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تاثیر مولفه های توانمند سازی روانشناختی بر اشتغال پذیری دانشجویان
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 -1،2دانشجوی دکترای ترویج و اموزش کشاورزی؛دانشگاه بوعلی سینا
 -3دانشیار ترویج و اموزش کشاورزی ،دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

اشتغال پذیری به عنوان یك مفهوم اصلی در سیاست های بازار كاربین المللی شناخته شده است و یكی از چهار ستون

راهبردی اشتغال را تشكیل می دهد .كه افراد را درشناسایی و تشخیص فرصت های شغلی توانمند می سازد .این تحقیق به
روش علی مقایسه ای با هدف کلی تاثیر مولفه های توانمند سازی روانشناختی بر اشتغال پذیری دانشجویان کشاورزی بوعلی

سینا انجام شد .جامعه آماری تحقیق شامل  1227تن از دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان بود ،که با استفاد از جدول
بارتلت  375تن از آنان به روش نمونه گیری تصادفی برای بررسی انتخاب شدند .ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه بود ،پایایی

آن با محاسبه ی-ضریب آلفای ترتیبی  α=%89تایید شد .داده های جمع آوری شده با نرم افزارهای  SPSSو  AMOSمورد

تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .نتیجه ی معادله ساختاری گویای آن است که کاربست مولفه های توانمند سازی روانشناختی71

درصد از تغییرسطح اشتغال پذیری دانشجویان را تبیین می کند .آزمون من وایتنی برای مقایسه ی مولفه های توانمند سازی
روانشناختی دربین دختران و پسران دانشجو نشان داد که تفاوت معناداری بین مولفه هایی چون احساس شایستگی ،احساس

معنادار بودن ،احساس تاثیر گذاری و احساس داشتن اعتمادبین دختران و پسران دانشجو وجود دارد.
نمایه واژگان :توانمندسازی روانشناختی ،اشتغال پذیری  ،احساس شایستگی

نویسندهی مسئول :وحید علی ابادی

رایانامهvahid.aliabadi@gmail.com : :

دریافت 94/12/17 :پذیرش95/05/26 :
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مقدمه

خویــش در شــغل و ســازمان مــی شــود (عبدالهــی.)1385،

دراین سـال هـای ،مفهوم توانمندسـازی به بخـش جدایی

توانمنــد ســازی بــه عنــوان شــیوه ی نویــن ایجــاد انگیــزش بــه

شـده اسـت( .)Danida,2004واژه ی توانمندسـازی در دهـه

اســت .دردوران برتــری رقابتــی ســازمان هــای یادگیرنــده،

ناپذیـر ی از سیاسـت هـای سـازمان هـای مختلـف تبدیـل

ی  1990بیشـتر رواج پیـدا كـرد (سـهیل .)2009،مهـم تریـن
مرحله توانمندسـازی نقطه آغاز آن اسـت (صالح .)2009،این

حـس در درون افراد وجود دارد که برای حركت در چهارچوب

توسـعه بـه ویـژه در زمینـه ی منبع هـای انسـانی،توانمند باید
از تغییـر فكـری و نگرشـی فـرد آغازشـود(ریاحی.)2006،
اصطالح توانمندسـازی در مدیریت از میانه ی سـده بیسـتم و

شـکل گیـری نهضـت روابـط انسـانی در جهت افزایش شـرایط
انسـانی کار معرفی شـد (چانـگ.)2012،

یكــی از مطــرح تریــن مطلــب هــای روز مدیریــت وارد-شــده

پژوهشــگران و مدیــران نســبت بــه توانمنــد ســازی و اقــدام

هــای مدیریتــی مبتنــی بــر آن عالقــه روزافزونــی از خــود
نشــان داده اند(حاجــی كریمــی .)1384،منبــع هــای انســانی
بــه عنــوان یکــی از بــا ارزش تریــن دارایــی هــای ســازمانی،

مهــم تریــن مزیــت رقابتــی و کمیــاب تریــن منبــع در اقتصــاد
دانــش محــور بــه شــمار مــی آینــد (ابراهیمــی .) 2011،

بـرای خلـق دیـدگاه هـای نـو و بینش هـای نوآورانـه و برای

پاسـخ گویـی اثربخـش تر بـه دکرگونی هـای گسـترده ای که در

توانمندسـازی بـه مفهـوم احسـاس مسـئولیت و پاسـخ

محیـط کاری رخ مـی دهـد ،مـی تـوان از مهـم تریـن دارایـی

است(گراسـلی .)2008،توانمندسـازی یکـی از رویکردهایـی

جسـتوک .) 2009 ،توانمنـد سـازی نیـروی انسـانی یعنـی

گویـی بیشـتر دانشـجویان بـرای بهبـود عملکـرد سـازمان
اسـت ،کـه در چنـد دهـه ی اخیـر منجـر بـه تغییرهـای

مثبـت و فـراوان در اجـرای فعالیـت هـای کاری دانشـجویان
شـده است(سـبزی کاران و همـکاران .)2013،اسـپرتیزر
( ،)1995توانمندسـازی را بـه عنـوان یک راه روانشـناختی که
دانشـجویان مـی بایدبـرای توانمنـد شـدن و کسـب موفقیـت

اجـرا کننـد درنظرگرفتـه اسـت .در دو دهـه ی گذشـته نگـرش

سـازمان هـا به انسـان بـه شـدت تغییر یافته اسـت .انسـان در
سـازمان هـای امـروزی معـادل بـا كارگـر نیسـت وتنهـا انـرژی
مكانیكـی آنـان مـورد نظـر نیسـت .سـازمان هـا بـرای حفـظ و
توسـعه موفقیـت هـای خـود بـه یـك بـاور بـزرگ دسـت یافتـه
انـد و آن بـاور به انسـان اسـت .شـاید بتـوان اذعان داشـت كه

هـای پنهـان یعنـی دانشـجویان توانمند اسـتفاده نمود (بری
ایجـاد مجموعـه ی ظرفیـت هـای الزم در كاركنان بـرای توانا

سـاختن آنـان بـه ایجـاد ارزش افـزوده در سـازمان و ایفـای
نقـش و مسـئولیت اسـت كـه در سـازمان بـه عهـده دارنـد .

