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عامل های موثر بر موفقیت شغلی دانش آموختگان رشته های شیالتی
موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
نوذر منفرد ، 1مجتبی رجب بیگی ، 2مهران یاسمی

3

 -1دانشیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر ،سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی ،ایران
 -2دانشیار موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
 -3دانشیار موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی

چکیده

موفقیت شغلی برای هر فردی معنی متفاوتی دارد و هنگامی حاصل می شود که فرد بتواند از همه توانایی ها و امکانات خود

در رسیدن به هدف های شغلی استفاده و بهره برداری کند .این پژوهش با هدف بررسی وضعیت اشتغال دانش آموختگان رشته

های شیالتی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی انجام شده است .این پژوهش ،از نوع کاربردیست.جامعه
آماری  2852تن دانش آموختگان کاردانی ( 2308تن) و کارشناسی ناپیوسته ( 544تن) شیالتی از بدو تاسیس تا پایان سال
 1388می باشد .بر پایه فرمول نمونه گیری کوکران  850تن به عنوان نمونه تایید شدند .ابزار گردآوری داده ها ،پرسشنامه بود
که روایی آن به کمک متخصصان و پایایی آن با استفاده از ضریب  αترتیبی ( )α= 0/74-0/85تایید شد .تجزیه و تحلیل داده ها

به کمک نرم افزار  SPSSانجام شد .از آزمون های همبستگی ،کای اسکور و رگرسیون برای تحلیل داده ها استفاده شد .یافته

ها نشان دادند که موفقیت شغلی با متغیرهای سن ،شمار اعضای خانواده ،میانگین درآمد ،میاگین نمره-های دیپلم ،میانگین
دانش آموختگی رابطه ی مثبت معنی داری دارد .نیز؛ رضامندی ،وفاداری به موسسه آموزشی ودیدگاه نسبت به موسسه

آموزشی از عامل های موثر بر موفقیت شغلی بوده اند.

کلید واژهها :اشتغال ،آموزش علمی کاربردی ،دانش آموختگان شیالتی ،موفقیت شغلی

نویسندهی مسئول :نوذر منفرد

رایانامهmonfared_n@yahoo.com : :

دریافت 94/02/27 :؛پذیرش94/5/19 :
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عامل های موثر بر موفقیت...

مقدمه

اصلـی اطالعـات از چگونگـی ورود دانـش آموختـگان بـه بازار

درتوسـعه منابع انسـانی ،مسـاله ی بیکاری یکـی از چالش

کار ،و موقعیـت هـای شـغلی بـرای دانـش آموختـگان نیـزآگاه

عرضـه و تقاضـای نیـروی انسـانی در جامعـه بـه وجـود مـی

از آنجـا کـه هـدف دورههـای آمـوزش عالی علمـی كاربردی

هـای مهـم و بحـث انگیـزی اسـت کـه از نبـود تعـادل بیـن
آیـد (حیـدری و همـکاران )1381 ،وجـود نیروهـای متخصص

و کارا کـه محصـول نهایـی آمـوزش عالـی فـرض مـی شـوند ،از
ابـزار ضـروری برای دسـتیابی به توسـعه اقتصـادی ،اجتماعی

وفرهنگـی اسـت .امـا نکته شـایان توجـه رابطه ی پویـای بین

آمـوزش عالـی و بـازار کار اسـت.

شـوند (تکریمـی.)1382 ،

مهارتآمـوزی ،همـراه بـا فراگیری علـوم مربوط بـه آن مهارت

و تربیـت نیـروی انسـانی کارآزمـوده و دارای دانـش و مهـارت

الزم بـرای انجـام كارهـای محوله و حـل مسـاله-های كاربردی
در شـرایط واقعـی اسـت (جابریـان و حیـدری ،)1383 ،انجـام

بررسـی هـای پـی گیـر بـرای ارزیابی میـزان هـم خوانـی رفتار

بخـش کشـاورزی یکـی از بخش هـای عمده ایجاد اشـتغال

حرفـهای و شـغلی دانشآموختگان دورههای علمـی کاربردی

شـماری سـهم به سـزایی در توسـعه اقتصادی کشـور به ویژه از

بـا هـدف اصلـی بررسـی وضعیـت اشـتغال دانـش آموختـگان

در کشـور اسـت کـه بـه دلیـل برخـورداری از تـوان بالقـوه پـر
دیدگاه اشـتغال زایی دارد .برای رسـیدن به توسـعه کشاورزی

عامـل هـای چنـدی را بایـد در نظـر گرفـت .یکـی از آن هـا،

تربیـت نیـروی انسـانی کارآمـدی اسـت کـه بـا نیازهـای بـازار
کار هماهنـگ باشـد کـه خـود بسـتگی بـه برنامـه هـا و آموزش

هـای دانشـگاهی دارد (بهرامی و احمدونـد .)1381 ،مجموعه

ی نظـام آموزشـی جهـاد کشـاورزی بـا درک ضـرورت توجـه به
آمـوزش عالـی علمـی کاربـردی ،در طـول دهـه ی گذشـته بـه
عنـوان گامـی راهبـردی در راسـتای توسـعه پایـدار کشـاورزی
اقـدام بـه برنامه ریـزی و اجرای آمـوزش های علمـی کاربردی

در گرایـش هـای مختلف کشـاورزی کـرد .آموزش هـای علمی

کاربـردی جهـاد کشـاورزی بـه پـرورش نیروهـای متخصـص
مـورد نیاز بخـش کشـاورزی پرداخته که ضمن انتقـال دانش و

فنـاوری روز جهـان ،دانـش آموختگان آن مهـارت های عملی
رونـد تولیـد را در حـد تسـلط فـرا مـی گیرند.

بـا واقعیتهـای محیـط کار ضـروری خواهد بود .ایـن پژوهش
رشـته های شـیالتی آموزش علمـی کاربردی جهاد کشـاورزی
کشـور و نقـش آمـوزش در آن انجام شـده اسـت.

