـا رایانـه دانـشجویان         رابطه  

ــه رشــته   مــورد مطالعــه و نگــرش آنهــا نــسبت ب

افرادي که از   یعنی   . بود دارکشاورزي منفی و معنی   

 کردنـد عمـدتاً  اسـتفاده مـی  بیشتر اینترنت و رایانه  

هرچند از  . داشتندنگرش منفی   نسبت به این رشته     

توان تفـسیر رابطـه علـت و          لیل همبستگی نمی  تح

معلولی نمود ولی به هر حال این نکته بسیار قابـل        

هـاي  رسـد توسـعه کـاربري     به نظر می   .تأمل است 

وري اطالعاتی در بخش کشاورزي و همچنـین        فنا

تواند به مرور ایـن     هاي دانشگاهی وابسته می   رشته

هـاي اطالعـاتی    مشکل را برطرف نموده و فناوري     

 رایانه و اینترنت تبدیل به فرصـتی بـراي ایجـاد            یا

. انگیزه و عالقه بیشتر این دانشجویان شود

بـین  رابطـه   هـا نـشان داد      طورکه یافتـه  همان

ــاب رشــته      ــته کــشاورزي در انتخ ــت رش اولوی

ــشجویان و ــته     دان ــه رش ــسبت ب ــا ن ــرش آنه نگ

یعنـی نگـرش     .اسـت دار  کشاورزي منفی و معنـی    

هـاي اول   را در اولویت  رشته کشاورزي   افرادي که   

انـد نـسبت    داشتهخود در انتخاب رشته دانشگاهی      

همچنـین بـین نگـرش     . استتر  مثبترشته  به این   

دانشجویان دختر و پسر نسبت به رشته کشاورزي        

ــدا   ــود ن ــاوت وج هــا و  بنــابراین برنامــه .ردتف

هاي دولت و نظام آموزش عالی در         اريزگ  سیاست

نبایـد بـا    جـنس    زمینه بهبود نگرش براي ایـن دو      

پـسران انگیـزه بـه      . یکدیگر تفـاوت داشـته باشـد      

تـرین عامـل تلقـی       پیشرفت در این رشـته را مهـم       
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ـ      وکرده   مین نیازهـاي روحـی     أ دختـران قابلیـت ت

. انـد داشتهنظر  درهاي کشاورزي را    روانی در رشته  

  کـه گونـه توجیـه کـرد     توان ایـن  این تفاوت را می   

هـاي    سئولیتکـه در آینـده مـ      پسران به دلیـل ایـن     

 دارنـد خـانوار   از نظـر    دختـران   به   نسبت   بیشتري

نتیجـه آن داشـتن      آنها میل به پیـشرفت و در       براي

وضعیت اجتماعی و مالی بهتر بیشتر اهمیت داشته        

توانـد  هـا مـی   به هر حال وجود تنوع انگیزه     . است

تـر از ایـن بخـش       پتانسیلی براي استفاده مطلـوب    

ــ   ــعه ک ــتاي توس ــسانی در راس ــروي ان شاورزي نی

  . محسوب شود
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Analysis of the attitude of male and female students towards agrisciences: a case study in 

the College of Agriculture and Natural Resources of the University of Tehran

H. Shabanali Fami and F. Shafiee 

Abstract

The main purpose of this research was to perform an analysis of the attitude of male and 

female students towards agrisciences in the College of Agriculture and Natural Resources of the 

University of Tehran. It was a correlational-descriptive research which was conducted through 

a survey method. The statistical population of the study consisted of 1677 male and female 

students, out of which 236 students were selected as sample using proportionate stratified 

random sampling technique. The content validity of the questionnaire was approved through 

getting opinions of 14 agricultural extension specialists and experts working in the University of 

Tehran. The scale of attitude of the questionnaire was proved to be reliable as Cronbach Alpha 

Coefficients was equal to 0.80. According to the results, the relationship between student's time 

spent to use computer and their attitude towards agrisciences was negative and significant. 

Meanwhile, the relationship between the priority given to the selected discipline at the time of 

exam entrance with their attitude towards agrisciences was negatively significant. The results of 

factor analysis of attitude of students towards agrisciences showed that the most important 

factor of attitude formation was the needs for achievement from the view points of male 

students. The same analysis revealed that from the opinion of female students the potential of 

agriscienes to secure psychological needs such as enjoyment of studying agriculture and getting 

useful information in personal life and satisfaction of psychological needs were the most 

important factors forming their attitude and making it favorable towards agrisciences.
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