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 یدهچك

دانشگاه  يكشاورز یاندرسی دانشجو ةبرناماشتغال در  يتقابل بررسی وضعيتاین تحقيق  یهدف كل

 یاندانشجو از نفر 1491پژوهش شامل  ینا يآمار ة. جامعگرفتانجام  يمایشیروش پ اكه ب استتهران 

صورت ها به از بين آن .دانشگاه تهران است يعیو منابع طب يكشاورز یسپرد يلیتكم يالتمقطع تحص

 يق)با استفاده از جدول مورگان( انتخاب شدند. ابزار تحق نفر 310تصادفی و با رعایت انتساب متناسب 

مورد مطالعه بود. روایی پرسشنامه براساس  يهاسازه يريگاندازه يمختلف برا يهااي با قسمتپرسشنامه

از  يزن یاییتعيين پا برايد. شیيد أتدانشگاه تهران  يو آموزش كشاورز یجترو ةرشت انادتنظر جمعی از اس

مورد  يدارد. روش آمار یمناسب یاییپاابزار نشان داد  81/0مقدار آلفاي كرونباخ استفاده شد كه مقدار 

كلی كاربرد تحليل  ةنتيجبود.  17 ةنسخ SPSSافزار مورد استفاده و نرم یونكان یهمبستگ يلاستفاده تحل

 یدرس ةاشتغال در برنام يتقابل یمختلف مورد بررس يهالفهؤم يتهمبستگی كانونی نشان داد وضع

 ةتوسع يها ها شد و مهارت در آن يکآكادم يها است كه تنها سبب رشد مهارت ياگونهبه یاندانشجو

دهند. در یمنشان  يجار يترا در وضع یروند نزول زمينه یندر ا يفرد ةتوسع يها مهارتو وكار  كسب

 د.وش میپيشنهادهایی براي بهبود وضعيت قابليت اشتغال دانشجویان ارائه  ،انتهاي مقاله
 

 يها مهارتاشتغال،  يتقابلدانشگاه تهران،  يكشاورز یاندانشجو ی،درس ةبرنام :یدیکل های هواژ

 وكار.كسب ةتوسع يها مهارت ي،فرد ةمهارت توسع يک،آكادم

 

 مقدمه
عالي كشور   ها و مراكز آموزش آموختگان دانشگاهدانشجذب 
هايي است كه  و ويژگيها  كار منوط به داشتن توانايي در بازار

در طول دوران تحصيل در دانشگاه ايجاد  دباي ها  بخشي از آن
هاي  تناسب بين فرايندها و برنامه بودنرسد د. به نظر ميشو

ها و  ها با مهارت هاي تحصيلي موجود در دانشگاهدرسي رشته
ودن نبترين عامل موفق كار، مهم هاي مورد نياز بازار توانايي
در آنچه را زي ،ختگان در كاريابي و اشتغال استآمو دانش

 شود، قابليت اجرا در بازار ها به دانشجويان آموخته مي دانشگاه
روني كه برخي از عوامل بي هرچندكار موجود كشور ندارد. 

عالي است نيز بر  فعاليت و كنترل نظام آموزش ةخارج از حوز
ترين  ي دارند، عمدهثير بسزايأآموختگان ت ال دانشاشتغ ةنحو

بودن كيفيت علمي دليل اين موضوع را بايد در پايين
 .((Shafeghat & Veysi, 2002 جو كردو دانشجويان جست

نظام  يها پذيرترين بخش يکي از آسيب ،در اين بين
كه با مشکل  استعالي كشاورزي   عالي ايران، آموزش  آموزش
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كار مواجه است.  آموختگان در بازار تطابق دانش نداشتنعظيم 
دليل  ،كار كشاورزي به نيروهاي متخصص باتوجه به نياز بازار

نبودن توان در كاربردي آموختگان را مي نشدن اين دانشجذب
بودن هاي كشاورزي و پايين هاي درسي در دانشکده برنامه

د. مشکالت كرآموختگان اين بخش عنوان  قابليت اشتغال دانش
عملکرد  يفيتها از ك جامعه و سازمان يتيو نارضا

 . (Hesketh, 2000) مدت است  يطوالن يها امر آموخته دانش
كند كه  يرا ط ينديفرابتواند  ديبا يدرواقع، آموزش عال

ها را  و آن شوند يزمتما شان ههمرداز افراد  شآموختگان دانش
است كه  يسرم يزمان امر ينرقابت موفق كند. ا يندفرادر 
 (& Yorke شود ينهنهاد ياناشتغال در دانشجو يتقابل

(Knight, 2004 زمينه. در اين، Clarke (2000) كند يم يانب
 يبازنگر ،ها درحال حاضردانشگاه يمهم فرارو يهااز چالش