موفقیـت شـغلی بـرای هـر فـردی معنـی متفاوتـی دارد .به

نظـر عـده ای موفقیت شـغلی همـان پیشـرفت شـغلی و تعالی

مهـارت هاسـت در حالـی کـه عـده دیگـری موفقیـت شـغلی را
کسـب درآمـد بیشـتر مـی داننـد (کاسـپر و فیشـتین.)2002 ،

موفقیـت شـغلی نیـز بـه عنـوان اثرگـذاری هـای روانـی مثبـت

یـا برونـداد کار یـا موفقیـت ناشـی از یـک تجربـه کاری تعریـف
مـی شـود (آبلـه و اسـپورک )2009 ،کـه تفـاوت بیـن عینـی و

ذهنی بودن آن در بسـیاری از تحقیقات مشـخص شـده اسـت

(آرنولـد و کوهـن .)2008 ،موفقیـت شـغلی هنگامـی حاصـل
مـی شـود کـه فـرد بتوانـد از همـه توانایـی هـا و امکانـات خـود
در رسـیدن بـه هدف های شـغلی اسـتفاده و بهره بـرداری کند
(کریمـی.)1389 ،

مرکزهـای آمـوزش علمـی کاربـردی جهـاد کشـاورزی (بـه

تحقیقـات زیـادی در زمینـه موفقیـت شـغلی دانـش

و خـط مشـی سـازمان شـیالت ایـران در گسـترش کمـی و

در بررسـی هـای مربـوط بـه وضعیت شـغلی دانـش آموختگان

ویـژه بوشـهر و گیلان) از سـال  1375بـا توجـه بـه سیاسـت

کیفـی فعالیـت هـای آموزشـی و تحقیقاتـی و نیـاز کارکنـان به

فراگیـری علـوم نویـن شـیالتی در زمینـه افزایـش و پـرورش
میگـو و ماهـی ،فنـاوری صیـد و بهـره بـرداری ،و فـرآوری

فـرآورده هـای شـیالتی ،اقـدام بـه تربیـت کاردان شـیالتی
کردنـد .بررسـی وضعیـت اشـتغال دانـش آموختـگان ایـن

مرکزهـا و ارزیابـی اثربخشـی آمـوزش هـا موجـب مـی شـوند
برنامـه ریـزان و سیاسـتگذاران آمـوزش هـای علمـی کاربردی

شـیالتی در سـطح کشـور ،ضمـن دسـت یابـی بـه منبـع هـای
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آموختـگان و عامـل هـای موثـر بـر آن صـورت گرفتـه اسـت.
كـه یكـی از جنبـه هـای عمـده پیگیری های آموزشـی اسـت،

پرسـش هـای زیـر را مـی تـوان درنظـر داشـت :شـغل کنونـی
آنان چیسـت؟ چه پسـت ها و مسـئولیت های شـغلی را دارند؟

چنـد روز درهفتـه ،چنـد هفتـه درماه و یـا چند ماه درسـال در
موقعیـت شـغلی مشـغول به كار هسـتند؟ بـه كدامیـك از حالت

هـای تمـام وقـت ،نیمه وقـت یا پاره وقـت كار مـی كنند؟ محل
جغرافیایـی حرفـه آنـان درچـه مناطقـی اسـت؟ چـه درصـدی
از آنـان بـه چه مشـاغلی وارد شـده انـد؟ آیا در مشـاغل مرتبط
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بـا تحصیلات خـود وارد شـده انـد؟ آیـا شـغل کنونـی آنـان بـا

همـکاران2007 ،؛ ون اجیـک و دگـراف.)2001 ،

دارد؟ آیـا بـه شـغل مـورد عالقـه خـود دسـت یافتـه ایـد؟ آیـا

مشـاغل كشـاورزی ترسـیم کـرده و موجب شـده اسـت تـا آنان

انتظارهـای شـغلی پیشـاز دانـش آموختگـی شـان مناسـبت
بـرای آغـاز یـا ادامـه كار ،آمـوزش های پیـش ،در آغـاز و حین

روسـتایی بـودن فراگیـران دیـد مثبـت تـری را نسـبت بـه

درمقایسـه بـا فراگیـران شـهری گرایـش بیشـتری بـرای ورود

خدمـت را دیده انـد؟ (آرینگتون1989 ،؛ بکـر و هجز 1991 ،و

بـه مشـاغل كشـاورزی از خـود نشـان دهنـد (مالوری و سـومر،

ویدمـا و ایناچـه ( ،)2008عامـل هـای مـادی ،دانشـی،

بررسـی وضعیـت درآمـد ،حقـوق و برتـری هـای شـغلی

دانـد .نابـی ( ،)2003در بررسـی خـود کـه بـا  35مدیـر انجـام

نـوع شـغل و پسـت ،پیشـینه خدمـت ،نـوع مـدرك تحصیلـی،

نـگ و همـکاران.)2005 ،

ارتباطـی و عاطفـی را از عامـل هـای موثـر بـر اشـتغال مـی
داد ،معیارهـای موفقیـت شـغلی را بـه صـورت یک مـدل ارایه

داد .او بـر ایـن باورسـت کـه سـرمایه ی اجتماعـی بـر موفقیت

شـغلی کارکنـان اداری بیشـترین اثـر را داشـته اسـت .بالـوت
( ،)2007بـر ایـن بـاور که اسـت موفقیت شـغلی بـه متغیرهای

فردی و سـازمانی بسـتگی دارد و موفقیت شـغلی فرد به عامل
های انسـانی ،عاطفی و سـازمانی ربط دارد .کارملی (،)2005
نیـز سـرمایه عاطفـی را از متغیرهـای موثـر بـر موفقیت شـغلی
دانسـته و آن را ترکیبـی از متغیرهـای شـخصیتی ،انگیزشـی

