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هاي تولید، تحقیق، تربیت نیروي انسانی ماهر و متخصص به منظور فعالیت در عرصههاي دانشگاهی مهندسی کشاورزي هدف رشته
کارگرفتن التحصیالن بتوانند با بهآموزش، اشاعه و ترویج دانش و فناوري در حوزه کشاورزي و روستا است. هدف این است که این فارغ

آموزان نام دانشکاهش ثبتلیبه دلهاي اخیر خ دهند. در سالصورت علمی پاسهاي خود به نیازهاي بخش کشاورزي بهدانش و آموخته
آموزان مورد سؤال بوده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی کشاورزي توسط دانشدر این رشته، شناسایی عوامل مرتبط با انتخاب رشته

کرد کیفی و با استفاده از روش تحلیل تجارب یادگیري در انتخاب رشته مهندسی کشاورزي انجام شد. این پژوهش در چارچوب روینقش
نفر از دانشجویان دوره 12ساختار بود. براي انجام پژوهش با هاي بدون ها، مصاحبهآوري دادهصورت گرفت و ابزار جمعمحتواي قیاسی

برفی به روش گلولههاي هدفمند که کارشناسی رشته کشاورزي در سطح کشور، مصاحبه به عمل آمد. پس از مصاحبه اکتشافی با نمونه
ها حاکی از آن بود که . یافتهنددست آمده به روش تحلیل محتوا کدگذاري شدبههاي انتخاب شده بودند و رسیدن به سطح اشباع، داده

هاي کشاورزي) و یادگیري ابزاري (پیامدهاي مثبت تجربه) در انتخاب تجارب یادگیري تداعی (شنیدن در مورد رشته و مشاهده فعالیت
باشد.بیشتر میدر این میان رشته مهندسی کشاورزي نقش دارند و سهم یادگیري تداعی 

.یادگیري، نظریه یادگیري اجتماعیانتخاب رشته تحصیلی، مهندسی کشاورزي، آموزش عالی، تجارب هاي کلیدي:واژه

.دانشجوي دکتري رشته آموزش کشاورزي، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران١
، زنجان، ایران.زنجاندانشگاه،يکشاورزدانشکده،ییروستاتوسعهوارتباطاتج،یتروگروهاریدانش٢
گروه علوم تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.استاد ٣

shams@znu.ac.irنویسنده مسئول، پست الکترونیک:*



...تجارب یادگیري در انتخاب رشته مهندسی کشاورزي بر اساس نظریه یادگیري اجتماعینقش

182
This Journal is an open access Journal Licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 405)

مقدمه
وبیستقرندرکار،دنیايدرتغییراتوگیرندمیخودزندگیطولدرافرادکهاستتصمیماتیترینمهمازشغلانتخاب

Gati)استدادهافزایشراشغلیهايگزینهدرموجودهايپیچیدگییکم نیز et al., شغلیبالتکلیفی.(2019
(Career indecision)شغلیگیريتصمیمو(Career Decision-Making) ،روانشناسیدرتحقیقاصلیموضوعاتعنوانبه

,Babarovic & Sverko)شده استگرفتهنظردرگذشتهقرنپایاندرشغلی از جمله رویدادهایی که آینده و شغل .(2019
یالت ارتباط میان تحص). 1391فر و همکاران،(عنایتی نوینزند انتخاب رشته تحصیلی در دانشگاه استاي افراد را رقم میحرفه

اي است و در واقع منشأ و مبدأ توسعه و پیشرفت جوامع، دانش و کاربرد تخصصی آن در هر جامعهدانشگاهی و شغل، الزمه
,Dlamini)مشاغل مربوطه است ي نظیر متعدديرهایمتغبریمتکی،عالآموزشدري انتخاب رشتهریگمیتصمندیفرا.(2017

Shtudiner(بگذارند تأثیرآموز دانشرفتاربرتوانندیمکهاستدسترسدرمنابعویفرهنگعوامل ،یطیمحعوامل  et al.,

برخی با هدف کمک به افراد ودیگر، جذابیت رشتهبرخیاقتصادي،ي بازدهانگیزهباآموزاندانشازهمچنین برخی.)2017
,Quadlin(پردازند خود میموردنظرجامعه، به انتخاب رشته  2020(.

توان به موارد زیر مختلفی در انتخاب رشته دانشگاهی نقش دارند که میدهد عوامل نشان میصورت گرفتههاي مرور پژوهش
,Chemjor(اشاره نمود: شناخت فرد از رشته  2016; Sarwar & Masood, ی ومانیفرمقدس;1394،وندطالبی و اجاق;2015

,Sedahmed & Noureldien(هاي مناسب شغلی، آینده و فرصت)1397ي،تشکر 2019, 2020;.et alFinger;ي ونهندبادآور
,(عالقه به رشته،)1398،زاده خانقاهیتق 2013.et alDlamini, 2017; Durdyev & Ihtiyar, 2019; Rayfield;مقدس
)، کمک به دیگران و خدمت 1394نژاد و همکاران، ؛ نیک1392، جنسیت (عریضی و صالحیان، )1397ي،تشکری ومانیفر

,Inegbedion & Islam(دوستانهنوع 2020; Quadlin, ,Sarwar & Masood(نیاز کشور ،)2020 آبادي و همکاران، زین;2015
,Poku &(، مشاوران و معلمان )1397ي،تشکری ومانیفرمقدس;1397 2014Fosu, 2018;.et alConnie;
,Chemjor(، دوستان و آشنایان )1398، زادهیعلی وبازرگانزادهمختار ، )1395ی،قاسم;1394،وندطالبواجاقی;2016

گرایی، مدرك)1393و همکاران،پوريمهد؛1395و همکاران، گیالوند ;1393و همکاران، یعقیل(شانس ازدواج موفق 
), 2016.et al, 2012; Rika.et alChatfield;رسانه و نشریات و )1393همکاران، ی و لیعق؛1394ی،ظروفوروشنتاج ،

,Durdyev & Ihtiyar(مجالت 2019; Rababah, ، خانواده )1391،و همکارانفرنینوعنایتی؛1393ی،داداش;2016
), 2019.et alSkagen, 2015; Fernandez, 2010; Nazidin-Breton;1397ي،تشکری ومانیفرمقدس؛1395،قاسمی( ،

,Kuick & Ng(عوامل فردي  2011-2013; Tan,.et alSchlozman;افراد مجرب و متخصص )1397ي و همکاران،ازین ،
)., 2012; Dlamini, 2017et alChatfield;(، رتبه در کنکور )1398،زاده خانقاهیتقي وبادآورنهند., 2012;et alChatfield

Sarwar & Masood, .)1397ي،تشکری و مانیفرمقدس;2015
رستان،یدبالنیالتحصفارغانیمدرباشد که در چند سال اخیر هاي آموزش عالی، رشته مهندسی کشاورزي میاز جمله رشته

ي، نه تنها در کشورهاتینام و محبوبکاهش ثبتاست. این کاهشرشته تحصیلی، در حالانتخابکیعنوانبهآنبهعالقه
,Garwe)شودنیز دیده میتوسعهدرحاليبلکه در کشورهاافتهیتوسعه 2015; Adebo & Sekumade, 2013; Cathcart et al.,

2005; Kruijssen, دنبالبهبیشتر ها. آنندارندياعالقهشغلکیعنوانبهيکشاورزرشته بهآموزاندانشازياریبس.(2009
,Chemjor)هستند) White or blue color jobs(ی آبایدیسفقهیمشاغل در ایران نیز، طبق سالنامه آماري کشور، طی .(2016

).1397،(مرکز آمار ایرانتوان در رشته کشاورزي مشاهده کرد چند سال اخیر، بیشترین کاهش جمعیت دانشجویان را می
,Garwe(اي برخوردار است یی از اهمیت ویژهغذاتیامننی، کاهش فقر و تضميتوسعه اقتصاديبرايکشاورز در این .)2015
Drame-Yaye(اي دارندنقش ارزندهدهیدآموزشیمنابع انسانراستا  et al., را یابیو بازارترویج، قاتیبهبود تحقچراکه)2011