توانمندسـازی تنهـا دادن اختیـار بـه كاركنـان نیسـت ،بلكـه
موجـب مـی شـودكاركنان بـا فراگیری دانـش ،مهـارت وانگیزه

بتواننـد عملكردشـان را بهبود بخشـند .توانمندسـازی فرآیند
ارزشـی اسـت كـه از مدیریت عالی سـازمان تا پاییـن ترین رده
امتـداد مـی یابـد (ایونـس.)2007،

خلیل ( ،)2010اصطالح توانمندسازی در مدیریت از میانه

ی سـده بیسـتم و شـکل گیری نهضت روابط انسـانی در جهت
افزایش شـرایط انسـانی کار معرفی شـد (سـی لونـگ.)2008،

انسـان ،دوباره در سـازمان هاكشـف شده اسـت (رای 2005،؛

در روانشـناختی توانمنـدی را بـه عنـوان یـک درک و درونـی

کیفیــت توانمنــدی نیــروی انســانی از عامــل هــا مهــم بقــا

ی حسـی ازتصـور شـده اسـت هـم کنتـرل و شایسـتگی (ارث

منبــع هــای انســانی بــه مراتــب از فنــاوری هــای جدیــد،

انجـام شـده در مـورد توانمندسـازی ،اسـپریتزر ( )1992چهار

شـی نـا.)2005 ،

و حیــات ســازمان هــا ،اســت .بــه عبــارت دیگــر ،اهمیــت

منبــع هــای مالــی و مــادی بیشــتر اســت .توانمنــدی منبــع
هــای انســانی بــه عنــوان یــک رویکــرد نویــن انگیــزش درونــی
شــغل ،بــه معنــی آزاد کــردن نیروهــای درونــی دانشــجویان
و فراهــم کــردن بســترها و بــه وجــود آوردن فرصــت هــا بــرای
شــکوفایی اســتعدادها ،توانایــی هــا و شایســتگی هــای افــراد
مــی باشــد .در واقــع شــامل ادراک هــا فــرد نســبت بــه نقــش
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شـدن هـدف های-حالـت شـناختی تعریف شـده که به وسـیله
روک .)2010،در یكـی از معـروف تریـن بررسـی هـای تجربـی

سـویه را برای توانمندسـازی برشـمرده اسـت در ایـن پژوهش

بـر مبنـای پژوهـش میسـرا ( )1992یك سـویه به این سـویگان
چهارگانـه افـزوده شـده اسـت .ایـن پنـج سـویه عبارتنـد از:

احسـاس شایسـتگی ،احسـاس معنـادار بـودن ،احسـاس

برخـورداری از اختیـار ،احسـاس تأثیرگـذار بـودن و احسـاس
داشـتن اعتمـاد بـه دیگـران می باشـد.
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اشـتغال پذیری در دهه گذشـته به عنوان یـك مفهوم اصلی

متغیرهـای دیگـر از جملـه توانمنـد سـازی روانشـناختی در

یكـی از چهـار سـتون راهبـردی اشـتغال در اروپـا را تشـكیل

ی راث ول و همـكاران( ،)2008میـزان اشـتغال پذیری ادراك

در سیاسـت هـای بـازار كاربیـن المللی شـناخته شـده اسـت و
مـی دهـد .ایـن مفهـوم بـه عنـوان راه کار سـازگاری فعـال در

یـك شـغل ویـژه شـكل گرفته اسـت كـه افـراد را درشناسـایی و

تشـخیص فرصـت هـای شـغلی توانمند مـی سـازد(علی بیگی
و بارانـی .)1389،شـاید اهمیـت دوچنـدان مفهـوم اشـتغال
پذیـری بـه عنـوان یك هـدف کسـترده و فراگیـر به دلیـل وجود
بحـران بیكاری اسـت،این مسـئله در كشـور ما با شـرا یط بدتر

وحادتـر ی روبرو اسـت.

بیـن دانشـجویان کشـاورزی صـورت گرفتـه اسـت .در مطالعـه

شـدة دانشـجو یان در حد متوسـط ارزیابی و مشـخص شـد كه
بین اشـتغال پذیری ادراك شـدة دانشـجویان از نظر دانشـكدة
محـل تحصیـل ،سـن و جنـس ،تفـاوت معنـی دار وجـود
دارد(بـه نقـل ازعلـی بیگـی و بارانـی.)1389،

وانــگ و همــکاران ( ،)2011در پژوهشــی بــا عنــوان تاثیــر

توانمندســازی زنــان بــر توســعه ی روســتایی در ایــران،
نشــان دادنــد كــه هرچــه زنــان توانمندتــر مــی شــوند،

