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چکیده

امروزه بیکاری دانشآموختگان دانشگاهی از مهمترین چالشهای اجتماعی کشورهای در حال توسعه ،از جمله ایران

است که در همه رشتههای دانشگاهی به ویژه رشته کشاورزی وجود دارد .هدف این پژوهش شناسایی سازههای مؤثر بر
گرایش دانشجویان کشاورزی نسبت به خوداشتغالی میباشد .این بررسی به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ

کنترل متغیرها از نوع توصیفیـ همبستگی بوده که به روش پیمایشی انجام شده است .جامعهی آماری این پژوهش ،همهی

دانشجویان مقطع کارشناسی کشاورزی دانشگاه رامین خوزستان ،ورودی سالهای  1391تا  1394به شمار  942نفر بود که 304

نفر از آنان بر پایه جدول کرجسی و مورگان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و از روش نمونهگیری تصادفی برای انتخاب
نمونه بهره گرفته شد .ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامهای محقق ساخت بود که روایی صوری آن توسط متخصصان تأیید

شد .پایایی پرسشنامهها با ضریبهای تتا بررسی شد که بین  0/70و  0/90بود .برای تحلیل دادهها از نرمافزارهای  SPSS24و

 AMOS22بهره برده شد .نتایج پژوهش گویای همبستگی مثبت و معنیدار بین متغیرهای انتظارهای نتیجه ،خودکارآمدی،
درک رفتار دیگران و عاملهای ساختار اجتماعی (حمایته ا و بازدارندهها) با متغیر گرایش نسبت به خوداشتغالی در بخش

کشاورزی بود .همچنین نتایج مدل معادلههای ساختاری نشان داد ،متغیرهای انتظارهای نتیجه ،خودکارآمدی ،درک رفتار
دیگران و عاملهای ساختار اجتماعی (حمایته ا و بازدارندهها) دارای تأثیر مستقیم مثبت و معنیداری بر متغیر گرایش نسبت

به خوداشتغالی میباشند .در مجموع این متغیرها میتوانند 85 ،درصد از تغییرپذیری متغیر گرایش نسبت به خوداشتغالی در

بخش کشاورزی را پیشبینی کنند.

نمایه واژگان  :گرایش به خوداشتغالی ،بیکاری ،دانشجویان کشاورزی ،نظریه شغلی شناختی -اجتماعی

نویسندهی مسئول :مسعود یزدانپناه

رایانامهmasoudyazdan@gmail.com :

دریافت 95/10/29 :پذیرش96/6/13 :
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مقدمه

در فعالیتهــای مربــوط بــه آغــاز کســب و کارهــای نوپاســت

انســان بــرای رفــع نیازهــای مــادی و معنــوی خــود نیــاز

(عربیــون )1392 ،و بــه همیــن علــت خوداشــتغالی در بخــش

و شــغل از دیربــاز مــورد تأکیــد بشــر بــوده و نیــاز اصلــی بــرای

بــازار کار و اشــتغال باالتــر کــه منجــر بــه کاهــش بیــکاری اســت،

بــه یــک منبــع درآمــد دارد .بــه طــور طبیعــی داشــتن حرفــه
حضــور در جامعــه و زندگــی اجتماعــی بــوده اســت (فرجامــی،
 .)1390بــا ایــن حــال اصلیتریــن چالشهــا و بحرانهــای

جامعههــای امــروزی مســألهی بیــکاری اســت (چراغــی و
همــکاران 1393 ،و بیگدلــی و همــکاران .)1391 ،بیــکاری
بــه عنــوان یــک معضــل ،بــه شــدت جنبههــای اقتصــادی،
فرهنگــی و اجتماعــی یــک جامعــه را تحــت تأثیــر قــرار

میدهــد و گاهــی اثرهــای غیــر قابــل جبرانــی نیــز بــر جــای

میگــذارد( .نوهابراهیــم و تندســته.)1387 ،

کشــاورزی را بــه عنــوان راهــی بــرای کمــک بــه انعطافپذیــری
در نظــر گرفتهانــد (گلوکــر و همــکاران.)2007 ،

ظهـور گرایـش بـه خوداشـتغالی در جهـان مشـهود بـوده

و مـورد توجـه بیشـتر محققـان در سراسـر جهـان قـرار گرفتـه

اسـت .خوداشـتغالی و کارآفرینـی بـرای توسـعه بسـیار مهـم

اسـت و ارتبـاط مثبتی با اشـتغال و تولید ثـروت دارد .به همین
علـت خوداشـتغالی و کارآفرینی موجب افزایـش توجه دولتها

و سیاسـتگذاران شـده اسـت (ماسـیرا.)2009 ،

خوداشــتغالی معــادل اصطــاح "كار بــرای خــود"

ش آموختگان دانشـگاهی در ایران به دلیل
اکنون شـمار دان 

میباشــد .از ایــن رو خوداشــتغالی نوعــی اشــتغال در بخــش

روز بـه روز در حـال افزایـش اسـت از سـویی دسـتگاههای

شــخصی ،ابتــكار و خالقیــت خــود بــه كارهــای تولیــدی و

افزایـش تقاضـا برای آمـوزش عالی و توسـعه امکانات آموزشـی

غیــر مزدبگیــری اســت كــه فــرد شــاغل بــا اتــکای بــه تــوان

خدماتــی و در نتیجــه كســب درآمــد میپــردازد (شــاهآبادی و

دولتـی و مراکـز وابسـته بـه آنهـا تـوان بـه جـذب کلیـه ایـن
دانشآموختـگان نیسـتند (سـاکتی .)1380 ،اصـو ً
ال مقولـه

خاتمــی.)1392 ،

راهكارهـا برای دسـتیابی به یك جامعه توسـعه یافته میباشـد؛

مشـغول بـه کار ،بـرای خـود و نـه برای اشـخاص دیگـر و در یک

اشـتغال مولـد و مفیـد ،یكـی از مفیدتریـن و اصولیتریـن

زیرا اشـتغال میتواند منشـأ بسـیاری از ارزشهـای اجتماعی،
فـردی و هویتبخـش شـخصیت انسـانی باشـد.