,Rukuni(دنکنمینیتضم 2002; Vandenbosch, ها باعث افزایش تقاضاي فزاینده گرایش اجتماعی به برخی از رشته.)2006
هاي آن در آینده به اشتغال و اقتصاد شود که آسیبها میها در سایر رشتهصندلی دانشگاهشدنیخالهاي خاص و در رشته

ضرورت دارد که نسبت به وضعیت موجود مطالعات علمی الزم بنابراین،و )1400و همکاران، کیانی (کشور ملموس خواهد بود 
وزارت بهداشت، رمجموعهیزيهارشتهانتخاب دانش آموزان به بیشترصورت بگیرد. با توجه به وضعیت موجود کشور و گرایش
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ی اجتماعي ریادگیهینظرلذا وکه ارتباط قوي مابین شغل و انتخاب رشته وجود داردرسدیمدرمان و خدمات پزشکی به نظر 
به عنوان یک نظریه مطرح در (Krumboltz social learning theory of career choice)ی کرومبولتز شغلي ریگمیتصم

ن ایده است که بسیاري از بندورا بر مبناي اینظریهاین زمینه به عنوان چارچوب نظري پژوهش حاضر انتخاب شد.
مدهاي رفتارهاي دیگران اتفاق لگوبرداري و مشاهده رفتار یا پیااجتماعی و از طریق اهاي انسان، در یک محیط یادگیري

اساسبرتوانیمرایروانشناختعملکردکهکندیمانیبیاجتماعيریادگیهینظر).1397، محموديي و بهزاد(افتد می
.Chapman)دادحیتوضیطیمحعواملو) يریادگی(یقبلرفتار،یشخصيهایژگیوتعامل نیا)1979(مبولتزوکر.(1984

،فردييهایژگیوتعاملییشناسايبرایراهعنوانبهیشغليریگمیتصمدررایاجتماعيریادگیهینظرازیاساسفیتعر
مسیر اییشغلریمسکیدرحرکتجادیاباعثکهي شغلی هامهارتویاحساسویشناختيهاپاسخ،يریادگیاتیتجرب

,Grady)دادگسترششود،یميگرید کی،یشغليریگمیتصممورددرمبولتزوکریاجتماعيریادگیهینظرهرچند. (1990
جیرایلیتحصرشتهانتخابمورددرقیتحقيبراشغلانتخابيهايتئورازاستفاده،حالنیباات؛اسشغلانتخابهینظر
,Williams)استياحرفهیلیتحصرشتهکیکهيکشاورزرشته ژهیوبه. باشدمی انتخاب رشته کهییازآنجا. همچنین (2014

Bomser)نظریه یادگیري اجتماعی کرومبولتز قرار گیردتأثیرتواند تحت شود بنابراین میبه انتخاب شغل مربوط می et al.,

انتخابنحوهبراطرافیانوفردیشخصتجاربتأثیریچگونگبهگیري شغلی،نظریه یادگیري اجتماعی در تصمیم.(2020
دریهمگانددهیشنمختلفمشاغلمورددرکهمطالبیوآشنا افرادشغل،دهد که محل زندگیو نشان میپردازدیمشغلشان

,Dlamini)داردنقشهاآنشغلمورددريریگمیتصميبراافرادتیهدا 2017) .
:نمودندمطرحریزشرحبهگذارندیمتأثیریشغليریگمیتصمهینظربرکهراعاملچهار) 1976(همکارانوکرومبولتز

.باشندی میکیزیفيهایژگیووظاهرجنس،نژاد،شاملکهژهیويهاییتوانااییکیژنتاستعداد-1
،»یشغليهافرصتتیماهوتعداد«د. نظیر هستنيفردهرکنترلازخارجمعموالًکهیطیمحيدادهایرووطیشرا-2
تحوالت«،»کارنیقوان«،»کارمندانانتخابيبرایاجتماعيهاهیرووهااستیس«،»یآموزشيهافرصتتیماهوتعداد«

».اجتماعومحلهتأثیر«و»یآموزشنظام«،»خانوادهیآموزشتجارب«،»يفناور
هاي حالت،يکارعاداتها،ارزشويعملکردياستانداردهاها،مهارتازيامجموعه«ازاندعبارتکهشغلیيهامهارت-3

باشند.مییطیمحویکیژنتراتیتأثنیبتعاملدر اصل که»یاحساسيهاپاسخوروانی
ي تداعی ریادگیتجاربو(Instrumental learning experiences)ي ابزاري ریادگیتجاربشاملکهيریادگیتجارب-4

(Associative Learning Experiences)هستند)Saint-Ulysse, 2017(.
يامدهایپتأثیرتحتفردعملکرد،يابزاريریادگیدرپردازد. پژوهش حاضر به نقش تجارب یادگیري در انتخاب رشته می

,Krumboltz & Nichols)استگذشتهاتیتجربیمنفومثبت موضوعکیدریادگیرنده کیکهیهنگام، مثالعنوانبه.(1990
بسیار کنددنبالرای شغلنهیزمکه در آن موضوع، احتمال این،شودیا رتبه برتر میخوبي هانمرهموفق به کسب خاص

مورددردنیشنایخواندنمشاهدات،ازی نیز، تداعي ریادگیتجارب.بیشتر از زمانی است که در آن، ضعیف عمل نماید
دری منفي هاامیپوی ورزشمختلفقهرمانانمورددرمثبتي هاامیپاستممکنافراد مثالً. شودیمحاصلمختلفمشاغل

کند مرتبطیمجادیای منفایمثبتتأثیردر او آنچهباراخودفرد،به عبارتی. بخوانندورندیبگادیرامداراناستیسمورد
,Dlamini)خواهد کرد  2017).

,.آلستون و همکاران  2019)et alAlston( متحدهاالتیايکشاورزيهاکالجآموزان بهدانشجذبثرمؤيهاوهیشدر بررسی
ی است. رستانیدبآموزاندانشيبرادانشکدهازدیبازديروزها، برگزاريجذبيراهبردهابه این نتیجه دست یافتند که از 

Smith-Hollins)هالینس و همکاران -اسمیت et al., دانشکده کشاورزي نام در با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر ثبت(2015
پژوهشی انجام دادند. نتایج حاکی از آن بود که درگیر بودن یکی از اعضاي خانواده در حرفه کشاورزي به عنوان عامل مؤثر بر 

,Adebo & Sekumade)ادبو و سکومادا . نام در دانشکده کشاورزي استثبت ي کنندهنیز با هدف شناسایی عوامل تعیین(2013
ساله دانشکده کشاورزي ایکیتی نیجریه پرداختند. اکثر 32تا 16ورزي، به انجام پژوهشی در بین دانشجویان انتخاب رشته کشا

هاي کشاورزان بودند و دوران کودکی خود را در مناطق روستایی گذرانده بودند. کنندگان مرد در تحقیق، از خانوادهشرکت



...تجارب یادگیري در انتخاب رشته مهندسی کشاورزي بر اساس نظریه یادگیري اجتماعینقش

184
This Journal is an open access Journal Licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 405)

سیموئیس و دارد. تأثیراشتغال به کشاورزي بر انتخاب رشته کشاورزي نتایج حاصل از تحقیق نشان داد تجربه کاري مرتبط و 
,Simoes & Soares)سوئارس تحقیقی با عنوان جذب دانشجویان آموزش عالی به بررسی منابع و عوامل انتخاب (2010
و ویلدمانتَرسنتایج تحقیق .هستنداطالعاتمهممنبعبه عنواندانشگاهیفعل/سابقانیدانشجودادنشانهاافتهی. پرداخت

