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عامل های اثرگذار بر نیت...

عامل های اثرگذار بر نیت خود اشتغالی در میان دانشجویان کشاورزی 

و منابع طبیعی دانشگاه رامین خوزستان

مسعود یزدان پناه1، بهمن خسروی پور2، یوسف آزادی3

1- استادیار گروه ترویج و آموزش كشاورزی دانشگاه كشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
2- دانشیار گروه ترویج و آموزش كشاورزی دانشگاه كشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

3- دانشجوی كارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشگاه كشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده
ایران  جمله  از  توسعه،  حال  در  كشورهای  اجتماعی  چالش های  مهم ترین  از  دانشگاهی  دانش  آموختگان  بیكاری  امروزه 
بر  مؤثر  سازه های  شناسایی  پژوهش  این  هدف  دارد.  وجود  كشاورزی  رشته  ویژه  به  دانشگاهی  رشته های  همه  در  كه  است 
گرایش دانشجویان كشاورزی نسبت به خوداشتغالی می باشد. این بررسی به لحاظ هدف از نوع تحقیقات كاربردی و از لحاظ 
كنترل متغیرها از نوع توصیفی ـ همبستگی بوده كه به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه ی آماری این پژوهش، همه ی 
دانشجویان مقطع كارشناسی كشاورزی دانشگاه رامین خوزستان، ورودی سال های 1391 تا 1394 به شمار 942 نفر بود كه 304 
نفر از آنان بر پایه جدول كرجسی و مورگان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و از روش نمونه گیری تصادفی برای انتخاب 
تأیید  بود كه روایی صوری آن توسط متخصصان  ابزار گرد آوری اطالعات پرسشنامه ای محقق ساخت  بهره گرفته شد.  نمونه 
شد. پایایی پرسشنامه ها با ضریب های تتا بررسی شد كه بین 0/70 و 0/90 بود. برای تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS24 و 
AMOS22 بهره برده شد. نتایج پژوهش گویای همبستگی مثبت و معنی دار بین متغیرهای انتظارهای نتیجه، خودكارآمدی، 

درک رفتار دیگران و عامل های ساختار اجتماعی )حمایت ها  و بازدارنده ها( با متغیر گرایش نسبت به خوداشتغالی در بخش 
كشاورزی بود. همچنین نتایج مدل معادله های ساختاری نشان داد، متغیرهای انتظارهای نتیجه، خودكارآمدی، درک رفتار 
دیگران و عامل های ساختار اجتماعی )حمایت ها  و بازدارنده ها( دارای تأثیر مستقیم مثبت و معنی داری بر متغیر گرایش نسبت 
به خوداشتغالی می باشند. در مجموع این متغیرها می توانند، 85 درصد از تغییرپذیری متغیر گرایش نسبت به خوداشتغالی در 

بخش كشاورزی را پیش بینی كنند.    
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شماره 41، تابستان 1396

مقدمه
ــاز  ــود نی ــوی خ ــادی و معن ــای م ــع نیازه ــرای رف ــان ب انس
ــه  ــه طــور طبیعــی داشــتن حرف ــه یــک منبــع درآمــد دارد. ب ب
ــرای  ــوده و نیــاز اصلــی ب ــاز مــورد تأكیــد بشــر ب و شــغل از دیرب
حضــور در جامعــه و زندگــی اجتماعــی بــوده اســت )فرجامــی، 
1390(. بــا ایــن حــال اصلی تریــن چالش هــا و بحران هــای 
جامعه هــای امــروزی مســأله ی بیــكاری اســت )چراغــی و 
همــكاران، 1393 و بیگدلــی و همــكاران، 1391(. بیــكاری 
ــادی،  ــای اقتص ــدت جنبه ه ــه ش ــل، ب ــک معض ــوان ی ــه عن ب
قــرار  تأثیــر  تحــت  را  جامعــه  یــک  اجتماعــی  و  فرهنگــی 
ــای  ــر ج ــز ب ــی نی ــل جبران ــر قاب ــای غی ــی اثره ــد و گاه می ده

.)1387 تندســته،  و  )نوه ابراهیــم  می گــذارد. 
اكنون شـمار دانش  آموختگان دانشـگاهی در ایران به دلیل 
افزایـش تقاضـا برای آمـوزش عالی و توسـعه امكانات آموزشـی 
دسـتگاه های  سـویی  از  اسـت  افزایـش  حـال  در  روز  بـه  روز 
ایـن  بـه جـذب كلیـه  بـه آن هـا تـوان  دولتـی و مراكـز وابسـته 
مقولـه  اصـواًل   .)1380 )سـاكتی،  نیسـتند  دانش آموختـگان  
اصولی تریـن  و  مفیدتریـن  از  یكـی  مفیـد،  و  مولـد  اشـتغال 
راهكارهـا برای دسـتیابی به یك جامعه توسـعه یافته می باشـد؛ 
زیرا اشـتغال می تواند منشـأ بسـیاری از ارزش هـای اجتماعی، 