از ســوی دیگــر ،رشــد ســریع جهانــی شــدن ،دگرگونیهــای

جمعیتــی ،تغییرپذیــری ســریع در زمینــهی كار و توســعه

خوداشـتغالی ،بـه عنـوان مفهومـی بنیایـن بـرای افـراد

بـازه زمانـی بلندمـدت اسـتفاده میشـود (ماسـیرا )2009 ،و

ایـن نـوع اشـتغال بـه تدریـج فـرد را بـرای ورود بـه فعالیتهای
بزرگتـر آمـاده میسـازد (نـادری مهدیـی.)1393 ،

در رابطــه بــا بخــش کشــاورزی برآوردهــا نشــان میدهــد

اقتصــاد دانــش محــور ،كشــورهای جهــان را بــا چالشهــای

نیــاز بــازار کار کشــاورزی ســاالنه در نهایــت بــه  110هــزار

عامریــان و همــکاران .)1390 ،بــه تجربــه ثابت شــده کــه بحران

کــه  230هــزار نفــر هــر ســاله از رشــتههای کشــاورزی در

اقتصــادی -اجتماعــی فراوانــی رو بــه رو كــرده اســت (بنــی

نفــر دانشآموختــه از رشــتههای کشــاورزی اســت در حالــی

بیــکاری و پیامدهــای اجتماعــی آن نــه راهحلهــای فــوری و

دانشــگاههای کشــور دانشآموختــه میشــوند و بــر ایــن پایــه

آن امکانپذیــر اســت (نوهابراهیــم و تندســته .)1387 ،در

میماننــد (وطنخــواه و رضایــی مقــدم)1394 ،؛ نگرانــی در

اخالقــی دارد و نــه محــو همــه جانبــه ،یکپارچــه و کوتــاه مــدت
راســتای خــروج از ایــن بحــران و یــا کاهــش بیــکاری و توســعه

فعالیتهــای شــغلی ،خوداشــتغالی یکــی از راهحلهــای
بســیار مهــم میباشــد (موحــدی و چرختابیــان 1392 ،و

حجــازی و همــکاران)2008 ،؛ بــه عبــارت دیگر ،خوداشــتغالی

هــر ســاله  52درصــد از دانشآموختــگان ایــن بخــش بیــکار

زمینــه اشــتغال دانشآموختــگان دانشــگاهی یکــی از جملــه
چالشهایــی اســت کــه توجــه محققــان بــه مباحــث مربــوط

بــه کارآفرینــی و خوداشــتغالی دجلــب کــرده اســت (غیاثــی،

 .)1394موضــوع خوداشــتغالی بــه ویــژه بــرای جامعههایــی

و کارآفرینــی بــه عنــوان دو راهــکار مهــم بــرای همــوار کــردن

کــه میــزان بیــکاری باالیــی دارنــد میتوانــد موضوعــی مهــم

رســیدن بــه درآمــد عنــوان شــده اســت (جورجلیــس و وال،

لــذا بــا توجــه بــه وضعیــت نامناســب دانشآموختــگان

مســیر موفقیــت افــراد در راســتای دســتیابی بــه پیشــرفت و
 )2000چــرا کــه گرایــش بــه خوداشــتغالی الزمــهی موفقیــت

تلقــی شــود (شــاهآبادی و خاتمــی.)1392 ،

رشــته کشــاورزی و اهمیــت خوداشــتغالی ایــن پژوهــش بــه
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بررســی عاملهــای مؤثــر بــر گرایــش دانشــجویان دانشــگاه

یـک چارچوب مناسـب بـرای ِ
درک فرآیندهایی اسـت که با آن،

خوداشــتغالی در بخــش کشــاورزی بــا اســتفاده از نظریه شــغلی

فراهـم میکنـد (لنت و همـکاران .)1994 ،به طـوری که یکی از

کشــاورزی و منابــع طبیعــی رامیــن خوزســتان نســبت بــه

شــناختی -اجتماعــی  )SCCT(1پرداختــه میشــود.
نظریه شغلی شناختی -اجتماعی

گرایـش افـراد و انتخابهـای آنـان در رابطه با فعالیت شـغلی را

مدلهـای پذیرفتـه شـده و تأیید شـدهای اسـت که در پیشـینه
پژوهشهـای شـغلی (بـرای درک گرایـش شـغلی و هدفهـای

یكـی از روشهـای بررسـی رفتـار انسـان و عاملهـای

آن) مـورد بحث قرار گرفته اسـت (سـگال و همـکاران.)2002 ،

اجتماعی -روانی اسـت .مدلهـا و نظریههای چندی برای درك

اجتماعـی بنـدورا ( )1986مبتنـی میباشـد
نظریـه شـناختی
ِ

بنـدورا( 3سـاالری و همـکاران 1394 ،و هانـت و همـکاران،

(دیگلمـان و سـابیچ 2001 ،و کامینگـز.)2008 ،

مدلهـای مـورد بحـث در رابطـه بـا درک گرایشهـای شـغلی و

هدفمنـد همـراه بـا داشـتن هـدف اسـت یـا اراده فـرد بـرای

پیشبینـی كننـده آن ،كاربـرد روانشناسـی و مدلهـای
رفتـار انسـان وجـود دارد ازجملـه :نظریـه شـناخت اجتماعی

2

 .)2016ایـن نظریـه یکـی از مرسـومترین و معتبرتریـن

مؤلفههـای اصلـی نظریـه شـغلی شـناختی -اجتماعـی کـه بـر
شـامل سـازههای خودکارآمـدی و انتظارهـای نتیجـه اسـت
گرایـش در ایـن نظریـه بـه عنـوان مشـارکت در فعالیتهـای