براسـاس آمار ،سـاالنه  270هزار دانش آموخته دانشگاهی

برمیــزان مولدبــودن ،مشــاركت سیاســی و نقــش اجتماعــی

ایـن تعـداد نیسـت(علی بیگـی و همـکاران .)1391،مسـاله

ســطح آمــوزش و تحصیــات زنــان اســت كــه الزمــه ی

وارد بـازار كار مـی شـوند ،امـا ظرفیـت بـازار تامیـن کننـده کار
زمانـی اسـت كـه بدانیم ،نرخ بیـكاری در بین  147هـزار دانش
آموختـة دانشـگاهی كشـاورزی بـر اسـاس آماربرابـر  28درصد
گـزارش شـده كـه دو برابـر نـرخ بیـكاری در بین سـایر تـوده ها

ی بیـكارو باالتریـن نرخ بیـكاری در بین كل دانـش آموختگان
دانشـگاهی اسـت(میرک زاده و علـی آبـادی.)1391،

شــان افــزوده مــی شــود .ایــن خــود نیازمنــد باالبــردن
مدیریتــی بــا جهــت گیــری مثبــت در مــورد آمــوزش اســت.
قلــی پــور و رحیمیــان( ،)2009در پژوهــش خــود بــا عنــوان
رابطــه عوامــل هــای اقتصــادی ،فرهنگــی و آموزشــی بــا

توانمندســازی بــه ایــن نتیجــه رســیدندكه آمــوزش و طــرح
هــای خــود اشــتغالی موجــب بــروز احســاس توانمنــدی در

بـا وجـود همـه تلاش هـای صـورت گرفتـه در زمینـة حـل

زنــان سرپرســت خانوارمــی شــود .هــم چنیــن ،عامــل هــای

بـه قـوت خودباقـی اسـت .ایـن پژوهـش اهمیـت اشـتغال
پذیـری را كـه مفهـوم ناشـناخته ای خصوص ًا در كشـور های در

سرپرســت خانــوار رابطــه معنــاداری دارنــد .وانــگ و کونــگ
( ،)2011برایــن باورنــد افزایــش توانمنــدی وخودکارامــدی

معطوف بر كشـور های اروپایی و آمریكایی می شـد ،برجسـته

برنسـتون و مارک لوند ( ،)2007توانمندی برای کسـب یک

بحـران بیـكار ی دانش آموختگان كشـاورزی همچنان مسـاله

حال توسـعه اسـت و پیـش از این اكثـر تحقیقـات مرتبط با آن
تـر مـی سـا زد و توجـه مؤسسـات آمـوزش عالـی را بـر بررسـی
اشـتغال پذیری رشـته های دانشـگاهی و توسـعة فرصت های
افزایـش آن متمركزخواهـد نمود(علی بیگـی و بارانی.)1389،

توانمندسـازی یکـی از ایـن رویکردهایـی اسـت ،کـه در چنـد
دهـه اخیـر منجـر بـه تغییـرات مثبـت و فـراوان در اجـرای

فعالیـت هـای کاری دانشـجویان شـده اسـت (سـبزی کاران و

همـکاران.)2011،

سـنجش ارتباط بین توانمند سـازی روانشـناختی و میزان

اشـتغال پذیـری دانشـجویان کشـاورزی مـی توانـد گامـی
هرچنـد کوچـک درتبییـن برنامـه هـای راهبـردی در بازنگری

سیاسـت هـای آمـوزش عالـی در بخـش کشـاورزی یرداشـته

شـود.همانطور کـه از ادبیـات موضـوع بـر مـی آیدتحقیقـات
بسـیار اندکـی در زمینـه اشـتغال پذیـری و روابـط آن بـا

اقتصــادی ،فرهنگــی و آموزشــی بــا توانمندســازی زنــان

در افزایــش اشــتغال پذیــری تاثیــر دارد.

شـغل جدیـد ،فرد را قادر می سـازد تـا با موقعیت های دشـوار
یـا شـرایط بـد کاری مقابلـه کنـد .افـرادی کـه اشـتغال پذیری

باالتـری دارنـد ،بـه احتمـال یـک موقعیـت را در شـغل خود به
صـورت مطلـوب تـری ارزیابی کرده و در نتیجه رفاه و سلامتی

و در نهایـت رضایـت بیشـتری از زندگـی خواهدداشـت .چنان
کـه در ادبیـات تحقیـق مـی نمایـد ،اشـتغال پذیـری بـه لحاظ
مفهومـی ،قـدری ناشـناخته بـوده و بسـیار کـم مـورد مطالعه و

سـنجش قرار گرفته اسـت .چیانگ( )2012در پژوهشـی تاثیر

توانمندسـازی روانشـناختی بر اشـتغال پذیری دانشجویان را
نیزمـورد پژوهش قـرار دارد.

مـکاردل و همـکاران ( )2007معتقدند کـه انعطاف پذیری،

داشـتن حـس اعتمـاد بـه نفـس وهویـت شـغلی و سـرمایه ی

انسـانی و اجتماعـی ،اثـر مثبتـی بـر اشـتغال پذیـری دارد.
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تحقیقـات معـدودی در زمینـة بررسـی میزان اشـتغال پذیری

پرسشـنامه ،برخـی از مدیـران سـازمان های جهاد کشـاورزی

روانشـناختی صـورت گرفتـه اسـت؛ بـا ایـن حـال ،هـدف كلـی

از مطالعـه ی دقیـق گویههـا نظرهـای اصالحـی خـود را اعلام

و روابطـه ی آن بـا متغیـر هـای دیگـراز جملـه توانمندسـازی
ایـن پژوهـش  ،بررسـی عامـل توانمندسـازی روانشـناختی بر

اشـتغال پذیـری دانشـجویان كشـاورزی دانشـكده کشـاورزی
بوعلـی سـینا بود.