(Torres & Wildman, .شودمؤثر شناخته میعاملداشتن تجربه قبلی در کشاورزي، به عنوان نیز حاکی از آن بود که(2001
نتایج . نددادانجامهاي کشاورزي مؤثر بر انتخاب دانشجویان در رشتهعواملمورددريامطالعه) 1979کرومبولتز و همکاران (

وخانواده) 2،(exposure to agriculture)يکشاورزمعرضدرگرفتنقرار) 1: شاملعواملنیاها نشان داد تحقیقات آن
، عاملنیترمهمباشند که ی میشغلمالحظات) 5وانمتخصص) 4،يکشاورزهاي جذب توسط دانشکدهفعالیت) 3دوستان،

) نیز در تحقیقی که در بین 1397فریمانی و تشکري (مقدس. ,Dlamini)(2017استيکشاورزمعرضدرگرفتنقرار
ي دانشجویان براي تحصیل در هابررسی انگیزهبه ،انجام دادنددانشجویان کاردانی مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزي

عامل مؤثر در انتخاب . نتایج تحلیل عاملی نشان داد پیشینه شغلی و خانوادگی، پرداختندهاي علمی کاربردي کشاورزي رشته
هاي دهد داشتن تجربه قبلی و انجام فعالیتشود مرور مطالعات نشان میطور که مشاهده میهمانرشته کشاورزي است. 

باشند.انتخاب این رشته میهاي کشاورزي و شنیدن در مورد آن، به عنوان عوامل مؤثر بر کشاورزي، مشاهده فعالیت
وعباسی(آن بر تمام ابعاد رشد و توسعه انسانی، اقتصادي و کشاورزي تأثیربا توجه به اهمیت آموزش عالی کشاورزي و 

هاي احتمالی اهمیت اساسی دارد. حلهاي کشاورزي و ارائه راهبحث در زمینه مسائل مربوط به دانشکده)،1389ي، حجاز
اند. ادامه روند فعلی، هاي اخیر، از لحاظ تعداد متقاضیان ورود به این رشته با مشکل مواجه شدهکشاورزي در سالهاي دانشکده

پرورش ،شورکهاي عمده نظام آموزش عالی در هر هدفاز جمله آن جایی کهاز خواهد داشت. به همراهمتعددي را مسائل
پیشبرد مرزهاي دانش و تولید دانش و همچنین به حل مسائل جامعهمک کشور و کتوسعهازیموردنانسانی متخصص نیروي

ها، آموزش عالی در احتمال تعطیلی برخی از رشتههاي کشاورزي و است؛ بنابراین با کاهش تقاضاي رشته)1383،يدهنو(نو 
حاضر با انواع و اقسام این در حالی است که کشورمان در حال تواند به این دو هدف اساسی دست یابد. بخش کشاورزي نمی

توسعه اگرچه.در حال افزایش استروزروزبهکند و این بالیا وپنجه نرم میمحیطی دستزیستوهاي کشاورزيبحران
و تکامل دانش تابعی از تغییردرخور توجهی میزانتواند به میاست امامحیطیو ی، اجتماعياز عوامل اقتصادتابعیکشاورزي 

بیات، گودرزي و باشد (فتاحیبخش ایندر پایداري ، اثربخشی و افزایش کاراییو مهارت سرمایه انسانی نوآور بـه منظور 
هاي مندي کشور از سرمایهو عمران روستایی در ایران، نیازمند بهرهو پویایی توسعه کشاورزيپایداري). 1395گودرزي، 

از طرفی ). 1399باشد (سامیان و همکاران، میکشاورزيالتو تبدیل محصوتولیدهايمینهزو متخصص درانسانی ماهر
... متعددي اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي ودالیلمهم در آموزش عالی است که هبیانگر این نکتوجود تقاضاي اجتماعی

، نوعی ارزش تلقی هادر برخی رشتهتحصیل و کسب مدرك دانشگاهیهاند اداماند که موجب شدهساز این تقاضا بودهزمینه
شود؛ میبراي رشتهکند و سبب افزایش تقاضاي اجتماعی شود. همچنین تصویر ذهنی خاصی را براي افراد جامعه ایجاد می

(زمانی و پورآتشی، کردنیز توجهتقاضاي اجتماعیآنه به علل پدیدآورندتوان میتقاضا، کاهش بنابراین براي پاسخگویی به 
گیران آموزش این امکان را براي تصمیمعوامل مؤثر بر انتخاب رشته دانشگاهی و به دنبال آن انتخاب شغل،شناخت ). 1399

هایی که با جذب دانشجو در رشتهآموزش عالی از جمله يهايگذاراستیسدر این عوامل سازد تا عالی کشور فراهم می
تحقیق حاضر، کاهش تقاضاي اجتماعی از سوي داوطلبان مسئلهبنابراین ؛ گیرندقرار موردتوجهتري روبرو هستند استقبال کم

و به دنبال آن، عدم تولید دانش جدید و پرورش نیروي انسانی اخیر چند سالمهندسی کشاورزي در کنکور براي رشته
پژوهشگر به دنبال آن است تا در چارچوب نظریه یادگیري باشد و میدر آینده بخش کشاورزي کشور ازیموردنمتخصص 

اجتماعی شغلی کرومبولتز، مفاهیم تجارب یادگیري را بررسی نموده و نقش هر یک را در انتخاب رشته مهندسی کشاورزي 
.بیان نماید

روش پژوهش
شـجویان دوره کارشناسـی   دانپژوهش حاضر از نظـر هـدف، کـاربردي و داراي رویکـرد کیفـی اسـت. جامعـه آمـاري تحقیـق،          

آوري اطالعات، مصاحبه ها، از روش میدانی استفاده شد. ابزار جمعبودند. به منظور گردآوري دادهکشور هاي کشاورزي دانشکده
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ي انتخاب رشته به تفصیل بیـان  کنندگان تجربه زیسته خود را از پدیدهعمیق از نوع بدون ساختار بوده است که طی آن شرکت
کلی کـه در آغـاز   سؤالجز یک اي وجود ندارد بهشدههاي آماده و از پیش تعیینهاي بدون ساختار، پرسشدر مصاحبهداشتند. 

هاي اولیـه  هاي سؤالاند که به جوابکند اما داراي ترتیبیها از نظم خاصی پیروي نمیشود. سؤالدر زمینه پژوهش پرسیده می
آورد. بـه دسـت  هـا اطالعـاتی عمیـق و مشـروح     تـوان از آن سخ طوالنی آزادند و مـی دهندگان در دادن پابستگی دارند. آگاهی

توانـد مفیـد   هاي تلفنی هم میدر برخی مواقع مصاحبههرچندرو انجام داد، توان روبهها را به بهترین شکل میمصاحبهگونهاین
برفی و با توجه به شـاخص اشـباع نظـري    از تکنیک گلولهاز نوع هدفمند با استفادهگیرينمونه. در تحقیق حاضر )1398هومن،(شد با

هـایی از آن داراي  کند که در زمینه موضوع مورد بررسـی یـا جنبـه   محقق با افرادي تماس برقرار میگیري هدفمند در نمونه. انجام شد
هـاي بیشـتر   کند و سپس نمونـه لیل میها را تحدارد، دادهکافی باشند. محقق یک نمونه اولیه برمینسبتاًاطالعات و شناخت مناسب و 

محقق به مرحلـه اشـباع   کهیزمانیابد تا دارد. این فرایند ادامه میبرمیمجدداًهاي در حال ظهور خود ها و نظریهرا براي پاالیش مقوله
، محمـد پـور  (شـود  مـی ها حاصـل ن ي جدیدي از گسترش بیشتر نمونهاي که در آن هیچ بینش و ایدهیعنی به مرحله؛ رسدها میداده