مقاصـد انتخاب شـغلی میباشـد (سـگال و همـکاران)2002 ،؛

درگیـر شـدن و انجـام فعالیتهـای معیـن تعریـف شـده اسـت

پایـداری رضایـت تحصیلی و پایداری گرایشهای دانشـجویان

(سـواری .)1393 ،گرایـش بـه کارآفرینـی و خوداشـتغالی یکی

نظریـه شـده اسـت تمرکز آن بـر متغیرهای شـناختی اجتماعی

بـه شـمار میآیـد و متأثـر از عاملهـای گوناگون روانشـناختی

همچنیـن یـک چارچـوب نظـری توانمنـد بـرای پیشبینـی

بـوده اسـت .یکـی از دالیلـی که باعـث اسـتفاده گسـترده از این
اسـت کـه قابـل تغییـر میباشـد (هانـت و همـکاران.)2016 ،

نظریـه شـغلی شـناختی -اجتماعـی ،ریشـه در نظریـه

و نقـش بسـیار مهمـی در انگیـزش بـرای انتخـاب و رفتـار دارد
از پیششـرطهای اصلـی توسـعهی کارآفرینـی و خوداشـتغالی
اسـت (غیاثـی .)1394 ،کوراتکـو ( )2010بـه نقـل از غیاثـی
( )1394بیـان کـرده کـه گرایـش بـه کارآفرینـی و خوداشـتغالی

شـناختی اجتماعـی دارد (لیگـوری )2012 ،و در اصـل توسـط

اشـاره بـه گرایش یـک فرد یا سـازمان برای پذیرفتن و اسـتفاده

بررسـیهای چنـدی در رشـتههای مختلـف مـورد اثبـات قـرار

تغییـری خالقانـه دارد.

لنـت ،بـراون و هاکـت ( )1994مطـرح شـد و از آن پـس بـا

گرفـت (باککـن و همـکاران .)2006 ،ایـن نظریـه نشـان دهنـده

تالشهـای بـه نسـبت جدیـد بـرای درک فرآیندهایـی اسـت
کـه بـا آن افـراد گرایشهـای ،انتخـاب و دسـتیابی بـه سـطوح

مختلـف موفقیـت در حرفههـای آموزشـی و شـغلی را شـکل

از فرصتهـای جدیـد و همچنین مسـئولیتپذیری برای ایجاد
خودکارآمــدی یکــی دیگــر از متغیرهــای کلیــدی در نظریــه
4

شــغلی شــناختی -اجتماعــی بــوده و بــه عنــوان میــزان عملکرد
فــرد در انجــام یــک رفتــار ســاده یــا دشــوار یــا اعتمــاد بــه نفــس

فــرد در رابطــه بــا تواناییهایــش در انجــام یــک رفتــار تعریــف

میدهنـد (لنـت .)2000 ،بـا این حال ،اسـتفاده از مـدل نظریه

شــده اســت (یزدانپنــاه و همــکاران 2015 ،و کامینگــز،

بررسـی نشـده اسـت .بـا ایـن وجـود ،اسـتفاده از نظریه شـغلی

ارزیابــی از تواناییهــای فــرد ،بــه منظــور تکمیــل یــک کار

شـغلی شـناختی -اجتماعـی بـرای تصمیمگیری خوداشـتغالی
شـناختی -اجتماعی ممکن اسـت توانایی پیشبینـی گرایش و

 .)2008بــه عبــارت دیگــر خودکارآمــدی بــه عنــوان یــک خــود

خــاص و یــا رســیدن بــه یــک ســطح معینــی از موفقیــت و یــا

اهداف برای خوداشـتغالی (مانند انتخاب شـغلی) را آسـانگری

عملکــرد( ،دیگلمــان و ســابیچ )2001 ،یــا باورهایــی کــه باعــث

نظریـه شـغلی شـناختی -اجتماعـی (لنـت و همـکاران،
مفهومـی جامـع ،بـه منظـور ِادراک
 ،)1994یـک چارچـوب
ِ

تعریــف شــده اســت (لیگــوری 2012 ،و ســگال و همــکاران،
.)2002

یا شـغلی میباشـد (سـاب و تـوکار  )2005 ،که بـه خودکارآمدی

نفـس فـرد در رابطـه بـا مهارتهـا یـا تواناییهایـش نسـبت بـه

کنـد (سـگال و همـکاران.)2002 ،

ِ
ِ
عملکـرد تحصیلی
انتخاب شـغل و
گیری گرایش شـغلی،
ِ
شـکل
و انتظارهـای نتیجـه مرتبط اسـت؛ به عبارت دیگـر ،این نظریه
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نظریـه ،انتظارهـای نتیجـه 5اسـت .نظریـه شـغلی شـناختی-

انتظارات نتیجه

اجتماعـی بیان میکنـد انتظارهـای نتیجه از عاملهـای مهم و

تعییـن کننـده گرایـش شـغلی و هدفهـای میباشـد (دیگلمان
و سـابیچ.)2001 ،

انتظارهـای نتیجـه باورها یا نقطه نظرات یک شـخص راجع

درک رفتار دیگران
گرایش

بـه نتایـج یـا پیامدهـای ناشـی از اقدامهـای خـاص و پاسـخ بـه

خودکارآمدی

ایـن پرسـش" ،اگر من ایـن کار را انجام دهم ،چـه پیش خواهد

آمـد؟ " اسـت (پناکالوو و همـکاران2016 ،؛ آتـادرو و همکاران،
 2015و باککـن و همـکاران )2006 ،ایـن در حالـی اسـت کـه

خودکارآمدی به دنبال پاسـخ با این پرسـش اسـت آیا من قادر
به انجام آن کار هسـتم؟ میباشـد (سـگال و همـکاران 2002 ،و
باککـن و همـکاران .)2006 ،نتیجـهی انتظارهـا یـا انتظارهـای

پیامـد بـه باورهـای فـرد دربـارهی شـرایط آتـی زندگـی خـود و
پیشبینـی این کـه چه رویدادهـای مثبت و منفـی در آینده رخ
خواهـد داد برمیگـردد (سـواری ممبنـی.)1393 ،

از دیگــر ســازههای اضافــه شــده بــه نظریــه شــغلی

عوامل ساختار اجتماعی
(حمایتها وبازدارندهها)

نگاره -1مدل تئوری شغلی شناختی -اجتماعی
روششناسی

ایـن پژوهـش از جهـت هـدف ،كاربـردی و از لحـاظ روش

گــردآوری دادههــا از نــوع تحقیقــات پیمایشـی و در زمـره

تحقیقـات میدانـی بـه شـمار میآیـد و از جهـت ارتبـاط بیـن

متغیرهـای تحقیـق از نوع همبسـتگی اسـت .جامعـهی آماری

شــناختی -اجتماعــی میتــوان درک رفتــار دیگــران را نــام بــرد.