فـردی و هویت بخـش شـخصیت انسـانی باشـد.
از ســوی دیگــر، رشــد ســریع جهانــی شــدن، دگرگونی هــای 
جمعیتــی، تغییرپذیــری ســریع در زمینــه ی كار و توســعه 
ــای  ــا چالش ه ــان را ب ــورهای جه ــور، كش ــش مح ــاد دان اقتص
اقتصــادی- اجتماعــی فراوانــی رو بــه رو كــرده اســت )بنــی 
عامریــان و همــكاران، 1390(. بــه تجربــه ثابت شــده كــه بحران 
ــوری و  ــای ف ــه راه حل ه ــی آن ن ــای اجتماع ــكاری و پیامد ه بی
اخالقــی دارد و نــه محــو همــه جانبــه، یكپارچــه و كوتــاه مــدت 
در  تندســته، 1387(.  و  )نوه ابراهیــم  اســت  امكان پذیــر  آن 
راســتای خــروج از ایــن بحــران و یــا كاهــش بیــكاری و توســعه 
راه حل هــای  از  یكــی  خوداشــتغالی  شــغلی،  فعالیت هــای 
و   1392 چرختابیــان،  و  )موحــدی  می باشــد  مهــم  بســیار 
حجــازی و همــكاران، 2008(؛ بــه عبــارت دیگر، خوداشــتغالی 
ــردن  ــوار ك ــرای هم ــم ب ــكار مه ــوان دو راه ــه عن ــی ب و كارآفرین
ــرفت و  ــه پیش ــتیابی ب ــتای دس ــراد در راس ــت اف ــیر موفقی مس
ــس و وال،  ــت )جورجلی ــده اس ــوان ش ــد عن ــه درآم ــیدن ب رس
ــت  ــه ی موفقی ــتغالی الزم ــه خوداش ــش ب ــه گرای ــرا ك 2000( چ

ــت  ــای نوپاس ــب و كاره ــاز كس ــه آغ ــوط ب ــای مرب در فعالیت ه
ــش  ــتغالی در بخ ــت خوداش ــن عل ــه همی ــون، 1392( و ب )عربی
كشــاورزی را بــه عنــوان راهــی بــرای كمــک بــه انعطاف پذیــری 
بــازار كار و اشــتغال باالتــر كــه منجــر بــه كاهــش بیــكاری اســت، 

در نظــر گرفته انــد )گلوكــر و همــكاران، 2007(.
بـوده  مشـهود  جهـان  در  خوداشـتغالی  بـه  گرایـش  ظهـور 
و مـورد توجـه بیشـتر محققـان در سراسـر جهـان قـرار گرفتـه 
بـرای توسـعه بسـیار مهـم  اسـت. خوداشـتغالی و كارآفرینـی 
اسـت و ارتبـاط مثبتی با اشـتغال و تولید ثـروت دارد. به همین 
علـت خوداشـتغالی و كارآفرینی موجب افزایـش توجه دولت ها 

و سیاسـت گذاران شـده اسـت )ماسـیرا، 2009(.
خــود"  بــرای  "كار  اصطــالح  معــادل  خوداشــتغالی 
ــش  ــتغال در بخ ــی اش ــتغالی نوع ــن رو خوداش ــد. از ای می باش
ــوان  ــه ت ــكای ب ــا ات ــاغل ب ــرد ش ــه ف ــت ك ــری اس ــر مزد بگی غی
شــخصی، ابتــكار و خالقیــت خــود بــه كارهــای تولیــدی و 
ــاه آبادی و  ــردازد )ش ــد می پ ــب درآم ــه كس ــی و در نتیج خدمات

.)1392 خاتمــی، 
افـراد  بـرای  بنیایـن  مفهومـی  عنـوان  بـه  خوداشـتغالی، 
مشـغول بـه كار، بـرای خـود و نـه برای اشـخاص دیگـر و در یک 
و  )ماسـیرا، 2009(  می شـود  اسـتفاده  بلند مـدت  زمانـی  بـازه 
ایـن نـوع اشـتغال بـه تدریـج فـرد را بـرای ورود بـه فعالیت های 

.)1393 مهدیـی،  )نـادری  می سـازد  آمـاده  بزرگ تـر 
ــد  ــان می ده ــا نش ــاورزی برآورده ــش كش ــا بخ ــه ب در رابط
نیــاز بــازار كار كشــاورزی ســاالنه در نهایــت بــه 110 هــزار 
ــی  ــت در حال ــاورزی اس ــته های كش ــه از رش ــر دانش آموخت نف
كــه 230 هــزار نفــر هــر ســاله از رشــته های كشــاورزی در 
ــه  ــن پای ــر ای ــوند و ب ــه می ش ــور دانش آموخت ــگاه های كش دانش
ــكار  ــش بی ــن بخ ــگان ای ــد از دانش آموخت ــاله 52 درص ــر س ه
می ماننــد )وطن خــواه و رضایــی مقــدم، 1394(؛ نگرانــی در 
ــه  ــی از جمل ــه اشــتغال دانش آموختــگان  دانشــگاهی یك زمین
ــوط  ــث مرب ــه مباح ــان ب ــه محقق ــه توج ــت ك ــی اس چالش های
ــی،  ــت )غیاث ــرده اس ــب ك ــتغالی دجل ــی و خوداش ــه كارآفرین ب
ــی  ــرای جامعه های ــژه ب ــه وی ــتغالی ب ــوع خوداش 1394(. موض
ــم  ــی مه ــد موضوع ــد می توان ــی دارن ــكاری باالی ــزان بی ــه می ك

تلقــی شــود )شــاه آبادی و خاتمــی، 1392(. 
لــذا بــا توجــه بــه وضعیــت نامناســب دانش آموختــگان 
ــه  ــش ب ــن پژوه ــتغالی ای ــت خوداش ــاورزی و اهمی ــته كش رش
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ــگاه  ــجویان دانش ــش دانش ــر گرای ــر ب ــای مؤث ــی عامل ه بررس
كشــاورزی و منابــع طبیعــی رامیــن خوزســتان نســبت بــه 
خوداشــتغالی در بخــش كشــاورزی بــا اســتفاده از نظریه شــغلی 