1392.(
که محقق در هاي کشاورزي کشوردانشکدهعلمیهیئتاعضاء ویآموزشمعاونتدر این پژوهش، براي دستیابی به هدف، با کمک 

بر این اساس بود که میزان تقاضاي دانشجویان در آن . هدفمندي ها بود، دانشجویانی به صورت هدفمند انتخاب شدندارتباط با آن
پذیرفت. اینتر بود و پذیرش، بیشتر بر مبناي شرط معدل و در زمان تکمیل ظرفیت صورت میها، در چند سال اخیر، کمگرایش

ز بین این دانشجویان با انیهمچن.شدندمی، علوم دامی و اقتصاد کشاورزيباغبانی، ترویج و آموزش کشاورزيعلومشاملهارشته
هایی براي مصاحبه نداشتند و با اعتماد کافی مایل به شرکت در این تحقیق مالحظات و محدودیتگونهچیهافرادي مصاحبه شد که 

در میان کردنيبازبودند و اطمینان حاصل شد که تجارب و ادراکات خود را راحت و صمیمانه و بدون خودسانسوري یا نقش 
ها با طرح کلی پژوهش و محورهاي کلی در مورد صاحبهتا رسیدن به سطح اشباع نظري صورت گرفت. مگیري گذارند. نمونهمی

که گردید. در طول فرایند مصاحبه، پژوهشگر بدون آنشده هدایت میهاي ارائهشد و بر اساس پاسخمسیر انتخاب رشته آنان آغاز می
افراد مورد مصاحبه، در ها بدهد، سعی کرده است به دنیاي غیررسمی و تجربیات شوندههاي مصاحبهبکوشد جهت خاصی به گفته

کنندگان هاي فرعی نیز در حین مصاحبه به منظور درك بیشتر تجارب شرکتکه سؤالضمن ایندست یابد. موردمطالعهحوزه 
شوندگان هاي مصاحبههاي راهنما صحت برداشت خود را از گفتهپرسیده شد. در زمان انجام مصاحبه، پژوهشگر با پرسیدن سؤال

ها به صورت تلفنی انجام تمامی مصاحبهناچاربه، 19گیري بیماري کووید زمانی پژوهش حاضر با همهبا توجه به همنمود. کنترل می
ها طی که مصاحبهياگونهبهآوري شدند. جمعگامبهگامها به صورت دقیقه بود. داده45تا 14انجام مصاحبه بین زمانمدتو شد

ها، پژوهشگر به این نتیجه رسید که نفر انجام شد. پس از تحلیل نوبت سوم مصاحبه12در مجموع با نفر و 3چهار نوبت و هر بار با 
ها بنابراین انجام مصاحبه؛ نیامده استبه دست12و 11ها به حد اشباع رسیده است و مفهوم جدیدي در مصاحبه شماره داده

سپس اقدام به فهرست کردن مفاهیم حاصل از آورده شده است.،شوندهمصاحبهدانشجویان لیست 1در جدول متوقف شد.
از طریق مطالعه ازیموردنهاي دادهدیتائانتخاب و ؛از چندین روشهاها شد. براي تعیین اعتبار درونی (قابلیت اعتبار) یافتهمصاحبه

ها، در مورد اعتبار مطالعه از شیوه دادهصحتبراي تأیید دقّت و استفاده شد. مبانی نظري، پیشینه تحقیق و مصاحبه با خبرگان 
، در هاشوندهمصاحبهحاصل از يهايبندمقولهکه نتایج تحلیل و بیترتنیابهبررسی به وسیله اعضاي پژوهش استفاده گردید؛ (

هاي حصول اشباع از تکنیکها پذیري) یافتهجهت تعیین اعتبار بیرونی (انتقال).ها را تأیید نمودنداختیار آنان قرار گرفت که آن
. همچنین جهت تعیین روایی استفاده شدهاها؛ توصیف غنی دادههاي ویژه کدگذاري و تحلیل نمادها و نشانهنظري؛ استفاده از رویه

ش (برنامه هاي مختلف)، انعطاف روها از منابع متعدد (تنوع دانشجویان گرایشآوري دادهها نیز از دو تکنیک جمع(تأییدپذیري) یافته
ها کامالً منعطف یافتهمصاحبه، بارها ارزیابی مجدد شد و محتوا و فرآیندهاي آن مورد بازبینی قرار گرفت و در تفسیرها، پیشنهادها و

عمل شد)، استفاده شد.
تحلیل محتواي کیفی ها با استفاده از شیوه تحلیل محتواي کیفی از نوع قیاسی، پردازش و تحلیل شدند. هاي حاصل از مصاحبهداده

اي براي بررسی فراوانی نسبی و مطلق طور مستقیم به عنوان شیوهرفت که بههایی بکار میدر ابتدا براي ارجاع به آن دسته از روش
پذیر محتواي متن متمرکز بودند، اما بعدها این روش بسط یافت و هاي یک متن، یا واحدهاي ظاهري متنی، بر ابعاد کمیکلمه
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ها از سازي این مقولهکم، کمیاي و عملی) بوده و درصدد دستها (نحوي، نشانههایی شد که درگیر بررسی مقولهبر همه رویهمشتمل 
ها در تحلیل محتوا، هاي آن است. نظام مقولهها بودند. ابزار اصلی و محوري تحلیل محتوا، نظام مقولهطریق پیمایش فراوانی طبقه

هاي استخراجی از که کدبندي صورت گیرد، مشخص شود. مقولهاي، باید قبل از اینزمینهنگارانه یا نظریههاي مردمتحلیلبرخالف
بندي، الجمع و کامل باشند. هدف نظام مقولهها باید مانعیک متن باید معانی آن را تا حد امکان اشباع نماید؛ به این معنا که آن

ترین اجزاي متن است که در خاص تحقیق است. واحد تحلیل در تحلیل محتوا، کوچکهاي عملیاتی کردن مفاهیم مربوط به سؤال
در تحلیل محتوا عمدتاً محقق به دنبال .)1392، محمدپور(شوند ها) بررسی میها و مقولهآن رویدادها و توصیف مفاهیم (ویژگی

بنیاد محقق با انجام مراحل پردازي دادهکه در نظریهدرحالیهاست، هاي اصلی و فرعی و تعیین رابطه میان آنها، به مقولهتبدیل داده
چندگانه کدگذاري شامل کدگذاري باز (اولیه)، کدگذاري محوري و نهایتاً کدگذاري گزینشی، مقوالت، مقوالت فرعی، اصلی و 

آزمون یا نی که محقق قصدازم). 1394، تیرضای وبهشت(ها استخراج نموده و کار تحلیل را ادامه خواهد داد اي را از دل دادههسته
اي هسعی دارد در حوزکهیزمانکند و بررسی صحت نظریه، مدل یا فرضیاتی را دارد، از روش تحلیل محتواي قیاسی استفاده می

راد و (مؤمنیگیرداي در آن زمینه تدوین کند، از تحلیل محتواي استقرایی بهره میجدید به فهمی تازه دست یافته و مدل یا نظریه
Potter)نیو دانراستپاتر). 1392همکاران،  & Donnerstein, آزمون کنند که هدف از تحلیل محتواي قیاسی،نیز بیان می(1999

موجود به ههاي پیشین، معتبر ساختن یا گسترش مفهومیِ چارچوب نظریه در یک زمینه متفاوت است. در این حالت، نظرینظریه
.)1399د (زیوري و همکاران، کنطرح رمزگذاري اولیه و ارتباط بین رمزها کمک می

شوندگانمصاحبهلیست -1جدول
مدت مصاحبه (دقیقه)دانشگاهرشتهجنسیتشوندهمصاحبه

22زنجانعلوم دامیزن1شماره 
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گر اطالعات کلی نسبت شد تا تحلیلبار خواندهسازي چندین ها ضبط و ثبت شده و پس از پیادهدر این پژوهش ابتدا مصاحبه
بود،مدیریتقابلدهندگانپاسخهايبجواطولونمونهاندازهحاضر،مطالعهدرکهییازآنجابه نظرات پاسخگویان کسب کنند 