پژوهش شـامل همهی دانشـجویان مقطع کارشناسـی دانشگاه

یــاد میگیرنــد ،بلکــه از راه تماشــای درک رفتــار و نتایــج رفتــار

 1391تـا  1394بـه شـمار  942نفـر در سـال تحصیلـی -1395

بدیــن معنــی کــه افــراد نــه تنهــا از آموزههــای شــخصی خــود
دیگــران نیــز میآموزنــد؛ همچنیــن اشــاره دارد بــه ذهنیــت

فــرد نســبت بــه اینکــه چقــدر دیگــران (افــراد مهــم در زندگــی)

آن رفتــار خــاص را انجــام میدهنــد (ســواری ممبنــی1393 ،؛
یزدانپنــاه و همــکاران.)2015 ،

کشـاورزی و منابـع طبیعی رامین خوزسـتان ورودی سـالهای

 1394بـوده اسـت .بـر پایـه جـدول کرجسـی و مـورگان حجـم
نمونـه  304نفـر بـرآورد شـد و بـه ایـن منظـور از شـیوهی نمونـه
گیـری تصادفـی اسـتفاده شـد.

ابــزار ایــن پژوهــش پرسشــنامهای محقــق ســاخت متشــکل

متغیــر عاملهــای ســاختار اجتماعــی (حمایتهــا

از چنــد بخــش شــامل ویژگیهــای فــردی و اجتماعــی15 ،

تأثیرگــذاری بــر گرایــش بــه خوداشــتغالی دارد (پناکالــوو

ســنجش متغیــر خودکارآمــدی 7 ،گویــه بــرای ســنجش متغیــر

و بازدارندههــا) ،6دیگــر ســازه مهمــی اســت کــه نقــش
و همــکاران )2016 ،و بــه محدودیتهــا و تســهیالتی کــه

گویــه بــرای ســنجش متغیــر انتظارهــای نتیجــه 5 ،گویــه بــرای
درک رفتــار دیگــران 5 ،گویــه مربــوط بــه متغیــر عاملهــای

بافــت یــا محیــط ،بــرای احســاس خودکارآمــدی و رشــد آن

ســاختار اجتماعــی (حمایتهــ ا و بازدارندههــا) و  5گویــه

دارد (ســواری ممبنــی .)1393 ،بــرای مثــال تحقیقــات
گذشــته نشــان داده اســت ِادراک حمایــت والدیــن و موانــع،

بــه منظــور ســنجش همــهی گویههــای پرسشــنامه پژوهــش
بــر پایــه طیــف پنــج گزین ـهای لیکــرت از  1بــه معنــای بســیار

خودکارآمــدی آنــان ایفــا میکنــد (پناکالــوو و همــکاران،

در ایــن راســتا ،روایــی پرسشــنامه بــر پایــه نظــر متخصصان

یــا رســیدن بــه هدفهــای شــخصی ایجــاد میکنــد ،اشــاره

نقــش مهمــی در توســعه شــغلی دانشــجویان و باورهــای

مربــوط بــه متغیــر گرایــش بودنــد .الزم بــه یــادآوری اســت

مخالفــم تــا  5بــه معنــای بســیار موافقــم تنظیــم شــد.

 .)2016حمایتهــا و بازدارندههــا هــر دو بــه طــور مســتقیم

گــروه ترویــج و آمــوزش كشــاورزی تأییــد شــد .بــه منظــور

قــرار دهنــد (ســواری ممبنــی.)1393 ،

(یــک ورودی دانشــگاه) توزیــع و گــردآوری شــد (جــدول

میتواننــد بــا راهکارهــای دیگــر اهــداف افــراد را تحــت تأثیــر

تعییــن پایایــی پرسشــنامه 30 ،پرسشــنامه در جامعــه آمــاری
 .)1تجزیــه و تحلیــل دادههــای پژوهــش در دو ســطح آمــار
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عامل های اثرگذار بر نیت...

درصـد) در سـطح خیلـی کـم بـه کار در بخـش غیردولتـی عالقه

توصیفــی و اســتنباطی بــه منظــور شناســایی ســازههای مؤثــر

داشـتهاند .همچنیـن از نظـر میـزان عالقـه بـه کار در بخـش

بــر گرایــش بــه خوداشــتغالی در بیــن دانشــجویان بــا اســتفاده

دولتـی  51نفـر ( 16/8درصـد) در سـطح خیلـی زیـاد 55 ،نفـر

از نرمافزارهــای  SPSSversion24و  AMOSversion22انجــام شــد.

( 18/1درصد) در سـطح زیاد 104 ،نفر ( 34/2درصد) در سـطح

متوسـط 29 ،نفـر ( 9/5درصـد) در سـطح کـم و  58نفـر (19/1

جدول -1ضریب تتا و گویهها برای متغیرهای پژوهش
ردیف

درصـد) در سـطح خیلـی کـم بـه کار در بخـش دولتـی عالقـه

متغیر ها

شمار گویه

ضریب تتا

انتظارهای نتیجه

15

0/90

خودکارآمدی

5

0/70

آمار استنباطی

درک رفتار دیگران

7

0/80

عاملهای ساختار اجتماعی

5

0/75

نتایــج جــدول  2مقایســه میانگیــن متغیرهــای گرایــش

متغیرهای مستقل

داشـتهاند.

