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چکیده

در سال های اخیر ،تصمیم گیری شغلی همواره به عنوان یکی از چالش های اساسی پیش روی دانشجویان دانشگاه ها و

مرکزهای آموزشی مطرح بوده است .نبود قطعیت در تصمیم گیری شغلی و در پی آن نگرانی در کسب شغل در آینده و پس از

دانش آموختگی ،نگرانی فکری بسیاری از دانشجویان به ویژه در سال های آخر تحصیالت است .هدف از این تحقیق شناخت

عامل های تأثیرگذار بر تصمیم گیری شغلی دانش آموختگان کشاورزی دانشگاه های شهرستان ایالم می باشد .جامعه آماری
این تحقیق را  2000تن دانش آموختگان رشتهی کشاورزی در گرایش های مختلف تشکیل دادند .حجم نمونه بر پایه جدول

مورگان  400نفر تعیین شد و نمونهها به روش طبقهبندی با انتساب متناسب انتخاب شدند .روایی پرسشنامه با نظرسنجی از

متخصصان و پایایی آن با استفاده از تتای ترتیبی تأیید شد و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار  spsswin19انجام
گرفت .کاربرد تحلیل عاملی نشان داد که پنج عامل با مقدار ویژه باالتر از  1استخراج شدند که در مجموع  57/564درصد از
واریانس کل متغیر ها را تبیین کردند .مدل رگرسیونی ترتیبی نشان داد که متغیرهای سن ،ساختاری و سیاسی ،اقتصادی و

ویژگی های شخصیتی بیشترین تأثیر را بر احتمال تصمیم گیری شغلی دانش آموختگان دارند و  58درصد از تغییرات آن را
پیش بینی می کنند .لذا پیشنهاد می شود سیاستگذاری ها در بخش کشاورزی برای اشتغال دانش آموختگان بر مبنای عامل

های مشخص شده این تحقیق انجام شوند.

نمایه واژگان :دانش آموختگان کشاورزی ،تصمیم گیری شغلی ،اشتغال کشاورزی

نویسندهی مسئول :علیرضا پورسعید

رایانامهa_poursaeed@yahoo.com : :
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مقدمه

اســتان هــا ،یکــی از راهبردهــای ضــروری بــرای توســعه ی

بحـران بـی کاری در بسـیاری از کشـورهای جهـان ،حتـی

پایــدار کشــاورزی بــه شــمار مــی آیــد .در ایــن میــان ،توســعه

تلقـی می شـود .حـل این چالـش ،سیاسـتگذاران بسـیاری از

آموختــگان دانشــگاهی کشــاورزی ،بــه عنوان یکــی از ضرورت

در کشـورهای پیشـرفته صنعتـی ،بـه عنوان یـک چالش اصلی
کشـورها را بـا چالـش هـای بـزرگ دیگری روبـه رو سـاخته ،به

گونـه ای کـه می توان گفت ثبـات یا زوال برخـی از دولت ها در

گـرو حل بحـران بی کاری اسـت (صالحـی و بـرادران.)1385 ،

اشـتغال بـه ویـژه در کشـاورزی ایـران ،بـا شـرایط حادتـری رو
بـه رو اسـت .ورود سـاالنه  800هـزار نیـروی انسـانی جویـای

کار بـه بـازار کار کشـور و پیـش بینـی  10میلیـون نفـر بـیکار
یکـی از چالـش هـای اصلـی توسـعه اقتصـادی -اجتماعـی در

برنامـه هـای تـا افـق  1400اسـت (زارع .)1385 ،بنـا بـر نتایج

طـرح آمارگیـری نیروی کار در سـال  ۱۳۹۴که مرکـز آمار ایران

منتشـر کـرده ،میانگیـن نـرخ بیـکاری در سـال  ۱۳۹۳معـادل
 10/6درصد بود که در سـال  ۱۳۹۴رشـد  0/4درصدی داشـته
است.

ی منابــع انســانی مرتبــط بــا کشــاورزی ،بــه ویــژه دانــش
هــا ،مــی توانــد نقــش مهمــی در توســعه ی ایــن بخــش ایفــا
کنــد .ممکــن اســت بخــش عمــده ای از نارســاییهای شــغلی

ایــن دانشــجویان ،ماننــد بــی تصمیمــی و تردیــد شــغلی،
ناشــی از نبــود انگیــزه ،هــدف ،مهــارت و آمادگــی هــای الزم
باشــد کــه بایســت در دوران تحصیــل کســب شــوند .ولــی،
از آنجــا کــه دانشــگاه هــا ،هــدف آمــوزش هــای خــود را بــر

توســعه توانایــی هــای ذهنــی و هوشــی دانشــجویان پایــه
ریــزی مــی کننــد و نــه بــه منظــور تربیــت شــغلی و حرفــه ای،

در نتیجــه دانشــجویان بــا چالــش هــای بســیاری در تصمیــم-
گیــری شــغلی رو بــه رو خواهنــد شــد(زارع.)1385 ،