هاي مختلف تقسیم و ها به بخشاولیه و کدگذاري اولیه، یافتهستیلچکگرفت. پس از تهیه انجامدستیصورتبهکدگذاري
هایی که داراي محتواي مشابه موضوعی یا مفهومی بندي)؛ سپس، بخشتوجه به محتوا نامی داده شد (مقولهبه هر بخش با

ها و قوت ترین اقدامات براي تعیین روایی یافتهبندي شدند. یکی از مهمهاي مشترك جدید طبقهبودند ادغام شدند یا در مقوله
هایی از است؛ بنابراین براي تضمین قابلیت اعتبار نتایج، بخش"مونهعودت یافته به اعضاي ن"بخشیدن به مطالعات کیفی

کنندگان عودت داده شد. صحت طبقات و مضامین توسط همه این افراد طبقات و مفاهیم استخراج شده به سه نفر از شرکت
محورهاي اصلی استخراج شوند.هاي کلی به عنوان مقولهشدیسعتیدرنهامورد تأیید قرار گرفت و تغییرات الزم داده شد و 
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و بحثهایافته
هاي پژوهش در پی بررسی مفاهیم تجارب یادگیري در چارچوب نظریه یادگیري اجتماعی شغلی کرومبولتز در مصاحبه

12هاي این پژوهش نشان داد همه رسانهاي حاصل از مصاحبه با اطالعدانشجویان رشته مهندسی کشاورزي بود. تحلیل داده
یادگیري تداعی (مشاهده و شنیدن) و یادگیري ابزاري (پیامد يهاوهیشکننده در مصاحبه، در نظرات خود، به شرکتنفر

شده است.ارائه2ها در جدول اند که تحلیل دادهتجربیات گذشته) اشاره نموده

ها بر اساس تجارب یادگیري کرومبولتزتحلیل داده-2جدول 
شماره 

کدهاسازي بخش مرتبط با تحقیق از مصاحبهپیادهشوندهمصاحبه

1
. اولش کار زیادي بلد نبودم ولی کردممیزمین و من موقع کار نگاهش سربردمیمنوپدربزرگمکه بودمکوچیک

رم و بعضی بهش. البته پدرم هم کشاورز هست و باهاش سر زمین میکردممیکم یه چیزایی یاد گرفتم و کمک کم
.دمیمکارها رو انجام 

مشاهده

2
برام مؤثر یلیخ.گیاهوگلسمترفتمخودمآرامشبرايواومدپیشبرامپزشکیمشکلیهکهبودمراهنمایی

و غیرههرساصولهاي مثلکتابتمامکشاورزي ورفتم سمتفهمیدم خیلی به گیاهان عالقه دارم. بعدش؛ وبود
ام بیشتر شد.موقع عالقهخوندم. از اون رو

پیامد مثبت 
تجربه

3
کشاورزي رو از هايفعالیتاز بچگی با کشاورزي بزرگ شدن و هستن.کشاورزباباشونهاخیلیمامنطقهتوي

و خانوادش باشهداشتهکشاورزيزمینکسی. خُب اگردنیمادامهروباباکارهمخودشونونزدیک دیدن
کنم.میپیشنهادصد کشاورزي رو بهشدرصدمالی،زمینههم پیشکمی کنن وکشاورزي می

مشاهده

مناونور.اینوربازدیدرنمیمثالًکهکردمیتعریفهست.جهادکارمندام هم مهندسی کشاورزي خونده.عمهپسر4
شنیدنخواست مثل اون بشم.میومد هر وقت از کارش میگفت. دلم میخوشم

همراهیش هاوقتدیدم. من هم بیشتر اون رو در حال کشاورزي میاکثراًو هرداعالقهيکشاورزبهیلیخمادرم5
مشاهده.بردمو از این کار لذت میکردممی

رشته دونستمیمی،میشازقبلاگه "گهیمخونهیمفوقتهراندانشگاههداراالنوخوندهیمیشمنپسرخاله6
شنیدنچیزي از رشته کشاورزي نشنیده بودم.اصالًکه من در حالیکردممیانتخاباونورهداوجوديکشاورز

7
درشدنرفتهیپذيبرارشتهنیااز چند نفر در مورد رشته کشاورزي شنیده بودم و اینو هم شنیده بودم که

يداوطلبابهتوننیمخیلی بهتر از بقیه يکشاورزيدانشجوها". او در ادامه گفت: "خوبه خیلیخارجيکشورها
.کردمانتخابنیهميبراخوبهشیکشاورزرازیشبودمدهیشن. خود من هم کننیمعرفرورشتهکنکور

شنیدن

8

. من دنیمادامهروباباکارهمخودشونو هست. از بچگی توي باغ بودنکشاورزباباشونهاخیلیمامنطقهتوي
همیشه اونو در حال کشاورزي دیدم.هم پدرم به کشاورزي مشغول هست و خب 

. در مورد این رشته خیلی ازش شنیدم. یه چند باري هم باهاش سربودخوندهرازیشجیتروهمامپسرخاله
م.کردانتخابروجیترورشتهي همون همهاشون حاضر شدم. به واسطهکالس

مشاهده /
شنیدن

چون هستن.موفقکننکنن و این رشته رو انتخاب میکار مین و روش دارنیزمخودشونکهییهااوندیده بودم 9
.ی دارن. ما هم خودمون زمین داریمخوبدرآمدزمین از خودشونه 

پیامد مثبت 
تجربه

10
هستن و به کشاورزي مشغولن. من از بچگی همین دارباغيادیزافرادماسکونتمحلتوياصالًهست. دارباغپدرم

يتواشتغالطیشراکه دارِهاي بزرگی هم وجود گلخونه) ارسآزادقهطمن(مامنطقهيتوچیزا رو دیدم. از طرفی 
.دارنی همخوبيایمزامشغولنکهییاوناوهستها هم اون

مشاهده

11

دادم و خب و از نزدیک کاراي کشاورزي رو دیدم. تا حدودي هم کاراي کشاورزي انجام میهستمکشاورززادهخودم 
داشت.تأثیرهمین تا حدي در انتخاب این رشته در من 

ها در مورد رشته بشنون و در د تا داوطلباي کنکور از زبان اونکریمعرفروموفقيالیالتحصفارغودانشجوهادیبا
بشه.ها انگیزه ایجاد اون

مشاهده/ 
شنیدن

که از یه نفر که این رشته رو . همینکنمیمشونقیتشوبخواننظريکشاورزرشتهمورددرازمهايکنکوراگه12
شنیدنداشته باشه.تأثیرتونه بشنون خب خیلی میدارِخونه و بهش عالقه می
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زمین و من موقع سربردمیمنوپدربزرگمکه بودمکوچیک"چنین گفت: 1کننده شماره ، شرکت"مشاهده"در زمینه نقش 
بهش. البته پدرم هم کردممیکم یه چیزایی یاد گرفتم و کمک . اولش کار زیادي بلد نبودم ولی کمکردممیکار نگاهش 

توي"هم در این زمینه گفت: 3کننده شماره . شرکت"دمیمرم و بعضی کارها رو انجام کشاورز هست و باهاش سر زمین می
وز نزدیک دیدنکشاورزي رو اهايفعالیتاز بچگی با کشاورزي بزرگ شدن و هستن.کشاورزباباشونهاخیلیمامنطقه

کمی هم کنن وو خانوادش کشاورزي میباشهداشتهکشاورزيزمینکسیدن. خُب اگرمیادامهروباباکارهمخودشون
بیان کرد: گونهاینهم نظر خود را 5شونده شماره . مصاحبه"کنممیپیشنهادصد کشاورزي رو بهشدرصدمالی،زمینهپیش

و از این کردممیهمراهیش هاوقتدیدم. من هم بیشتر اون رو در حال کشاورزي میاکثراًو دارِعالقهيکشاورزبهیلیخمادرم"
هست. از بچگی توي باغ کشاورزباباشونهاخیلیمامنطقهتوي"در این مورد گفت: 8شونده شماره . مصاحبه"بردمکار لذت می

پدرم به کشاورزي مشغول هست و خب همیشه اونو در حال کشاورزي دیدم . من همدنیمادامهروباباکارهمخودشونو بودن
هستن و به دارباغيادیزافرادماسکونتمحلتويًهست. اصالدارباغپدرم"گفت: 10شونده شماره . همچنین مصاحبه"...

