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بررسی سطح انگیزشی دانشجویان کارشناسی ارشد برای انتخاب رشته تکثیر و پرورش آبزیان در 

 حیطه فردی و شغلی در واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی شهر تهران
 

  2*، نرگس عرب1هومن رجبی اسالمی

 شیالت، تهران، ایران.دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه  -1

 اسالمی، تهران، ایران. آزاد تحقیقات، دانشگاه و علوم نخبگان، واحد و جوان پژوهشگران باشگاه -2

n.arab@srbiau.ac.ir :*نویسنده مسئول 
 0/11/23تاریخ پذیرش:                                                                        12/3/23تاریخ دریافت: 

 چکیده

در حیطه فردی و شغلی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد  تحقیق حاضر با هدف بررسی انگیزه انتخاب رشته تکثیر و پرورش آبزیان

ای مشتمل بر دو بخش ها شامل پرسشنامهانجام گرفت. ابزار گردآوری داده 1321سال واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی در شهر تهران طی 

های مرتبط با عوامل انگیزشی در انتخاب این رشته تحصیلی بود. تعیین اعتبار پرسشنامه بر اساس روش اعتبار اطالعات فردی و گزینه

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته  50(. جامعه پژوهشی شامل r=0.9محتوی و تعیین پایایی آن با کمک روش آزمون مجدد انجام گرفت )

افزار نرم 20ها با استفاده از نسخه تکثیر و پرورش آبزیان دانشگاه آزاد اسالمی واحدهای علوم و تحقیقات تهران و تهران شمال بود. داده

SPSS شتن عالقه به کار با آبزیان و همچنین رشته تحصیلی ویرایش و مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که دا

در حیطه فردی، امید به داشتن کار مستقل، تجربیات مهیج و درآمد خوب در حیطه شغلی بیشترین تأثیر را در ایجاد انگیزه برای دانشجویان 

 فرار از بیکاری و قبولی صرف در دانشگاهن های مطالعاتی داشتند. همچنیکارشناسی ارشد رشته تکثیر و پرورش آبزیان در هر یک از حیطه

 .از کمترین اهمیت در انتخاب رشته تکثیر و پرورش آبزیان در حیطه فردی برخوردار بود

 

 انتخاب رشته، انگیزش، تکثیر و پرورش آبزیان ، حیطه شغلی، حیطه فردی، کارشناسی ارشد. واژگان کلیدی:

 

 مقدمه

انگیزش به معنای کشش، رغبت یا تمایلی در فرد است که 

گاهی به  وی را به انجام کار در جهت هدف وادار نموده که

عنوان نیازها، تمایالت یا محرکات درونی شاااخص تعریف 

(. انگیزه به عنوان یک عامل اساسی 1385گردد )الوانی، می

شته و موجب جهت سان را به حرکت وادا دهی رفتار فرد ان

گردد. به عالوه انگیزه اولین عنصر به سوی اهداف خاص می

به انجام ها دهنده رفتار اساات که افراد را ساااعتتشااکیل

 ,Griffon؛1312فعالیت مشاااغول خواهد کرد )پارساااا، 

د ها وجو(. نظریات متفاوتی در رابطه با منشااا انگیزه1997

( اولین کساای بود که به نیازهای 1243) Maslowدارد. 

ها را منشاااا روانی، اجتماعی و جسااامانی توجه نمود و آن

 ها دانست.انگیزه

ستا صیلی در را شته تح شغل و ر ضای نیازهای انتخاب  ی ار

های  یاز ماعی و ن یت اجت له رشااااد، مقبول مختلف از جم

(. نیازهای فیزیولوژیک شامل 1385فیزیولوژیک است )الوانی، 

نیازهایی هساااتند که موجود زنده برای ادامه زندگی و تداوم 

کوشااد، مانند: غذا، آب، ها میهسااتی خود برای ارضااای آن

شام شد  شرایط کار. نیاز به ر ستمزد و  سب مهارتد ها و ل ک

صت برای  ستقل و فر شه م شتن اندی شغلی جدید، دا دانش 

ست. نیازهای اجتماعی زمانی برطرف  صی ا شخ شد  بهبود ر

دار برقرار کرده و شااوند که شااخص روابط متقابل و معنیمی

شفیع آبادی،  شود ) (. این نیاز در 1382مورد قبول گروه واقع 

زت نفس اسات. جهت گساترش روابط با اطرافیان و کساب ع

ست که عامل انگیزه1318گنجی ) سانی ( بر این باور ا های ان

برای احراز مشاااغل فراتر از همه عوامل اساات، چرا که اصاال 

پرداختن به هر کاری وجود محرک برای پیشبرد آن است. باال 

ترین عوامل موفقیت و پیشرفت در بودن انگیزه یکی از اساسی

سیهر کاری می شد. برر شابا سیاری از ن میها ن دهند که ب

ها ناشاای از همت و ها، تولیدات، اکتشااافات و خالقیتنوآوری

 باشد.انگیزه باال می

مندی به رشااته تحصاایلی و هدفمندی دانشااجویان عالقه

ارتباط نزدیکی با وضعیت اشتغال پس از فراغت از تحصیل 

(. اشتغال از نیازهای اصلی Lynn French, 2010دارد )

دهنده هویت هر انسااان اساات. بیکاری تشااکیلو از عوامل 

آموختگان از معضااالت اساااساای کشااورهای در حال دانش
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های مهم و زیربنایی باشااد. کشاااورزی از بخشتوسااعه می