یـورک ( ،)2004در پژوهـش خـود بـه ایـن نتیجـه دسـت

یافـت كه ضعف آمـوزش های مهارتـی در دانشـگاهها میتواند

بررسـی هـا نشـان مـی دهنـد کـه شـمار جمعیـت فعـال

بـه چالـش های جـدی در زندگی شـغلی آینده ی دانشـجویان

شـمار 2/729/092تـن بـی کار هسـتند .نـرخ بـی کاری بـرای

از راه كارهـای مؤثـر در ارتقـای اشـتغالپذیری دانشـجویان

(شـاغل و بـی کار) در کشـور 24/701/177نفـر اسـت کـه از این

منجـر شـود .بهرنز و مـك كولود ( ،)2004بیـان نمودند که یكی

سـال  ۱۳۹۴در شـهرهای کشـور  12/2و در روسـتاها 8/1

آمـوزش عالی ،اسـتفاده از مركزهای خدمات شـغلی در جهت

جوانـان  ۱۵تـا  ۲۴سـاله معـادل  26/1درصـد بـوده اسـت کـه

بـه بـازار كار آینـده و موفقیـت در آنسـت .بنا بر نظر رابینسـون

درصد گزارش شـده اسـت(مرکز آمار ایـران .)1394 ،بی کاری
بـرای مـردان ایـن گروه سـنی  22/3درصد و زنـان  42/8درصد
اعالم شـده اسـت.

همچنیـن  ۱۸درصـد از شـاغالن کشـور در بخـش

کشـاورزی 32/5 ،درصـد در بخـش صنعـت و  49/4درصـد در
بخـش خدمـات فعـال هسـتند(همان) .این در حالی اسـت که

پایـداری و پویایـی توسـعه ی کشـاورزی و عمـران روسـتایی

در ایـران ،نیازمنـد بهـره منـدی از سـرمایه هـای انسـانی
ماهـر و متخصـص در زمینـه هـای تولیـد و تبدیـل محصـوالت

کشـاورزی و تجهیـز ایـن نیروهـا بـه مهـارت هـا و صالحیـت
هـای مـورد نیاز بـازار کار در جهـت ارتقای اشـتغال پذیری آن

هاسـت (شـهبازی و علـی بیگـی.)1385 ،

راهنمایـی و مشـاورهی دانشـجویان آمـوزش عالی بـرای ورود
( ،)2000نـا موفقیـت در تجهیـز افراد بـه مهارتهـای آمادگی
شـغلی ،از مهـم تریـن بازدارنـده هـای تصمیـم گیـری شـغلی
است.

در تحقیقـات راینسـبری و همـكاران ( ،)2002مهمتریـن

صالحیتهـای مـورد نیـاز دانشآموختـگان؛ سـواد رایانهای،

خدمترسـانی بـه مراجعـه کننـدگان ،كارگروهـی و تعاونـی،
اعتمـاد بـه نفـس و گرایـش بـه یادگیـری بـود .ایـن پژوهـش،
گسـترش و توجـه بـه برنامههـای آموزشـی تعاونـی پیشـنهاد

شـده است.

روتـول و همـکاران ( ،)2008دانشآموختـگان آمـوزش

كشـاورزی دانشـگاه میسـوری را مـورد مطالعـه قـرار داده و

اســتان هــای غربــی ایــران بــا دارا بــودن موقعیــت مناســب

چهـار مهـارت؛ تجزیه و تحلیـل اطالعات بـرای تصمیمگیری،

در آینــده نقــش مهمــی در پیشــبرد اقتصــاد کشــور داشــته

مسـاله و درك تفاوتهـای قومـی و فرهنگـی را بـه عنـوان مهم

توســعه ی کشــاورزی مــی تواننــد بــه عنــوان قطــب کشــاورزی
باشــند .از ایــن رو زمینــه ســازی توســعه ی کشــاورزی در ایــن

همراهـی بـا مـردم و كنارآمـدن بـا افـراد دیگـر ،تعریـف و حـل

تریـن مهارتهـای آمادگـی شـغلی اولویتبنـدی كردنـد.
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ایـن در حالـی اسـت كـه مهارتهـای راهبـری ،اسـتفاده از

یکـی از مهـم تریـن بازدارنـده هـای اشـتغال از دیـد دانـش-

كارگروهـی ،پایینتریـن رتبههـا را بـه خـود اختصـاص دادند.

کارهـای کشـاورزی مـی باشـد .بـه منظـور رفـع ایـن مشـکل،

منبـع هـای اطالعاتـی ،ارتبـاط هـای گفتـاری و نوشـتاری و
مصاحبههــای نیمــه ســاختارمند بــا دانشآموختــگان

تربیــت بدنــی دانشــگاه برونــل انگلســتان بوســیله کلــی و
راب( ،)2007نشــان داد ،اگــر چــه دانشآموختــگان احســاس

میكننــد بــه مهارتهــای مــورد نیــاز بــازار كار مجهــز

گشــتهاند امــا ،در واقــع ،آن هــا بــرای ورود بــه بــازاركار رقابتــی
بــه مهارتآمــوزی بیشــتری نیــاز دارنــد .بنــا بــر یافتههــای

ایــن بررســی هــا ،بــا آنكــه رشــتهی تربیــت بدنــی زمینــه را
بــرای پــرورش ویژگیهــای عمومــی و كســب فرصتهــای

شــغلی گوناگــون در دانشآموختــگان فراهــم آورده اســت،
امــا بــا وجــود ایــن ،بازبینــی برنامههــای آموزشــی بــه منظــور

پیگیــری یــك مســیر درســت و بهینــه یادگیــری مبتنــی بــر

كار ،دانشــجویان را بــا مهارتهــای مناســبتری آشــنا و
مجهــز خواهــد كــرد.
رابینسـون

(،)2000

بـا

هـدف

ارزیابـی

آموختـگان ،نداشـتن دانـش و مهـارت هـای عملـی بـرای

ارتقـای کیفیـت آموزشـی دانشـگاه هـا از راه افزایـش تعـداد
واحدهـای درس هـای عملـی پیشـنهاد شـده اسـت.