آزمون مقایسه میانگین

نســبت بــه خوداشــتغالی ،انتظارهــای نتیجــه ،خودکارآمــدی

(حمایته ا و بازدارندهها)
متغیر وابسته

5

گرایش

و درک رفتــار دیگــران بــا آزمــون  tبــا نمونههــای مســتقل

0/87

تفــاوت معنــیداری را بیــن دو گــروه زنــان و مــردان نشــان

میدهــد .بــر ایــن پایــه مــردان گرایــش بیشــتری نســبت بــه

یافتهها

خوداشــتغالی در بخــش کشــاورزی نســبت بــه زنــان داشــتند.

بنـا بـر نتایــج بـه دســت آمــده از آمـار توصیفـی ،میانگیـن

نتایــج جــدول  3مقایســه میانگیــن متغیرهــای گرایــش نســبت

بـود 133 .نفـر ( 43/7درصـد) از پاسـخگویان مـرد و  171نفـر

رفتــار دیگــران و عاملهــای ســاختار اجتماعــی (حمایتهــا

بــه خوداشــتغالی ،انتظارهــای نتیجــه ،خودکارآمــدی ،درک

سـنی پاسـخگویان  22/56سـال بـا انحـراف معیـار  2/84سـال
( 56/3درصـد) زن بودنـد .از نظـر میـزان عالقه بـه کار در بخش

و بازدارندههــا) بــا آزمــون کروســکالوالیس بــا نمونههــای

( 23/7درصـد) در سـطح زیـاد 93 ،نفـر ( 30/6درصد) در سـطح

نشــان میدهــد.

مســتقل تفــاوت معنـیداری را بیــن چهار گــروه ســال تحصیلی

غیردولتـی  62نفـر ( 20/4درصد) در سـطح خیلی زیـاد 72 ،نفر

متوسـط 31 ،نفـر ( 10/2درصـد) در سـطح کـم و  38نفـر (12/5

جدول -2آزمون مقایسه میانگین متغیرهای پژوهش بر حسب جنسیت
متغیرها
مرد
گرایش نسبت به خوداشتغالی
انتظارهای نتیجه
خودکارآمدی
درک رفتار دیگران
عاملهای ساختار اجتماعی
(حمایته ا و بازدارندهها)

میانگین

زن

مرد

زن

15/28

13/75

4/44

41/5

2/67

294/94

**0/008

n=133

n=164

46/21

43/29

10/46

11/77

2/26

292/52

**0/025

n=133

n=164

14/69

13/70

4/05

3/97

2/13

295

**0/034

n=133

n=164

20/53

18/30

5/18

5/99

3/45

293/78

**0/001

n=133

n=164

14/40

13/54

3/92

4/45

1/74

295

0/083

n=133

n=164

** معنیداری در سطح یک صدم
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انحراف معیار

آمار ه t

درجه

آزادی

سطح معنیداری
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جدول -3مقایسه میانگین متغیرهای پژوهش نسبت به خوداشتغالی در بخش کشاورزی بر حسب متغیر سال
متغیر
گرایش نسبت به خوداشتغالی

سطح

فراوانی

میانگین رتبه ای

درجه آزادی

کای اسکویر

سطح معنی داری

سال اول

147

121/09

3

18/496

**0/0001

49

175/02

سال دوم

سال سوم

انتظارهای نتیجه

سال چهارم
سال اول

سال دوم

سال سوم

خودکارآمدی

سال چهارم
سال اول

سال دوم

سال سوم

عاملهای ساختار اجتماعی
(حمایته ا و بازدارندهها)

درک رفتار دیگران

سال چهارم
سال اول

سال دوم

سال سوم

سال چهارم
سال اول

سال دوم

سال سوم

سال چهارم

24
56

149/94
147/34

147

122/45

49

173/14

24
56

148/09

147

128/61

49

170/12

24
56

130/67

147
49

166/77

56

132/89

147
49

178/44

56

11/324

3

143/60

124/76

24

3

152/81

130/38

24

3

143/71

16/105

8/088

3

149/77

**0/001

**0/010

*0/044

17/199

**0/001

134/80

** معنیداری در سطح یک صدم * معنیداری در سطح پنج صدم

به منظور بررسی رابطه همبستگی بین متغیرهای مستقل

پژوهش با متغیر گرایش نسبت به خوداشتغالی در بخش
کشاورزی ،با توجه به سطح سنجش متغیرها ،از ضریب

همبستگی کندال استفاده شد .بنابر نتایج جدول  3از
بین متغیرهای بررسی شده ،متغیرهای انتظارهای نتیجه

( ،)r=0/559خودکارآمدی ( ،)r=0/460درک رفتار دیگران
( )r=0/499و عاملهای ساختار اجتماعی (حمایته ا و

بازدارندهها) ( )r=0/470دارای رابطه مثبت و معنیداری

با متغیر گرایش نسبت به خوداشتغالی در بخش کشاورزی

میباشند.

جدول -4همبستگی بین متغیرهای پژوهش
گرایش به خوداشتغالی

متغیر
آزمون

ضریب همبستگی

معنی داری

تعداد

انتظارهای نتیجه

**0/559

0/001

301

درک رفتار دیگران

**0/499

0/001

300

خودکارآمدی

عاملهای ساختار اجتماعی
(حمایته ا و بازدارندهها)

**0/460

**0/477

0/001
0/001

301
300

** معنیداری در سطح یک صدم

از مـدل معادلههـای سـاختاری بـا اسـتفاده از نـرم افـزار

اسـکور اسـت .اگر یـک مدل برازش کافـی را فراهم کنـد ،انتظار

شـغلی شـناختی -اجتماعی استفاده شـد .آزمون تحلیل مسیر

باشـد (هانـت و همـکاران .)2016 ،بدیـن منظـور در آغـاز،

امـوس  ،20بـه منظـور تحلیـل رابطـه بیـن متغیرهـای نظریـه

شـامل بـرآورد تناسـب مدل و مسـیر عامل مشـترک میباشـد.