اقتصاااد هر کشااور باالخص کشااورهای در حال توسااعه 

های بارز یک اقتصاد باشد و رشد و توسعه آن از ویژگیمی

 (.  1381دیب و واضحی، گردد )اتوسعه یافته محسوب می

های انجام شده مبین نقش و اهمیت انگیزه های پژوهشیافته 

در پیشاارفت تحصاایلی اساات. انگیزه ورود به دانشااگاه در 

( 1318) زمانی پژوهشگران دانشجویان کشاورزی در تحقیقات

مانی و آزادی ) ته1381و ز عه قرار گرف طال اسااات. ( مورد م

شان سه نتایج این تحقیقات ن ضعیفمی مقای  دهد که در کنار 

سب علم برای خدمت به جامعه دالیلی  شدن دالیلی مانند ک

لت  خانوادگی، کساااب منز ماعی و  ند فشاااار اجت مان دیگر 

گیری از مزایای مادی، مدرک گرایی و فرار از اجتماعی، بهره

شاااوند. به تر و موثرتر مطرح میبیکاری روز به روز پر رنگ

شجویا شاورزی باعث ایجاد نگرش عالوه هدفمندی در دان ن ک

شتغال به دنبال  شده در نتیجه موفقیت آنها را نیز در ا مثبت 

 (.1381دارد )زمانی و آزادی، 

یت  لدین در موفق یانگر نقش موثر وا قات مختلف ب تایج تحقی ن

 ,Hanrahan؛ 1385باشد )حجازی، تحصیلی دانشجویان می

. (Abesha, 2012؛ Fan and Williams, 2009؛  2005

گاه های کشاورزی دانشبررسی انگیزه تحصیلی دانشجویان رشته

ند -جامع علمی مان که عواملی  مان نشاااان داد  کاربردی کر

شاورزی، عالقه شته ک شجویان، خدمت به جذابیت ر مندی دان

جامعه و نگریسااتن به رشااته کشاااورزی به عنوان علم از جمله 

شجویان می شی دان شی جهرمفاکتورهای انگیز شد )بخ  ی وبا

 (.1388شهیدی زندی، 

امید به آینده، عزت نفس، درآمد خانواده و تاهل دانشجویان 

نیز از جمله عوامل عمده تاثیرگذار بر انگیزه تحصااایلی در 

شکی اردبیل بودند )مولوی و  شگاه علوم پز شجویان دان دان

( 1382(. به عالوه ارفعی و صااوفی آبادی )1380همکاران، 

اب رشاااته مامایی را متوجه ابعاد های انتخمهمترین انگیزه

فردی، معنوی و ماهیت شااغلی این حرفه دانسااتند و ابعاد 

اقتصادی و اجتماعی از عوامل با اهمیت انگیزشی محسوب 

 نگردیده است.

ته یان در رشااا همواره از  مختلف هایپذیرش دانشاااجو

شگاه میدغدغه شجویان با های دان شد، زیرا تعدادی از دان با

شااناخت و تعدادی بدون شااناخت از ماهیت و اهداف این 

شته و تحت تأثیر عوامل متعدد  صه گذا شته پا به این عر ر

اند. رشته تکثیر و پرورش آبزیان نیز از انگیزشی قرار گرفته

ها عالوه بر گیزهاین قاعده مساااتثنا نبوده به طوری که ان

یالن تواند فارغ التحصتأثیر مستقیم بر عملکرد و کارایی می

این رشااته را نیز تحت تاثیر قرار دهد. به عالوه انگیزه قادر 

ید را پیش تاثیرگذاری بر تول بینی کرده و معیاری اسااات 

گذاری در بخش آموزش تکثیر و پرورش برای سااایاسااات

دگی و خالق بودن فرد آبزیان باشد. گرچه موفقیت در سازن

منحصااراً بسااتگی به انگیزش ندارد بلکه توان فرد نیز نقش 

 (.1310موثری در این راستا دارد )زمانی، 

 کارروش 

کاربردی و مبتنی بر روش  هدف  نای  حاضااار بر مب پژوهش 

شامل  شی  صیفی بود. جامعه پژوه سی  50تو شنا شجوی کار دان

زاد واحد علوم و ارشااد رشااته تکثیر و پرورش آبزیان دانشااگاه آ

بود. ابزار گردآوری  1321تحقیقات تهران و تهران شمال در سال 

ای بود که با مطالعه پرسااشاانامه ها مشااتمل بر پرسااشاانامهداده

( و همچنین 1202) Alderferاساااتاندارد انگیزش و نیازهای 

نظر اسااااتید خبره با مختصاااری تغییرات جهت تطابق با عوامل 

یادگی با آموزش و  بار مرتبط  ید. برای تعیین اعت یه گرد ری ته

شنامه از روش اعتبار محتوی و به منظور تعیین پایایی آن از  پرس

ها (. در رتبه بندی گزینهr=0.9روش آزمون مجدد استفاده شد )

ستفاده و پاسخ سیاراز مقیاس لیکرت ا  ها از هیچ با رتبه صفر تا ب

عداد  ید. ت ندی گرد قه ب هار طب به چ با رت یاد  نه از این گزی 8ز

شجویان،  صات فردی دان شخ شنامه در مورد م س گزینه در  2پر

مورد عوامل موثر در انتخاب رشاااته با در نظر داشاااتن نیازهای 

فیزیولوژیک در حیطه شاااغلی )جایگاه شاااغلی، حقوق و مزایا، 

امنیت شغلی، اوقات فراغت، وجود تجربیات مهیج در حرفه تکثیر 

سااااعات کار قابل انعطاف،  و پرورش، امکان انجام کار مساااتقل،

شکی( و  شته به حرفه دامپز گزینه نیز در  11نزدیک بودن این ر

مورد نیازهای رشد در حیطه فردی )عالقه به رشته، عالقه به کار 

با آبزیان، کسب علم به عنوان یک ارزش، مطابقت با استعدادهای 

 فردی، ایجاد اعتماد به نفس، رشد اخالقی، فاصله دانشگاه تا محل

شغلی و  سطح  شرفت، فرار از بیکاری، ارتقای  سکونت، امکان پی

سوال باز برای  شت. در پایان یک  شد( وجود دا سب مدرک ار ک

موارد احتمالی که از نظر محقق نادیده گرفته شده است، گنجانده 

مورد  هایگیری از دانشجویان به دانشگاهشد. محققین برای نمونه

ها را در اختیار دانشجویان قرار همطالعه مراجعه نموده و پرسشنام

افزار نرم 20آوری با اسااتفاده از نسااخه ها پس از جمعدادند. داده

SPSS .ویرایش و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت 

 

 

 نتایج
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 مشخصات فردی دانشجویان

میانگین سنی دانشجویان کارشناسی ارشد ترم اول و سوم 

بود. بیشااتر  02/20±23/5رشااته تکثیر و پرورش آبزیان 

 و در مجموع دادنددانشجویان این رشته را زنان تشکیل می

عداد  نفر متاهل  10نفر از این دانشاااجویان مجرد و  40ت

(. همچنین سطح تحصیالتی بیشتر والدین 1بودند )جدول 

شغل آزاد به همراه کارمند از  شت.  در مقطع دیپلم قرار دا

 در حالی که بیشااترین فراوانی در شااغل پدر برخوردار بود،

نفر دارای بیشااترین فراوانی در  44دار با تعداد مادران خانه

ساکن تهران  45این زمینه بودند. تعداد  شجویان  نفر از دان

های دیگر بودند. باالترین فراوانی نفر ساکن شهرستان 11و 

به میزان  یان  خانواده دانشاااجو مد   3تا  1در میزان درآ

 میلیون تومان مشاهده گردید.
 مشخصات دموگرافیک دانشجویان رشته تکثیر و پرورش آبزیان دانشجویان ترم اول و سوممقایسه میانگین  -1جدول 