و مهـارت هـای ارتباطـی ،ماننـد اعتمـاد بـه نفـس ،صداقـت،
ابتـکار و نفـوذ ،مـی داند .همچنیـن محققان ،سـرمایه گذاری

های انسـانی را به عنوان پیش-گویی کننده های قوی و بسـیار
پایـدار در پیشـرفت شـغلی یافتـه انـد (پفرفونـگ.)2004 ،

نشـانه هـای تجربـی اخیـر نیـز از ایـن دیـدگاه کـه ویژگـی های

شـخصی و اجتماعـی جمعیت شـناختی به عنـوان پیش گویی
کننـده هـای اساسـی یا قـوی موفقیت شـغلی هسـتند حمایت

میکنـد (گلیسـین و دگـراف2006 ،؛ جودلـچ و همـکاران،
.)1999

.)1986

دانـش آموختـگان بـر پایـه سـن آنـان ،رشـته هـای تحصیلی،

سـاعات کاری ،وضعیـت و محیـط کاری و در نهایت رضامندی
کاری نیـز از مـوارد دیگـری اسـت كـه در بررسـی وضعیـت

شـغلی کنونـی دانـش آموختـگان ،مـورد بررسـی قـرار گرفتـه
انـد (النـدن و همـکاران2003 ،؛ النـدن و همـکاران.)2006 ،

بـا توجه به تحقیـق میرکمالی و همـکاران ( ،)1372توانمندی
شـغلی بـا عامل های :تناسـب شـغل با رشـته تحصیلـی ،درک
عمومـی از حرفـه ،میـزان مهارت هـای عملی ،میـزان دانش و

آگاهـی ،تجربـه گذشـته ،کارآزمودگی کافی ،احسـاس رضایت
از شـغل و میزان دسـتیابی به هدف های شـغلی سـنجیده می
شـود .بسـیاری از محققـان رابطـه ی مثبـت بین خـود اتکایی

کارمنـدان ،مقـدار حقـوق ،موفقیـت ذهنـی و موفقیت شـغلی
آنـان را گـزارش کـرده انـد (دی و آلـن2004 ،؛ والکـور و الج،

.)2008

تحقیـق در زمینـه وضعیـت اشـتغال دانـش آموختـگان

دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه فردوسـی مشـهد (تبرایـی،

 ،)1374گویـای آن اسـت که پایین بودن سـطح حقـوق و مزایا
عامـل مهمـی اسـت کـه شـماری از دانـش آموختگان به شـغل

پژوهشـی کـه بـه منظـور ارزیابـی آمادگـی شـغلی دانـش

هـای غیـر مرتبط رشـته تحصیلی خـود روی بیاورند .اشـتغال

کشـاورزی توسـط کارتمل و گارتـن ( )2002انجام شـد ،میزان

موجـب بـی عالقگی به شـغل ،کاهـش بهـره وری و ایجاد تنش

آموختـگان دانشـگاه میسـوولی بـرای مشـاغل وابسـته بـه

قـوت و تاثیـر دوره هـای آمـوزش کشـاورزی را در آمـاده کردن
اشـخاص بـرای شـغل هـای کشـاورزی نشـان داد .کریسـمایر

( ،)2006بـر ایـن بـاور اسـت که بیـن آمادگی در دوره آموزشـی
یـا تحصیـل و پایـداری و باقـی مانـدن و موفقیت شـغلی رابطه

مثبـت و معنـی داری وجـود دارد .همچنیـن بیـن ویژگی های
شـخصیتی ،فعالیـت هـای اجتماعـی -اقتصـادی ،جنسـیت
و موفقیـت شـغلی رابطـه وجـود دارد .عـده ای نیـز بـر نقـش
عامـل هـای آمـوزش و شـغلی بـر موفقیت تاکیـد دارنـد (دی و

دانـش آموختـگان در مشـاغل غیـر مرتبـط بـا رشـته تحصیلی

روحـی در شـاغالن شـده اسـت.

محسـنین ( ،)1377در پژوهشـی پیرامـون چالـش هـا و

تنگناهـای اشـتغال دانـش آموختگان کشـاورزی نـرخ بیکاری
 9درصـدی دانـش آموختـگان کشـاورزی را باالتریـن نـرخ
بیـکاری در مقایسـه بـا دانـش آموختـگان دیگـر رشـته هـا می

دانـد .بررسـی نمونـه هـای ایـن تحقیـق نشـان مـی دهـد کـه

میـزان ارتباط شـغلی با رشـته تحصیلـی در  48درصـد دانش-

آموختـگان شـاغل زیـاد  19 ،درصـد متوسـط  10 ،درصد کم و
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 21درصـد نیـز شغلشـان با رشـته تحصیلشـان بی-ارتباط بود.

مـورد انتظـار ،لـذت بـردن از شـغل ،امنیـت شـغلی ،داشـتن

نشـان دادنـد کـه اغلـب دانشآموختـگان ،از میـزان مطلوبیت

رفاهـی ،روابـط خوب انسـانی و حقـوق و پـاداش مكفی عنوان

یافتههـای تحقیـق امیـری اردكانـی و زمانـی (،)1385

درس هـای اصلـی و اختصاصـی ارایـه شـده ارزیابـی مثبتـی

داشـته و از نظـر آنان برخـی درس های کشـاورزی در موقعیت

شـغلی دانشآموختـگان سـودمندتر بـوده اسـت .همچنیـن
بیـن میـزان مطلوبیـت درس هـای اختصاصـی کشـاورزی بـا

موفقیـت تحصیلـی و شـغلی دانشآموختـگان هـم بسـتگی

مثبـت و معنـی داری وجـود دارد .در تحقیقـی کـه منفـرد
( ،)1379دربـاره ی رابطـه آمـوزش های هنرسـتان کشـاورزی

شـهید باهنر استان بوشـهر با اشـتغال دانش آموختگان انجام
داد ،نتایـج زیـر بـه دسـت آمـد :بین بـاور بـه میـزان مطلوبیت

روش هـای تدریـس و بـاور بـه میـزان مطلوبیـت درس هـای
اصلـی و اختصاصی کشـاورزی بـا موفقیت شـغلی رابطه مثبت

معنـی داری وجـود دارد.