اسـكندری و همـكاران ( ،)1385اظهـار داشـتهاند كـه

آمـوزش عالـی كشـاورزی و منابـع طبیعـی تنهـا در كسـب
مهارتهـای تخصصـی تأثیـر داشـته و نقش چندانی در كسـب
دیگـر مهارتهـای مـورد نیـاز دانشآموختـگان آمـوزش عالی

كشـاورزی و منابـع طبیعـی ایـران (مهارتهـای كسـبوكار و
مهارتهـای كارآفرینانـه) نداشـته اسـت.

میرزایــی و همــکاران ( ،)1385در بررســی خــود بــا

عنــوان رابطــه ی آمــوزش عالــی و کارایــی و اشــتغال دانــش
آموختــگان از دیــدگاه هیــات علمــی ،مدیــران و دانــش

آموختــگان رشــتهی جنــگل بــه ایــن نتیجــه دســت یافتنــد:
رضایــت بــه نســبت کــم مدیــران اجرایــی از دانــش و مهــارت

ادراك

دانــش آموختــگان ،رابطـهی ضعیــف بیــن آمــوزش و اشــتغال

شناسـایی شـده در محیـط كار و كاربرد مدل ارزیابـی نیازهای

دانــش آموختــگان ،تأثیــر زیــاد درس هــای عملــی در کارایــی

دانشآموختـگان از اهمیـت و سـطح مهارتهای قابـل انتقال

بوریـچ ،مهـم تریـن مهارتهایـی كـه بایسـتی در برنامههـای

درسـی ارتقـا داده شـوند را مشـخص کردنـد كـه از دیـدگاه

دانشآموختـگان عبارتنـد از مهارتهـای حـل مسـاله ،كار بـه

صورت مسـتقل و داشـتن عملكـرد خوب در شـرایط تنشزا را
مهـم تریـن مهارتهـای موفقیـت شـغلی دانسـتهاند.

در طــی دوره ،فراهــم نبــودن یــا کــم بــودن زمینــه ی اشــتغال
و اشــتغال ،موثــر بــودن پذیــرش دانشــجویان بومــی در کارایی
و اشــتغال ،لــزوم تهیــه برنامــه هــای گوناگــون آموزشــی جنگل

بــرای مناطــق مختلــف ایــران بــرای بــاال بــردن کارایــی و
منطقــه ای شــدن آمــوزش هــای جنــگل ،لــزوم ایجــاد ضوابــط
قانونــی بــرای جــذب دانــش آموختــگان ،توجــه بــه نســبت

دانشآموختـگان صالحیـت خـود را در مـورد كار به صورت

متوســط بــه مهــارت و دانــش در هنــگام اســتخدام ،تاثیــر

دیگـر در حـد بـاال ارزیابـی کردنـد .برخـی از ایـن رفتارهـای

جنــس در کارایــی و تاثیــر زیــاد دوره هــای ضمــن خدمــت

مسـتقل ،ارتبـاط خـوب بـا ناظـران ،و كار خـوب بـا كارمنـدان
ضـروری کـه انجـام آن هـا منجـر بـه افزایـش آمادگـی تصمیـم
گیـری شـغلی افـراد خواهد شـد عبـارت انـد از  :کسـب مهارت

هـا و توانمنـدی هـای شـغلی ،کسـب آگاهی شـغلی ،شـناخت
خـود ،تعییـن هـدف هـای شـغلی ،مشـاوره بـا افـراد آگاه،

شـرکت در دوره هـای آموزشـی مـورد نیـاز .بـا توجـه بـه ایـن
یافتههـا می-تـوان دریافـت کـه کسـب آمادگـی تصمیـم گیـری

شـغلی ،یکـی از ضـرورت هـای اساسـی ایـن فرآینـد بـه شـمار
مـی آیـد (هیـروی و همـکاران.)2002 ،

بررسـی هـای بهرامـی و زمانـی( ،)1380بـا عنـوان وضعیت

اشـتغال از دیـدگاه دانـش آموختـگان جویـای کار ،نشـان داد
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زیــاد دانشــگاه محــل تحصیــل در کارایــی و اشــتغال ،تاثیــر
در کارایــی دانــش آموختــگان رشــتهی جنــگل .البتــه ،عامــل

هــای دیگــر نیــز بــه جــز آمــوزش تاثیــر زیــادی در کارایــی و
اشــتغال دارنــد.