 درصد فراوانی رشته تکثیر و پرورش آبزیانمشخصات فردی دانشجویان 

 جنسیت
 2/01 38 زن

 1/32 18 مرد

 تأهل
 1/82 40 مجرد

 2/11 10 متاهل

 میزان تحصیالت پدر

 8/1 1 ابتدایی

2/8 5 سیکل  

 3/32 22 دیپلم

 8/1 1 کاردانی

 1/32 18 کارشناسی

 1/10 2 کارشناسی ارشد و دکتری

 میزان تحصیالت مادر

 1/1 4 ابتدایی

 2/8 5 سیکل

 2/58 33 دیپلم

 4/5 3 کاردانی

 2 1/10 کارشناسی

 0/3 2 کارشناسی ارشد و دکتری

 شغل پدر

 0 0 کارگر

 1/35 20 کارمند

 1/1 4 مدیر و کارفرما

 0/3 2 وابسته به شیالت

 1/41 23 آزاد

 5/12 1 سایر موارد 

 شغل مادر

 0/18 44 خانه دار

 1/10 0 کارمند

 1/1 4 مدیر و کارفرما

 0 0 وابسته به شیالت

 0 0 آزاد

 0/3 2 سایر موارد

 محل سکونت
 4/80 45 تهران

 0/12 11 شهرستان

 میزان درآمد خانواده

 2/8 5 میلیون تومان 5/0کمتر از 

 0/12 11 میلیون تومان 1تا  5/0بین 

 0/53 30 میلیون تومان 3تا  1بین 

 5/12 1 میلیون تومان 5تا  3بین 

 4/5 3 میلیون تومان 5باالتر از 

 

انتخاب رشته تکثیر و پرورش آبزیان اهمیت انگیزه 

 در حیطه فردی

صیلی به ترتیب  شته تح عالقه به کار با آبزیان و عالقه به ر

یانگین ( دارای 22/2±802/0و ) (10/3±281/0های )با م

شد  سی ار شنا شجویان کار شترین اهمیت در انتخاب دان بی

(. همچنین 2رشاااته تکثیر و پرورش آبزیان بودند )جدول 

( در 12/0ه عنوان یک ارزش با اختالفی اندک )کسب علم ب

اولویت ساااوم دانشاااجویان قرار داشااات. در مقابل فرار از 

شگاه تا محل  صله دان شگاه و فا صرف در دان بیکاری، قبولی 
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ته تکثیر و  ساااکونت از کمترین اهمیت در انتخاب رشااا

 پرورش آبزیان برخوردار بودند. 
 میانگین اهمیت انتخاب رشته تکثیر و پرورش آبزیان از دیدگاه دانشجویان ترم اول و سوم )حیطه فردی( -2جدول 

 انحراف معیار میانگین عوامل موثر در انتخاب رشته

 281/0 10/3 عالقه به کار با آبزیان

 802/0 22/2 عالقه به رشته

 104/0 80/2 کسب علم به عنوان یک ارزش

 080/1 40/2 اعتماد به نفسایجاد 

 252/0 30/2 مطابقت با استعدادهای فردی

 180/1 30/2 کسب مدرک ارشد

 210/0 24/2 رشد اخالقی

 338/1 04/2 ارتقای سطح شغلی

 105/1 10/1 فاصله دانشگاه تا محل سکونت

 503/1 52/1 فرار از بیکاری

 181/1 08/1 قبولی صرف در دانشگاه

 

  با کار به عالقه میان که داد نشااان پژوهش این هاییافته

ستعدادهای با مطابقت و آبزیان شجویان فردی ا  ارتباط دان

  عنوان به علم کسب (.3جدول ) دارد وجود مثبتی دارمعنی

  ایجاد با مثبت دارمعنی بسااایار ارتباط دارای ارزش یک

اساااتعدادهای فردی و افزایش  نفس، مطابقت با به اعتماد

همچنین بین ایجاد اعتماد  (.p<0.01) رشااد اخالقی دارد

به نفس و رشد اخالقی همبستگی بسیار مثبتی وجود دارد. 

شد دارای ارتباط معنی سب مدرک ار داری مثبتی با فرار ک

دار بسااایار مثبتی با ( و ارتباط معنیp<0.005از بیکاری )

، در حالی که بین کساااب (p<0.01)فرار از بیکاری دارد 

داری وجود مدرک ارشد و ارتقای سطح شغلی ارتباط معنی

دار بسااایار مثبتی بین فرار از ندارد. همچنین ارتباط معنی

بیکاری و قبولی صااارف در دانشاااگاه مشااااهده گردید 

(p<0.01.) 
 

 (n=56آزمون همبستگی پیرسون ) ی آزمایشی بر اساسمتغیرهاداری بین . ضرایب همبستگی و سطح معنی3جدول 

 
 کار به عالقه

 آبزیان با

 به عالقه

 رشته

 به علم کسب

 ارزش عنوان

 ایجاد

 به اعتماد

 نفس

 با مطابقت

 استعداد

 فردی

 کسب

 مدرک

 ارشد

 رشد

 اخالقی

 سطح ارتقای

 شغلی

 فاصله

 تا دانشگاه

 سکونت محل

 از فرار

 بیکاری

 صرف قبولی

 دانشگاه در

عالقه به کار 

 با آبزیان
1 

141/0** 

000/0 

133/0 

330/0 

111/0 

410/0 

322/0* 

013/0 

240/0- 

001/0 

038/0- 

183/0 

201/0 

138/0 

005/0- 

210/0 

211/0- 

118/0 

121/0- 

145/0 

 به عالقه

 رشته
 1 

341/0* 

010/0 

225/0 

020/0 

484/0* 

000/0 

181/0- 

183/0 

201/0 

138/0 

310/0** 

005/0 

082/0 

542/0 

122/0- 

151/0 

182/0- 

103/0 

 به علم کسب

 ارزش عنوان
  1 

320/0** 

002/0 

302/0** 

005/0 

081/0 

502/0 

401/0** 

000/0 

150/0 

211/0 

112/0 

413/0 

013/0- 

220/0 

018/0- 

502/0 

 اعتماد ایجاد

 نفس به
   1 

321/0* 

010/0 

021/0- 

845/0 

511/0** 

000/0 

110/0 

124/0 

020/0 

511/0 

141/0 

280/0 

020/0 

881/0 

 با مطابقت

استعداد 

 فردی

    1 
080/0 

551/0 

420/0** 

001/0 

180/0 

180/0 

251/0 

002/0 

021/0 

815/0 

183/0 

118/0 

 مدرک کسب

 ارشد
     1 

242/0 

013/0 

111/0 

208/0 

254/0 

052/0 

202/0* 

045/0 

418/0** 

001/0 

 1       اخالقی رشد
123/0 

153/0 

252/0 

054/0 

310/0** 

005/0 

221/0 

102/0 

 سطح ارتقای

 شغلی

       1 118/0 

208/0 

045/0 

144/0 

030/0 

122/0 

 فاصله

 تا دانشگاه

 سکونت محل

        1 210/0 

110/0 

231/0 

081/0 

 از فرار

 بیکاری

         1 031/0** 

000/0 
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 صرف قبولی

 دانشگاه در

          1 

 باشد.می 01/0داری در سطح درصد و * بیانگر معنی 05/0سطح دار در ** بیانگر معنی

 