با هدف تحقق افراد ها  دانشگاه يدرس ةبرنامدر عناصر  يجد
 يمانو پ يو دانش، پل ارتباط يدرس ةبرنام .است ينكارآفر

 دانشگاه و دانشجو است. يانم
ضرورت و اهميت پرداختن به  ،از آنچه تاكنون مطرح شد

دليل مشکالت موجود دانشجويان و مفهوم قابليت اشتغال به
نمايد.  عالي كشاورزي ضروري مي  آموختگان نظام آموزشدانش

 حلتواند كمک شاياني به  زماني حساس مي ةآنچه در اين بره
درسي پويا در  ةتوجه به اهميت موضوع برنام ند،كاين معضل 

اين بخش و تصحيح مناسب آن براي ايجاد قابليت اشتغال در 
عالي كشاورزي است. مسلم است   بين دانشجويان نظام آموزش

ها، سطح  درسي دانشگاه ةسطح كيفي برنام افزايشكه با 
عالي كشاورزي و پيرو آن، توان علمي و  كيفيت نظام آموزش

 . يابد ميآموختگان اين بخش افزايش  انشجويان و دانشعملي د
در  يچيدهپ يساختار  (employability)اشتغال يتقابل

. (Rothwell & et.al; 2007) است يو ذات يابعاد اكتساب
و  يردگيسرچشمه م يچيدهپ يادگيري يکاشتغال از  يتقابل
ميرا تشکيل  يو اساس ياهسته يها از مهارت يعيوس ةينزم

. يستآموختگان ناشتغال فقط مخصوص دانش يت. قابلدهد
طور به يهر فرد يكار يدر تمام زندگ بايداشتغال  يتقابل

 ،ينبنابرا ؛((Yorke & Knight, 2004 شود يتمداوم تقو
 آموزش گونه كههمان يست،اشتغال معادل اشتغال ن يتقابل

 Kagaari. (Cox & King, 2006) يستن پرورش معادل
يحالدرخطربودن، در يعنيبودن شاغل كند يم يانب (،2007)

 امنيت يعنيبودن اشتغالقابل  ياداشتن اشتغال يتكه قابل
.(Kagaari, 2007) اينکه يعنياشتغال  يتقابل ،يدگاهد يندر ا 

كار  دادن انجام يها آوردن مهارتدستبه يتفرد صالح
 شکل كار به دادن انجام فقطنه  -داشته باشدرا شده خواسته

 ياز و ياگر كار يعني -يشترب يها و بدون آموزش يفور
 يشتررا با آموزش ب  آن دادن بتواند مهارت انجام ،خواسته شود

 .(Cox & King, 2006) كسب كند
اشتغال  يتقابل يعني ؛پوياست يقابليت اشتغال رهيافت

 ياست كه فرد در زندگ يبلکه مفهوم يست،ساكن ن يمفهوم
. ((Yorke & Knight, 2004 را ارتقا و توسعه دهد  آنتواند يم

پيشين، بخشي  هاي هتجرب اتواند ب بخشي از قابليت اشتغال مي
هاي ديگري از آن در دوران پس از  از آموزش عالي و بخش

 در فرد ايجاد شود. سپس در محل كار آموختگي و دانش
ر نظر د دباي ،درمورد ورود قابليت اشتغال به نظام آموزش عالي

  هاي گذشته در آموزش داشت موضوع قابليت اشتغال از زمان
بر  فقطگرفته اما بيشتر كارهاي صورت ،عالي مطرح بود

 شدن افراد متمركز بودند. كاريابي و شاغلو نيازهاي ها  فعاليت
عنوان با توجه به تحقيقات مختلف، قابليت اشتغال به

 ةتوسعچندبعدي از طريق سه مهارت كلي آكادميک،  يموضوع
هاي شود كه هريک از اين مهارتوكار تبيين ميفردي و كسب

 در قالب جدول ها مهارت اين. ندا تريكلي شامل اجزاي كوچک
در  يارذگيهانجمن سرما يها تجربهبراساس  و آورده شد 1

 .(SHEFC) اسکاتلند شکل گرفت يآموزش عال
Stephens & Hamblin  (2006)عنوان  با يقيدر تحق

ش يمايک پيج يت اشتغال: نتايقابل ياز برايمورد ن يها مهارت»
 ةان رشتيدانشجو يدرس ةن برناميب ةص فاصليتشخ يبرا
ن يبه ا ،«ن بخشياز ايمورد ن يها ت اطالعات و مهارتيريمد
ت يريمد ةرشت يمختلف درس يهادند كه برنامهيجه رسينت

ت يقابل يمهارت يازهايدر ن يمتفاوت يهاتياطالعات اهم
در  يدرس يزيرت برنامهيفيموضوع نقش ك بهاشتغال داشتند و 