هاي بزرگی هم وجودگلخونه) سارآزادمنظقه(مامنطقهيتوکشاورزي مشغولن. من از بچگی همین چیزا رو دیدم. از طرفی 
."...رهدا

جهادکارمندام هم مهندسی کشاورزي خونده.عمهپسر"گفت: 4کننده شماره در مورد رشته، شرکت"شنیدن"در زمینه نقش 
. "مثل اون بشمخواست گفت. دلم میمیومد هر وقت از کارش میخوشممناونور.اینوربازدیدرنمیمثالًکهکردمیتعریفهست.
االنوخوندهیمیشمنپسرخالهها از دیگران اشاره نمود: ها و شنیدن آنبه اهمیت معرفی رشتهگونهایننیز 6کننده شماره شرکت

که من در حالیکردممیانتخاباونودارِوجوديکشاورزرشته دونستمیمی،میشازقبلاگه "گهیمخونهیمفوقتهراندانشگاهدارِ
از چند "ها از رشته کشاورزي اشاره نمود و گفت: هم به شنیده7شونده شماره . مصاحبه"اصال چیزي از رشته کشاورزي نشنیده بودم

. او "خوبهخیلیخارجيکشورهادرشدنرفتهیپذيبرارشتهنیانفر در مورد رشته کشاورزي شنیده بودم و اینو هم شنیده بودم که
بودمدهیشن. خود من هم کننیمعرفرورشتهکنکوريداوطلبابهتوننیمخیلی بهتر از بقیه يکشاورزيدانشجوها"در ادامه گفت: 

امسرخالهپ"در مورد اهمیت شنیدن در مورد رشته گفت: 8کننده شماره . شرکت"کردمانتخابنیهميبراخوبهشیکشاورزرازیش
هاشون حاضر رشته خیلی ازش شنیدم و براي همین یه چند باري هم باهاش سر کالس. در مورد این بودخوندهرازیشجیتروهم

دانشجوهادیبا"، در بخشی از نظرات خود گفت: 11کننده شماره . شرکت"مکردانتخابروجیترورشتهي همون همشدم. به واسطه
. "ها انگیزه ایجاد بشهمورد رشته بشنون و در اونها درد تا داوطلباي کنکور از زبان اونکریمعرفروموفقيالیالتحصفارغو

مورددرازمهايکنکوراگه"هم به شنیدن در مورد رشته از زبان دانشجوها اشاره نمود و گفت: 12کننده شماره همچنین شرکت
بشنون خب خیلی دارِخونه و بهش عالقه که از یه نفر که این رشته رو می. همینکنمیمشونقیتشوبخواننظريکشاورزرشته

."داشته باشهتأثیرتونه می
راهنمایی"ي خود از دوران مدرسه اشاره کرد. او گفت: به تجربه زیسته2کننده شماره ، شرکت"پیامد مثبت تجربه"در مورد نقش 

گیاهان عالقه دارم. بعدشفهمیدم خیلی به . گیاهوگلسمترفتمخودمآرامشبرايواومدپیشبرامپزشکیمشکلیهکهبودم
9کننده شماره . شرکت"ام بیشتر شدخوندم. از اون موقع عالقهروو غیرههرساصولهاي مثلکتابتمامکشاورزي ورفتم سمت

وهستنموفقکننکنن و این رشته رو انتخاب مین و روش کار میدارنیزمخودشونکهییهااوندیده بودم "بیان کرد: گونهاین
ي خود از دوران به تجربه زیسته2کننده شماره شرکت."ی دارن. ما هم خودمون زمین داریم خوبدرآمدن زمین از خودشونه چو

. گیاهوگلسمترفتمخودمآرامشبرايواومدپیشبرامپزشکیمشکلیهکهبودمراهنمایی"مدرسه اشاره کرد. او گفت: 
خوندم. از اون موقع روو غیرههرساصولهاي مثلکتابتمامکشاورزي ورفتم سمتبعدشفهمیدم خیلی به گیاهان عالقه دارم. 

."ام بیشتر شدعالقه
استخراج نگردید."خواندن"شوندگان، کد کدام از مصاحبهشود از تحلیل نظرات هیچطور که مشاهده میهمان
"شنیدن"و "مشاهده"ها مربوط به تداعی، بیشترین نقل قولشود از بین تجارب یادگیري مشاهده می3طور که در جدول همان

، نقش تجارب یادگیري در انتخاب بیترتنیبدمورد و سهم تجارب یادگیري ابزاري دو مورد است. 6نیز هرکدامسهم کهباشدمی
رشته مهندسی کشاورزي مورد تأکید دانشجویان قرار داشت.
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نشان 1توان کاربرد تجارب یادگیري در انتخاب رشته مهندسی کشاورزي را در نگاره میهاي حاصل از پژوهش حاضر،بر اساس یافته
داد.

هابندي کدهاي حاصل از تحلیل مصاحبهمقوله-3جدول 
شماره 

دادکدسازي مصاحبهپیادهشوندهمصاحبه
مقولهتع

1
. اولش کار زیادي کردممیزمین و من موقع کار نگاهش سربردمیمنوپدربزرگمکه بودمکوچیک

بهش. البته پدرم هم کشاورز هست وکردممیکم یه چیزایی یاد گرفتم و کمک بلد نبودم ولی کم
دم.رم و بعضی کارها رو انجام میباهاش سر زمین می

هده
6مشا

عی
تدا

ي 
گیر

یاد
ربه 

تج

3

هايفعالیتاز بچگی با کشاورزي بزرگ شدن و هستن.کشاورزباباشونهاخیلیمامنطقهتوي
کشاورزيزمینکسیمیدن. خُب اگرادامهروباباکارهمخودشونوکشاورزي رو از نزدیک دیدن

صد کشاورزي رو درصدمالی،زمینهکمی هم پیشکنن وو خانوادش کشاورزي میباشهداشته
کنم.میپیشنهادبهش

دیدم.اون رو در حال کشاورزي میاکثراًو رهداعالقهيکشاورزبهیلیخمادرم5

8

روباباکارهمخودشونو هست. از بچگی توي باغ بودنکشاورزباباشونهاخیلیمامنطقهتوي
. من هم پدرم به کشاورزي مشغول هست و خب همیشه اونو در حال کشاورزي دیدم.دنیمادامه

و کننییشناساروهستنيکشاورزکارمشغولهاشون خانوادهکهییکسامدارسدربه نظر من 
ها رو تشویق کنن که رشته کشاورزي رو انتخاب کنن.اون

10
هستن و به کشاورزي مشغولن. من دارباغيادیزافرادماسکونتمحلهست. اصال تويدارباغپدرم

هاي بزرگی هم گلخونه) ارسآزادمنظقه(مامنطقهيتواز بچگی همین چیزا رو دیدم. از طرفی 
"دارنی همخوبيایمزامشغولنکهییاوناوهستها هم اونيتواشتغالطیشراکه رهداوجود 

و از نزدیک کاراي کشاورزي رو دیدم. تا حدودي هم کاراي کشاورزي هستمکشاورززادهخودم 11
"داشتتأثیردادم و خب همین تا حدي در انتخاب این رشته در من انجام می