شــناختی- اجتماعــی SCCT(1( پرداختــه می شــود.
نظریه شغلی شناختی- اجتماعی

عامل هـای  و  انسـان  رفتـار  بررسـی  روش هـای  از  یكـی 
مدل هـای  و  روانشناسـی  كاربـرد  آن،  كننـده  پیش بینـی 
اجتماعی- روانی اسـت. مدل هـا و نظریه های چندی برای درك 
رفتـار انسـان وجـود دارد ازجملـه: نظریـه شـناخت اجتماعی2 
همـكاران،  و  هانـت  و   1394 همـكاران،  و  )سـاالری  بنـدورا3 
معتبرتریـن  و  مرسـوم ترین  از  یكـی  نظریـه  ایـن   .)2016
مدل هـای مـورد بحـث در رابطـه بـا درک گرایش هـای  شـغلی و 
مقاصـد انتخاب شـغلی می باشـد )سـگال و همـكاران، 2002(؛ 
پیش بینـی  بـرای  توانمنـد  نظـری  چارچـوب  یـک  همچنیـن 
پایـداری رضایـت تحصیلی و پایداری گرایش های  دانشـجویان 
بـوده اسـت. یكـی از دالیلـی كه باعـث اسـتفاده گسـترده از این 
نظریـه شـده اسـت تمركز آن بـر متغیرهای شـناختی اجتماعی 
اسـت كـه قابـل تغییـر می باشـد )هانـت و همـكاران، 2016(.

نظریـه  در  ریشـه  اجتماعـی،  شـناختی-  شـغلی  نظریـه 
شـناختی اجتماعـی دارد )لیگـوری، 2012( و در اصـل توسـط 
بـا  پـس  آن  از  و  شـد  مطـرح   )1994( هاكـت  و  بـراون  لنـت، 
بررسـی های چنـدی در رشـته های مختلـف مـورد اثبـات قـرار 
گرفـت )باككـن و همـكاران، 2006(. ایـن نظریـه نشـان دهنـده 
اسـت  فرآیندهایـی  بـرای درک  نسـبت جدیـد  بـه  تالش هـای 
كـه بـا آن افـراد گرایش هـای، انتخـاب و دسـتیابی بـه سـطوح 
را شـكل  و شـغلی  آموزشـی  موفقیـت در حرفه هـای  مختلـف 
می دهنـد )لنـت، 2000(. بـا این حال، اسـتفاده از مـدل نظریه 
شـغلی شـناختی- اجتماعـی بـرای تصمیم گیری خوداشـتغالی 
بررسـی نشـده اسـت. بـا ایـن وجـود، اسـتفاده از نظریه شـغلی 
شـناختی- اجتماعی ممكن اسـت توانایی پیش بینـی گرایش و 
اهداف برای خوداشـتغالی )مانند انتخاب شـغلی( را آسـانگری 

كنـد )سـگال و همـكاران، 2002(.
همـكاران،  و  )لنـت  اجتماعـی  شـناختی-  شـغلی  نظریـه 
ِادراک  منظـور  بـه  جامـع،  مفهومـِی  چارچـوب  یـک   ،)1994
شـكل گیرِی گرایش شـغلی، انتخاِب شـغل و عملكـرِد تحصیلی 
یا شـغلی می باشـد )سـاب و تـوكار ، 2005( كه بـه خودكارآمدی 
و انتظارهـای نتیجـه مرتبط اسـت؛ به عبارت دیگـر، این نظریه 

یـک چارچوب مناسـب بـرای درِک فرآیندهایی اسـت كه با آن، 
گرایـش افـراد و انتخاب هـای آنـان در رابطه با فعالیت شـغلی را 
فراهـم می كنـد )لنت و همـكاران، 1994(. به طـوری كه یكی از 
مدل هـای پذیرفتـه شـده و تأیید شـده ای اسـت كه در پیشـینه 
پژوهش هـای شـغلی )بـرای درک گرایـش شـغلی و هدف هـای 
آن( مـورد بحث قرار گرفته اسـت )سـگال و همـكاران، 2002(. 
مؤلفه هـای اصلـی نظریـه شـغلی شـناختی- اجتماعـی كـه بـر 
نظریـه شـناختی اجتماعـِی بنـدورا )1986( مبتنـی می باشـد 
اسـت  نتیجـه  انتظارهـای  و  خودكارآمـدی  سـازه های  شـامل 

)دیگلمـان و سـابیچ، 2001 و كامینگـز، 2008(.
گرایـش در ایـن نظریـه بـه عنـوان مشـاركت در فعالیت هـای 
بـرای  فـرد  اراده  یـا  اسـت  هـدف  داشـتن  بـا  همـراه  هدفمنـد 
درگیـر شـدن و انجـام فعالیت هـای معیـن تعریـف شـده اسـت 
و نقـش بسـیار مهمـی در انگیـزش بـرای انتخـاب و رفتـار دارد 
)سـواری، 1393(. گرایـش بـه كارآفرینـی و خوداشـتغالی یكی 
از پیش شـرط های اصلـی توسـعه ی كارآفرینـی و خوداشـتغالی 
بـه شـمار می آیـد و متأثـر از عامل هـای گوناگون روان شـناختی 
غیاثـی  از  نقـل  بـه   )2010( كوراتكـو   .)1394 )غیاثـی،  اسـت 
)1394( بیـان كـرده كـه گرایـش بـه كارآفرینـی و خوداشـتغالی 
اشـاره بـه گرایش یـک فرد یا سـازمان برای پذیرفتن و اسـتفاده 
از فرصت هـای جدیـد و همچنین مسـئولیت پذیری برای ایجاد 