 Clarke (2000)دند. كرد يكأان تيت اشتغال دانشجويبهبود قابل
ت اشتغال در يت قابليريدرک و مد»عنوان  با يقيدر تحق

ت يد كه قابليجه رسين نتيبه ا «ير شغلييط درحال تغيشرا
 يرا بازار كار كنونيوابسته است، ز يفرد يهانهياشتغال به زم

، همچنينقائل است.  ياديت زياهم يفرد يهاتيقابل يبرا
افراد با  يدر جذب و نگهدار يتوجه شايانز نقش يها ن سازمان

به ؛دندار يباثبات و درحال ترق يت اشتغال در بازار كاريقابل
 يمناسب يت شغليامن ،الت اشتغيبا قابل يافراد ،گريعبارت د
ها در  تين قابليرا دارابودن ا يت اشتغال فرديقابل يدارند. و

ل و يه و تحلي، تجزيآورجمع ييكرد: توانا يافراد معرف
و  يزير، برنامهيها و اطالعات ارتباط دهياطالعات، ا يسازمانده
 يها ميگران در قالب تيها، كاركردن با دتيفعال يسازمانده

حل  يهاکيو تکن يو محاسبات ياضير يياستفاده از توانا، يكار
 .يت درک مشترک فرهنگيو درنها يمسئله، استفاده از فناور
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 اشتغال قابلیت ةدهندتشكیل اجزای ةمجموع .1 جدول

یکآکادمیهامهارت
(Academic

Skills) 

یفردةتوسعیهامهارت
(Personal Development Skills) 

 وکارکسبیهامهارت

(Enterprise or Business Skills) 

 یدانش تخصص 

 دانش يريكارگبه ییتوانا 

 یتفكر منطق 

 نقادانه يلو تحل یهتجز 

 لهئحل مس 

 يگفتارو  يارتباطات نوشتار 

 يعدد يهااستفاده از داده ییتوانا 

 سواد رایانه 

 يقیتحق يها مهارت 

 

 نفساعتمادبه 

 يفهوظ یکتمام و كمال  دادن انجام ییتوانا 
 (Self-Discipline)نفس(  یبدأ)ت

  اتكا به خود یااستقالل عمل 

 هاها و قوت ضعف ازبودن آگاه 

 يتخالق 

 استقالل 

 يادانش موضوعات روز دن 

 مداوم( يوستهپ یادگيريبه  ياقاشت( 

 يطواكنش به مح ییتوانا 

 (یريقابل اعتماد )اعتمادپذ 

 صداقت 

 یگرانخود و د ةبودن دربارينام 

 ینیكارآفر يها مهارت 

 یفوظا يبندیتاولو ییتوانا 

 زمان یریتمد 

 يفرديانم يها مهارت  
(Interpersonal Skills) 

 ارائه يها مهارت 

 يمیكار ت يها مهارت 

 يرهبر يها مهارت 

 (ی)بازرگان يتجار یآگاه 

 يسازگار  (Flexibilty) 

 ينوآور 

 استقالل 

 خطر  یرشپذ (Risk-Taking) 

 

  (2007) Kagaari يجهنت ينمشابه به ا يقينيز در تحق 
 ةدولت، شبک ينو قوان ها ياستمانند س يعوامل يدرس

 ين،كه دانشجو در آن قرار دارد؛ مانند والد اي ياجتماع
مثل آمال و آرزوها،  يگريمعلمان و همساالن و عوامل د

 يرثأدر مدرسه ت يليو تحص يموضوعات مطالعات يق،عال
 دنشان دا او يق. تحقدارندافراد  يدر انتخاب شغل يريچشمگ
كه در  يدرس يهاو برنامه يو عمل يكاربرد يهاآموزش

شوند، يو اجرا م يگيريپ يصنعت يهاو آموزش يستدر يندفرا
 ينا يکالکترون ةآموختگان رشتاشتغال دانش يتقابل يجاددر ا

 ةيندكار آ يطمح يها به چالش ييپاسخگو يراستا دانشگاه در
 ياندانشجو يدرس ةبرنام ينب ين،ثراند. همچنؤم ياندانشجو
ه با همواج يبرا ها آن يو آمادگ يکالکترون يمهندس
وجود دارد. در اين  يمثبت ةرابط ،يندهآ يكار يها چالش
اين پژوهش با هدف كلي بررسي عوامل اساسي در  ،نيز زمينه
كه در  گرفتقابليت اشتغال انجام  ةگانگيري ابعاد سهشکل

 :اين ارتباط اهداف اختصاصي زير مورد توجه هستند
  گيري قابليت اشتغال شکل ةكنندنيتبيشناسايي ابعاد

 در بين دانشجويان كشاورزي 
  ابعاد قابليت  ةكنندبينيپيششناسايي متغيرهاي

 اشتغال در بين دانشجويان كشاورزي

 