شــهبازی و علــی بیگــی ( ،)1385در بررســی خــود تحــت

عنــوان واکاوای شایســتگی دانــش آموختــگان کشــاورزی
بــرای ورود بــه بازارهــای کار بــه ایــن نتیجــه دســت یافتنــد کــه
شایســتگی هــای ارتباطــی ،تخصصــی ،حــل مســاله ،اخــاق

حرفــه ای در کشــاورزی ،از جملــه شایســتگی هــای مــورد
نیــاز دانــش آموختــگان کشــاورزی بــرای ورود بــه بــازار کار

مــی باشــند.
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قریشــی راد( ،)1387در بررســی خــود بــا عنــوان

 αترتیبـی اعتبار برای قسـمت هـای مختلف پرسشـنامه -/94

گیــری شــغلی دانشــجویان رشــته هــای علــوم انســانی بــه

همـان گونـه کـه دیـده مـی شـود میـزان ایـن ضریـب بـرای

بررســی میــزان امیــدواری بــه اشــتغال در آینــده و تصمیــم
ایــن نتیجــه دســت یافــت کــه ارتبــاط معنــی داری بیــن

متغیرهــای عــزت نفــس ،عالقــه بــه رشــته تحصیلــی ،روابــط
اجتماعــی ،مســئولیت پذیــری ،توانایــی هــای افــراد ،میــزان
مشــارکت دانشــجویان در فعالیــت هــای اجتماعــی و منزلــت
دانشــجویان در جامعــه ،بــا امیــدواری بــه اشــتغال در آینــده

و تصمیــم گیــری شــغلی دانشــجویان وجــود دارد .بــا توجــه

بــه بررســی هــای انجــام شــده ،هــدف از ایــن مطالعــه تبییــن
عامــل هــای تأثیرگــذار بــر تصمیــم گیــری شــغلی دانــش

آموختــگان کشــاورزی دانشــگاه هــای شهرســتان ایــام
می-باشــد .کــه بــه منظــور بررســی نگــرش دانــش آموختــگان

کشــاورزی نســبت بــه بخــش کشــاورزی ،شناســایی و اولویــت
بنــدی عامــل هــای موثــر بــر تصمیــم گیــری شــغلی از دیــدگاه

دانــش آموختــگان رشــته كشــاورزی و بررســی تأثیــر عامــل
هــای شناســایی شــده ،بــر تصمیــم گیــری شــغلی دانــش

آموختــگان رشــته کشــاورزی شــد.

روش شناسی

ایـن تحقیـق از لحـاظ هـدف ،کاربـردی و از لحـاظ امـکان

و میـزان کنتـرل متغیرهـا ،غیرآزمایشـی و از لحـاظ چگونگـی
گـرد آوری دادههـا ،میدانـی اسـت .جامعـهی آمـاری ایـن

تحقیـق را همـه دانشـجویان دختـر و پسـر دانـش آموختـه

رشـته کشـاورزی در گرایشهـای مختلـف در اسـتان ایلام در
سـال تحصیلـی  1392-1393تشـکیل دادنـد که شـمار آنان بر
اسـاس آمـار اخذ شـده از معاونتهای آموزشـی دانشـگاههای

اسـتان ایلام  2000نفـر بـود .حجـم نمونـه طبـق جـدول
مـورگان  400نفـر بـه دسـت آمـد.

 α =/87بـه دسـت آمد.

مجمـوع متغیرهـا  0/9بـوده کـه نشـان مـی دهد مقیـاس های
بـه کار گرفتـه شـده ثبـات و پایایـی شـایان پذیـرش دارنـد.

متغیرهـای مسـتقل ایـن تحقیـق ،عاملهای مؤثر بـر تصمیم-

گیـری شـغلی بودنـد ،که در  45گویـه با طیف لیکرت سـنجیده

شـدند و بـا اسـتفاده از تحلیـل عاملـی اکتشـافی دسـته بنـدی
شـدند .متغیـر وابسـته ،تصمیـم گیری شـغلی بود کـه با طیف
سـه قسـمتی لیکرت سـنجیده شـد.

متغیـر نگـرش بـه بخـش کشـاورزی نیزبـه عنـوان متغیـر

میانجـی بـا  12گویـه در قالـب طیـف لیکـرت سـنجیده شـد.
داده هـای ایـن تحقیـق بـا اسـتفاده از روش هـا و شـاخص

هـای آمـار توصیفی شـامل جـدول فراوانـی ،گرایش بـه مرکز،
انحـراف معیـار ،واریانـس و ضریـب تغییـرات و در بخـش آمـار

تحلیلـی بـه منظـور شناسـایی عامـل هـای مؤثـر بـر تصمیـم

گیـری شـغلی دانـش آموختـگان کشـاورزی از تحلیـل عاملـی
اکتشـافی و ضریـب همبسـتگی اسـپیرمن اسـتفاده شـد .نیـز
بـه منظـور بررسـی تأثیـر متغیرهای مسـتقل بر تصمیـم گیری

شـغلی از رگرسـیون ترتیبـی بهـره گرفتـه شـد.
یافته ها

میانگیـن سـنی نمونـه ی مـورد بررسـی  26/68سـال بـود

کـه جـوان تریـن آنـان  21سـال و مسـن تریـن آنـان  38سـال

سـن داشـت .بیشتریـن افـراد مـورد بررسـی با جمعیـت 224
نفـر ( 56درصـد) مـرد بودنـد 51/3 ،درصـد ( 205نفـر) مجـرد
بودنـد .از نظـر تحصیلات 230 ،نفـر 57/5( ،درصـد) دارای