سـرگرمی و فعالیـت هـای جنبـی ،رضایـت شـغلی ،امكانـات
مـی كند .بررسـی وینتـر باتوم ،رابطـه ی بین انگیزه پیشـرفت

و موفقیـت شـغلی را بـه خوبـی نشـان مـی دهـد .ولـی ،در یـك
بررسـی درازمـدت چهـارده سـاله ،نشـان داده اسـت كـه مهـم

تریـن عامـل هـای مؤثـر برافـراد ،در رسـیدن بـه مشـاغلی كـه

آرزو مـی كننـد ،انگیـزه پیشـرفت ،اعتمـاد بـه نفـس و عامـل
هـای خانوادگـی (شـامل :سـطح سـواد والدیـن ،انتظارهـای
والدیـن از فرزنـدان ،و ارزش هـا و شـیوه های پـرورش كودكان
درخانـواده) اسـت (فرجـی.)1371 ،
روش شناسی

ایـن تحقیـق از لحاظ هـدف از نـوع کاربردی اسـت .جامعه

آمـاری مـورد بررسـی در پژوهـش  2852تن دانـش آموختگان

فـرخ زاده و همـكاران ( ،)1389بیـان داشـته انـد کـه از نظر

(کاردانـی  2308و کارشناسـی ناپیوسـته  544تـن) شـیالتی

علمـی،نبـودن بازار كار و اشـتغال و نداشـتن تالش و پشـتكار

بـدو تاسـیس تـا پایـان سـال  1388در گرایـش هـای فنـاوری

دانش آموختگان؛ نداشـتن سـرمایه ،نداشـتن مهـارت و توان
مهـم تریـن بازدارنـده هـای اشـتغال دانـش آموختـگان دوره

هـای علمـی كاربـردی به شـمار مـی آیند.

موسسـه آمـوزش عالـی علمـی کاربـردی جهـاد کشـاورزی از
صیـد و بهـره بـرداری ،افزونـش و پـرورش آبزیـان ،فـرآوری
فـرآورده هـای شـیالتی ،بهداشـت آبزیـان بـود .ایـن دانـش

عامـل هـای جمعیت شـناختی مانند سـن ،وضعیـت تاهل

آموختـگان بـه دو دسـته شـاغالن پیـش از تحصیـل و بعـد از

تعییـن کننـده هـای قـوی موفقیـت شـغلی شـناخته شـده انـد

تعییـن افـراد مـورد بررسـی بـر پایـه ی فرمول نمونـه گیری

و عامـل هـای شـخصی ماننـد تحصیلات و تجربـه بـه عنـوان
(جـاج و همـکاران1995 ،؛ ودمـا و ایناچـه.)2008 ،

دانـش آموختگـی تقسـیم شـدند.

کوکـران انجـام شـد و  850نفـر دانش آموختـه به عنـوان نمونه

موفقیـت شـغلی بـه عامل هایی چـون شـخصیت ،آموزش،

تحقیـق گزینـش شـدند کـه پرسشـنامه تحقیـق بـرای آنـان

(هسـلین .)2003 ،ایـن در حالـی اسـت کـه نـگ و همکارانـش

ابـزار گـردآوری داده هـای پژوهـش ،پرسشـنامه بـود.

جنـس ،داشـتن مشـاور و ترفندهـای کاری وابسـته اسـت
( )2005و پاچیلیـز و همکارانـش ( )2008بـر ایـن باورنـد
کـه موفقیـت شـغلی توسـط چهـار گـروه متغیرهـا شـامل:

سـرمایه انسـانی ،حمایـت سـازمانی ،ویژگـی هـای اقتصـادی

و اجتماعـی و افـراد و تفـاوت هـای فـردی پایـدار تحـت تاثیـر
قـرار مـی گیـرد .خـرد عمومـی بـر ایـن اسـت کـه ویژگـی هـای

شـخصیتی عامل مهمی برای موفقیت شـغلی اسـت (سـایبرت
و کرایمـر.)2008 ،

ارسـال شد.

روایـی پرسشـنامه توسـط متخصصـان و پایایی آن با محاسـبه

ضریـب  αترتیبـی ( )α= 0/74-0/85تاییـد شـد .داده هـا بـا

اسـتفاده از نـرم افـزار  SPSSپـردازش شـدند و پـس از انجـام
اصلاح هـای الزم ،پرسشـنامه از راه پسـت بـه آدرس نمونـه

هـای مـورد بررسـی ارسـال شد.پرسـش هـا در چندیـن بخش
عمـده کـه به سـنجش ویژگی هـای فـردی ،اشـتغال ،موفقیت
شـغلی ،رضایـت منـدی تحصیلـی ،مطلوبیـت عامل-هـای

قاضـی ( ،)1373بـه نقل از هاپـاك ،بلود و دیگـران ،و ضمن

آموزشـی پرداختـه اسـت .همچنین از کارشناسـان ادارات کل

هـای موفقیـت شـغلی را ،دسـتیابی بـه هـدف هـای شـغلی

شـد .بـرای دسـت یابـی به هـدف هـای تحقیـق از آمارهـای و

بـه كارگیـری آزمـون جمله های ناتمـام راتر در عمل ،شـاخص
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همـکاران ()1995؛ و ودمـا و اینچـه ( )2008همخوانـی دارد.

رگرسـیون ترتیبـی اسـتفاده شـد.