انگیزه انتخاب رشته تکثیر و پرورش آبزیان در 

 حیطه شغلی

مقایساااه میانگین عوامل موثر در انتخاب رشاااته تکثیر و 

پرورش آبزیان در حیطه شااغلی نشااان داد که داشااتن کار 

کنار کساااب درآمد خوب از مساااتقل، تجربیات مهیج در 

های اصااالی انتخاب رشاااته تکثیر و پرورش آبزیان اولویت

ست  شهر تهران ا شد در  سی ار شنا شجویان کار سط دان تو

(. وجود بازار کار مناساااب، اوقات فراغت زیاد و 4)جدول 

تشابه این رشته با رشته دامپزشکی نیز از کمترین اهمیت 

تخاب رشااته تکثیر و های اجتماعی برای اندر  ایجاد انگیزه

 پرورش آبزیان در مقطع کارشناسی ارشد برخوردار بود.

 

 لیحیطه شغ-اهمیت انتخاب رشته تکثیر و پرورش آبزیان از دیدگاه دانشجویان ترم اول و سوم بر اساس نیازهای فیزیولوژیک -4جدول 

 معیارانحراف  میانگین عوامل موثر در انتخاب رشته

 802/0 05/3 کار مستقل

 842/0 28/2 تجربیات مهیج

 211/0 55/2 کسب درآمد خوب

 001/1 54/2 انعطافساعات کار قابل

 114/1 32/2 جایگاه شغلی مشخص

 101/1 14/2 امنیت شغلی

 223/1 00/2 بازار کار مناسب

 003/1 82/1 اوقات فراغت زیاد

 205/1 11/1 ای مشابه دامپزشکیرشته

 

نتایج به دساات آمده از تحقیق نشااان داد که کار مسااتقل 

دار مثبتی با تجربیات مهیج و کساااب درآمد ارتباط معنی

سب درآمد خوب 5خوب دارد )جدول   ارتباط(. همچنین ک

سیار سب و  دارمعنی ب شغلی، بازار کار منا مثبت با امنیت 

(. سااااعات کار قابل انعطاف p<0.01اوقات فراغت دارد )

همبساااتگی مثبتی با امنیت و جایگاه شاااغلی مشاااخص 

(p<0.005 و )یار معنی باط بسااا قات ارت با او دار مثبتی 

داری . به عالوه ارتباط مثبت معنی(p<0.01)فراغت دارد 

بین امنیت شااغلی، بازار کار مناسااب و اوقات فراغت دیده 

 .(p<0.005)شد 
 (n=56داری بین متغیرها در آزمون همبستگی پیرسون ). ضرایب همبستگی و سطح معنی5جدول 

 کار 
 مستقل

 تجربیات
 مهیج

 درآمد کسب
 خوب

 کار ساعات
 انعطافقابل

 شغلی جایگاه
 مشخص

 امنیت
 شغلی

 کار بازار
 مناسب

 فراغت اوقات
 زیاد

 مشابه ایرشته
 دامپزشکی

 *321/0 1 مستقل کار
014/0 

208/0* 
040/0 

121/0 
351/0 

042/0 
100/0 

041/0 
134/0 

131/0 
338/0 

028/0 
832/0 

105/0- 
441/0 

 108/0 1  مهیج تجربیات
210/0 

331/0* 

011/0 
112/0 
412/0 

053/0- 
022/0 

050/0- 
114/0 

041/0 
100/0 

201/0 
138/0 

 *431/0 1   خوب درآمد کسب
001/0 

031/0 
180/0 

083/0** 

000/0 
530/0** 

000/0 
312/0** 

004/0 
121/0 
313/0 

 *212/0 1    انعطافقابل کار ساعات
042/0 

304/0* 
023/0 

112/0 
381/0 

405/0** 
000/0 

230/0 
088/0 

 021/0 1     مشخص شغلی جایگاه
415/0 

008/0 
011/0 

002/0 
012/0 

053/0- 
020/0 

 **022/0 1      شغلی امنیت

000/0 
412/0** 

000/0 
282/0** 

035/0 
 210/0 1       مناسب کار بازار

120/0 
322/0** 

015/0 
 *225/0 1        زیاد فراغت اوقات

021/0 
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  مشااااابااه ایرشااااتااه
 دامپزشکی

        1 

 باشد.می 01/0داری در سطح درصد و * بیانگر معنی 05/0دار در سطح ** بیانگر معنی

 