تغییـری خالقانـه دارد.
خودكارآمــدی4 یكــی دیگــر از متغیرهــای كلیــدی در نظریــه 
شــغلی شــناختی- اجتماعــی بــوده و بــه عنــوان میــزان عملكرد 
فــرد در انجــام یــک رفتــار ســاده یــا دشــوار یــا اعتمــاد بــه نفــس 
ــا توانایی هایــش در انجــام یــک رفتــار تعریــف  فــرد در رابطــه ب
كامینگــز،  و   2015 همــكاران،  و  )یزدان پنــاه  اســت  شــده 
2008(. بــه عبــارت دیگــر خودكارآمــدی بــه عنــوان یــک خــود 
 ارزیابــی از توانایی هــای فــرد، بــه منظــور تكمیــل یــک كار 
ــا  ــت و ی ــی از موفقی ــطح معین ــک س ــه ی ــیدن ب ــا رس ــاص و ی خ
عملكــرد، )دیگلمــان و ســابیچ، 2001( یــا باورهایــی كــه باعــث 
تحریــک انگیــزه، منابــع شــناختی و دوره هــای عمــل می شــود، 
ــكاران،  ــگال و هم ــوری، 2012 و س ــت )لیگ ــده اس ــف ش تعری

 .)2002
بـه  اعتمـاد  خودكارآمـدی،  از  منظـور  پژوهـش  ایـن  در 
نفـس فـرد در رابطـه بـا مهارت هـا یـا توانایی هایـش نسـبت بـه 
خوداشـتغالی در بخـش كشـاورزی می باشـد. متغیـر دیگـر این 

عامل های اثرگذار بر نیت...
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شماره 41، تابستان 1396

نظریـه، انتظارهـای نتیجـه5 اسـت. نظریـه شـغلی شـناختی- 
اجتماعـی بیان می كنـد انتظارهـای نتیجه از عامل هـای مهم و 
تعییـن كننـده گرایـش شـغلی و هدف  هـای می باشـد )دیگلمان 

و سـابیچ، 2001(. 
انتظارهـای نتیجـه باورها یا نقطه نظرات یک شـخص راجع 
بـه نتایـج یـا پیامدهـای ناشـی از اقدام هـای خـاص و پاسـخ بـه 
ایـن پرسـش، "اگر من ایـن كار را انجام دهم، چـه پیش خواهد 
آمـد؟ " اسـت )پناكالوو و همـكاران، 2016؛ آتـادرو و همكاران، 
2015 و باككـن و همـكاران، 2006( ایـن در حالـی اسـت كـه 
خودكارآمدی به دنبال پاسـخ با این پرسـش اسـت  آیا من قادر 
به انجام آن كار هسـتم؟ می باشـد )سـگال و همـكاران، 2002 و 
باككـن و همـكاران، 2006(. نتیجـه ی انتظارهـا یـا انتظارهـای 
پیامـد بـه باورهـای فـرد دربـاره ی شـرایط آتـی زندگـی خـود و 
پیش بینـی این كـه چه رویدادهـای مثبت و منفـی در آینده رخ 

خواهـد داد برمی گـردد )سـواری ممبنـی، 1393(.
شــغلی  نظریــه  بــه  شــده  اضافــه  ســازه های  دیگــر  از 
شــناختی- اجتماعــی می تــوان درک رفتــار دیگــران را نــام بــرد. 
ــه تنهــا از آموزه هــای شــخصی خــود  ــراد ن بدیــن معنــی كــه اف
یــاد می گیرنــد، بلكــه از راه تماشــای درک رفتــار و نتایــج رفتــار 
ــت  ــه ذهنی ــاره دارد ب ــن اش ــد؛ همچنی ــز می آموزن ــران نی دیگ
فــرد نســبت بــه اینكــه چقــدر دیگــران )افــراد مهــم در زندگــی( 
آن رفتــار خــاص را انجــام می دهنــد )ســواری ممبنــی، 1393؛ 

یزدان پنــاه و همــكاران، 2015(. 
)حمایت هــا   اجتماعــی  ســاختار  عامل هــای  متغیــر 
نقــش  كــه  اســت  مهمــی  ســازه  دیگــر  بازدارنده هــا(6،  و 
)پناكالــوو  دارد  خوداشــتغالی  بــه  گرایــش  بــر  تأثیرگــذاری 
كــه  تســهیالتی  و  محدودیت هــا  بــه  و   )2016 همــكاران،  و 
ــد آن  ــدی و رش ــاس خودكارآم ــرای احس ــط، ب ــا محی ــت ی باف
ــاره  ــد، اش ــاد می كن ــخصی ایج ــای ش ــه هدف ه ــیدن ب ــا رس ی
تحقیقــات  مثــال  بــرای   .)1393 ممبنــی،  )ســواری  دارد 
ــع،  ــن و موان ــت والدی ــت ِادراک حمای ــان داده اس ــته نش گذش
باورهــای  و  دانشــجویان  شــغلی  توســعه  در  مهمــی  نقــش 
همــكاران،  و  )پناكالــوو  می كنــد  ایفــا  آنــان  خودكارآمــدی 
ــتقیم  ــور مس ــه ط ــر دو ب ــا ه ــا و بازدارنده ه 2016(. حمایت ه
ــر  ــت تأثی ــراد را تح ــداف اف ــر اه ــای دیگ ــا راه  كاره ــد ب می توانن

قــرار دهنــد )ســواری ممبنــی، 1393(.