متغیـر میانگیـن شـمار اعضـای خانـوار دانـش آموختـگان

یافته ها

جـدول یک برخی ویژگـی های توصیفی دانـش آموختگان

در سـطح یـک درصـد بـا موفقیـت شـغلی ارتبـاط معنـی دار،

مثبـت و باالیـی دارد .به عبـارت دیگر با افزایش شـمار خانوار

مـورد بررسـی را نشـان مـی دهـد .میانگیـن سـنی نمونـه 26

پـدری افـراد احسـاس موفقیت شـغلی بیشـتری از شـغل خود

از لحـاظ تحصیلات پـدر 7/7 ،درصـد بـی سـواد14/7 ،

احتمـال در خانوارهایـی بـا جمعیـت بیشـتر ،خوداتکایـی

 32/4درصـد دیپلـم و در نهایـت  22/6درصـد باالتـر از دیپلـم

جمعیـت کمتـر اسـت و چـون ایـن موفقیـت ناشـی از تلاش

سـال می باشـد.

درصـد در حـد ابتدایـی 13/5 ،درصـد در حـد راهنمایـی،
بـوده انـد .از لحـاظ تحصیلات مـادر 16/1 ،درصـد بی سـواد،

20/5درصـد در حـد ابتدایـی 13/5 ،درصد در حـد راهنمایی،

 27درصـد دیپلـم و حـدود  10/7درصـد دیگـر دارای مـدرک

باالتـر از دیپلـم بودنـد.

مـی کننـد .ایـن یافتـه بدیـن گونـه قابـل تفسـیر اسـت کـه ،بـه
فرزنـدان آنـان بـه نسـبت بیشـتر از فرزنـدان خانوارهـای بـا
خـود فـرد خواهـد بـود ،لـذا ایـن امـر در احسـاس موفقیـت
شـغلی آنـان تاثیـر داشـته اسـت.

میانگیـن دانـش آموختگـی و میانگیـن دیپلـم آزمودنیهـا

ارتبـاط معنیـدار مسـتقیم ،مثبـت و شـدیدی بـا موفقیـت
شـغلی آنـان دارد .بـه عبـارت دیگـر بـا افزایش ایـن دو معدل،

جدول -1ویژگی های توصیفی دانش آموختگان

احسـاس موفقیـت شـغلی افـراد بیشـتر مـی شـود.

متغیـر میانگیـن درآمـد خانـوار در زمـان تحصیـل یکـی

متغیر

میانگین

کمینه

بیشینه

سن
شمار اعضای خانوار
میانگین دانش آموختگی
میانگین دیپلم

26/3
3
16/80
15/33

24
2
-

50
7
-

محل سکونت (درصد)

شهر
62

روستا
38

همچنیـن از لحـاظ ،میانگیـن درآمـد فـرد همانگونـه کـه در

جنسیت (درصد)

زن
32

مرد
68

شـغلی وی رابطـه معنـی دار ،مثبـت و بسـیار باالیـی دارد .بـه

دیگـر از متغیـر هاسـت کـه در سـطح یـک درصـد بـا احسـاس
موفقیـت شـغلی افـراد رابطـه معنـی داری به نسـبت شـدیدی
ولـی در جهـت منفـی دارد .بـه عبارت دیگـر با افزایـش درآمد

خانـوار ،فـرد احسـاس موفقیـت شـغلی کمتـری مـی کنـد.

جـدول  2مشـاهده مـی شـود ،این متغیـر با احسـاس موفقیت

عبـارت دیگـر آزمودنـی هـا اغلـب درآمـد ناشـی از شـغل را بـا

بـه منظور دسـت یابـی به موفقیت شـغلی از  17پرسـش در

موفقیـت آن برابـر دانسـته و ایـن امـر سـبب شـده بـا افزایـش

ایـن بـاور بودند کـه دارای موفقیت شـغلی نسـبتا مناسـبی اند

محققـان دیگـری نیز بـه ارتبـاط مثبـت درآمد فـرد و موفقیت

پرسشـنامه اسـتفاده شـد .دانـش آموختـگان مورد بررسـی بر
چـرا کـه میانگیـن ( 3/7از  )5نشـان دهنـده موفقیت شـغلی در

حـد متوسـط تا زیـاد آن ها اسـت.

درآمـد یـا کاهـش آن احسـاس موفقیـت شـغلی تغییـر کنـد.
شـغلی اشـاره کـرده انـد (النـدن و همـکاران2003 ،؛ النـدن

و همـکاران2006 ،؛ والکـور و الج .)2008 ،نتایـج تحقیـق

در زمینـه وضعیـت اشـتغال دانـش آموختـگان دانشـکده

بـه منظـور تعیین رابطـه ی آماری بیـن متغیرهای مختلف

کشـاورزی دانشـگاه فردوسـی مشـهد (تبرایـی ،)1374 ،نیـز

نتایـج ایـن آزمـون هـا در جـدول  2نشـان داده شـده اسـت.

مهمـی اسـت کـه شـماری از دانـش آموختـگان بـه شـغل های

و موفقیت شـغلی از آماره همبسـتگی اسـپیرمن استفاده شد.
همـان گونـه کـه در این جدول مشـاهده می شـود ،متغیر سـن
رابطـه معنـی دار و مثبـت بـا موفقیت شـغلی دارد .بـا توجه به
ایـن یافتـه مـی تـوان گفت سـیر متغیـر سـن و موفقیت شـغلی
افزایشـی و متناسـب اسـت .ایـن یافتـه بـا یافتـه هـای جـاج و

گویـای آن اسـت کـه پاییـن بـودن سـطح حقـوق و مزایـا عامل

غیـر مرتبـط رشـته تحصیلـی خـود روی بیاورنـد.