 هاروشمواد و 
به روش  وتحقيق حاضر به لحاظ هدف كاربردي است 

پژوهش شامل  ينا يآمار ة. جامعگرفتانجام  يمايشيپ
و منابع  يكشاورز يسپرد يليتکم يالتمقطع تحص ياندانشجو

ها  . از بين آن(نفر 1491درمجموع ) دانشگاه تهران بود يعيطب
)با  نفر 310 ،صورت تصادفي و با رعايت انتساب متناسببه

 يقاستفاده از جدول مورگان( انتخاب شدند. ابزار تحق
آوري مشخصات جمع يمختلف برا يهااي با قسمتپرسشنامه

 متغيرهاي تحقيق بود.  يريگفردي و همچنين اندازه
ت يقابل يها جاد مهارتيدر ا يدرس ةبرنامادراک از نقش 

، يدرس ةبرنامت اشتغال در يقابل يهالفهؤماشتغال، 
 يها ، مهارتيت فرديريمد يها ، مهارتياديبن يها مهارت
ت يفي، كيفرد يها نگرش  ،يطي، عوامل محيميكار ت

و ادراک از  يعمل يهاآموزشت يفيك  ،ينظر يها  آموزش
عنوان متغيرهاي مستقل مورد بهاستادان س يبودن تدرمناسب
 Kagaari, (2000) Clarke (2007)كه از تحقيقات بودندتوجه 

تحقيق  ة. متغير وابستمدندآدست به Cox & King  (2006)و
استفاده  SHEFCنيز ابعاد قابليت اشتغال بود كه از تحقيقات 

(. روايي پرسشنامه براساس نظر جمعي از 1 )جدول شد
ييد أدانشگاه تهران ت يو آموزش كشاورز يجترو ةرشتاستادان 

از مقدار آلفاي كرونباخ استفاده  يزن ياييتعيين پا برايد. ش
دارد. روش  يمناسب ياييپانشان داد ابزار  81/0شد كه مقدار 

بود. اصوالً روش  يكانون يهمبستگ يلتحل شده استفاده يآمار
همبستگي كانوني روش مناسبي براي شناخت روابط بين دو 
مجموعه از متغيرهاست كه در آن يک مجموعه را مستقل و 

نامند؛  ديگر را وابسته يا معيار مي ةكننده و مجموعبينيپيش
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مجموعه متغيرهاي ر اثآ، هدف اين تحليل تعيين بنابراين
 ،ترعبارت سادهبه ؛كننده بر متغيرهاي معيار استبينيپيش

همبستگي كانوني براي تعيين روابط بين دو مجموعه از 
 رود. كار مي  متغيرها به

 (,X1متغير  Pكننده شامل بينيپيشمتغيرهاي  همجموع

(… , XP  و مجموعه متغيرهاي معيار شاملq  متغيرY1,) 

(…, Yq متغيرهاي  .استX  در بين خود همبستگي متقابل
 ،همچنين .نيز در خود همبستگي دارند Yند و متغيرهاي دار

دو همبستگي وجود صورت دوبهبه Yو  Xميان متغيرهاي 
تفاوت ميان اين روش و رگرسيون  ةدارد و اين همان نقط

كننده بايد از بيني است، زيرا در رگرسيون، متغيرهاي پيش
، يدانيم، در دنياي واقعكه ميهم مستقل باشند درصورتي

، براينابن ؛كمتر وجود دارد حالتيچنين  يعمل طور به
بود و هدف آن ها  دروندادهاي اين تحليل دو مجموعه از متغير

اي گونهمتغير به ةمجموعخطي از هركدام از دو  يايجاد تركيب
به حداكثر خود است كه همبستگي بين اين دو تركيب خطي 

ميخوانده  (Canonical variates) يكانون كه متغيرهايبرسد 
اي انتخاب گونه. نخستين زوج از اين متغيرهاي كانوني بهشود
شود كه براي متغيرهاي واردشده به تابع، اين همبستگي مي

شود كه اي انتخاب ميگونهد. سپس دومين زوج بهشوبيشينه 
تبيين( Root) اول ةرابطكه توسط  -ارتباط بين دو مجموعه

طور همينبه حداكثر برسد و اين روند  -نشده باقيمانده بود
متغيرهاي تر زوج كوچک ةمجموعيابد تا تعداد ميادامه 

  .(Hooman, 2006) شود كانوني حاصل
پژوهش حاضر شامل سه  ةوابست يرهاياز آنجاكه متغ

و  يفرد ةتوسع يها مهارت يک،آكادم يها مهارت يرمتغ
 يهمبستگ يلوكار است از تحلكسب ةتوسع يها مهارت