روش شناسی
ایـن پژوهـش از جهـت هـدف، كاربـردی و از لحـاظ روش 
زمـره  در  و  پیمایشـی  تحقیقــات  نــوع  از  داده هــا  گــردآوری 
تحقیقـات میدانـی بـه شـمار می آیـد و از جهـت ارتبـاط بیـن 
متغیرهـای تحقیـق از نوع همبسـتگی اسـت. جامعـه ی آماری 
پژوهش شـامل همه ی دانشـجویان مقطع كارشناسـی دانشگاه 
كشـاورزی و منابـع طبیعی رامین خوزسـتان ورودی سـال های 
1391 تـا 1394 بـه شـمار 942 نفـر در سـال تحصیلـی 1395- 
1394 بـوده اسـت. بـر پایـه جـدول كرجسـی و مـورگان حجـم 
نمونـه 304 نفـر بـرآورد شـد و بـه ایـن منظـور از شـیوه ی نمونـه 

گیـری تصادفـی اسـتفاده شـد.
 ابــزار ایــن پژوهــش پرسشــنامه ای محقــق ســاخت متشــكل 
از چنــد بخــش شــامل ویژگی هــای فــردی و اجتماعــی، 15 
گویــه بــرای ســنجش متغیــر انتظارهــای نتیجــه، 5 گویــه بــرای 
ســنجش متغیــر خودكارآمــدی، 7 گویــه بــرای ســنجش متغیــر 
ــای  ــر عامل ه ــه متغی ــوط ب ــه مرب ــران، 5 گوی ــار دیگ درک رفت
گویــه   5 و  بازدارنده هــا(  و  )حمایت هــا   اجتماعــی  ســاختار 
ــت  ــادآوری اس ــه ی ــد. الزم ب ــش بودن ــر گرای ــه متغی ــوط ب مرب
ــش  ــنامه پژوه ــای پرسش ــه ی گویه ه ــنجش هم ــور س ــه منظ ب
ــه معنــای بســیار  ــه طیــف پنــج گزینــه ای لیكــرت از 1 ب ــر پای ب

ــه معنــای بســیار موافقــم تنظیــم شــد.  ــا 5 ب مخالفــم ت
 در ایــن راســتا، روایــی پرسشــنامه بــر پایــه نظــر متخصصان 
گــروه ترویــج و آمــوزش كشــاورزی تأییــد شــد. بــه منظــور 
تعییــن پایایــی پرسشــنامه، 30 پرسشــنامه در جامعــه آمــاری 
)جــدول  شــد  گــردآوری  و  توزیــع  دانشــگاه(  ورودی  )یــک 
1(. تجزیــه و تحلیــل داده هــای پژوهــش در دو ســطح آمــار 

نگاره1- مدل تئوری شغلی شناختی- اجتماعی

گرایش

انتظارات نتیجه

درک رفتار دیگران

خودكارآمدی

عوامل ساختار اجتماعی
)حمایت ها وبازدارنده ها(
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توصیفــی و اســتنباطی بــه منظــور شناســایی ســازه های مؤثــر 
بــر گرایــش بــه خوداشــتغالی در بیــن دانشــجویان بــا اســتفاده 
از نرم افزارهــای SPSSversion24 و AMOSversion22 انجــام شــد.

یافته ها
بنـا بـر نتایــج بـه دســت آمــده از آمـار توصیفـی، میانگیـن 
سـنی پاسـخگویان 22/56 سـال بـا انحـراف معیـار 2/84 سـال 
بـود. 133 نفـر )43/7 درصـد( از پاسـخگویان مـرد و 171 نفـر 
)56/3 درصـد( زن بودنـد. از نظـر میـزان عالقه بـه كار در بخش 
غیردولتـی 62 نفـر )20/4 درصد( در سـطح خیلی زیـاد، 72 نفر 
)23/7 درصـد( در سـطح زیـاد، 93 نفـر )30/6 درصد( در سـطح 
متوسـط، 31 نفـر )10/2 درصـد( در سـطح كـم و 38 نفـر )12/5 

درصـد( در سـطح خیلـی كـم بـه كار در بخـش غیردولتـی عالقه 
بـه كار در بخـش  از نظـر میـزان عالقـه  داشـته اند. همچنیـن 
دولتـی 51 نفـر )16/8 درصـد( در سـطح خیلـی زیـاد، 55 نفـر 
)18/1 درصد( در سـطح زیاد، 104 نفر )34/2 درصد( در سـطح 
متوسـط، 29 نفـر )9/5 درصـد( در سـطح كـم و 58 نفـر )19/1 
درصـد( در سـطح خیلـی كـم بـه كار در بخـش دولتـی عالقـه 

داشـته اند.
آمار استنباطی

آزمون مقایسه میانگین
نتایــج جــدول 2 مقایســه میانگیــن متغیرهــای گرایــش 
ــه خوداشــتغالی، انتظارهــای نتیجــه، خودكارآمــدی  نســبت ب
و درک رفتــار دیگــران بــا آزمــون t بــا نمونه هــای مســتقل 
تفــاوت معنــی داری را بیــن دو گــروه زنــان و مــردان نشــان 
ــه  ــبت ب ــتری نس ــش بیش ــردان گرای ــه م ــن پای ــر ای ــد. ب می ده
خوداشــتغالی در بخــش كشــاورزی نســبت بــه زنــان داشــتند. 
نتایــج جــدول 3 مقایســه میانگیــن متغیرهــای گرایــش نســبت 
ــدی، درک  ــه، خودكارآم ــای نتیج ــتغالی، انتظاره ــه خوداش ب
ــا   ــی )حمایت ه ــاختار اجتماع ــای س ــران و عامل ه ــار دیگ رفت
و بازدارنده هــا( بــا آزمــون كروســكال والیس بــا نمونه هــای 
مســتقل تفــاوت معنــی داری را بیــن چهار گــروه ســال تحصیلی 

نشــان می دهــد. 