میـزان میانگیـن سـاعات مطالعـه در دوران تحصیـل،

رابطـه معنیـدار ،مسـتقیم و شـدیدی با موفقیت شـغلی دانش
آموختـگان داشـته اسـت .بـه عبـارت دیگر بـا افزایش سـاعت
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هـای مطالعـه افراد موفقیت شـغلی آنان نیز بیشـتر می شـود.
جدول -2رابطه موفقیت شغلی با متغیرها

کـرده کـه روسـتایی بـودن فراگیـران دیـد مثبت تری را نسـبت
بـه مشـاغل كشـاورزی ترسـیم کـرده و موجـب شـده تـا آنـان

درمقایسـه بـا فراگیـران شـهری گرایـش بیشـتری بـرای ورود

موفقیت شغلی

متغیر

r

p

سن
شمار اعضای خانواده
میانگیـن درآمد خانوار در زمان تحصیل
میانگین درآمد فرد
میانگین دیپلم
میانگین دانش آموختگی
میانگین زمان مطالعه

0/53
0/61
-0/27
0/80
0/74
0/49
0/85

0/0001
0/0001
0/0001
0/0001
0/0001
0/0001
0/0001

بـه مشـاغل كشـاورزی از خود نشـان دهنـد ،همخوانـی ندارد.
بـه منظـور بررسـی میانگیـن موفقیـت شـغلی دانـش

آموختـگان متاهـل و مجـرد نیـز از آزمـون من ویتنی اسـتفاده

شـد .همانگونه كـه جدول  3نشـان میدهد ،دانـش آموختگان
متاهـل دارای احسـاس موفقیـت شـغلی بیشـتری نسـبت بـه
دان�ش آموخت�گان مج�رد هس�تند (.)U= 2541, p= 0.03

میتـوان ایـن یافتـه را چنیـن تفسـیر كـرد كـه ازدواج و تأهـل
عامـل مهمـی بـر تلاش بـرای دسـتیابی بـه شـغل و كسـب

بیـن دو گـروه دانـش آموختگان شـهری و روسـتایی تفاوت

درآمـد ناشـی از آن بـرای معـاش خانـوار بـر موفقیـت شـغلی

بـه دسـت آوردن ایـن نتیجـه از آزمـون مـن ویتنـی اسـتفاده

اینچـه ( )2008نیـز وضعیـت تاهـل را از تعییـن کننده-هـای

آم�اری معن�ی داری وجود ن�دارد ( .)U=412.5, p= 0.73برای
شـد .ایـن نتیجـه بـا آنچـه مالـوری و سـومر ( )1986بیـان

افـراد تاثیـر گـذار اسـت .جـاج و همـکاران ()1995؛ و ودمـا و
قـوی موفقیـت شـغلی مـی داننـد.

جدول -3بررسی موفقیت شغلی دانش آموختگان متاهل و مجرد
متغیر

متاهل

مجرد

آماره Mann-Whitney U

سطح معنی داری

موفقیت شغلی

80/12

73/17

2541/00

0/03

بـرای بررسـی تاثیـر سـطح تحصیلات پـدر بـر میـزان

(  ،)1371نیـز بـه نقـل از وینتر باتوم سـطح تحصیالت والدین

سـنجیده شـد .به منظور بررسـی میـزان موفقیت شـغلی افراد

بـه منظور دسـتیابی بـه وجود تفاوت آمـاری بین ورودی

موفقیـت شـغلی بیـن دانش آموختـگان این متغیر در  5سـطح

آزمودنـی بر پایه سـطح سـواد پـدر از آزمون کروسـکال والیس
اسـتفاده شـد .و ایـن متغیـر تاثیـر معنـی داری بـر موفقیـت
شـغلی دانـش آموختـگان داشـت

( .)χ2= 15.54 ,df=2, p=0.000فرجـی ( ،)1371بـه نقـل

از وینتـر باتـوم بیـان مـی کنـد کـه سـطح سـواد والدیـن از مهم

تریـن عامـل هـای موثـر بـر افـراد در رسـیدن بـه مشـاغلی کـه
آرزو مـی کننـد خواهـد بـود.

را از عامـل هـای موثـر بـر موفقیـت شـغلی مـی دانـد.

هـای مختلـف مركـز ،اقدام بـه اسـتفاده از آزمون کروسـکال
والیـس شـد .نتایـج نشـان دهنـده تاثیـر سـال ورود بـه مركز
بـر احسـاس موفقیـت شـغلی دانـش آموختـگان مـی باشـد

(.)χ2= 23.62 ,df=4, p=0.000

یافته ها نشـان داد در سـال های دانـش آموختگی مختلف

از مركـز در میانگیـن میـزان موفقیـت شـغلی تفـاوت آمـاری

معن�ی دار وج�ود دارد ( .)χ2= 22.57 ,df= 4, p=0.000نتایـج

بـرای بررسـی میـزان موفقیـت دانـش آموختـگان

در سـطح یـک درصـد معنـی دار بـود .ایـن نتایـج را مـی تـوان

کالوالیـس اسـتفاده شـد و مشـخص شـد کـه سـطح

وضعیـت اشـتغال و بـه ویـژه اشـتغال دولتی وضعیت مناسـبی

بـر پایـه سـطح سـواد مـادر نیـز از آزمـون کـروس

سـواد مـادر نیـز بـر موفقیـت دانـش آموختـگان تاثیـر
داش�ته اس�ت (  .)χ2= 19.43 ,df=2, p=0.001فرجـی
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بـه چنـد دلیـل نسـبت داد ،اول اینكـه ،در سـال هـای اخیـر
نداشـته و این امر سـبب شـده شـمار كمتری اسـتخدام شوند،
از سـوی دیگـر عدهـای پـس از دانـش آموختگـی هنـوز در

شماره  ،33تابستان 94

دوران گذرانـدن خدمـت مقـدس سـربازی بـوده انـد و عدهای

نظــر هســلین ( ،)2003کــه بیــان کــرده موفقیــت شــغلی بــه

نیـز بیـن پایـان خدمت سـربازی و جسـتجوی شـغل هسـتند.

داشــتن مشــاور و ترفنــد هــای کاری وابســته اســت ،همخوانی

بیـن رشـته هـای مختلـف تحصیلـی از آزمـون کروسـکال

بـه منظـور تعییـن عامـل هـای موثـر بـر موفقیـت شـغلی

بـه منظـور بررسـی میـزان احسـاس موفقیـت شـغلی در

والیـس اسـتفاده شـد .مشـخص شـد ایـن متغیـر بـر موفقیت

دارد.