 يكانون
(Canonical Analysis) يناستفاده شد تا ارتباط ب 

ها  آن ةكنندينيبيشتوابع پ يلدر تشک يزوابسته ن يرهايمتغ
مستقل مشخص شود. روش تجزيه و تحليل  يرهاياز متغ

 SPSSافزار   نرم ازو  بود ، روش همبستگي كانونيشده استفاده
 . شدپردازي استفاده داده براي 17 ةنسخ

 و بحث یجنتا
آماري  ةشناختي نمونهاي جمعيتويژگي ،در اين قسمت

نفر از  133 شود. براساس متغير جنس،مي بيانمورد مطالعه 
 رانفر  177زن و  يانمورد مطالعه را دانشجو يآمار ةنمون

 يتبودن جمعغالب گردادند كه نشان يلتشک مرد ياندانشجو
نفر از  212 ،زنان است. همچنين يتمردان در مقابل جمع

ارشد  يكارشناس يانمورد مطالعه را دانشجو يآمار ةنمون
مورد مطالعه را  يآمار ةنفر از نمون 98و  است (درصد 3/68)

. (درصد 61/31)دادند  يلتشک يمقطع دكتر ياندانشجو
طبقه  يشترينب 26تا  24 ينسني ب ةطبق  براساس متغير سن،

 ينو كمتر داشتدرصد  41/57مورد مطالعه با  ةنمونرا در 
درصد  51/4سال است كه تنها  24 يرز ةطبقطبقه مربوط به 

نفر(  63) درصد 20،. همچنينشد مي شامل رانمونه 
شغل  بدونها  نفر( آن 247) درصد 80شاغل و  ياندانشجو

و  ينيبه كارآفر ياندرصد از دانشجو 33 ين،بودند. همچن
درصد از  50داشتند.  يشگرا يخصوص يشركت يسسأت

خود را كم و  يقو عال يموضوعات نظر ينارتباط ب ياندانشجو
 دند.كر يابيكم ارز بسيار
شکلمنظور بررسي نقش متغيرهاي مستقل تحقيق در به
قابليت اشتغال از تحليل همبستگي كانوني  ةگانابعاد سهگيري 

در تحليل همبستگي كانوني اهميت فراوان آنچه استفاده شد. 
دار شده لزوماً معنيهاي استخراجدارد اين است كه تمام ريشه

شده با استخراج ةداري اولين ريشمعنيرو، آزمون اين از .نيستند
هاي المبداي ويلکز، پيالي، هتلينگ و روي، استفاده از آماره

داري شده معنياستخراج ةكه نشان داد اولين ريش شدمحاسبه 
 يد، در ابتدا بابراينابن ؛دارددر سطح يک درصد  چشمگيري

 ينا يشود كه برا يشده بررساستخراج ةيشر يناول يداريمعن
 يداريو معن ير، مقاد2در جدول  وند شدكار چهار آماره استفاده 

حداقل  ،دهنديمنشان ها  آماره ينطوركه ا . همانآيد ميها  آن
وابسته و  يرهايمتغ ينشده از روابط باستخراج يشةر يناول

 .دار هستنديمعن يقمستقل تحق

 

 شده استخراج ریشة اولین داریمعني بررسي با مرتبط یهاآماره .2 جدول

 Approx. F Hypoth. DF Error DF Sig. of F مقدار آماره

 000/0 897 30 7/8 678/0 ياليپ

 000/0 897 30 3/10 052/1 ينگهتل

 000/0 897 30 5/9 434/0 يلکزو

 000/0 298 11 25 436/0 يرو ةريشترين بزرگ
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 ةآماراز  يزن يبعد يهايشهر يداريمعن يبررس يبرا 
 يبعد ةيشدو ر يااستفاده شد تا مشخص شود آ يلکزو يالمبدا

 مندرج در جدول يجنتا ير؟خ يا دارند چشمگيري يداريمعن
 (Dimension ابعاد كاهش يلتحل يندفراكه در قالب  -3

(Reduction Analysis  ةيشدهد دو ر  ينشان م -گرفتانجام 
 .دارنددرصد  يکدر سطح  يآمار يداريمعن يزن يبعد

 يلاز تحل يشهسه ر وموضوع نشان داده شد  ينا يزن 1در نمودار 
 دارند. 1/0از  يشترب يمقدار ها آن همةحاصل شد كه  يقتحق يكانون

 
 شدهاستخراج های ریشه سایر داریمعني بررسي با مرتبط یهاآماره. 3 جدول

 Wilks L. Approx. F Hypoth. DF Error DF Sig. of Fمقدار آماره   یشهر

 000/0 43/872 30 54/9 43/0 ک به سهي

 000/0 0/596 18 60/4 77/0 دو به سه

 000/0 0/299 8 6/3 91/0 سه به سه
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 تحقیق کانوني همبستگي مدل از شده استخراج ةریش سه .1 نمودار