جدول1- ضریب تتا و   گویه ها برای متغیرهای پژوهش

ردیف
 

متغیرهای مستقل

متغیر وابسته

متغیر ها
 

انتظارهای نتیجه
خودكارآمدی

درک رفتار دیگران
عامل های ساختار اجتماعی

)حمایت ها  و بازدارنده ها(
گرایش

شمار گویه

15
5
7
5

5

ضریب تتا

0/90
0/70
0/80
0/75

0/87

جدول2- آزمون مقایسه میانگین متغیر های پژوهش بر حسب جنسیت 

متغیرها

 
گرایش نسبت به خوداشتغالی

انتظارهای نتیجه

خودكارآمدی

درک رفتار دیگران

عامل های ساختار اجتماعی
)حمایت ها  و بازدارنده ها(

مرد

15/28
n=133
46/21
n=133
14/69
n=133
20/53
n=133
14/40
n=133

زن

13/75
n=164
43/29
n=164
13/70
n=164
18/30
n=164
13/54
n=164

مرد

4/44

10/46

4/05

5/18

3/92

درجه 
آزادی

294/94

292/52

295

293/78

295

سطح معنی داری

0/008**

0/025**

0/034**

0/001**

0/083

زن

41/5

11/77

3/97

5/99

4/45

t  آماره

2/67

2/26

2/13

3/45

1/74

انحراف معیارمیانگین

** معنی داری در سطح یک صدم
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جدول3- مقایسه میانگین متغیرهای پژوهش نسبت به خوداشتغالی در بخش كشاورزی بر حسب متغیر سال  

متغیر

گرایش نسبت به خوداشتغالی

انتظارهای نتیجه

خودكارآمدی

عامل های ساختار اجتماعی
)حمایت ها  و بازدارنده ها(

درک رفتار دیگران

سطح

سال اول
سال دوم
سال سوم

سال چهارم
سال اول
سال دوم
سال سوم

سال چهارم
سال اول
سال دوم
سال سوم

سال چهارم
سال اول
سال دوم
سال سوم

سال چهارم
سال اول
سال دوم
سال سوم

سال چهارم

فراوانی

147
24
49
56

147
24
49
56

147
24
49
56

147
24
49
56

147
24
49
56

میانگین رتبه ای

121/09
149/94
175/02
147/34
122/45
143/71
173/14
148/09
128/61
152/81
170/12
130/67
130/38
143/60
166/77
132/89
124/76
149/77
178/44
134/80

سطح معنی داری

0/0001**

0/001**

0/010**

0/044*

0/001**

درجه آزادی

3

3

3

3

3

کای اسکویر

18/496

16/105

11/324

8/088

17/199

** معنی داری در سطح یک صدم    * معنی داری در سطح پنج صدم

به منظور بررسی رابطه همبستگی بین متغیر های مستقل 
بخش  در  خوداشتغالی  به  نسبت  گرایش  متغیر  با  پژوهش 
ضریب  از  متغیر ها،  سنجش  سطح  به  توجه  با  كشاورزی، 
از   3 جدول  نتایج  بنابر  شد.  استفاده  كندال  همبستگی 
نتیجه  انتظارهای  متغیرهای  شده،  بررسی  متغیر های  بین 
دیگران  رفتار  درک   ،)r=0/460( خودكارآمدی   ،)r=0/559(
و  )حمایت ها   اجتماعی  ساختار  عامل های  و   )r=0/499(
معنی داری  و  مثبت  رابطه  دارای   )r=0/470( بازدارنده ها( 
كشاورزی  بخش  در  خوداشتغالی  به  نسبت  گرایش  متغیر  با 

می باشند.
افـزار  نـرم  از  اسـتفاده  بـا  سـاختاری  معادله هـای  مـدل  از 
امـوس 20، بـه منظـور تحلیـل رابطـه بیـن متغیر هـای نظریـه 
شـغلی شـناختی- اجتماعی استفاده شـد. آزمون تحلیل مسیر 
شـامل بـرآورد تناسـب مدل و مسـیر عامل مشـترک می باشـد. 
بـرازش كلـی مـدل با اسـتفاده از انواع سـنجش نیكویـی برازش 
انجام شـد. نخسـتین معیار به منظـور برازش مـدل آزمون كای 

اسـكور اسـت. اگر یـک مدل برازش كافـی را فراهم كنـد، انتظار 
مـی رود كـه مقدار كای اسـكور كوچـک و p-value غیر معنی دار 
آغـاز،  در  منظـور  بدیـن   .)2016 همـكاران،  و  )هانـت  باشـد 
رابطـه ی بیـن متغیرها در چارچوب نظری تحقیق بررسـی شـد 
و سـپس بـا توجـه بـه مراتـب بـاال، كای اسـكور، درجـه آزادی و 

تقریـب ریشـه میانگیـن مربع خطا محاسـبه شـد.

جدول4- همبستگی بین متغیرهای پژوهش

متغیر

آزمون
 

انتظارهای نتیجه
خودكارآمدی

درک رفتار دیگران
عامل های ساختار اجتماعی

)حمایت ها  و بازدارنده ها(

ضریب همبستگی
 

0/559**
0/460**
0/499**
0/477**

گرایش به خوداشتغالی

معنی داری

0/001
0/001
0/001
0/001

تعداد

301
301
300
300

** معنی داری در سطح یک صدم
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 (df=619 , RMSEA= 0/081,  χ2=1851/415 )
تحلیـل مسـیر )سـاختاری( عامل هـای  مـدل  نـگاره ی 2، 
مؤثـر بر گرایش دانشـجویان نسـبت بـه خوداشـتغالی در بخش 
كشـاورزی را نشـان می دهـد. نتایـج نشـان می دهـد كـه همه ی 
مسـیرهای موجـود در مـدل معنی دار بودنـد. به عبـارت دیگر، 
عامل های مؤثر بر گرایش دانشـجویان نسـبت به خوداشـتغالی 
در بخـش كشـاورزی شـامل چهـار مـورد انتظارهـای نتیجـه، 
سـاختار  عامل هـای  و  دیگـران  رفتـار  درک  خودكارآمـدی، 