تحصیلات در سـطح کارشناسـی بـوده و بـه لحـاظ اشـتغال

حـدود نیمـی از دانش آموختـگان کشـاورزی ( 198نفر49/5 ،

درصـد) ،تـا زمـان انجـام تحقیـق بیـکار مـی باشـند .شـغل

نمونـه گیـری بـا روش نمونـه گیـری طبقـه ای تصادفـی

پـدر 222نفـر دانـش آموختـگان کشـاورزی ( 55/5درصـد)،

نمونـه ،از ایـن راه انتخـاب شـدند .پرسشـنامه بـرای سـنجش

خانـواده در نمونـه ی مورد بررسـی  128/6میلیـون ریال بود و

صـورت گرفتـه و بـا توجـه بـه پراکندگـی جامعـه آمـاری افـراد

روایـی در اختیـار برخـی از اعضـای هیـات علمی قـرار گرفت و
پـس از انجـام اصالح های الزم تأیید شـد .بـرای تعیین اعتبار

پرسشـنامه 30 ،نسـخه از آن در جامعـه ی آمـاری همسـان بـا
جامعـه ی آمـاری تحقیق تكمیل گردید و با اسـتفاده از ضریب

کارمنـد مـی باشـد .بنـا بر یافتـه هـا ،میانگیـن درآمد سـالیانه

بیشتریـن شـمار از نمونـه ی مـورد بررسـی ( 77درصـد) کمتر

از  160میلیـون ریـال در سـال درآمد داشـتند .گـو اینکه 306
نفـر ( 76/5درصـد) از افـراد مـورد بررسـی عضـو سـازمان نظام

مهندسـی بـوده و  4نفـر ( 1درصـد) از آنـان هـم عضـو بنیـاد
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بررسی عامل های تاثیر گذار بر ...

جـدول -1خالصـهی تحلیـل عاملـی عامـل هـای موثـر بـر

نخبـگان بودنـد.

بـه منظـور پاالیـش متغیرهـا و شناسـایی عامـل هـای

تصمیمگیـری شـغلی دانـش آموختـگان کشـاورزی

مؤثـر بـر تصمیـم گیـری شـغلی از دیـدگاه دانـش آموختـگان

شماره عامل

کشـاورزی از تحلیـل عاملـی اکتشـافی اسـتفاده شـد.

بـرای تعیین مناسـب بـودن داده هـا برای تحلیـل عاملی از

1
2
3
4
5

ضریـب  KMOو آزمـون بارتلت اسـتفاده شـد .مقـدار KMO
برابـر  0/787بـود .همچنیـن ،مقـدار آمـاره بارتلـت برابـر

 4905/563و  P=0/000بـود.

در نتیجـه مشـخص شـد کـه داده هـا بـرای تحلیـل عاملـی

مناسـب هسـتند .در ایـن تحلیـل پنـج عامـل بـا مقـدار ویـژه
باالتـر از  1اسـتخراج شـدند کـه در مجمـوع  57/564درصـد

مقدار ویژه

درصد واریانس
مقدار ویژه

درصد واریانس
انباشته

6/943
5/915
3/812
3/471
2/16

17/540
16/477
9/248
7/491
6/808

17/540
34/017
43/265
50/756
57/564

به منظور جداسازی عامل ها به صورت روشن تر از چرخش

عاملی به روش واریماکس استفاده شد و بار عاملی هر متغیر

از واریانـس کل متغیرهـا را تبییـن مـی کردنـد و 42/436

پس از چرخش عاملی در جدول  2آمده است .پس از بررسی

شناسـایی نشـده بودنـد .بنابرایـن ،بیشـتر از نیمـی از عامـل

های یاد شده به این ترتیب نام گذاری شدند :عامل ساختاری

درصـد باقـی مانـده مربـوط بـه عامـل هایـی بـود کـه در تحلیل

هـای مؤثـر بـر تصمیـم گیـری شـغلی از راه تحلیـل عاملـی
شناسـایی شـدند .مقـدار باقـی مانـده به عاامـل هایـی مربوط
مـی شـود کـه از کنترل محقـق در ایـن تحقیق خارج بـوده اند.
بـا توجـه به مقـدار ویژه در جـدول  1عامـل اول ،با مقـدار ویژه

 6/943بیشـترین سـهم ( 17/540درصـد) و عامـل پنجـم ،بـا
مقـدار ویژه  2/16کمترین سـهم ( 6/808درصـد) ،را در تبیین
واریانـس کل متغیرهـا داشـتند.

گویه های (متغیرها) مربوط به هر عامل و بار عاملی آن ها ،عامل
و سیاستی ،عامل اجتماعی -فرهنگی ،عامل اقتصادی ،عامل

آموزشی و عامل ویژگی های شخصی.

همان طور که در جدول ( )1آمده است مقدار ویژه عامل اول

از تمامی عامل های دیگر بیشتر است ( )6/943که در مجموع
 17/540درصد از واریانس کل متغیرها و آخرین عامل با مقدار
ویژه  2/16کمترین میزان واریانس کل متغیرها( 6/808درصد)

را تبیین کرده است.