روش شناسی

و اعضـای هیـات علمـی دانشـگاه بوعلـی سـینا بـود کـه پـس
کردنـد اصلاح هـای ضـروری انجـام شـدند.

بـه منظـور بـرآورد پایایـی پرسشـنامه از تحقیـق پیـش

آهنـگ اسـتفاده شـد .بـرای ایـن منظـور 30 ،نسـخه از
پرسشـنامه توسـط بخشـی خـارج از جامعـه آمـاری تحقیـق

تكمیـل شـد و پـس از دادهپردازی،بـه وسـیله نـرم افـزار R

كمـی به
ایـن تحقیـق از نظـر ماهیـت از نـوع پژوهـش هـای ّ

ضریـب آلفـای ترتیبـی بـرای گویههـا و پرسـشهای ()α=%89

از روش علـی مقایسـه ای اسـتفاده شـد .جامعـه آمـاری ایـن

فرآینـد ورود داده هـا ،بامحاسـبات آمـاری ازجملـه محاسـبه

شـمار مـی آیـد .از نظـر هدف از نـوع كاربردی اسـت کـه در آن
تحقیق را 1227تن دانشـجویان دانشـگاه بوعلی سـینا درسال
 1395تشـکیل دادنـد .حجـم نمونـه بـا اسـتفاده از جـدول
بارتلـت  375تـن تعییـن شـد .در ایـن تحقیـق از روش نمونـه

گیـری تصادفـی سـاده اسـتفاده شـد .ابـزار اصلـی تحقیـق در
مرحلـه میدانـی پرسشـنامه بـود .پرسشـنامه شـامل سـه
بخـش بـود :ویژگـی هـای فـردی ،جمعیـت شـناختی ،میـزان

اشـتغال پذیری و توانمند روانشـناختی تشـکیل داد .شاخص

هـای و مقولـه هـای مـورد نظـر بـرای سـنجش توانمـد سـازی
روانشـناختی ،پرسشـنامه اسـتاندارد اسـپیرز ( )1995بـود.

شـاخص هـای و مقولـه هـای مـورد نظـر بـرای سـنجش مولفه
هـای اشـتغال پذیـری بر گرفتـه از روتـول و همـکاران ()2008
بـه نقـل از بارانـی ( )1389بـود.

بـه منظـور اطمینـان از روایـی شـکلی و محتوایـی

محاسـبه شـد .پردازش داده های 375پرسشـنامه پس از طی
ضریـب تغییـرات و مقایسـه میانگین بـا آزمون مـن وایت نی و

معادله سـاختاری با اسـتفاده از نرم افزار  SPSS 15و Amos22
انجـام شـدند.
یافته ها

ازنظرجنـس ،دانشـجویان کشـاورزی دانشـگاه بوعلـی

 72درصـد دختر28،درصـد پسـر بودنـد .در بررسـی سـطح
تحصیلات پاسـخ دهنـدگان  83.73درصـد دارای تحصیلات

کارشناسـی11.47 ،درصـد دارای تحصیلات کارشـناس
ارشـد 5.8 ،درصـد دارای تحصیلات دکتـری مـی باشـند.
نتیجـه ی بررسـی وتجزیـه تحلیل مولفه های اشـتغال پذیری
در بیـن دانشـجویان در جـدول 2ارایـه شـده اسـت

جدول -1رتبه بندی متغیرهای اشتغال پذیری دانشجویان کشاورزی بوعلی سینا
متغیر
دادن اولویت اصلی به انجام فعالیت های درسی

3/53

1/01

0.28

1

ضرورت تحصیل در رشته ی کشاورزی برای افراد عالقه مند به اشتغال در حرفه های مرتبط با رشته ی کشاورزی

3/12

1/01

0.32

3

جستجوی یک شغل خاص با مطلوبیت باال به اقتضای مدرک تحصیلی کشاورزی

3/28

1/11

0.34

1/14

0.38

اطمینان از برآورده کردن انتظارهای شغلی کارفرمایان در آینده

اعتبار بسیار زیاد دانشگاه محل تحصیل در زمینه ی رشته ی کشاورزی
آمادگی کافی به منظور ورود به بازارکار و احراز شغل مناسب

کسب نمرهای باال از درس های دانشگاهی

زیاد بودن فرصت های شغلی در منظقه ی جغرافیایی مورد جستجو

3/06

2/81
2/77
2/93
2/39

اطمینان از موفقیت در مصاحبه های استخدامی و مراحل گزینش برای استخدام

2/82

باال بودن تقاضا برای دانش آموختگان دانشگاه ها در زمان حاضر

2/54

انطباق و سازگاری مهارت و قابلیت های فرد با موارد مورد انتظار کارفرمایان
عالقه ی کارفرمایان به استخدام دانش آموختگان کشاورزی

نگرش مثبت جامعه نسبت به وضعیت شغلی دانش آموختگان کشاورزی

24

میانگین

انحراف معیار

 CVرتبه
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2/41
2/35
2/37

0/95
0/96

1/05
0/95
1/13
0/97
1/03
0/98
0/99

0.31
0.33
0.37
0.39
0.40

2
4
5
6

7
8
9

10 0.402
11 0.405
12 0.417
13 0.417

شماره  ،37تابستان 1395

ادامه جدول 1
مؤلفه

میانگین

انحراف معیار

توانایی دستیابی به شغل خوب و مناسب در آینده با توجه به درس های گذرانده شده در دانشگاه