 بحث و نتیجه گیری

های پژوهش حاضاار نشااان داد که دانشااجویان مقطع یافته

شته تکثیر و پرورش  صیل در ر شد برای تح سی ار شنا کار

ند.  مل انگیزشااای متعددی قرار دار تاثیر عوا آبزیان تحت 

بیش از نیمی از دانشااجویان رشااته تکثیر و پرورش آبزیان 

رشااد دختر هسااتند. این در حالی در مقطع کارشااناساای ا

های اساات که امکان تحصاایل دانشااجویان دختر در رشااته

ان ای نه چندمرتبط با کشاورزی و منابع طبیعی در گذشته

به عبارت دیگر حضاااور دختران در  نداشااات.  دور وجود 

شکده ضای مردانه این دان های منابع طبیعی بیانگر تغییر ف

شگاهی می شرایط دان شد. حرفه در  با این وجود مطالعه با

شاارایط کاری حاکم بر این رشااته که نیازمند حضااور در 

های سااخت جغرافیایی )شاارایط کوهسااتانی برای موقعیت

پرورش ماهیان سردآبی و یا مناطق خارج از شهر در مزارع 

شان می سترده پرورش ماهیان گرمابی( ن دهد که مطالعه گ

ته اساااات و حضاااور جام نگرف نه ان  جامعی در این زمی

سئواالت آزمون  سخ به  ساس توانایی پا شجویان تنها بر ا دان

ورودی و نه توانایی انجام کار در این زمینه صاااورت گرفته 

شرایط با توجه به غالبیت افراد مجرد )و به طبع  ست. این  ا

لت  ته و در نظر گرفتن رساااا کار( در این رشااا یای  جو

 ها برای تربیت دانشجویان کارشناسی ارشد در هردانشگاه

دهد رشته تحصیلی تنها برای تصدی امور اجرایی نشان می

که حضااور دانشااجویان در رشااته تکثیر و پرورش آبزیان با 

ساب توانایی سی علمی و احت شنا های آنها انجام نگرفته کار

هایی برای اسااات. بنابراین ضااارورت دارد که یا محدودیت

حضااور دانشااجویان خانم در رشااته تکثیر و پرورش آبزیان 

سایر ارگانصور سبی با  ساز و کارهای منا های ت گیرد یا 

ها ربط انجام پذیرد تا انگیزه دانشجویان با اشتغال خانمذی

های کاری مرتبط حفظ شااود. ادامه روند حضااور در زمینه

ها در رشاااته تکثیر و پرورش آبزیان بدون اصاااالح خانم

توانااد بااه سااارگردانی هااای موجود میزیرساااااخاات

و از بین رفتن انرژی نیروهای متخصااص التحصاایالن فارغ

 های ملی منجر گردد.کشور به عنوان سرمایه

وضاااعیت اقتصاااادی خانواده یکی دیگر از عوامل موثر در 

د باشااافزایش انگیزه تحصاایلی و موفقیت دانشااجویان می

مانی،  ؛ Lachman and Weaver, 1998؛ 1312)نری

Berger, 2001های دانشجویان (. میانگین درآمد خانواده

عه بین  ند میلیون تومان بوده که می 3تا  1مورد مطال توا

مادی و پرداخت شاااهریه  نات  تأمین امکا نانی برای  اطمی

های باشد. با این وجود، عدم اطمینان دانشجویان و خانواده

تواند آنها برای فعالیت در زمینه کاری مرتبط با تحصیل می

کاهش انگیزه و در نت به  نده  عداد در آی کاهش ت جه  ی

دانشاااجویان رشاااته تکثیر و پرورش آبزیان منجر گردد. 

سکونت دانشجویان رشته تکثیر و پرورش آبزیان واحدهای 

دانشااگاه آزاد تهران در شااهر تهران خود گویای شااکننده 

شهر محل  شجویان برای ترک  شی دان شرایط انگیز بودن 

ر د ای است که اساساٌ بایدسکونت و ادامه تحصیل در رشته

های آبخیز استقرار داشته باشد. عدم افزایش شهریه استان

شجویی گرچه در کوتاهو پرداخت وام تواند مدت میهای دان

باعث افزایش انگیزه ادامه تحصیل در رشته تکثیر و پرورش 

ه کار بالتحصیالن بیآبزیان شود، وجود خیل زیادی از فارغ

جویان خودی خود باعث افت شااادیدی در انگیزه دانشااا

 خواهد شد.

شان می صل از این پژوهش ن شجویان نتایج حا دهد که دان

مقطع کارشااناساای ارشااد رشااته تکثیر و پرورش آبزیان از 

درصد( در مقایسه  50دیدگاه فردی )با میانگین های باالی 

شته شجویان ر شکیبایی و با دان شکی ) های دیگر نظیر پز

مامایی ( و 1382؛ رمضاااانی و همکاران، 1384همکاران، 

کاران، )امیرعلی ( انگیزه و گرایش الزم 1380اکبری و هم

برای تحصااایل در این رشاااته برخوردار هساااتند. بنابراین 

سئله باید تالش الزم  شمردن این م صدیان امر با مغتنم  مت

برای ارتقای سااطح آموزشاای دانشااجویان و رساایدن به 

وری را در ساااایه یادگیری اثربخش به باالترین میزان بهره

 خرج دهند. 

درصاااد از  80عالقه به کار با آبزیان با میانگین نزدیک به 

شته تکثیر و  شترین تأثیر در ایجاد انگیزه برای انتخاب ر بی

تایج  با ن ته  که الب طه فردی بود  یان در حی پرورش آبز

سایر محققین منطبق میپژوهش شد )های   Reis andبا

Kahler 1997 ؛Mankin et al., 2001 ؛Mankin 

et al., 2004ترین (. عالقه و رغبت به آموزش از ابتدایی

ست ) سب موفقیت ا ضیات یادگیری و ک  Wright etمقت

al., 2004 صلی در انجام ( و انگیزه نیروی موثر و محرک ا
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(. بنابراین عالقه 1381این فرآیند است )فردانش و حسنی، 

نوعی انگیزه بالفعل اسااات که تنها موجب برتری عاملی بر 

 ,.Wright et alگردد )گیری میی در حین تصمیمدیگر

های پژوهش حاضااار نشاااان (. با این وجود یافته2004

صیلی بیش می شته تح شجویان با این ر دهد که ارتباط دان

باط نزدیکی که افراد  یادگیری صااارف دانش بوده و ارت از 

شته با موجودات زنده و  صیل و کار در این ر شغول به تح م

کنند حتی بیش از ساااایر آب ایجاد میطبیعت زیبای زیر 

عوامل در انتخاب رشاااته تکثیر و پرورش آبزیان توساااط 

شد نقش دارد. تجربه  سی ار شنا شجویان در مقطع کار دان

پایین یان مختلف در مقطع تحصااایلی  با آبز  تر نیزکار 

سایر عوامل می سه با  تواند در ایجاد انگیزه مضاعف در مقای

 باطارت به توجه د. همچنین باانگیزشاای نیز موثر بوده باشاا

سیار معنی شته به عالقه بین دارب   فسن به اعتماد ایجاد و ر

 وارد درستی شناخت با افراد که دهدمی نشان دانشجویان

 .اندشده خود تحصیلی رشته

کساااب علم به عنوان یک ارزش و ایجاد اعتماد به نفس از 

های دیدگاه دانشااجویان کارشااناساای ارشااد نیز از اولویت

انگیزشی بعدی در حیطه فردی برای انتخاب رشته تکثیر و 

( دریافت که عزت 1220) Kormanپرورش آبزیان بودند. 