جدول -2خالصه چرخش عاملی عامل های مؤثر بر تصمیم گیری شغلی دانش آموختگان کشاورزی
شماره

عامل

اول

ساختاری-سیاستی

دوم

اجتماعی  -فرهنگی

متغیرها
حمایت دولت و سازمان های مربوطه

سیاست های حمایتی دولت از برخی از مشاغل
اعطای تسهیالت از طرف دولت

ثبات در نظام اقتصادی کشور

وجود شرایط الزم برای ایجاد کسب و کارهای کارآفرینانه

0/732
0/727
0/664

0/645
0/560

وجود مدیریت توانمند برای به مشارکت گرفتن جوانان در طرح های کشاورزی

0/554

فراهم بودن شرایط اجرای طرح های کشاورزی

0/421

هنجارهای اجتماعی

0/656

حمایت سازمان های مربوطه از کشاوررزی
موقعیت اجتماعی شغل آینده
عرف جامعه

شأن و منزلت اجتماعی

0/495
0/658
0/611

0/593

عضویت در نهادها و سازمان های اجتماعی

0/526

شغل والدین

0/431

آینده شغلی

تحصیالت والدین
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ادامه جدول 2
شماره

عامل

متغیرها

بار عاملی

محل سکونت

0/359
0/317

مقطع تحصیلی

0/643

وضعیت اقتصادی جامعه

وضعیت اقتصادی خانواده

0/554

درآمد ثابت

0/517

ثبات شغلی

سوم

اقتصادی

چهارم

آموزشی

پنجم

شخصی

0/523
0/461

امنیت شغلی

میزان سرمایه و پس انداز شخصی

0/411

آموزش های عملی در طی دوره تحصیلی

0/694

دسترسی به وسایل اطالعاتی و ارتباطی

0/598

انجام پروژه های تحقیقاتی

0/586

0/395

میزان درآمد

0/638

فضای آموزشی دانشگاه

0/592

کیفیت دوره ی کارآموزی

0/478

حضور در کالس های درسی دانشگاه

0/432

شرکت در دوره های آموزشی مرتبط با رشته ی تحصیلی

0/412

شمار دوره های آموزشی گذرانده

0/397

رشته تحصیلی

0/378

گرایش تحصیلی

نوع دانشگاه محل تحصیل

0/298

میزان استقالل طلبی

0/641

0/671

انگیزه پیشرفت

0/620

میزان ابتکار و نوآوری

0/587

میزان باور و خودکارآمدی

نگرش مثبت نسبت به شغل

0/572

عالقه شخصی

0/457

0/551

میزان ریسک پذیری

استعداد در زمینه خاص

بـه منظـور بررسـی رابطـهی همبسـتگی بیـن متغیرهـای

تحقیـق بـا توجـه بـه مقیـاس هـر یـک ،اقـدام بـه محاسـبه
ضریب همبسـتگی اسـپیرمن شـد.جدول ،3متغیرها ،ضریب

همبسـتگی و سـطح معنـی داری آن هـا را نشـان میدهـد.

بـا توجـه بـه ترتیبـی بـودن دادههـا از ضریـب همبسـتگی

اسـپیرمن اسـتفاده شـد و مشـخص شـد کـه بیـن عاملهـای

سـاختاری و سیاسـی،

اجتماعی-فرهنگـی ،اقتصـادی،

ویژگـی هـای شـخصی و سـن بـا تصمیـم گیـری شـغلی دانـش

آموختـگان کشـاورزی رابطـه ی معنـی داری وجـود دارد.

0/442

جـدول -3همبسـتگی ویژگـی هـای فـردی و عاملهـای
تحقیـق بـا تصمیمگیری شـغلی دانشآموختگان کشـاورزی
متغیر/عامل
سن

R

p

0/284

0/05

0/274

0/000

ساختاری و سیاسی

0/221

اقتصادی

0/265

اجتماعی -فرهنگی
آموزشی

0/005

0/030

0/072

0/017

0/085

ویژگی های شخصی

0/207

نگرش نسبت به شغل کشاورزی

0/013

درآمد

0/000

0/028
0/076
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بـه منظـور سـنجش میـزان تأثیـر متغیرهـای مسـتقل

تحقیـق بر متغیر وابسـته (تصمیم گیری شـغلی) کـه با مقیاس

ترتیبـی اسـت از رگرسـیون ترتیبـی اسـتفاده شـد .رگرسـیون

ترتیبـی مبتنـی بـر فراوانـی تجمعـی جامعـه ی آماری بـر پایه

متغیـر وابسـته اسـت.

بـه منظـور انجـام عملیـات رگرسـیون ترتیبـی ،از میـان

جـدول -6آزمون خطـوط موازی مـدل رگرسـیون انتخابی
Complementary log-log
فرضیه

لگاریتم درست نمایی
3036/483

صفر

3012/486

عمومی

همبسـتگی معنـی داری بـا متغیـر وابسـته داشـتند .بـا توجـه
بـه دادهها در جـدول 4و ضرورت گزینـش  Link Functionبر

پایـه چگونگـی توزیـع متغیـر وابسـته در میـان پاسـخگویان از

مـدل  Complementary log-logاسـتفاده شـد.

جـدول -4بررسـی مناسـب بودن مـدل رگرسـیون انتخابی

Complementary log-log
مدل
جداگانه صرف
نهایی

log liklihood -2

X2

3152/345

121/979

0/000

 p=0/01معنــی دار شــده اســت ،مــدل نهایــی قابــل پذیــرش
اســت .بــه عبارتــی ،بــر پایــه ایــن نتیجــه مــدل رگرســیون
مــدل معنیداریســت و متغیرهــای مســتقل بــه خوبــی مــی

تواننــد تغییرپذیــری متغیــر وابســته را تبییــن کننــد.