بـرازش کلـی مـدل با اسـتفاده از انواع سـنجش نیکویـی برازش

انجام شـد .نخسـتین معیار به منظـور برازش مـدل آزمون کای

مـیرود کـه مقدار کای اسـکور کوچـک و  p-valueغیر معنیدار
رابطـهی بیـن متغیرها در چارچوب نظری تحقیق بررسـی شـد

و سـپس بـا توجـه بـه مراتـب بـاال ،کای اسـکور ،درجـه آزادی و
تقریـب ریشـه میانگیـن مربع خطا محاسـبه شـد.
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) (df=619 , RMSEA= 0/081, χ2=1851/415

خودکارآم�دی( ، )P<0.007, β= 0.224درک رفت�ار دیگ�ران

نـگاره ی  ،2مـدل تحلیـل مسـیر (سـاختاری) عاملهـای

( )P<0.050, β= 0.123و عاملهـای سـاختار اجتماعـی

کشـاورزی را نشـان میدهـد .نتایـج نشـان میدهـد کـه همهی

تأثیـر مسـتقیم مثبـت و معنـیداری بـر متغیـر گرایـش نسـبت

عاملهای مؤثر بر گرایش دانشـجویان نسـبت به خوداشـتغالی

از تغیرپذیـری متغیـر گرایش نسـبت به خوداشـتغالی در بخش

خودکارآمـدی ،درک رفتـار دیگـران و عاملهـای سـاختار

 )β=0.382تعییـن شـده اسـت .متغیرهای انتظارهـای نتیجه،

متغیربخش
رویدر
خوداشتغالی
نسبت به
متغیر درگرایش
گرایش
متغیرهـای پژوهش بر
ارتبـاط با تأثیر

کند.
بینی
کشاورزیتهـراا وپیش
مجمـوع توانسـتهاند،
هـا) در
بازدارنده
اجتماعـی (حمای

مؤثـر بر گرایش دانشـجویان نسـبت بـه خوداشـتغالی در بخش

(حمایته� ا و بازدارندهه�ا)( )P<0.005, β= 0.309دارای

مسـیرهای موجـود در مـدل معنیدار بودنـد .به عبـارت دیگر،

بـه خوداشـتغالی در بخـش کشـاورزی بودنـد .بخـش عمـدهای

در بخـش کشـاورزی شـامل چهـار مـورد انتظارهـای نتیجـه،

کش�اورزی توس�ط متغی�ر انتظاره�ای نتیج� ه (P<0.0001,

اجتماعـی (حمایتهـ ا و بازدارندههـا) میباشـد.

نسـبت بـه خوداشـتغالی در بخـش کشـاورزی میتـوان بیـان

نمود ،متغیره�ای انتظارهای نتیج�ه(،)P<0.0001, β=0.382

خودکارآمـدی ،درک رفتـار دیگـران و عاملهـای سـاختار

 85درصد از تغییرپذیری متغیر گرایش نسـبت به خوداشتغالی
در بخـش کشـاورزی را پیشبینـی کنـد.

شناختی-
متغیرهای
تحلیل
ساختاری و ضری
هایههای
معادلهمعادل
نگاره -2مدل
اجتماعیاجتماعی
شناختی-
شغلیشغلی
نظریهنظریه
یرهای
بینین متغ
مسیریر ب
یل مس
هایتحل
ضریببهای
ساختاری و
شکل -2مدل
بحث و نتیجهگیری

نتیجه
بحث و
گیریبـه عنـوان یکـی از بخشهـای مهـم در
کشـاورزی
بخـش
سـزایی
اهمیت
چـرا که
به مطرح م
کشاورزیایران
اقتصـاد کشـور
هایبه مهم
بخش
باشـد از
عنوانییکی
بخش

در اقتصاد کشور ایران مطرح میباشد چرا که
اهمیت به سزایی در توسعه کشور دارد .با توجه به
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کشاورزی و
جمعیت زیاد دانشجویان بخش
وضعیت نامناسب اشتغال آنان که یک چالش و

در توسـعه کشـور دارد .بـا توجـه بـه جمعیـت زیاد دانشـجویان

یـک پژوهش
آنـاندرکـهاین
اشـتغاللذا،
میشود،
نمایان
کشـاورزی وپیش
بخـشپیش از
نامناسـب
وضعیـت
جامعهی ایـران
بـزرگ برای
اجتماعی
چالـشازو بحـران
ویژه منظور
(به به
اجتماعی
شناختی-
شغلی
نظریه
بررسی سازههای مؤثر بر گرایش دانشجویان نسبت
به خوداشتغالی استفاده شد .بنابر یافتههای این
پژوهش مشخص شد که بین متغیرهای انتظارهای
نتیجه ،خودکارآمدی ،درک رفتار دیگران و

شماره  ،41تابستان 1396

قشـر تحصیـل کـرده) و دولـت میباشـد ،ضمـن اینکـه ایجـاد

و همـکاران ( )2015و بالنکـو ( )2011و سـگال و همـکاران

عمـده دولـت اسـت دارای اهمیـت بـه سـزایی اسـت .در چنین

همچنیـن نتایج نشـان داد متغیر عاملهای سـاختار اجتماعی

مهمتریـن راهحلهـای بـه منظـور کاهـش ایـن چالـش و بحران

بـه خوداشـتغالی دارای رابطـه مثبـت میباشـد که ایـن یافته با

شـغل و بهبود وضعیت اشتغال دانشـجویان یکی از نگرانیهای

شـرایطی امـر خوداشـتغالی از راه کسـب و کارهـای کوچـک ،از
اجتماعـی میباشـد .بنابرایـن توجه بـه گرایش دانشـجویان در