صل از  صیلی دارد. نتایج حا نفس نقش مهمی بر انگیزه تح

( نیز مشاااخص نمود که عزت 1201) Atkinsonتحقیق 

صیلی و کمبود آن باعث  سبب تحریک انگیزه تح نفس باال 

اد گردد. البته ایجدانشجو در کسب اطالعات میانگیزگی بی

سئله  شواری نبوده و م شگر کار چندان د انگیزه برای پژوه

ست، چرا که این افراد  صلی تنها حفظ انگیزه در محققان ا ا

شند )قلیدارای انگیزه درونی برای فراگیری دانش می ور پبا

کاران،  کاران، 1388و هم تایج 1321؛ خوارزمی و هم (. ن

از این تحقیق در تایید مطلب فوق نشااان داد که حاصاال 

تمام مواردی انگیزشاای برای انتخاب رشااته تکثیر و پررش 

شته و عواملی  شجویان در اولویت قرار دا سط دان آبزیان تو

همچون فرار از بیکاری و تنها قبولی صاارف در دانشااگاه از 

کمترین اهمیت برای انتخاب این رشته در میان دانشجویان 

س شنا شرایط میکار شد برخوردار بودند. این   تواند بهی ار

سال متوالی در  ست کم چهار  شجویان برای د صیل دان تح

رشااته تحصاایلی مرتبط و در نتیجه انتخاب آگاهانه رشااته 

تکثیر و پرورش آبزیان برگردد. با این وجود شاارایطی نظیر 

های طوالنی فعالیت با تقدیر کم و نیز فقدان کساااب دوره

تواند به از دساات از طریق رشااته تحصاایلی میمنابع مالی 

رفتن انگیزه دانشاااجویان منجر شاااود، کما اینکه انگیزه 

درصد از  50دانشجویان در این تحقیق تنها اندکی بیش از 

 حداکثر امتیاز را به خود اختصاص داد.

های حاصل از پژوهش حاضر در تقابل با نتایج بخشی یافته

گرایی ار دارد که مدرک( قر1388جهرمی و شهیدی زندی )

درصاااد به عنوان عامل مهمی در ایجاد  50را با میانگین 

های کشاااورزی دانشااگاه جامع انگیزه دانشااجویان رشااته

مان دانسااات. -علمی با این وجود شااارایط کاربردی کر

اجتماعی حاکم بر جامعه امروز ایران همچنان باعث شاااده 

ست که مدرک شی دیگری ا نظیر گرایی بیش از عوامل ارز

رشااد اخالقی در ایجاد انگیزه برای انتخاب رشااته تکثیر و 

 پرورش آبزیان نقش داشته باشد.

شغل و تأمین  سب مهارت به منظور انتخاب  جوانان برای ک

شنآینده شگاهای رو شتن ها میتر وارد دان شوند. امید به دا

و کسااب اولویت اول دارای  05/3کار مسااتقل با میانگین 

شته ای داهمیت ویژه سی ارشد ر شنا شجویان کار ر نظر دان

 ایتکثیر و پرورش آبزیان بود. احتمال اشاااتغال به حرفه

ته تحصااایلی یکی از نگرانی های اصااالی خارج از رشااا

های دانشااگاهی اساات )موسااوی، دانشااجویان اغلب رشااته

(، که البته درصد باالیی از افراد بیکار در کشور طبق 1311

کند مساائله را تأیید میآمارهای رساامی و غیررساامی این 

کاران،  مدی و هم کاران، 1382)اح ؛ 1380؛ روحی و هم

های اقتصادی (. الزم به ذکر است که فعالیت1320نوبخت، 

پروری نیازمند سرمایه به نسبت باالیی است. مرتبط با آبزی

ستقل می شغلی م شتن  شجویان به دا اعث تواند بتمایل دان

التصاایالن در ارغگذاری توسااط فافزایش ریسااک ساارمایه

 ایآینده و در نتیجه کاهش احتمال فعالیت افراد در حرفه

ل های افراد در مشاغمرتبط با رشته تحصیلی گردد. فعالیت

بل می قا خانگی نیز در م یا  حدود  به از بین رفتن م ند  توا

که می نایی افرادی منجر گردد  یه توا ند در ساااا توانسااات

 ها فعالیت کنند. های گروهی سالم نظیر تعاونیمشارکت

 ارتقای و مدرک کسااب بین دارمعنی ارتباط وجود عدم

شان شغلی شجویان که دارد آن از ن  کمتر رشته این در دان

 این. هسااتند کار به مشااغول فعالیت به مرتبط رشااته در

 دانشجویان که دهدمی نشان بیکاری از فرار با همراه مسئله

 ازارب شرایط، دارند را رشته این در فعالیت به تمایل اگرچه

 رایطش تغییر با افراد که است ایگونه به زمینه این در کار

 هک است بدیهی. دارند خود شغلی وضعیت بهبود در سعی

ناساااب شااارایط تامین عدم نده در م ندمی آی  این توا
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 این در بیشاتر ثبات و عدم سارخوردگی با را دانشاجویان

 .سازد مواجه زمینه

به  پایین  مد  یان یکی از قویترس از درآ قا ترین ویژه در آ

منابع صاادمات انگیزشاای، مختل شاادن سااالمت روان و 

یت عال ظایف عملکرد ضاااعیف درف له و های مختلف از جم

ست ) صیلی ا ؛ Kasser and Ryan, 1993شغلی و تح

Lachman and Weaver, 1998.) 

های موجود در انجام مشاغل گروهی البته مشکالت و تنش

های دولتی نیز در تمایل ها و ساااازماننظیر کار در اداره

 تأثیر نبوده است. استخدامدانشجویان در استقالل کاری بی

های رسااامی محدود نیروهای متخصاااص در موساااساااه

تحقیقاتی و یا تولیدی همچون ساااازمان شااایالت ایران و 

موسسه تحقیقات شیالت ایران در کنار عدم وجود یک ساز 

قانونمند برای انتخ کار روشااان و  عداد محدود و  اب آن ت

موجب ساارخوردگی و دوری دانشااجویان رشااته تکثیر و 

ست،  شاغل دولتی گردیده ا صدی م پرورش آبزیان برای مت

یانگین ) با م یت شاااغلی  که امن ما این ( در 14/2±10/1ک

اولویت شااشاام دانشااجویان قرار گرفت که خود موید عدم 

وجود امنیت شااغلی از دیدگاه دانشااجویان در این رشااته 

های دهی مناسب دانشجویان در محیطبنابراین جهت است.

های گروهی همراه با ایجاد ساز دانشگاهی به سمت فعالیت

بازپرداخت و کارهای مناساااب نظیر وام با  های کم بهره 

های موجود برای اندازیطوالنی فارغ از مشااکالت و ساانگ

تواند به قرارگیری های اقتصااادی میانجام گروهی فعالیت

ان در مسیر درست و کاهش احتمال خطای فردی دانشجوی

 به دلیل اتخاذ تصمیمات گروهی منجر گردد. 