می باشـد. بازدارنده هـا(  و  )حمایت هـا   اجتماعـی 
در ارتبـاط با تأثیر متغیرهـای پژوهش بر روی متغیر گرایش 
بیـان  بـه خوداشـتغالی در بخـش كشـاورزی می تـوان  نسـبت 
 ،)P<0.0001, β=0.382( نمود، متغیرهـای انتظارهای نتیجـه

دیگـران  رفتـار  درک   ،  )P<0.007, β= 0.224(خودكارآمـدی
اجتماعـی  سـاختار  عامل هـای  و   )P<0.050, β= 0.123(
دارای    )P<0.005, β= 0.309()بازدارنده هـا و  )حمایت هـا  
تأثیـر مسـتقیم مثبـت و معنـی داری بـر متغیـر گرایـش نسـبت 
بـه خوداشـتغالی در بخـش كشـاورزی بودنـد. بخـش عمـده ای 
از تغیرپذیـری متغیـر گرایش نسـبت به خوداشـتغالی در بخش 
 P<0.0001,( نتیجـه   انتظارهـای  متغیـر  توسـط  كشـاورزی 
β=0.382( تعییـن شـده اسـت. متغیرهای انتظارهـای نتیجه، 
سـاختار  عامل هـای  و  دیگـران  رفتـار  درک  خودكارآمـدی، 
اجتماعـی )حمایت هـا  و بازدارنده هـا( در مجمـوع توانسـته اند، 
85 درصد از تغییرپذیری متغیر گرایش نسـبت به خوداشتغالی 

در بخـش كشـاورزی را پیش بینـی كنـد.

 .کندبینی کشاورزی را پیشنسبت به خوداشتغالی در بخش  گرایشتغیر م
  

 
 

 
 یاجتماع -یشناخت یشغل یهنظر یرهایمتغ ینب یرمس یلتحل هایضریبو  یهای ساختارمدل معادله -2شکل

 
 گیریو نتیجه بحث

های مهم بخش کشاورزی به عنوان یکی از بخش
را که باشد چدر اقتصاد کشور ایران مطرح می

اهمیت به سزایی در توسعه کشور دارد. با توجه به 
جمعیت زیاد دانشجویان بخش کشاورزی و 

چالش و یک وضعیت نامناسب اشتغال آنان که 
ی ایران )به بزرگ برای جامعه بحران اجتماعی

ضمن  باشد،و دولت می قشر تحصیل کرده( ویژه
اینکه ایجاد شغل و بهبود وضعیت اشتغال 

های عمده دولت است یکی از نگرانیدانشجویان 
در چنین شرایطی  اهمیت به سزایی است. دارای

از کسب و کارهای کوچک،  راهتغالی از امر خوداش
چالش به منظور کاهش این  یهاحلراه ینترمهم

توجه به  بنابراین. باشدیم و بحران اجتماعی
ث خوداشتغالی ارتباط با بحدانشجویان در  گرایش

لذا، در این پژوهش شود، نمایان می پیش از پیش
به منظور  اجتماعی -شغلی شناختینظریه از 

دانشجویان نسبت  گرایشبر  مؤثرهای بررسی سازه
های این یافته بنابر. استفاده شدبه خوداشتغالی 
 انتظارهای که بین متغیرهای شدپژوهش مشخص 

و  یگراندرک رفتار د ی،خودکارآمد یجه،نت
و  هایتحما) یاجتماع ساختار هایعامل

رابطه  به خوداشتغالی گرایشبا متغیر  (هابازدارنده
 .مثبت و مستقیم وجود دارد

 یجهنت انتظارهای ینپژوهش، ب ینا هاییافتهبر بنا
 یدر بخش کشاورز یبه خوداشتغال گرایشو 

 ایگونهوجود دارد. به  دارییمثبت و معن یرابطه
 فرد هاینظرنقطه یا  هاباور یزانکه هر اندازه م
 هایاقدامناشی از  پیامدهاییا  راجع به نتایج

های خوداشتغالی ی همانند انجام فعالیتخاص

نگاره2- مدل معادله های ساختاری و ضریب های تحلیل مسیر بین متغیرهای نظریه شغلی شناختی- اجتماعی

بحث و نتیجه گیری
در  مهـم  بخش هـای  از  یكـی  عنـوان  بـه  كشـاورزی  بخـش 
اقتصـاد كشـور ایران مطرح می باشـد چـرا كه اهمیت به سـزایی 

در توسـعه كشـور دارد. بـا توجـه بـه جمعیـت زیاد دانشـجویان 
بخـش كشـاورزی و وضعیـت نامناسـب اشـتغال آنـان كـه یـک 
چالـش و بحـران اجتماعی بـزرگ برای جامعه ی ایـران )به ویژه 

عامل های اثرگذار بر نیت...
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قشـر تحصیـل كـرده( و دولـت می باشـد، ضمـن اینكـه ایجـاد 
شـغل و بهبود وضعیت اشتغال دانشـجویان یكی از نگرانی های 
عمـده دولـت اسـت دارای اهمیـت بـه سـزایی اسـت. در چنین 
شـرایطی امـر خوداشـتغالی از راه كسـب و كارهـای كوچـک، از 
مهم تریـن راه حل هـای بـه منظـور كاهـش ایـن چالـش و بحران 
اجتماعـی می باشـد. بنابرایـن توجه بـه گرایش دانشـجویان در 
ارتبـاط بـا بحـث خوداشـتغالی پیش از پیـش نمایان می شـود، 
لـذا، در ایـن پژوهـش از نظریـه شـغلی شـناختی- اجتماعـی 
دانشـجویان  گرایـش  بـر  مؤثـر  سـازه های  بررسـی  منظـور  بـه 
نسـبت بـه خوداشـتغالی اسـتفاده شـد. بنابـر یافته هـای ایـن 
پژوهـش مشـخص شـد كه بیـن متغیرهـای انتظارهـای نتیجه، 
سـاختار  عامل هـای  و  دیگـران  رفتـار  درک  خودكارآمـدی، 
بـه  گرایـش  متغیـر  بـا  بازدارنده هـا(  و  )حمایت هـا   اجتماعـی 