2/55

1/07

14 0.419

تأمین و تضمین امنیت شغلی آینده با تحصیل در رشته ی کشاورزی

2/27

1/00

16 0.44

2/33

تأثیر موقعیت دانشگاه در یافتن یک شغل مناسب

0/98

وضعیت کنونی آموزش کشاورزی در دانشگاه به منظور ایجاد توانایی ها و مهارت های الزم برای آمادگی فرد محیط کار

2/29

نبوددغدغه ی فکری در جهت یافتن شغل متناسب با رشته ی کشاورزی در آینده

1.92

0/96

2/31

1/22

روبرو نشدن دانش آموختگان کشاورزی با چالش اشتغال و بیکاری

توانایی باال در جهت کشف فرصت های شغلی مرتبط با رشته ی کشاورزی

2/01
1/97

باالبودن تقاضای نیروی کار برای مشاغل مربوط به رشته ی کشاورزی

2/16

اشتیاق کارفرمایان برای استخدام دانش آموختگان دانشگاه محل تحصیل

1/12
0/97

 CVرتبه

15 0.42
17 0.48
18 0.49
19 0.50

1/02

20 0.51

1/15

22 0.53

21 ./.52

* مقیاس :خیلی کم= 1تا خیلی زیاد=5

اولویـت بنـدی براسـاس میـزان ضریـب تغیـرات متغیـر

و در اولویـت هـای آخـر توانایـی بـاال در جهـت کشـف فرصـت

هـای درسـی ،اطمینـان از بـرآورده نمـودن انتظارهـای

نیـروی کار بـرای مشـاغل مربـوط بـه رشـته ی کشـاورزی

هـا  ،نتایـج نشـان دادکـه اولویـت اصلـی بـه انجـام فعالیـت
شـغلی کارفرمایـان در آینـده و ضـرورت تحصیـل در رشـته ی

کشـاورزی بـرای افـراد عالقـه منـد بـه اشـتغال در حرفـه هـای
مرتبـط بـا رشـته ی کشـاورزی دارای باالترین اولویت هسـتند

های شـغلی مرتبط با رشـته ی کشـاورزی و باالبـودن تقاضای
و اشـتیاق کارفرمایـان بـرای اسـتخدام دانـش آموختـگان

دانشـگاه محـل تحصیـل درآخریـن اولویـت قـرار گرفتـه انـد.

جدول -2بررسی تاثیر جنسیت بر توانمند سازی
متغیر وابسته
احساس شایستگی

میانگین رتبه ی گروه ها

پسر

51/87

احساس معنادار بودن

59/57

احساس تأثیرگذار بودن

59/77

داشتن اختیار

احساس داشتن اعتماد

52/67
52/64

دختر
59/46

u

معنی داری

2/152

0/011

0/321

0/098ns

51/25

3/745

52/25

3/213

51/25

2/135

59/65

0/005
0/014
0/017

نتایج ی آزمون من وایتنی برای بررسیتاثیر جنس بر توانمند

سـازی دانشـجویان بـه عنـوان متغیرمسـتقل و مولفـه هـای

داختران و پسران در احساس شایستگی،احساس معنادار

سـازی معادلـه سـاختاری (تحلیـل مسـیر) بـا کاربرد نـرم افزار

سازی روانشناختی نشان می دهد،که تفاوت معناداری بین
بودن،احساس تاثیر گذاری و احساس داشتن اعتماد وجود

دارد .در بین دختران دانشجو مولفه هایی هم چون احساس

است .در مقابل
شایستگی و احساس داشتن اعتماد بیشتر
ُ
مولفه های احساس معناداربودن و احساس تاثیر گذاری در

بین پسران دانشجو بیشتر است ،و داشتن اختیار در بین دو

گروه تفاوت معناداری ندارند.

بـه منظـور پـی بـردن بـه روابطـه ی علـی میـان توانمنـد

توانمنـد سـازی بـه عنـوان متغیرهـای مسـتقل از روش مـدل
 AMOSبهـره گرفتـه شـد .مـدل هـای مسـیر یکـی از انـواع

مـدل هایـی هسـتند کـه مـی تـوان در تبییـن و پیـش بینـی
پدیـده هـای مختلـف از آن هـا بهـره بـرد .در ابتدا همبسـتگی

بیـن متغیرهـای پژوهش ،در جدول  4ارایه شـده اسـت .یافته
هـای بدسـت آمـده از همبسـتگی نشـان مـی دهد کـه بین هر

یـک از متغیرهـای مسـتقل و اشـتغال پذیـری رابـط مثبـت و

معنـاداری وجـود دارد.
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جدول 3ضریب های همبستگی بین متغیرهای توانمند سازی روانشناختی و اشتغال پذیری دانشجویان کشاورزی
دانشگاه بوعلی سینا
متغیر

احساس شایستگی

احساس

**0/42

1

*0/29

احساس شایستگی

احساس معنادار بودن

1

احساس داشتن اعتماد

**0/36

احساس تأثیرگذار بودن

**0/31

احساس داشتن اختیار
اشتغال پذیری

معنادار بودن

**0/36

1

**0/34

**0/42

1

0.19

**0/34

**0/41

**0/41

**0/42

احساس

داشتن اعتماد

احساس

داشتن اختیار

**0/48

**0/43

احساس

تأثیرگذار بودن

اشتغال پذیری

1

0/38

1

منبع :یافته های تحقیق1394 ،

مــدل معادلــه هــای ســاختاری ،دو مــدل انــدازه گیــری و

مــدل پژوهــش و واریانــس تشــریح شــده یــا ضریــب تعیینــی

قــرار مــی دهــد .در مــدل انــدازه گیــری ،هماهنگــی درونــی

پژوهــش بــرای ارزیابــی مــدل انــدازه گیــری از شــاخص هــای

ســاختاری را در بیــن متغیرهــای مــدل پژوهــش مورد بررســی
مــدل مــورد بررســی قــرار مــی گیــرد کــه نتایــج آن در دو بخــش
بــرازش مــدل یــا میــزان انطبــاق و ضریــب همبســتگی بیــن