جدول -5نکویی برازش مدل رگرسیون انتخابی

Complementary log-log

پیرسون
انحراف

X2

p

3112/342

0/051

3033/256

0/656

بــا توجــه بــه اینکــه ســطح معنــی داری هــر دو آمــاره

کای اســکویر پیرســون و انحــراف بزرگتــر از  0/05اســت ،از
ایــن رو مــدل رگرســیونی بــرازش دارد و متغیرهــای مســتقل
بــه خوبــی مــی تواننــد تغییرپذیــری متغیــر وابســته را پیــش

بینــی کنند(جــدول .)5
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بــردارد .ایــن آزمــون فــرض صفــر مبنــی بــر نابرابــری ضریــب

متغیرهــای مســتقل در تابعهــای اســتخراج شــده از مــدل
رگرســیونی را بررســی مــی کنــد .در حالــی کــه گزینــه دیگــر

ضــرورت وجــود ضریــب هــای جداگانــه بــرای هــر متغیــر
مســتقل در تابعهــای اســتخراج شــده از مــدل رگرســیونی را

معنــی رد شــدن فــرض صفــر خواهــد بــود .بنابرایــن فرضیــه
صفــر رد مــی شــود.

اگــر چــه ســه شــاخص  R2pseudeرقــم هــای خوبــی ارایــه

داده انــد ،احتمــال شــاخص  Nagelkerke R2کــه تعدیــل

از آنجــا کــه  X2 = 121/979در ســطح خطــای کوچکتــر از

مدل

جــدول ،6دادههــای آزمــون خطــوط مــوازی را در

بیــان می-کنــد .معنــی دار شــدن آزمــون خطــوط مــوازی بــه

p

3030/366

43/088

0/000

Cox & Snell R2: 0.72 Nagelke R2:0.58
McFadden R2:0.63

متغیرهـای مسـتقل تحقیـق ،متغیرهایـی بـه عنـوان متغیـر
پیـش بیـن وارد تحلیـل رگرسـیون ترتیبـی شـدند کـه ضریـب

X2

p

فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

شــده ی شــاخص اول اســت ،بــه عنــوان ضریــب تعییــن
رگرســیون رتبــه ای گــزارش مــی شــود .بنابرایــن  58درصــد

از احتمــال تغییرپذیــری متغیــر وابســته از راه متغیرهــای
پیشــگو قابــل تبییــن اســت.

نتایــج مــدل رگرســیونی بــر پایــه جــدول ،7نشــان داد کــه

متغیرهــای ســن ،ســاختاری و سیاســی ،اقتصــادی و ویژگــی
هــای شــخصیتی بیشــترین تأثیــر را بــر تصمیــم گیــری شــغلی
دانــش آموختــگان دارنــد.

جـدول -7خالصـهی رگرسـیون ترتیبـی عامـل هـای مؤثر
بـر تصمیـم گیـری شـغلی دانـش آموختگان کشـاورزی
متغیرهای مستقل
سن

ضریب

p

1/001

0/048

0/878

0/06

ساختاری و سیاسی

1/212

اقتصادی

1/134

اجتماعی -فرهنگی

ویژگی های شخصیتی

عرض از مبدا سطح اول
سطح سوم

1/067

1/578
2/877

0/002
0/003
0/02

0/000
0/000

شماره  ،38پاییز 1395

با توجه به نتیجهی آزمون مناسب بودن مدل و جدول

گیری شـغلی دانش آموختگان سـاختاری و سیاسـتی اسـت،

 7اقدام به تنظیم معادله های مربوطه شد .از آنجا که شمار

کـه در پـی آن متغیـر اقتصـادی نیـز به ایـن عامل وابسـته بوده

.استخراج شد

سیاسـت باشـد که چه بسـا تأثیر بسـزایی در اشـتغال پذیری و

رویه های متغیر وابسته  3است ،لذا دو معادله رگرسیونی

Lny1=1.578+1.001x1+1.212x2+1.34x3+1.067x4
Lny2=2.877+1.001x1+1.212x2+1.134x3+1.067x4
بحث و نتیجه گیری

اسـت .همچنیـن متغیر آموزشـی نیـز می توانـد نتیجه عامل

تصمیـم گیـری شـغلی دانـش آموختـگان خواهد داشـت.

مـدل رگرسـیونی ترتیبـی نشـان داد کـه متغیرهـای سـن،

سـاختاری و سیاسـی ،اقتصـادی و ویژگـی هـای شـخصی
بیشتریـن تأثیـر را بـر احتمـال تصمیـم گیـری شـغلی دانـش

در ایـن تحلیل پنج عامل با مقدار ویژه باالتر از  1اسـتخراج

آموختـگان دارنـد .بنابرایـن ،مـی تـوان نتیجـه گرفـت از بیـن

را تبییـن می-کردنـد و  42/436درصـد باقـی مانـده مربـوط به

متغیرهـای اقتصـادی و ویژگـی هـای شـخصیتی بیشـتر از

شـدند کـه در مجمـوع  57/564درصد از واریانـس کل عامل ها
عامـل هایـی بود که در تحلیل شناسـایی نشـده بودنـد .مقدار

ویـژه عامـل اول از تمامـی عامـل هـای دیگـر بیشـتر اسـت

( )6/943کـه در مجمـوع  17/540درصـد از واریانـس کل را بـه

خـود اختصـاص داده اسـت کـه مربـوط بـه عوامـل سـاختاری

و سیاسـتی اسـت .بـه عبـارت دیگـر ،بـا توجـه بـه ایـن کـه این
عامـل بیشتریـن واریانـس را تبییـن کـرده اسـت مـی تـوان
نتیجـه گرفـت کـه دانـش آموختـگان معتقدنـد کـه متغیرهـای