 

 

يمشخص م باال، يصيتشخ يها براساس آزمون ،بنابراين
. با توجه به استدار يشده معناستخراج ةيششود هر سه ر

نيز  يشهدارد، سه ر يرتر سه متغ كوچک ةمجموعآنکه 
نشان داد هر سه  باال يهاآزمون يتاستخراج شد كه درنها

 دار هستند.   يمستخرج معن ةيشر
 يبضرا يتوان به بررسيمداري هر سه ريشه، معنيبا توجه به 

 يرهايمتغ ين،و همچن يشههر سه ر يهايرمتغ ينب يهمبستگ
 4طوركه در جدول  هر سه دسته پرداخت. همان ةدهنديلتشک

 يبضر  ست،ا يزن يشهر ينترتبع مهمكه به يشهر ينآمده است، اول

 يبضرا يبترتبهها  يشهر يرو سا ددار 66/0 يكانون يهمبستگ
 يشهمربوط به هر ر هاي قالب جدول كه در نددار را 29/0و  39/0

 د.كر يرا بررسها  واردشده در مدل يرهايمتغ توان يم
اند. هشد يلقسمت تحل يندر ا يکتفکبه ها يشهاز ر يکهر

تمام  ةشداستخراج يشةر يندر اول يكانون يب، ضرا5در جدول 
 اند. آورده شده يداريو سطح معن يکتفکبه ها يرمتغ

مربوط به  يكانون يبضرا يزن 6در جدول  ين،براعالوه

 يخط يبكه ترك شود ميشده آورده استخراج يشةر يندوم

 است. يقتحق يرهاياز متغ يگريد
 

 یژهو یرو مقاد يکانون يهمبستگ یبضرا .4 جدول

 .Canonical R sqr يکانون يهمبستگ یبضر یژهمقدار و شدهحذفهای ریشه

 48/0 66/0 77/0 هايشهربا تمام 

 16/0 39/0 18/0 اول

 12/0 29/0 09/0 دوم
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 شدهاستخراج ةیشر ینمربوط به اول يکانون یبضرا .5 جدول

 يمورد بررس یهاسازه
 يهمبستگ

 يکانون
t p استاندارد یخطا 

مجموعه 
مستقل  يرهايمتغ

 يقتحق

 14/0 304/0 -03/1 -14/0 اشتغال يتقابل يها مهارت يجاددر ا يدرس ةبرنامادراک از نقش 

 051/0 000/0 -24/4 -21/0** يدرس ةاشتغال در برنام يتقابل يهالفهؤم

 190/0 862/0 17/0 033/0 ياديبن يها مهارت

 11/0 260/0 13/1 12/0 يفرد يريتمد يها مهارت

 11/0 000/0 -41/4 -52/0** يميكار ت يها مهارت

 099/0 04/0 07/2 20/0* يطيعوامل مح

 14/0 392/0 86/0 12/0 يفرد يها نگرش

 037/0 001/0 39/3 12/0** ينظر يهاآموزش يفيتك

 035/0 000/0 71/5 20/0** يعمل يهاآموزش يفيتك

 090/0 000/0 99/6 62/0** استادان يسبودن تدرمناسبادراک از 

 20/0 013/0 -49/2 -50/0* اشتغال يتقابل يزانادراک از م

 يرهايمجموع متغ
 يقتحق ةوابست

 /04 000/0 97/15 75/0** يکآكادم يها مهارت

 068/0 006/0 -76/2 -18/0** يفرد ةتوسع يها مهارت

 056/0 000/0 -85/6 -38/0** وكاركسب ةتوسع يها مهارت

                              درصد یکدر سطح  یداريمعن**   در سطح پنج درصد یداري* معن

 
 شدهاستخراج ةریش دومین به مربوط کانوني ضرایب .6 جدول

 t p يکانون يهمبستگ يمورد بررس یهاسازه
 یخطا

 استاندارد

مجموعه 
مستقل  يرهايمتغ

 يقتحق

 31/0 09/0 68/1 52/0 اشتغال يتقابل يها مهارت يجاددر ا يدرس ةادراک از نقش برنام

 11/0 014/0 46/2 27/0* يدرس ةاشتغال در برنام يتقابل يهالفهؤم

 42/0 163/0 -40/1 -58/0 ياديبن يها مهارت

 25/0 121/0 -55/1 -38/0 يفرد يريتمد يها مهارت

 26/0 315/0 01/1 26/0 يميكار ت يها مهارت
 21/0 306/0 -02/1 -22/0 يطيعوامل مح

 31/0 002/0 12/3 97/0** يفرد يها نگرش
 08/0 469/0 -73/0 -05/0 ينظر يهاآموزش يفيتك
 078/0 031/0 16/2 17/0* يعمل يهاآموزش يفيتك