دانـش آموختـگان از آزمـون رگرسـیون ترتیبـی گام بـه گام

ش�غلی دان�ش آموخت�گان تاثی�ر دارد (χ 2= 14.23 ,df=2,

اسـتفاده شـد .بدیـن ترتیـب همـه متغیـر هـای تحقیـق وارد

( ،)2006و میرکمالـی و همـکاران ( ،)1372نیـز رشـته

میانگیـن درآمـد ماهیانـه آزمودنـی هـا و در گام دوم ،علاه بـر

 .)p=0.001النـدن و همـکاران ()2003؛ النـدن و همـکاران
تحصیلـی افـراد را از عامـل هـای موثـر بـر موفقیـت شـغلی
ایشـان مـی داننـد.

معادلـه رگرسـیون شـدند كـه در نهایـت در گام اول ،متغیـر
متغیـر فـوق ،متغیـر شـمار اعضـای خانـوار وارد معادلـه شـده

كهـب ه ترتیـب تواناییـپ یشـبینی  0/55و 0/58درصـد از

بــه منظــور بررســی تاثیــر میــزان ارتبــاط بــا اســتادان بــر

تغییرپذیـری هـای متغیـر وابسـته یاموفقیـت شـغلی را دارند.

شــد .نتایــج نشــان داد ایــن متغیــر بــر موفقیــت شــغلی تاثیــر

میتـوان گفـت متغیرهای وارد شـده بـر میزان موفقیت شـغلی

موفقیــت شــغلی نیــز از آزمــون کروســکال والیــس اســتفاده
داشـ�ته اسـ�ت ( .)χ2= 15.62 ,df=2, p=0.001ایــن یافتــه بــا

از آنجـا كـه رگرسـیون در همـه مراحـل معنـی دار بـوده لـذا

تاثیـر داشـته انـد (جـدول .)4

جدول -4عوامل موثر بر موفقیت شغلی
مرحله

متغیرهای وارد شده در مدل

B

S.E.

Wald

df

.Sig

)Exp(B

گام اول

میانگین درآمد ماهیانه آزمودنی ها
ضریب ثابت
شمار اعضای خانوار
میانگین درآمد ماهیانه آزمودنی ها
ضریب ثابت

0/907
-5/371
0/585
0/552
-12/274

0/229
1/448
0/298
0/266
4/111

15/640
13/749
3/864
4/315
8/915

1
1
1
1
1

0/000
0/000
0/049
0/038
0/003

2/477
0/005
1/795
1/737
0/000

گام دوم

بـر پایـه چارچـوب نظـری تحقیـق از تحلیـل مسـیر بـا

داری بـر رضایـت منـدی ()p =21و وفـاداری ( )p =31بـوده

متغیرهـا و تهیـه مـدل سـاختاری اسـتفاده شـد .تحلیـل

مثبـت و معنـی داری بـر رضایـت منـدی () p=24و موفقیـت

اسـتفاده از نـرم افـزار  Amos18بـرای تحلیـل رابطـه بیـن
مسـیر نیازمنـد شـرایطی بـه شـرح ذیـل اسـت .بـرای مثـال

کای اسـکور در مـدل نبایـد معنـی دار باشـد کـه در ایـن مـدل
( )χ2= 1.092; df=2; p=0.570معنـی دار نبـود .همچنیـن

اسـت .دیـدگاه دانـش آموختگان نسـبت به مرکـز دارای رابطه

شـغلی () p=54بـوده اسـت .همچنیـن رضایـت منـدی دارای

رابطـه مثبـت و معنـی-داری بـر وفـاداری ( ) و موفقیت شـغلی
( )0001/0 <p ,14/0 p=52اسـت .در نهایـت ،وفـاداری دارای

تقریـب ریشـه میانگیـن مربـع خطـا صفـر بـود کـه بایـد بیـن 0

رابطـه مثبـت و معنـی داری بـر موفقیـت شـغلی ( ) p =32بوده

بایـد باالتـر از  0/95باشـد .بـا توجـه به مراتـب بـاال ،اثرگذاری

جـدول  5همچنیـن نشـان دهنـده اثـرات غیر مسـتقیم نیز

تـا  0/06باشـد و شـاخص تناسـب تطبیقـی 0/999بـود کـه

ا ست .

هـای علـی کل ،مسـتقیم و غیر مسـتقیم در نـگاره 1و جدول 5

اسـت .دیـدگاه دانـش آموختـگان دارای رابطـه غیـر مسـتقیم

راجـع بـه اثرگـذاری هـای مسـتقیم نتایـج زیـر بـه دسـت

رضایـت منـدی نیـز دارای رابطـه غیر مسـتقیم مثبـت و معنی

گـزارش شـده اسـت.

آمـد .نگـرش نسـبت بـه مرکـز دارای رابطـه مثبـت و معنـی

مثبـت و معنـی داری بـر موفقیـت شـغلی (=  )rمیباشـد و

داری بـر موفقیـت شـغلی(=  ) rمیباشـد.
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عامل های موثر بر موفقیت...