خوداشـتغالی رابطـه مثبـت و مسـتقیم وجـود دارد.
بنابـر یافته هـای ایـن پژوهـش، بیـن انتظارهـای نتیجـه و 
گرایـش بـه خوداشـتغالی در بخش كشـاورزی رابطـه ی مثبت و 
معنـی داری وجـود دارد. بـه گونه ای كه هـر اندازه میـزان باورها 
یـا نقطـه نظر هـای فـرد راجـع بـه نتایـج یـا پیامدهـای ناشـی از 
اقدام هـای خاصـی هماننـد انجـام فعالیت هـای خوداشـتغالی 
بیشـتر باشـد در نتیجه فرد گرایش بیشـتری برای خوداشتغالی 
در بخـش كشـاورزی خواهـد داشـت. از ایـن رو می تـوان چنین 
نسـبت  بـاال  نتیجـه  انتظارهـای  بـا  افـراد  كـه  نمـود  برداشـت 
خوداشـتغالی در بخـش كشـاورزی، گرایـش بیشـتری نسـبت 
بـه انجـام فعالیت هـای خوداشـتغاالنه در ایـن بخـش دارند این 
بالنكـو25  و  نتایـج رودریگـز24 و همـكاران )2015(  بـا  یافتـه 
می باشـد  راسـتا  هـم   )2002( همـكاران  و  سـگال  و   )2011(
خودكارآمـدی دیگـر متغیـر مهمی اسـت كـه در ایـن پژوهش بر 
نقـش آن در گرایش به خوداشـتغالی در بخش كشـاورزی تأكید 
شـد چـرا كـه از عامل هـای مهـم تأثیرگـذار بـر گرایـش فـرد بـه 

می باشـد.  خوداشـتغالی 
و  مثبـت  رابطـه  وجـود  گویـای  پژوهـش  ایـن  نتایـج 
در  خوداشـتغالی  بـه  گرایـش  و  خودكارآمـدی  بیـن  معنـی دار 
انـدازه میـزان  بـه عبـارت دیگـر هـر  بخـش كشـاورزی اسـت. 
خوداشـتغالی  فعالیت هـای   انجـام  در  دانشـجویان  عملكـرد 
یـا اعتمـاد بـه نفـس فـرد در رابطـه بـا توانایی هایـش در انجـام 
گرایـش  نتیجـه  در  باشـد  باالتـر  خوداشـتغالی  فعالیت هـای 
رودریگـز  بـود.  خواهـد  بیشـتر  نیـز  خوداشـتغالی  بـرای  فـرد 

همـكاران  و  سـگال  و   )2011( بالنكـو  و   )2015( همـكاران  و 
)2002( در پژوهـش خـود بـه نتیجـه هماننـدی دسـت یافتند. 
همچنیـن نتایج نشـان داد متغیر عامل های سـاختار اجتماعی 
)حمایت هـا  و بازدارنده هـا( بـا متغیـر گرایـش دانشـجو نسـبت 
بـه خوداشـتغالی دارای رابطـه مثبـت می باشـد كه ایـن یافته با 
نتیجـه پژوهـش رودریگز و همـكاران )2015( همخوانـی دارد.
نتایج تجزیه و تحلیل مدل معادله های ساختاری نشان داد، 
متغیرهای انتظارهای نتیجه، خودكارآمدی، درک رفتار دیگران 
و عامل های ساختار اجتماعی )حمایت ها  و بازدارنده ها( تأثیر 
دارد  خوداشتغالی  به  گرایش  بر  معنی داری  و  مثبت  مستقیم 
به  نسبت  )گرایش  وابسته  متغیر  تغییرپذیری  از  درصد   85 و 

خوداشتغالی در بخش كشاورزی( را تبیین می كنند.
پیشـنهادهای زیـر بـر مبنـای نتایـج و یافته هـای پــژوهش 
بــوده و امیـد مـی رود توجـه بـه آن هـا تأثیـر مثبتــی در بهبــود 
وضــعیت گرایـش دانشـجویان به امـر خوداشـتغالی و در نتیجه 

توســعه پایدار كــشاورزی كشـور بگـذارد.
بـا توجه بـه تأثیرگذاری متغیـر انتظارهای نتیجـه بر گرایش 
افـراد  از  دارد  ضـرورت  خوداشـتغالی  بـه  نسـبت  دانشـجویان 
موفـق در زمینـه خوداشـتغالی بـه منظـور بیان سـودمندی ها و 
برتری هـای امـر خوداشـتغالی و آشـنایی بیشـتر دانشـجویان با 
پیامدهـای مالی )ماننـد پول( و اجتماعی )گسـترش روابط بین 
فـردی( فعالیت هـای خوداشـتغالی بـه صورت حضـوری دعوت 
بـه عمـل آید. بـا توجـه بـه تأثیرگـذاری متغیـر خودكارآمدی بر 
گرایـش دانشـجویان نسـبت بـه خوداشـتغالی تأكید می شـود با 
تخصیـص اعتبارات و تسـهیالت كافـی یک مركز خوداشـتغالی 
تأسـیس و راه انـدازی و در آنجـا سـعی شـود مراحـل اجـرا و راه  
انـدازی فعالیت هـای خوداشـتغالی بـه صـورت عملـی آمـوزش 
ذهنـی  توانایـی  و  خودكارآمـدی  عمـل  ایـن  بـا  تـا  شـود  داده 

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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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 Resourc-
es 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 barri-
ers) 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 fac-
tors (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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