 19/0 406/0 83/0 16/0 استادان يسبودن تدرادراک از مناسب
 44/0 295/0 05/1 47/0 اشتغال يتقابل يزانادراک از م

 يرهايمجموع متغ
 يقتحق ةوابست

 104/0 99/0 01/0 001/0 يکآكادم يها مهارت
 15/0 000/0 10/6 92/0** يفرد ةتوسع يها مهارت

 12/0 04/0 -98/1 -24/0* وكاركسب ةتوسع يها مهارت

                 درصد یکدر سطح  یداريمعن**   در سطح پنج درصد یداري* معن
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 متغیرها ةشداستخراج ةریش سومین به مربوط کانوني ضرایب .7 جدول

 استانداردیخطا t p یکانونیهمبستگ یموردبررسیهاسازه

 يرهايمجموعه متغ
 يقمستقل تحق

 36/0 035/0 12/2 76/0* اشتغال يتقابل يها مهارت یجاددر ا یدرس ةبرنامادراک از نقش 

 13/0 58/0 54/0 07/0 یدرس ةبرناماشتغال در  يتقابل يهالفهؤم

 49/0 60/0 -52/0 -255/0 ياديبن يها مهارت

 29/0 05/0 91/1 55/0* يفرد یریتمد يها مهارت

 30/0 12/0 -54/1 -47/0 يمیكار ت يها مهارت

 255/0 30/0 03/1 26/0 يطیعوامل مح

 365/0 05/0 -97/1 -71/0* يفرد يها نگرش

 098/0 13/0 49/1 14/0 ينظر يهاآموزش يفيتك

 091/0 005/0 -81/2 -25/0** یعمل يهاآموزش يفيتك

 232/0 001/0 42/3 79/0** استادان یسبودن تدرمناسبادراک از 

 523/0 16/1 16/1 60/0 اشتغال يتقابل يزانادراک از م

 يرهايمجموع متغ
 يقتحق ةوابست

 12/0 024/0 27/2 277/0* يکآكادم يها مهارت

 17/0 000/0 -87/3 -68/0** يفرد ةتوسع يها مهارت

 14/0 000/0 8/5 84/0** وكاركسب ةتوسع يها مهارت

  درصد یکدر سطح  یداريمعن**   در سطح پنج درصد یداري* معن
    

 يشةر ينمربوط به سوم يكانون يبضرا يزن 7در جدول 
از  يگريد يخط يبكه ترك شود يشده آورده م استخراج

 است. يقتحق يرهايمتغ
 يافزونگ مفهوم

(Redundancy)
در تحليل همبستگي  

كانوني به اين موضوع اشاره دارد كه چگونه يک مجموعه از 
 .استديگري از متغيرها اضافي  ةمجموعمتغيرها، با توجه به 

هاي تعيين اين مقدار براي بيان اهميت كاربردي ريشه
به د كرتوان بيان ، مي8متعارف ضروري است. براساس جدول 

شده، با استخراج ةبا درنظرگرفتن سه ريش وطور كلي 
ابعاد سه ةكننددرصد از واريانس متغيرهاي تعيين 40داشتن

درصد از  4/10توانسته است اشتغال،  يتقابل ةكننديينتب ةگان
واريانس متغير مستقل مورد مطالعه در تحقيق حاضر را 

شده درمجموع نيز نشان استخراج. مقادير واريانس ندك يينتب
از تغييرات  6/21اند توانستهشده استخراج ةريشسه  دهد مي

درصد تغييرات  100واريانس مجموعه متغيرهاي مستقل و 
 نند. كواريانس مجموعه متغيرهاي وابسته را تبيين 

 
 افزونگي و شدهاستخراج هایواریانس مقادیر .8 جدول

 جمعمقاديرافزونگی شدهاستخراجواريانس تعداد 

 4/10 6/21 11 مستقل مجموعه متغيرهاي

 0/40 00/100 3 مجموعه متغيرهاي وابسته

 
شده استخراج ةيشسه ر تمامنشان داد  يكانون يلتحل يجنتا

استخراج ةيشر يندار هستند. در اوليدرصد معن يکدر سطح 
 ةاشتغال در برنام يتقابل يهالفهؤم يهاشده مشخص شد سازه

 ي،نظر يهاآموزش يفيتك يمي،كار ت يها مهارت ي،درس
 يسبودن تدرادراک از مناسب ي،عمل يهاآموزش يفيتك

اشتغال خود با هر سه  يتقابل يزان، ادراک دانشجو از ماستادان
 يفرد ةتوسع يک،آكادم يها شامل مهارت يقتحق ةوابست يرمتغ