جدول -5اثرگذاری های مستقیم استاندارد در زمینه موفقیت شغلی
اثر مستقیم

سن

کیفیت

وجهه

رضامندی

وفاداری

رضامندی
دیدگاه دانش آموختگان
کیفیت
موفقیت شغلی

-

0/47
0/21
-

0/17
0/14

0/56
0/32

0/45
0/26

اثر غیر مستقیم استاندارد
رضامندی
دیدگاه دانش آموختگان
کیفیت
موفقیت شغلی

-

0/27
-

0/11

0/17

-

اثر کل استاندارد
آگاهی و اطالعات
دانش
نگرش
امکان پذیری

-

0/47
0/48
-

0/17
0/25

0/56

0/45
0/26

0/49

رضامندی
2
P21=0/47

P52=0/14
0/45

موفقیت شغلی
5

P32=0/45

کیفیت

P31=0/21

وفاداری
3

P24=0/17

P54=0/14

دیدگاه دانش
آموختگان

X2=1/092, df=2, p=0/057

نگاره -1سازه های موثر بر موفقیت شغلی

بحث و نتیجه گیری

در توسـعه منابـع انسـانی ،مسـاله ی بیـکاری یکـی از

چالـش هـای مهـم و بحـث انگیـزی اسـت کـه از نبـود تعـادل
بیـن عرضـه و تقاضـای نیـروی انسـانی در جامعـه بـه وجـود

مـی آیـد .موفقیـت شـغلی بـرای هـر فـردی معنـی متفاوتـی
دارد .ایـن پژوهـش بـا هـدف بررسـی وضعیـت اشـتغال دانش

آموختـگان رشـته های شـیالتی موسسـه آمـوزش عالی علمی

کاربـردی جهـاد کشـاورزی انجـام شـده اسـت .یافته ها نشـان
داد موفقیـت شـغلی بـا سـن ،میانگیـن درآمـد فـرد ،میانگیـن
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دیپلـم و دانـش آموختگـی و میانگیـن زمـان مطالعـه رابطـه
دارد .همچنیـن متغیرهای وضعیت تاهل ،سـطح سـواد پدر و

مـادر ،رشـته تحصیلی و میـزان ارتباط با اسـتادان بر موفقیت

شـغلی تاثیـر داشـته انـد .بـا توجـه بـه یافته هـا پیشـنهادهای
زیـر ارایـه می گـردد:

 -اسـتفاده از توانمنـدی هـای نهادهـای غیـر دولتـی جدید

ماننـد سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی در بسـتر سـازی
بـرای اشـتغال دانـش آموختـگان

 -ارتباط بیشتر مرکز آموزش علوم و صنایع شیالتی با اداره

کل شیالت و پژوهشکده میگوی کشور مستقر در استان
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 -مشـارکت دادن بیشـتر دانشـجویان در مباحـث درسـی

و تلاش در جهـت ایجـاد خالقیـت ذهنـی و ایجـاد عالقـه بـه
تحصیـل

معتبـر داخـل و خـارج از کشـور

یافتـه هـا گویـای آن اسـت ،کسـانی که از سـهمیه شـاغلین

اسـتفاده کـرده انـد وضعیت اشـتغال بهتـری داشـته و هدفدار

 -برنامـه ریـزی بـرای تناسـب بیشـتر درس هـای اصلـی و

تحصیـل کـرده انـد و اغلب شـاغل هسـتند .تاکید می شـود که

اسـتفاده از اسـتادان کارآزمـوده در درس هـای اصلـی و

هـای علمـی کاربـردی دقـت بیشـتری صـورت گیرد.

 -در صـورت امـکان تاسـیس بخشـی بـه نـام ارتبـاط بـا

افزونش وپرورش ،صید و صیادی ،بهداشت آبزیان ،فراوری،

اختصاصـی بـا نیازهـای اجتمـاع و نیازهـای بـازار
اختصاصـی

صنعـت یـا کاریابـی یـا مراکـز کار آفریـن در مراکـز

 -ایجـاد زمینـه هـای الزم بـرای آمـوزش پیگیـر و پیوسـته

دانـش آموختـگان علمـی کاربـردی و بـه روز کـردن اطالعـات

آنـان پـس از فراغـت از تحصیـل

 -ارتبـاط بیشـتر مراکـز علمـی کاربـردی بـا دانشـگاه هـای

در بررسـی اثبـات شـاغل بـودن دانشـجویان ورودی بـه دوره
در بخش خود اشتغالی به تشکیل شرکت های تعاونی اعم از

بسته بندی ،بازاریابی و فروش و ...بیشتر توجه شود.
سپاسگزاری

از موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی بابت

تامین هزینه های اجرای پژوهش صمیمانه تشکر می شود.

منبعها

بهرامی ،ف .و احمدوند ،م .1381 .بررسی امکانات بالقوه اشتغال دانش آموختگان کشاورزی .مجموعه مقاالت همایش

ملی بررسی راهکارهای علمی ایجاد اشتغال ،انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد رودهن.

جابریان ،ع .و حیدری ،ح .1383 .روند تحول آموزشهای علمی  -كاربردی كشاورزی و چشم انداز توسعه آتی آن.

مجموعه مقاالت سومین كنگره ملی آموزش های عالی علمی  -كاربردی ،تهران :دانشگاه جامع علمی  -كاربردی.

حیدری ،ح ،.و شفیعی قصر ،س.م .1381 .بررسی وضعیت پذیرش دانشجویان دوره های علمی کاربردی.
فرجی ،ذ .1371 .انگیزش و هیجان .تهران :انتشارات خردمند.
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Abstract
Each person has a different meaning for occupational success and when it obtained that One can
use and exploit all abilities and possibilities to achieve goal of Job. The main aim of this research is to
study of job occupation satisfaction of Fishery Graduates from Agricultural Applied Scientific Higher
Education Institute of Jihad-E-Agriculture. This research is applied. The population consisted of all
2852 graduates of associate degree (2308 persons) and Master batch (544 persons) is the fishery from
its inception until the end of 2009. Based on Cochran sampling formula, 850 persons were confirmed
as sample. Data collection tool was a questionnaire that its validity by experts and its reliability by coefficient sequence α (alpha=.074 -0.85) Confirmed. Data analysis was carried out using SPSS software.
The correlation tests, Chi-square and regression were used for data analysis. Findings showed that job
success has a significant positive correlation with age, family size, average income, and average score of
diploma. Satisfactions, loyalty to the institute, image of the training institute are the factors influencing
occupational success.
Index Terms: Job (occupation), scientific applied education, fishery graduates, job success
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