یات مهیج ) مل همچون تجرب ( 28/2±84/0قرارگیری عوا

با تمایل به کساااب درآمد خوب ) ( و 55/2±21/0همراه 

( با مقادیر میانگینی 54/2±00/1ساعات کار قابل انعطاف )

های دو تا چهار یتدرصاااد به ترتیب در اولو 50بیش از 

شته تکثیرو  شد برای انتخاب ر سی ار شنا شجویان کار دان

دهد که این رشته از جذابیت کافی پرورش آبزیان نشان می

 برای انتخاب برخوردار است. 

پروری نقش به سااازایی در تامین غذا برای مصاااارف آبزی

سعه را طی دهه  ست تو سانی دارد، به طوری که رتبه نخ ان

های تولید پروتئین گرفتن از دیگر بخشاخیر با سااابقت 

 ,Subasingheحیوانی به خود اختصااااص داده اسااات )

صرف 2013 سب برای م شرایط در کنار تبلیغات منا (. این 

گوشاات ساافید در مقابل ضااررهای ناشاای از گوشاات قرمز 

ید  یل بیشاااتری برای خر ما عه ت جام که  یده  عث گرد با

 ,.Kromhout et alپروری داشااته )های آبزیفرآورده

( و به طبع درآمد مناسبی نصیب افراد مرتبط با این 1995

(. وجود افراد موفق در زمینه 1381حرفه گردد )صاااالحی، 

ستگی به آبزی شیوه خاص زندگی آنها )واب پروری همراه با 

طبیعت( موجب افزایش عالقه دانشاااجویان برای انتخاب 

 رشته تکثیر و پرورش آبزیان گردیده است.

مواردی نظیر امنیت شاااغلی و بازار کار مناساااب با البته 

شان میالویت شم و هفتم ن ش های نیز دهد که نگرانیهای 

برای ادامه فعالیت و حفظ انگیزه توسااط دانشااجویان برای 

صیل وجود دارد که نمی شرایط ادامه تح توان آن را فارغ از 

صادی همراه با تورم  سانات اقت ست. نو اجتماعی جامعه دان

به ویژه در باال  و تغییرات گساااترده در قوانین و مقررات 

های اخیر باعث زمینه ورود مواد اولیه تولید غذا طی سااال

سبی برخوردار نبوده و  شجویان با بازار کار منا شده که دان

باشاااند )فرحنگرانی بخش و هایی در این زمینه داشاااته 

های (. ثبات اقتصااادی، ایجاد زیرساااخت1381زاده، نادری

شرایط قادر سب و حمایتمنا شویقی دولت در این  های ت

است که عالوه بر تشویق و تهییج دانشجویان برای ورود به 

پروری موجب ارتقای ساااالمت های مرتبط با آبزیزمینه

ها و در نتیجه افزایش مصرف آبزیان جامعه با کاهش هزینه

 سالم گردد.

 پیشنهادها

توان پیشنهادات میبا توجه به نتایج حاصل از این پژوهش 

 زیر را مطرح نمود:

با  - قایسااااه  یان دختر در م عداد دانشاااجو افزایش ت

سر می شجویان پ شکالتی را در دان صورت تداوم م تواند در 

آینده کاری آنها به وجود آورد. بنابراین الزم است که تدابیر 

فه یت حر عال ته تکثیر و الزم برای ف ای این افراد در رشااا

با در  یان  عه پرورش آبز جام های فرهنگی  باور نظر گرفتن 

 صورت پذیرد.

نقش موثر درآمد و کار مستقل در انتخاب رشته تکثیر  -

تواند فرصااتی و پرورش آبزیان برای دانشااجویان پساار می

 برای افزایش رویکرد پسران به این حرفه باشد.

با توجه به نگرش مثبت اکثر دانشاااجویان نسااابت به  -

 هایری اساات که زمینهحرفه تکثیر و پرورش آبزیان ضاارو

ها و الزم برای اشاااتغال آنها با انجام سااایاسااات گذاری

مه نا یه ریزیبر جامع فراهم گردد. همچنین توصااا های 

گردد که توجه بیشااتری به کشاااورزی و اهمیت آن در می
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بخشااای و اقتصااااد ملی و ایجاد شااارایط اشاااتغال درون

 بخشی توسط مسئوالن صورت گیرد.برون

شنهاد می - سی طرحگردد پی های تحقیقاتی عالوه بر برر

انگیزش به مطالعه تأثیر این عامل بر کارایی دانشااجویان و 

فارغ التحصیالن دختر و پسر در مناطق شهری و روستایی 

 صورت گیرد.

 سپاسگزاری

نویسندگان از کارکنان پژوهش دانشکده کشاورزی و منابع 

سالمی واحد علوم و تحقیقات ته شگاه آزاد ا ن راطبیعی دان

به ویژه دکتر سااایداکبر جوادی در طول پژوهش تشاااکر 

های دکتر کتایون ارفعی در طراحی نموده و از مسااااعدت

شاااود. همچنین از پرساااشااانامه این تحقیق قدردانی می

دانشااجویان تکثیر و پرورش آبزیان دانشااگاه آزاد اسااالمی 

واحدهای علوم و تحقیقات تهران و تهران شااامال به دلیل 

سخ صبوپا سوالهای  سگزاری رانه به  سپا های این پژوهش 

 گردد.می

 منابع

نقش (. 1382احمدی، ع.، نهایی، و. و رضاااازاده، ح. ) .1
سعه ملی شریه آفتاب فناوری اطالعات و ارتباطات در تو . ن

 .1/2/1382یزد. 

بررسی وضع موجود (. 1381ادیب، م. و واضحی، ک. ) .2
های بخش انداز برنامه پنجم تشکلو ترسیم اهداف و چشم

شماره  کشاورزی. سازمان 2سند  . وزارت جهاد کشاورزی، 

نت ترویج و  عاو قات کشااااورزی، م ترویج، آموزش و تحقی

 .111-131آموزش. ص 

انگیزه انتخاب (. 1382آبادی، ز. )ارفعی، ک. و صااوفی .3
سمنان. شگاه آزاد  شجویان دان شته مامایی از دیدگاه دان  ر

ستاری و مامایی، د شکده پر شریه دان شگاه علوم پزشکین  ان

، ص 01، شااماره 23تهران )نشااریه پرسااتاری ایران(. دوره 

28-23. 