ارتبـاط بـا بحـث خوداشـتغالی پیش از پیـش نمایان میشـود،

لـذا ،در ایـن پژوهـش از نظریـه شـغلی شـناختی -اجتماعـی
بـه منظـور بررسـی سـازههای مؤثـر بـر گرایـش دانشـجویان
نسـبت بـه خوداشـتغالی اسـتفاده شـد .بنابـر یافتههـای ایـن

پژوهـش مشـخص شـد که بیـن متغیرهـای انتظارهـای نتیجه،

( )2002در پژوهـش خـود بـه نتیجـه هماننـدی دسـت یافتند.
(حمایتهـ ا و بازدارندههـا) بـا متغیـر گرایـش دانشـجو نسـبت

نتیجـه پژوهـش رودریگز و همـکاران ( )2015همخوانـی دارد.
نتایج تجزیه و تحلیل مدل معادلههای ساختاری نشان داد،

متغیرهای انتظارهای نتیجه ،خودکارآمدی ،درک رفتار دیگران
و عاملهای ساختار اجتماعی (حمایته ا و بازدارندهها) تأثیر

مستقیم مثبت و معنیداری بر گرایش به خوداشتغالی دارد
و  85درصد از تغییرپذیری متغیر وابسته (گرایش نسبت به

خودکارآمـدی ،درک رفتـار دیگـران و عاملهـای سـاختار

خوداشتغالی در بخش کشاورزی) را تبیین میکنند.

خوداشـتغالی رابطـه مثبـت و مسـتقیم وجـود دارد.

بــوده و امیـد مـیرود توجـه بـه آنهـا تأثیـر مثبتــی در بهبــود

اجتماعـی (حمایتهـ ا و بازدارندههـا) بـا متغیـر گرایـش بـه

پیشـنهادهای زیـر بـر مبنـای نتایـج و یافتههـای پــژوهش

بنابـر یافتههـای ایـن پژوهـش ،بیـن انتظارهـای نتیجـه و

وضــعیت گرایـش دانشـجویان به امـر خوداشـتغالی و در نتیجه

معنـیداری وجـود دارد .بـه گونهای که هـر اندازه میـزان باورها

بـا توجه بـه تأثیرگذاری متغیـر انتظارهای نتیجـه بر گرایش

اقدامهـای خاصـی هماننـد انجـام فعالیتهـای خوداشـتغالی

موفـق در زمینـه خوداشـتغالی بـه منظـور بیان سـودمندیها و

گرایـش بـه خوداشـتغالی در بخش کشـاورزی رابطـهی مثبت و
یـا نقطـه نظرهـای فـرد راجـع بـه نتایـج یـا پیامدهـای ناشـی از

بیشـتر باشـد در نتیجه فرد گرایش بیشـتری برای خوداشتغالی

توســعه پایدار كــشاورزی كشـور بگـذارد.

دانشـجویان نسـبت بـه خوداشـتغالی ضـرورت دارد از افـراد

برتریهـای امـر خوداشـتغالی و آشـنایی بیشـتر دانشـجویان با

در بخـش کشـاورزی خواهـد داشـت .از ایـن رو میتـوان چنین

پیامدهـای مالی (ماننـد پول) و اجتماعی (گسـترش روابط بین

خوداشـتغالی در بخـش کشـاورزی ،گرایـش بیشـتری نسـبت

بـه عمـل آید .بـا توجـه بـه تأثیرگـذاری متغیـر خودکارآمدی بر

برداشـت نمـود کـه افـراد بـا انتظارهـای نتیجـه بـاال نسـبت
بـه انجـام فعالیتهـای خوداشـتغاالنه در ایـن بخـش دارند این

فـردی) فعالیتهـای خوداشـتغالی بـه صورت حضـوری دعوت

گرایـش دانشـجویان نسـبت بـه خوداشـتغالی تأکید میشـود با

یافتـه بـا نتایـج رودریگـز 24و همـکاران ( )2015و بالنکـو25

تخصیـص اعتبارات و تسـهیالت کافـی یک مرکز خوداشـتغالی

خودکارآمـدی دیگـر متغیـر مهمی اسـت کـه در ایـن پژوهش بر

انـدازی فعالیتهـای خوداشـتغالی بـه صـورت عملـی آمـوزش

( )2011و سـگال و همـکاران ( )2002هـم راسـتا میباشـد

نقـش آن در گرایش به خوداشـتغالی در بخش کشـاورزی تأکید

شـد چـرا کـه از عاملهـای مهـم تأثیرگـذار بـر گرایـش فـرد بـه
خوداشـتغالی میباشـد.

نتایـج ایـن پژوهـش گویـای وجـود رابطـه مثبـت و

معنـیدار بیـن خودکارآمـدی و گرایـش بـه خوداشـتغالی در
بخـش کشـاورزی اسـت .بـه عبـارت دیگـر هـر انـدازه میـزان

ی خوداشـتغالی
عملکـرد دانشـجویان در انجـام فعالیتهـا 
یـا اعتمـاد بـه نفـس فـرد در رابطـه بـا تواناییهایـش در انجـام

فعالیتهـای خوداشـتغالی باالتـر باشـد در نتیجـه گرایـش
فـرد بـرای خوداشـتغالی نیـز بیشـتر خواهـد بـود .رودریگـز

تأسـیس و راهانـدازی و در آنجـا سـعی شـود مراحـل اجـرا و راه
داده شـود تـا بـا ایـن عمـل خودکارآمـدی و توانایـی ذهنـی

دانشـجویان بهبـود یابد.
پی نوشت ها

1. Social Cognitive Career Theory
2. Social Cognitive Theory
3. Self-efficacy
4. Outcome Expectation
5. Perception of others’ behavior

)6. Social structural factors (support and barriers
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منبعها

بنــی عامریــان ،ل ،.زرافشــانی ،ك و رســتمی ،ف .)1390( .بررســی وضعیــت اشــتغال دانشآموختــگان رشــته ترویــج