رنمیمثالًکهکردمیتعریفهست.جهادکارمندام هم مهندسی کشاورزي خونده.عمهپسر"4
."خواست مثل اون بشمگفت. دلم میمیومد هر وقت از کارش میخوشممناونور.اینوربازدید

دن
6شنی

6
ی،میشازقبلاگه "گهیمخونهیمفوقتهراندانشگاهارهداالنوخوندهیمیشمنپسرخاله

که من اصال چیزي از رشته در حالیکردممیانتخاباونورهداوجوديکشاورزرشته دونستمیم
"کشاورزي نشنیده بودم

7

رفتهیپذيبرارشتهنیااز چند نفر در مورد رشته کشاورزي شنیده بودم و اینو هم شنیده بودم که"
."خوبهخیلیخارجيکشورهادرشدن

. خود کننیمعرفرورشتهکنکوريداوطلبابهتوننیمخیلی بهتر از بقیه يکشاورزيدانشجوها
."کردمانتخابنیهميبراخوبهشیکشاورزرازیشبودمدهیشنمن هم 

خیلی ازش شنیدم. یه چند باري هم . در مورد این رشتهبودخوندهرازیشجیتروهمامپسرخاله"8
مکردانتخابروجیترورشتهي همون همهاشون حاضر شدم. به واسطهباهاش سر کالس

ها در مورد د تا داوطلباي کنکور از زبان اونکریمعرفروموفقيالیالتحصفارغودانشجوهادیبا"11
."ها انگیزه ایجاد بشهرشته بشنون و در اون

که از یه نفر که . همینکنمیمشونقیتشوبخواننظريکشاورزرشتهمورددرازمهايکنکوراگه12
"داشته باشهتأثیرتونه بشنون خب خیلی میره داخونه و بهش عالقه این رشته رو می

2
.گیاهوگلسمترفتمخودمآرامشبرايواومدپیشبرامپزشکیمشکلیهکهبودمراهنمایی

تمامکشاورزي ورفتم سمتفهمیدم خیلی به گیاهان عالقه دارم. بعدش؛ وبرام مؤثر بودیلیخ
ام بیشتر شد.خوندم. از اون موقع عالقهروو غیرههرساصولهاي مثلکتاب

ربه
 تج

بت
 مث

امد
پی

2

ري
ابزا

ري 
دگی

ه یا
جرب

ت

کنناین رشته رو انتخاب میکنن و مین و روش کاردارنیزمخودشونکهییهااوندیده بودم 9
ی دارن. ما هم خودمون زمین داریمخوبدرآمدچون زمین از خودشونه هستنموفق
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نقش تجارب یادگیري در انتخاب رشته مهندسی کشاورزي-1نگاره 

گیري و پیشنهادهانتیجه
مفاهیم تجارب یادگیري در چارچوب نظریه یادگیري اجتماعی شغلی کرومبولتز و با رویکرد بررسی پژوهش حاضر به منظور 

شوندگان، در چارچوب نظریه یادگیري ، نظرات مصاحبهمنظورنیبدکیفی، مبتنی بر تحلیل محتواي قیاسی انجام شد. 
قرار لیتحلمورد "د مثبت تجربهپیام"و "خواندن"، "مشاهده"، "شنیدن"مبولتز، بر اساس مفاهیم واجتماعی شغلی کر

نفر از دانشجویان دوره کارشناسی رشته کشاورزي حاصل شد که 12هاي مستخرج از مصاحبه با ها بر اساس دادهگرفتند. یافته
شنیدن در مورد هاي پژوهش حاکی از آن بود کهبیانگر نقش تجارب یادگیري در انتخاب رشته مهندسی کشاورزي بود. یافته

هاي کشاورزي دیگران (تجارب یادگیري تداعی) و همچنین پیامد تجربیات فرد و اطرافیان شاورزي و مشاهده فعالیترشته ک
داشته باشند و در این میان سهم شنیدن و تجارب یادگیري تأثیرتوانند در انتخاب این رشته میوي (تجربه یادگیري ابزاري) 

مطالب با محتواي کشاورزي، در "خواندن"شوندگان، که در بین مصاحبهبودگر آن تداعی بیشتر است. همچنین نتایج بیان
انتخاب رشته مهندسی کشاورزي نقشی نداشت.

Alston)هاي آلستون و همکارانیافته et al., Smith-Hollins)هالینس و همکاران-اسمیت،(2019 et al., ، آدبو و (2015
,Adebo & Sekumada)سکومادا  ) 1397مقدس فریمانی و تشکري (و & Torres),Wildman(2001و ویلدمنتورس ،(2013

کنند. را تأیید میهاي کشاورزي یا مشاهده فعاالن حوزه کشاورزيمشاهده فعالیتتأثیرمبنی بر نتایج حاصل از تحقیق حاضر
,Simoes & Soares)و سوئارس سیموئیهمچنین نتایج تحقیق  و راستاي نتیجه پژوهش حاضر است. سیموئی نیز هم(2010

کشاورزي مل مؤثر در جذب رشته، عادانشگاهیفعل/سابقانیدانشجوکه شنیدن ازندبه این نتیجه دست یافتسوئارس 
هاي اصلی انتخابگر این بود که توجه به دیدگاه و نظر دیگران از مالك) بیان1400باشد. نتیجه تحقیق کیانی و همکاران (می

,Williams)در تحقیق ویلیامزباشد. رشته دانشگاهی می انتخاب رشته دربولتزومکریاجتماعيریادگیهینظرتأثیرنیز (2014
شد.دیتائيکشاورز

رشتهانتخاببردوهراند،کردهاحاطهراهاآنکهيافرادوافرادیشخصاتیتجربتوان بیان داشت در تبیین نتایج پژوهش می
. به عبارتی نتایج نشان داد قرار گرفتن در معرض کشاورزي در انتخاب این رشته نقش دارد. در این راستا گذاردیمتأثیر

نماید. هر دو رویکرد بر یمرا تصدیقو رویکردهاي شناختی اجتماعی نیز ماهیت پویاي تعامل فرد با محیطیاجتماعيریادگی
شکلراافرادشغلیيهاانتخابوهاارزشق،یعال) غیرمستقیمومیمستقازاعم(يریادگیاتیتجربکهاین نکته تأکید دارند

Bright)د دهیم et al., - سازي آموخته می) نیز عمده رفتارهاي آدمی با مشاهده از طرق مدل1997به عقیده بندورا (.(2005

هاي بعد، از این اطالعات کند و در موقعیتکسب میشود؛ از مشاهده دیگران، فرد در مورد نحوه انجام رفتارهاي جدید ایده
هاي تواند پیش از اقدام به رفتار، حداقل نحوه عمل را از نمونه. در نتیجه میبردمیشده به عنوان راهنماي عمل بهره رمزگذاري

بر مبناي نظریه یادگیري اجتماعی کرومبولتز نیز، تجارب ).1397ي، غفار(آن بیاموزد و از خطاهاي غیرضروري پیشگیري کند 
خواند. فرد این تجارب ها میدهد یا درباره آنکند، گوش میدهند که فرد، دیگران را تماشا مییادگیري تداعی زمانی رخ می

تجارب یادگیري تداعی

شنیدن در مورد کشاورزي

هاي موفق کشاورزيمشاهده فعالیت

تجارب یادگیري ابزاري پیامد مثبت تجربه کشاورزي

انتخاب رشته مهندسی کشاورزي
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یادماندنیبهممکن است عالیق دهد. برخی از این تجربیات ها و باورهاي خود تعمیم میها، ارزشیادگیري را به عالیق، توانایی
بخش فرد براي انتخاب رشته تواند الهامهاي متعدد براي مشاهده کشاورزان، میایجاد کنند. بر این اساس، داشتن فرصت

Happenstance)کند. همچنین بر اساس نظریه یادگیري تصادفی کشاورزي باشد و احتمال گرایش به این رشته را بیشتر 

Learning Theory: H.L.T)توان باشد میشد و برگرفته از نظریه یادگیري اجتماعی وي میارائه) 2009مبولتز (روکه توسط ک
احتمال وقوع یک ،اظهار داشت در طول زندگی اگر فرصت آشنایی با کشاورزان و یا سایر فعاالن حوزه کشاورزي به دست آید

کنندگان در مصاحبه تحقیق حاضر چنانچه برخی از شرکت؛یابدمیرویداد اتفاقی از جمله گرایش به رشته کشاورزي افزایش
نیز، بیان داشتند که به این طریق جذب رشته کشاورزي شدند.