متغیرهــا ذکــر شــدند .روابــط علــی بیــن متغیرهــای مــدل

پژوهــش در قالــب مــدل معادلــه هــای ســاختاری توســط نــرم
افــزار  AMOSبــرآورد شــد(جدول.)5

اســت کــه بــه وســیله-ی هــر مســیر بــرآورد مــی شــود .در ایــن
بــرازش مــدل انــدازه گیــری بهــره گرفتــه شــد .ایــن شــاخص
هــا شــامل؛ آمــاره کای اســکوئر ( ،)X2درجــه آزادی (،)df

برازندگــی تطبیقــی ( ،)CFIشــاخص هنجــار شــده برازندگــی

( ،)NFIهنجارنشــده برازندگــی ( ،)NNFIبرازندگــی (،)GFI

تعدیــل برازندگــی ( ،)AGFIبرازندگــی فزآینــده ( ،)IFIجــذر

بــا توجــه بــه معیارهــای پیشــنهاد شــده در جــدول 5

بــرآورد خطــای تقریــب ( ،)RMSEAبودندودرایــن مــدل

پژوهــش ،مــدل مناســبی بــرای تبییــن تأثیــر مؤلفــه هــای

بوعلــی تحلیــل شــد .بــا توجــه بــه نتیجــه هــا ارایــه شــده در

مــی تــوان نتیجــه گرفــت کــه متغیرهــای بــه کار رفتــه در
توانمندســازی روانشــناختی بــر میــزان اشــتغال پذیــری
دانشــجویان کشــاورزی دانشــگاه بوعلــی ســینا اســت.

شاخص برازش

χ 2 / df
 NFIشاخص برازش هنجار شده

 CFIشاخص برازش مقایسه ای

مقدار

مطلوب* گزارش شده
≥3
≤0/90

3/4

0/95

≤0/90

0/98

 RMSEAریشه میانگین مربعات خطای برآورد <0/05

0/02

 IFIشاخص برازش افزایشی

≤0/90

0/96

دومیــن مرحلــه در بــرآورد مــدل ،پــس از آزمــون بــرازش

مــدل یــا بــرآورد مــدل انــدازه گیــری ،بــرآورد مــدل ســاختاری
یــا آزمــون معنــی داری ضریــب هــا مســیر فــرض شــده در
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جــدول  5مــی تــوان گفــت کــه داده هــا بــا مــدل هــم خــوان

هســتند و شــاخص هــای ارایــه شــده ،نشــان-دهنده ی
ایــن موضــوع اســت کــه در مجمــوع مــدل ارایــه شــده مــدل

مناســبی اســت .بررســی اثرگــذاری متغیرهــای مســتقل

جدول -4شاخص های برازندگی مدل پژوهش
معیار

پنــج متغیــر آشــکار در بیــن دانشــجویان کشــاورزی دانشــگاه

نمایانگــر آن اســت کــه متغیــر احســاس داشــتن اختیــار دارای
بیشــترین اثــر مثبــت و معنــاداری بــا متغیــر اشــتغال پذیــری
دانشــجویان دارنــد( ß=0/38و  .)P = 0.000ومتغیــر احســاس

تأثیرگــذار بــودن کمتریــن اثــر( ß=0/17و  )P = 0.000را بــر

متغیــر اشــتغال پذیــری دارد .طبــق نــگاره ،1دو متغیــر
احســاس شایســتگی و احســاس تاثیــر گــذار بــودن بــا مقــدار

 0/39رابــا بیشــترین کوواریانــس نشــان مــی دهــد .ایــن یافتــه
نمایانگــر آن اســت کــه در اشــتغال پذیــری بــا افزایــش میــزان

شایســتگی میــزان تاثیــر گــذار بــودن فــرد نیــز افزایــش مــی
یابــد .مولفــه هــای توانمنــد ســازی روانشــناحتی  %71درصــد

از تغییــرات اشــتغال پذیــری را تبییــن کنــد.
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احساس شايستگي

E1
0368
اشتغال پذیری

03.0

E2
03.0

0306

03.0
توانمند سازی

0300
03.8
036.

030.
8

احساس معنادار بودن

0360

احساس داشتن اختيار

093.
احساس تأثيرگذار بودن

نگاره -1مدل ساختاری(مسیر) :مؤلفه های توانمند سازی روانشناختی بر اشتغال پذیری دانشجویان کشاورزی
نگاره  :1تأثیر مؤلفههای توانمدسازی بر میزان اشتغال پذیری
دانشگاه بوعلی سینا