و آمــوزش كشــاورزی :مطالعــه مــوردی دانشــكده كشــاورزی دانشــگاه رازی كرمانشــاه .نامــه آمــوزش عالــی ،دورهی جدیــد،

.31-44 :)16(4

بیگدلــی ،م ،.کرامتــی ،م و بــازرگان ،ع .)1391( .بررســی رابطــه بیــن رشــته تحصیلــی بــا وضعیــت اشــتغال

دانشآموختــگان دانشــکده روانشناســی و علــوم تربیتــی دانشــگاه تهــران .پژوهــش و برنامهریــزی در آمــوزش عالــی:)3(18 ،
.111-131

چراغــی ،ح ،.چراغــی ،ا و پورافــکاری ،ن .)1393( .بررســی تأثیــر وامهــای خوداشــتغالی بــر اشــتغال پایــدار مددجویــان

کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) شهرســتان آبدانــان .توســعه اجتماعــی (توســعه انســانی ســابق).203-216 :)2(9 ،

ســاکتی ،پ .)1380( .بررســی رابطــه ابعــاد اشــتغال در بخــش غیــر متشــکل (غیردولتــی) بــا ویژگیهــای فــردی ،رشــته

تحصیلــی و فعالیتهــای اقتصــادی دانــش آموختــگان شــاغل در اســتانهای جنوبــی کشــور .موسســه پژوهــش و برنامهریــزی
آمــوزش عالــی ،ویراســت اول.1 -138 .

ســواری ممبنــی ،آ .)1393( ،شناســایی ســازههای مؤثــر بــر گرایــش جوانــان روســتایی شهرســتان باغملــک نســبت بــه

اشــتغال در حرف ـهی کشــاورزی .پایاننامــه کارشناســی ارشــد .دانشــگاه کشــاورزی و منابــع طبیعــی رامیــن خوزســتان.

شــاهآبادی ،ا و خاتمــی ،ط .)1392( .بررســی عاملهــای مؤثــر بــر خوداشــتغالی در اقتصــاد ایــران .پژوهشهــای

اقتصــادی (رشــد و توســعه پایــدار).91 -109 :)1(13 ،

عربیــون ،ا ،.عبــد الــه زاده ،غ و ابوالقاســم ،ش .)1392( .بررســی و تحلیــل گرایــش بــه خوداشــتغالی در بیــن دانشــجویان

(مــورد دانشــگاه علــوم کشــاورزی و منابــع طبیعــی گــرگان) .تحقیقات اقتصــاد و توســعه کشــاورزی ایــران.581-591 :)4( 44 ،

غیاثــی ،ع .)1394( .بررســی رابطــه ســبکهای حــل مســأله و گرایــش بــه کارآفرینــی دانشــجویان (مطالعــه مــوردی:

دانشــجویان کشــاورزی و منابــع طبیعــی دانشــگاه زابــل) .توســعه کارآفرینــی.139 -158 :)1(8 ،

فرجامــی ،م .)1390( .بررســی عاملهــای مؤثــر بــر توســعه خوداشــتغالی پایــدار بیــن مددجویــان روســتایی کمیتــه

امــداد امــام خمینــی (ره) شهرســتان بیرجنــد .پایاننامــه کارشناســی ارشــد .دانشــکده کشــاورزی دانشــگاه بیرجنــد.

موحــدی ،ر و چرختابیــان ،ط .)1392( .تحلیــل زمینههــای خوداشــتغالی و اشــتغالزایی دروس تخصصــی رشــته

ترویــج و آمــوزش کشــاورزی .مجلــه علــوم ترویــج و آمــوزش کشــاورزی.145 -158 :)2(9 ،

نادری مهدیی ،ک .)1393( .راهنمای خوداشتغالی و کارآفرینی .همدان :انتشارات مصفای الوند.

نــوه ابراهیــم ،ع و تندســته ،ا .)1387( .مطالعــه شــاخصهای کارآفرینــی در بیــن دانــش آمــوزان ســال آ خــر سهشــاخه

نظــری ،فنــی حرفـهای و کاردانــش (مــدارس متوســطه شهرســتان گرمســار) .فصلنامــه رهبــری و مدیریــت آموزشــی .دانشــگاه
آزاد اســامی واحــد گرمســار.133-146 :)2(2 .

وطنخــواه ،ن و رضایــی مقــدم ،ک .)1394( .شــناخت روحیــه کارآفرینــی دانشــجویان :مــورد مطالعــه دانشــکده

کشــاورزی دانشــگاه شــیراز .مجلــه علــوم ترویــج و آمــوزش کشــاورزی.59-71 :)1(11 ،
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Abstract
One of the most important social issues in developing countries, especially Iran, Unemployment
University graduates in all academic disciplines, especially in agriculture there. Study aimed to identify
factors affecting the students to self-employment is in the agricultural sector. The research was applied,
and it was descriptive- correlation, in terms of controlling the variables, in which used a survey method.
Study population was all undergraduate students of Khuzestan Ramin Agriculture and Natural Resources University (N=942). Statistical sample was 304 students that determined by Krejcie and Morgan table
and a random sampling method was used to collect data from students using questionnaire. The face
validity of the questionnaire was confirmed by a panel of agricultural extension and education experts.
The reliability of the main scales of the questionnaires’ was examined by teta coefficients, which ranged
from 0.70 to 0.90, indicating the tool of study is reliable. SPSS24 and AMOS22 software were used to
analyze data. The results indicated that there was a significant positive correlation between Outcome
Expectation, Self-efficacy, Perception of other behavior and Social structural factors (support and barriers) with intention towards self-employment in the agricultural sector. The results also showed that the
variables of Outcome Expectation, Self-efficacy, Perception of other behavior and Social structural factors (support and barriers) has direct effects on the variable positive intention towards self-employment
in the agricultural sector. Collectively, these variables are capable predict 85 percent of the variability
intention towards self-employment in the agricultural sector.
Index Terms: Self-employment, unemployment, agriculture students, social cognitive career theory
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