وتجربهکنند آموزانی که رشته کشاورزي را انتخاب میتوان اذعان داشت بسیاري از دانشبر اساس نتایج حاصل از تحقیق می
,Truong)به عقیده ترانگ.دارنديکشاورزنهیزمدریقبلدانش اتیتجربازيفردمنحصربهسابقهيدارافردهر(2017

اتیتجرببهکمیدسترسبایطیمحدرآموزاندانشاگر. شودیمهاآنشغلرشته و انتخاببهمنجرکهاستيریادگی
,Williams)ددارکشاورزي وجودرشتهانتخابيبرايکمترشانسباشند،يکشاورزيریادگی یقبلتجربهکه درحالی. (2014

,Dyer & Breja)استيکشاورزيهاکالجبهآموزاندانشکننده قوي جذبینیبشیپیک ،يکشاورزدر چنانچه که .(2003
,Dlamini)دالمینی  ماننديکشاورزتجاربازینوعمعرضدرآموزانی که دانشنیز به این نتیجه دست یافت که(2017

که رشته کشاورزي را انتخاب کنند بیشتر هستند احتمال اینواناتیحواهانیگباکاروشکارمزرعه،درکارمزرعه،دریزندگ
Rayfield)است. رایفیلد و همکاران  et al., رشتهانتخابدرواناتیحواهانیگباارکنیز در پژوهش خود نشان دادند(2013

,chemjor)چمجورمؤثر است. به عقیده ،يکشاورز نیوالدایبستگانکهکنندیمانتخابراهاییرشتهآموزاندانش(2016
،هستنديکشاورزبریمبتنيهاتیفعالمعرضدراز قبل، کهآموزانینشکند داو بیان میهستندآن مشغول به کار درهاآن

ي نقش مشاهده و تجربه که به نوعی تأییدکنندهکنندیمانتخابرااین رشتهندارند،قرارآنمعرضدرکهیکسانازشتریب
,Fizer)باشد. فیزرعملی در انتخاب رشته می هاي انتخاب نیز در پژوهش خود نشان داد شغل و تجارت خانواده از مالك(2013

Babad)رشته و مسیر شغلی آینده است. بابد  & Tayeb, موفقهايتیفعالباه افرادمواجکند که نیز تأکید می(2003
هرچهدهدمینشاننیز محققنیچندمطالعاتهمچنین دهدیمنسبت به کشاورزي هاآنبهیمثبتنگرش،يکشاورز

,Dlamini)استشتریبيکشاورزيهارشتهدرلیتحصاحتمالباشنديکشاورزمعرضدرشتریبآموزان،دانش 2017).
ها به پیامد حاصل از فعالیت کشاورزي (درآمد خوب و بهبودي روانی فرد) و انگیزه براي انتخاب این رشته در برخی از مصاحبه

دارندلیتمااست،مطلوبعملکردشانجینتاشوندمتوجه مییوقتافرادکنند که ) بیان می2001اتو و همکاران (اشاره شد. 
Nazidin)ی نشان دهندمثبترفتار،آنانجامبهنسبتکه et al., آموزاندانشکهیزمانتوان بیان داشت بنابراین می؛ (2019
بر اساس نتایج تحقیق، . شودمیجادیازهیانگرشته کشاورزي،انتخابدررندیگمیرقرايکشاورزموفق يهاتیفعالمعرضدر

هاي رشتهمورددرآموزاندانشتوان گفت شنیدن از دانشجویان و اقوام در مورد رشته کشاورزي در انتخاب آن نقش دارد. می
و همکاراناشتادینر. کنندیمگیريتصمیمدوستانمانندخود،یاجتماعحلقهاینزدیکطیمحاساسبراکثراًتحصیلی، 

(Shtudiner et al., و هیتوصاساسبراغلبدر مورد انتخاب رشته تحصیلیمیتصمنیز به این نتیجه دست یافت که (2017
باشد.میاند نیزالتحصیل شدهفارغیتازگبهایاندکردهلیتحصموردنظررشتهدرقبالًی کهانیدانشجوهایی از شنیده

شود اقدامات بر اساس نتایج حاصل از پژوهش حاضر و سهم بیشتر شنیدن و مشاهده نسبت به پیامدهاي تجربه، پیشنهاد می
کشاورزي صورت گیرد:هاي زیر از طرف مسئولین دانشکده

يهاتیفعالو برجسته کردن کشاورزييهادانشکدهآموزان دوره اول و دوم متوسطه از برگزاري روزهاي بازدید دانش-
هادانشکدهجذاب و موفق در 

هایی جهت التحصیالن موفق کشاورزي، به مدارس دوره اول و دوم متوسطه با برگزاري برنامهاعزام دانشجویان یا فارغ-
غیرهوستیزطیمحمختلف مانند روز خاك، يهامناسبتبه آموزان با رشته مهندسی کشاورزيآشنایی دانش

هاي کشاورزيدر رشتهکردهلیتحصآموزان با کشاورزان موفق ریزي جهت دیدار دانشبرنامه-
غیرهاز قبیل تلویزیون استانی و یجمعارتباطهاي هاي معرفی رشته کشاورزي و افراد موفق در این رشته در رسانهاجراي برنامه- 
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نتخاب رشته ها به منظور اهاي انگیزشی براي آنآموزانی که داراي زمین کشاورزي هستند و برگزاري برنامهشناسایی دانش-
کشاورزي

مودن فروش هاي کشاورزي و فراهم ندانشکدههاي تولیديآموزان دوره متوسطه اول و دوم به اجراي طرحدعوت از دانش-
هاآنتولیدات

کشاورزي و معرفی و تبیین اهمیت، جایگاه و نیز يهادانشکدهبرگزاري نشست و جلسه مشترك با مشاوران مدارس در -
هاآنکشاورزي به يهارشتهيهايتوانمند

استانی براي يهارسانهاز طریق هاآنکشاورزي و انتشار عمومی يهادانشکدهموفق از عملکرد يهابرنامهتهیه مستندات و -
یانیکشاورزان و روستا
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Abstract
The aim of agricultural higher education majors is to educate skilled and specialized human resources in order to
work in the fields of production, research, education, dissemination, and extension of knowledge and technology
in agriculture and rural sectors. The goal of training human resources in this field is that these graduates can
meet scientifically the needs of the agriculture sector by applying their knowledge and learnings. In recent years,
due to the decrease in the enrollment of students in these majors, the identification of factors related to the
choice of agricultural majors by students has been questioned. The present study was conducted with the aim of
investigating the role of learning experiences in choosing agricultural engineering majors. The research was
done in the framework of qualitative approach and using deductive content analysis method. The data collection
tool was an open- ended questionnaire with unstructured interviews. In order to carry out the research,
interviews were conducted with 12 undergraduate students of agricultural majors of different universities. The
results were coded by content analysis technique. The findings indicated that associative learning experiences
(hearing about the majors and observing agricultural activities) and instrumental learning (positive
consequences of the experience) play an important role in choosing the agricultural engineering majors. It
should also be mentioned that the contribution of associative learning was greater among different influencing
factors.

Keywords: Field-of-study choice, Agricultural engineering, Higher education, Learning experiences, Social
learning theory.
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