بحث و نتیجه گیری

معلول ترکیبی از عامل ها است ،میانگین اشتغال زایی نیروی

بحث و نتیجه گیری

شناخت عوامل هاي موثر براشتغال زايي نيروي انساني از
در سال هاي اخير ،مفهوم توانمندسازي بخش جدا يي
در سال های اخیر ،مفهوم توانمندسازی بخش جدا ناپذیر
آرمانهاي پژوهشگران مختلف مي باشد ،همه پژوهشگران
ناپذير سياست هاي سازمان هاي مختلف تبديل شده
سیاست های سازمان های مختلف تبدیل شده است(دانی بسیارپائین است(لنگرودی.)1392،درمقایسه باکشورهای
نبايد
اشتغالیانساني
خود نيروي
اشتغال وزايي
سازمانافزايش
باورند در
09911990
در دهه
واژه واژه
.)4002
اني دا ،
میانگین
آسیایی
اشتغال زایی
بیشتر رواج پیدابراينعضو
توانمندسازيدهه
توانمندسازی در
.)2004،
است(د دا
زايي
اشتغال
ارتقاي
شاخص مدنظر
رشد عامل را
توانمندسازی نقطهتنها يک
ترين مرحله
ترین) .مهم
6002
يس،
پيدا كرد(اي
بيشتر رواج
تا 2007
2000
زمانی
بلكه دوره
قرارداد ،طی
نیروی انسانی
مرحله ی
مهم
یس.)2006،
كرد(ای
اشتغالزايي
که است،
است ها
 2/30ازبودهعامل
تركيبي
نقطه افراد قرارمعلول
این4000
شادلو،
آغازآننقطه آغازآن است( .
توانمندسازي
کشور  9می
يانگين بین 14
جایگاه مایران در
برابر با
ايندرون
نقطه).در
است(شادلو.)2000،
منطقه
كشورهاي
نسبت
ايران
انساني در
توسعهزمینه منبعنيروي
شرقجدید و
هایوموثر
عامل
بایدبهبه دنبال
دلیل
همین
باشد ،به
ویژه در
چهارچوبدرتوسعه به
قرارحركت در
داردبرای
چهارچوب
داردبراي حركت
در درون افراد
انسانی در ایران نسبت به کشورهای منطقه و شرق آسیا

ی مولفه
بررسی رابطه
پژوهش با
تغييراتنگرشی فردآسيابسترهای نو
درمقايسه
هدف.)0996
لنگرودي،
بود .ایناست(
بسيارپائين
تغییراتازفكری و
ابتدا باید
توانمند
توانمندازابتدا بايد
انساني
انسانیابع
هایزمينه من
به ويژه در

اشتغاليپذیری
خود اشتغال
زاييبر ومیزان
روانشناختی
توانمند سازی
اصطالحدر مدیریت های
توانمندسازی
كرد(ریاحی.)2006،
سازمان اشتغال
باكشورهاي عضو
اصطالح.)6112
كرد(رياحي،
فكري وآغازنگرشي فرد آغاز
گرفت.
بوعلی سینا
کشاورزی
دانشجویان
سدهگیری
اواسطشکل
بیستم و
اواسط سده
از
انجام دوره
انساني طي
دانشگاهنيروي
شاخص
ين رشد
روابط انسانیآسيايي ميانگ
نهضتشكل
بيستم و
مديريت از
توانمندسازي در

جايگاه بوعلی
دانشجویانكهدانشگاه
مهارتتا های
در جهت افزایش شرایط انسانی کار معرفی
پذیری بوده است
اشتغالبا 6/91
 6112برابر
شد(چیانگ وزماني 6111
گيري نهضت روابط انساني در جهت افزايش شرايط انساني
همکاران.)2012،توانمندسازی به مفهوم احساس مسئولیت سینا برای ورود به بازار کار بر اساس نظر و دیدگاه دانشجویان

ايران در بين  01كشور رتبه ايران  9مي باشد ،به همين

كار معرفي شد(چيانگ و همكاران.) 2012توانمندسازي
دليل بايد به دنبال عامل هاي موثر جديد و بسترهاي نو
به مفهوم احساس مسئوليت و پاسخگويي بيشتر
است(جس لی.) 2008،توانمندسازی یکی از این رویکردهایی تحقیق رتبه بندی شده که در نتیجه اولویت اصلی به انجام
باشيم و از تكرا پژوهش هاي كه از عوامل تست شده
دانشجويان براي بهبود عملكرد سازمان است(جس
است ،که در چند دهه اخیر منجر به تغییرات مثبت و فراوان فعالیت های درسی ،اطمینان از برآورده کردن انتظارهای
استفاده ميكنند برحذر باشيم و با توجه به عرصه اقتصاد
لي.)4002،توانمندسازي يكي از اين رويكردهايي است ،كه
در اجرای فعالیت های کاری دانشجویان شده است(سبزی شغلی کارفرمایان در آینده و کسب نمرهای باال از درس های
هستند وايندر عرصه
جديد در
بیشترین ها
دنبال عامل
توانمندسازی رادانش محور
فراوان در
مثبت و
دهه واخير منجر به تغييرات
اولویت های
اولویت
دانشگاهیبهدارای
()1995
همکاران.)2011،اسپرتیزر
در چندکاران
شغلیهاي
فرصت يهایمولفه
کشف رابطه
جهتبررسي
باالبادرهدف
پژوهش
بایست برایباشيم.
سبزي-
دانشجويانکه شده است(
كاري
عنوانهاي
فعاليت
مرتبط با
اينتوانایی
آخر
دانشجویان می
روانشناختی
یک راه
اجراي به
پذيري
اشتغال
کشاورزیميزان
سازي بر
توانمند
توانمندسازي
)5991
).اسپرتيزر (
كارانو همكارا
دانشجويانمشاغل
نیروی کار برای
تقاضای
وباالبودن
رشته ی
می راکند.
اجرا کنند بیان
موفقیت
4022کسب
توانمندن،شدن و
انجام گرفت.
به سينا
بوعلي
نیروی انسانیدانشگاه
کشاورزی و اشتیاق کارفرمایان برای
رشته ی
مربوط
زایی
هایكهموثر
شناخت عوامل
بايست
براشتغالمي
دانشجويان
روانشناختي
به عنوان يک راه
درآخرین
محل تحصیل
استخدام دانش
دانشجويان
دانشگاهپذيري
آموختگاناشتغال
مهارت هاي
باشد،ميپژوهشگرانميزان وجود
پژوهشگران
آرمان
براي از
می بيان
مختلفكنند
موفقيت اجرا
های كسب
شدن و
توانمند
و پاسخ گویی بیشتر دانشجویان برای بهبود عملکرد سازمان