سـاختاری و سیاسـی موجـود در جامعـه بیشترین تأثیـر را بر

تصمیـم گیـری شـغلی آنان مـی گذارد و آنـان برابر با سیاسـت

هـای موجـود بـرای اشـتغال تصمیـم مـی گیرنـد .عامـل دوم،
مربـوط بـه متغیرهـای اجتماعی -فرهنگی اسـت .بـه عبارتی،
دانـش آموختـگان بـر ایـن باورنـد کـه وضعیـت اجتماعـی و

فرهنگـی موجود جامعه نقش بسـیاری در اشـتغال آنان دارد.

عـرف و فرهنـگ جامعه می توانـد نقش بهسـزایی در چگونگی
اشـتغال افراد داشـته باشـد .از آنجا که عامل سـوم متغیرهای

اقتصـادی بـود مـی تـوان نتیجـه گرفـت کـه از نظـر دانـش

آموختـگان داشـتن تـوان مالـی و برخـورداری از وضعیـت

مسـاعد اقتصـادی نقـش تعییـن کننـده ای در اشـتغال ایفـا

مـی کنـد .عامـل چهـارم در برگیرنـدهی متغیرهـای آموزشـی
بـود بـه ایـن معنـی کـه آمـوزش و مهـارت هـای کسـب شـده

طـی دوره هـای آموزشـی نقـش بسـزایی در اشـتغال دانـش
آموختـگان دارد .ویژگیهـای شـخصی نیـز بـه عنـوان عامـل
پنجـم شـناخته شـد که بـه عنـوان آخرین عامـل با مقـدار ویژه

 2/16کمتریـن میـزان از واریانـس متغیرهـا ( 6/808درصد) را

تبییـن کرده اسـت .بنابرایـن مهم ترین عامل مؤثـر در تصمیم

متغیرهـای بررسـی شـده متغیرهـای سـاختاری و سیاسـی،
سـایر متغیرهـای بررسـی شـده در تصمیـم گیـری شـغلی
دانـش آموختـگان و این-کـه افـراد تصمیـم بگیرنـد وارد چـه

شـغلی شـوند تأثیـر دارنـد .از ایـنرو ایـن عامـل هـا بایـد در
سیاسـتگذاری کالن و محلـی بیشـتر از سـایر عامل هـا مد نظر
قـرار گیرنـد .بـر ایـن پایـه پیشـنهاد مـی شـود

مسـئوالن در درجـه اول در زمینـه سیاسـتگذاری هـا در

بخـش کشـاورزی و اشـتغال دانـش آموختـگان ایـن بخش گام

اساسـی بردارند و با فراهم سـاختن تسـهیالت الزم و امکانات
زیربنایـی زمینـه را برای اشـتغال دانـش آموختـگان در بخش

هـای خصوصـی بهبود بخشـند.

بـا اسـتفاده از وسـایل ارتباطی و اطالعاتی تـا حدود زیادی

فرهنـگ خود اشـتغالی به جامعه انتقال داده شـود.

بـا اعطـای تسـهیالت بانکـی تـا حـدود زیـادی بازدارنـده

هـای اقتصـادی را کاهـش داده تا دانـش آموختگان با داشـتن
امکانـات مالـی مناسـب بتواننـد در زمینـه خـود اشـتغالی گام

بردارنـد و تـا حـدی چالـش اشـتغال پذیـری آن هـا بـر طـرف

شود.

مؤسسـه هـای آموزشـی از جنبه هـای فرضی خارج شـده و

تـا حـدی آمـوزش هـا را به سـمت اصول آمـوزش عملـی پیش
ببرنـد تـا بتواننـد با این روش گامی اساسـی در جهـت به وجود

آمـدن روحیـه کارآفرینـی و شـغل آفرینـی در دانشـجویان
بردارند.

بـا اجـرای دوره هـای کارآفرینـی تـا حـدود زیـادی

اسـتعدادهای دانشـجویان را شـکوفا کرده و ویژگـی های خطر

پذیـری و کارآفرینـی را در آنـان بیـدار و یـا حتـی ایجاد شـود.
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Abstract
In recent years, career decision-making has always been considered as one of the main challenges for
students at universities and educational centers. Uncertainty, in decision making and subsequent career
in the future, concerns the issue of obtaining a job after graduation, intellectual concern for many students, especially in the last years of their education. The purpose of this study was to examine factors
influencing career decision making by Agricultural of Universities in Ilam City, Iran. All graduated students of Universities as the Statistical population (N=2000). The sample size of 400 graduated students
based on Morgan table, was taken randomly. After designing and validating the questionnaire, it was
pilot- tested with 30 graduated students to obtain ordinal α coefficient (94/-87/= α). Data processing and
statistical analysis were performed using SPSS19. Based on the results, Factor analysis revealed five
factors with eigenvalues greater than 1 were extracted. Finally, 57.564 % of the total variance was explained by factors. The results of ordinal regression models showed that age, structural and political factors, economic factors and personality traits have the most influence on graduate’s job decision-making.
Index Terms: Agricultural graduates, Decision Career, Agricultural Career
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