، تالیف، نشاار نی، مدیریت عمومی (.1385الوانی، م. ) .4

 صفحه. 438

امیرعلی اکبری، ص.، ارفعی، ک.، فردانش، ه. و علوی  .5

جد، ح. ) مایی در (. 1380م ما ته  خاب رشااا انگیزه انت
شگاه شجویان دان سال های علوم دان شهر تهران در  پزشکی 

مجله ایرانی آموزش در علوم پزشااکی. جلد هفتم،  .84-85

 .451-453شماره دوم، ص 

(. 1388بخشااای جهرمی، آ. و شاااهیدی زندی، ک. ) .0

شته شجویان ر صیل دان سی انگیزه تح شاورزی برر های ک

جامع علمی گاه  مان.-دانشااا علوم ترویج و  کاربردی کر

 .82-22. ص 2ماره . ش5آموزش کشاورزی ایران. جلد 

. اهروانشناسی یادگیری بنیاد نظریه(. 1312پارسا، م. ) .1

 ص. 380تهران، انتشارات بعثت، 

جازی، ی. ) .8 مل موثر در بهبود گزینش (. 1385ح عوا
. علوم ترویج و آموزش کشاااورزی دانشااجویان کشاااورزی

 .41-54، ص 1، شماره 2ایران. جلد 

م.س. خوارزمی، ا.، کااارشاااکی، ح. و عباادخاادایی،  .2

قابلیت  ت و طالعااکیفیت ، نیه درونگیزانقش (. 1321)
قاالت نیکیولکتره اگیرنددضایت یاد در ربررکا عه م . مجمو

شااناساای تربیتی. دانشااگاه تربیت اولین همایش ملی روان

 دبیر شهید رجایی.

رمضااانی، ع.، هدایتی، پ.، فرجی، ع.، خمسااایی، م. و  .10

سی میزان ان(. 1382حیدری مکرر، م.  ) صیلی برر گیزه تح
شگاه علوم پزشکی  شجویان دان و عوامل مرتبط با آن در دان

سال  صلنامه علمی .1388زابل در  ستمینه. -ف شی ر پژوه

 .11-12شماره سوم، ص 

سینی، س.ع.، بادله، م.ت. و رحمانی، ح.  .11 روحی، ق.، ح

انگیزه تحصاایلی و رابطه آن با برخی از عوامل در (. 1380)
عه های توسگامزشکی گلستان. دانشجویان دانشگاه علوم پ

سعه آموزش  شکی، مجله مرکز مطالعات و تو در آموزش پز

 .11-83پزشکی، دوره چهارم، شماره دوم ص 

ها نظریه(. 1310زمانی، غ. ) .12 کاربرد آن های انگیزش و 
مجموعه مقاالت شااشاامین  در ترویج و آموزش کشاااورزی.

 .231-240سمینار علمی ترویج کشاورزی کشور، ص 

مانی .13 تأثر از (. 1318، غ. )ز عالی م کارایی آموزش 
شجویان.اهداف و برنامه صلنامه پژوهش  های تحصیلی دان ف

 .15-25. ص 18ریزی در آموزش عالی. شماره و برنامه

مانی، غ. و آزادی، ح. ) .14 نه و (. 1381ز ها گا خاب آ انت
. مجله علوم اجتماعی و های کشاااورزیتحصاایل در رشااته

ش شیراز.  شگاه  سانی دان شماره 18ماره ان -110، ص 2. 

100. 

ضایی، م. و شکیبایی، د.، ایران .15 فر، ش.، منتظری، ن.، ر

میزان انگیزه دانشجویان پزشکی نسبت (. 1384یاری، ن. )
طب و تزکیه.  به رشااته خود در مقاطع مختلف تحصاایلی.

 .10-15، ص 51سال چهاردهم، شماره 

شغلی.(. 1382شفیع آبادی، ع. ) .10 شاوره   راهنمایی و م

 ص. 340انتشارات رشد. 
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قات اقتصااااد (. 1381صاااالحی، ح. ) .11 های تحقی یاز ن
مجله علمی شااایالت ایران. ساااال  پروری در ایران.آبزی

 .  14-20یازدهم. شماره چهارم، ص 

نادریفرح .18 هانی، و. )بخش، ک. و  (. 1381زاده اصاااف

مقایسه میزان نگرانی، اضطراب و درماندگی نسبت به شغل 
شجویان و تاثیر مهارت های کاریابی بر کاهش  آینده در دان

شاوره(.  آن. شاوره )تازه ها و پژوهش های م پژوهش های م

 .112-130، ص 25دوره هفتم، شماره 

مبااانی نظری (. 1381فردانش، ه. و حسااانی، ع. ) .12
تکنولوژی آموزشاای، سااازمان مطالعه و تدوین کتب علوم 

 ص. 250)انتشارات سمت(. ها انسانی دانشگاه

آ.، خنیفر، ح.، پیران نژاد، ع.، خزاعی، ع. و  پور،قلی .20

ی تبیین انگیزش به عنوان جوهره(. 1388سااابک رو، م. )
نایع نفتی ایران(.  عه موردی: صااا طال کارآفرینی دولتی )م

 .11-30توسعه کارآفرینی، سال دوم، شماره پنجم، ص 

. انتشارات ساواالن. روانشناسی کار(. 1318گنجی، ح. ) .21

 ص. 320

بررسی تنگناها و معضالت نظام (. 1311) موسوی، س. .22
آموزش عالی کشااااورزی از دیدگاه اعضاااای هیئت علمی 

مجله علوم ترویج و آموزش  دانشاااکده کشااااورزی تهران.

 .32-31کشاورزی ایران، سال اول، جلد اول، ص 

مولوی، پ.، رسااتمی، خ.، فدایی نائینی، ع.، محمدنیا،  .23

مل موثر در کاهش (. بررسی عوا1380زاده، ب. )ح. و رسول
شکی اردبیل. شگاه علوم پز شجویان دان صیلی دان  انگیزه تح
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Abstract: 

 

This study was conducted to survey the M.Sc. students’ motivation for choosing the aquaculture 

as field of study in scope of personal and career in Islamic Azad universities of Tehran during 

2012–2013. The data collection tool was a two-part questionnaire includes personal information 

and options related to motivational factors to choose the mentioned field. To determine the 

validation of questionnaire and its stability, were used content validity and Test–Retest 

methods, respectively (r=0/9). Research community was included of 56 M.Sc. students of 

aquaculture major in Islamic Azad University of two different branches, science and research 

and North, in Tehran. The data was analyzed using SPSS (version 20). Results showed that the 

most effective factors to create motivation to choose aquaculture major included: being 

interested in work with aquatic animals in scope of personal fields and hope to work 

independently, exiting experiences and earn high income in scope of career. In addition, cope 

with unemployment and just being accepted in university were the least important factors for 

choosing aquaculture field.  

 

Keywords: Course selection, Motivation, Aquaculture, Personal field, Career field, M.Sc. 

degree. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