مورد مطالعه بر مبنای میانگین و انحراف معیار و  CVدر این

اولویت
اند.ورود به بازار كار بر اساس نظر و
گرفتهبراي
قرارسينا
بوعلي
كند .براین باورند در افزایش اشتغال زایی نیروی انسانی نبایددانشگاه
تنها یک عامل را مدنظر قرارداد ،بلکه ارتقای اشتغال زایی

نتیجه ی آزمون من وایتنی برای بررسی تاثیر جنس بر

ديدگاه دانشجويان مورد مطالعه بر مبناي ميانگين و
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تاثیر مولفه های توانمندسازی ...

توانمند سازی روانشناختی نشان داد،که تفاوت معناداری

دارند( ß=0/39و  .)P = 0.000ومتغیر احساس تأثیرگذار

بودن،احساس تاثیر گذاری و احساس داشتن اعتماد وجود

پذیری دارد .طبق شکل ( ،)1دو متغیر احساس شایستگی

بین مولفه های چون احساس شایستگی،احساس معنادار

داشته است .در بین دختران دانشجو مولفه هایی چون

بودن کمترین اثر( ß=0/19و )P = 0.000را بر متغیر اشتغال

و احساس تاثیر گذار بودن با ضریب مسیر  0/39بیشترین

است.
احساس شایستگی و احساس داشتن اعتماد بیشتر
ُ
در مقابل مولفه های احساس معناداربودن و احساس تاثیر

که با افزایش شایستگی میزان تاثیر گذار بودن فرد نیز افزایش

بین دو گروه تفاوت معناداری نداشت.

نیز0/71درصد از تغییر اشتغال پذیری را تبیین می نماید.

گذاری در بین دانشجوپسر بیشتر است ،و داشتن اختیار در

کوواریانس را به خود اختصاص داده اند .که نمایانگر آن است
می یابد .کاربست مولفه های توانمند سازی روانشناختی

به منظور پی بردن به رابطه ی علی میان اشتغال پذیری

معدود پژوهش های انجام شده در این زمینه می توان به

های توانمدسازی به عنوان متغیرهای مستقل از روش مدل

واگبرو( )2007اشاره کرد که معتقدند باال رفتن میزان توانمند

و توانمند سازی دانشجویان به عنوان متغیر وابسته و مولفه

سازی معادله ساختاری با کاربرد نرم افزار  AMOSبهره گرفته
شد .یافته های حاصل از همبستگی نشان دادکه بین هر یک
از متغیرهای مستقل توانمندسازی روانشناختی و اشتغال

پذیری دانشجویان رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد،
جز مولفه ی احساس داشتن اعتماد رابطه معناداری ندارد،
با توجه به معیارهای پیشنهاد شده می توان نتیجه گرفت که

متغیرهای به کار رفته در پژوهش ،مدل مناسبی برای تبیین

تأثیر مؤلفه های توانمدسازی روانشناختی بر میزان اشتغال
پذیری دانشجویان است.

بررسی اثرگذاری متغیرهای مستقل نمایانگر آن است

که متغیر احساس داشتن از اختیار دارای بیش ترین اثر

مثبت و معناداری با متغیر اشتغال پذیری دانشجویان

تحقیقات ،پترسن(،)2004کویک(،)2005سی لونگ()2012

سازی و توسعه ی مولفه های آن د یک محیط می تواند بر
افزایش اشتغال پذیری و خود اشتغالی تاثیر داشته باشد.

با توجه به انچه مطرح شد برای افزایش اشتغال پذیری
دانشجویان پیشنهاد می شودآنان را با حیطه ها و موضوع های

كارآفرینانه بخش كشاورزی آشنا سازند و کارگاه های آموزشی

در زمینه ی خوداشتغالی ،وترویج فرهنگ خوداشتغالی برای
دانشجویان کشاورزی برگزارشود.
قدردانی

با تشکر ازسرکار خانم مهندس شهرزاد بارانی و دکتر امیر

حسین علی بیگی که با انجام پژوهش در زمینه ی اشتغال

پذیری راه را برای انجام پژوهش ،در دیگر جنبه های این
مفهوم را هموار نمودند.
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Abstract
The main concept of employability component an internationally recognized Labor market policies,
Known And one of the four Column Constitute employment strategy. Which enables them to Recognition and identificationEmployment opportunities. This causel-comparative studywas done to assess
the The effect on the employability component of Psychological Empowerment of agricultural students
Bu Ali Sina University on thein employability was conducted Bartlett table 375 The statisrical population was consisted of1227 students studying by this u, by using the of them were randomly selected as
samples .The main instrument was a questionnaireby using Cronbach's alpha test its validity was calculated(α =./.87). The software SPSS and AMOS was wad to analyze dataStructural equation suggested
that the application of the components of psychological empowerment can explain 71./. percent of employability explains. The results of t - test to Comparison Psychological Empowerment among famail
and In between boys and girls students Show a significant difference Between components like Feeling
competency, Feeling Meaningful, Feeling Influence And a Feeling of trust there have been.
Index Terms: psychological empowerment, employability, Sense of competence, Bu Ali Sina
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