از  يکيو  دارنددار يمعن يهمبستگ وكار كسب ةو توسع

 ةنکتدهد. يمرا نشان  يقتحق يهمبستگ يهاكانون ينتر عمده
 ةتوسعو  يفرد ةتوسع يها است كه مهارت ينجالب توجه ا

 يکآكادم يها و مهارت يمنف يبضر يهر دو دارا وكار كسب
گرفت  يجهتوان نتي، مبنابراين ؛مثبت است يبضر يدارا

 ةاشتغال در برنام يتقابل يهالفهؤم يتدرحال حاضر وضع
 ي،نظر يهاآموزش يفيتك يمي،كار ت يها مهارت ي،درس

 يسبودن تدرمناسبادراک از  ي،عمل يهاآموزش يفيتك
به ،اشتغال خود يتقابل يزانادراک دانشجو از مو  استادان
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و  يفرد ةتوسع يها است كه سبب كاهش مهارت يا گونه
تنها  يكنون يتشوند و وضعيم وكار كسب ةتوسع يها مهارت

، هرگونه بنابراين ؛شده است يکآكادم يها مهارت يشسبب افزا
 يهالفهؤكه م ياگونهبه يدرس ةمجدد برنام يبهبود و مهندس

 يفيتك يمي،كار ت يها مهارت ي،درس ةاشتغال در برنام يتقابل
 يسو تدر يعمل يهاآموزش يفيتك ي،نظر يهاآموزش
 ةتوسعتواند سبب رشد و يم ،ندكرا در آن لحاظ  استادان
در كنار وكار  كسب ةتوسعو مهارت  يفرد ةتوسع يها مهارت

 شود.  يکمهارت آكادم
شده كه استخراجاول  يشةرطور خالصه در به بنابراين،

 ي،فرد ةتوسعهر سه مهارت  است، يزن يشهر ينتريقو
در قالب گروه وكار  كسب يهامهارتو  يکآكادم يها مهارت

را با  يداريمعن يخط يبترك ،يقتحق ةوابست يهايرمتغ
 يمي،شامل كار ت يدرس ةبرنامنقش  ةكننديينتب يها لفهؤم

 يفيتك ي،درس ةبرنامنقش  ةكننديلتسه يطيعوامل مح
بودن مناسبادراک از  ي،عمل يهاآموزشو  ينظر يهاآموزش

اشتغال نشان  يتقابل يزانو ادراک از م استادان يستدر
 ينمحاسبه شد. ا 66/0 يكانون يهمبستگ يبكه ضردهد  يم

 & Kagaari ،Stephens (2007) يقاتتحق يجبا نتا يجنتا

Hamblin (2006) ،(2007) Dacre Pool & Sewell  و 

(2006) Cox & Kingزمينه يندر ا ين،همچندارد.  يهمخوان 

در  يمينقش كار ت يزن  .Liaghatdar et al (2009)يقتحق
 دار نشان داده است. يمعنرا  ينيكارآفر يريگشکل

دو  يبنشان داد ترك يزشده ناستخراج يشةر يندوم يجنتا
 يزنوكار  كسب ةتوسعو  يفرد ةتوسع يها مهارت ةوابست يرمتغ

 ةبرناماشتغال در  يتقابل يهالفهؤمبا  يگريدر كانون د
 ،يعمل يهاآموزش يفيتك ،يفرد يها نگرش ي،درس

 ؛دهديشکل همزمان از خود نشان مبه يداريمعن يهمبستگ
كه شامل سه  ينبيشپ يهايرمتغ يبترك ،يگرعبارت دبه

 يها نگرش ي،درس ةاشتغال در برنام يتقابل يهالفهؤم يرمتغ
مهارت  يسبب ارتقا ،است يعمل يهاآموزش يفيتو ك يفرد

 ةمهارت توسع يزن يبترك يندر ا اما ،اندشده يفرد ةتوسع
موجود  يتوضع پس. رو است هروب يمنف يببا ضروكار  كسب

وكار  كسب ةمورد اشاره سبب افت مهارت توسع يهالفهؤمدر 
دوم  ةيشطور خالصه در ربه پسشده است.  ياندانشجو

در وكار  كسبو  يفرد ةهر دو مهارت توسع ه،شداستخراج
 يخط يبترك ،يقتحق ةوابست يرهايقالب گروه متغ

 ي،درس ةاشتغال در برنام يتقابل يهالفهؤرا با م يدار يمعن
دهد ينشان م يعمل يهاآموزش يفيتو ك يفرد يهانگرش

محاسبه شد.  39/0 يكانون يهمبستگ يبكه ضر
 يجبه نتا يزن Clarke (2000)و  Tome  (2007)يقاتتحق

  .يافتنددست  يمشابه
نشان داد  يجدار بود و نتايمعن يزن يكانون يشةر ينسوم

 يجاددر ا يدرس ةادراک از نقش برنام يرهايمتغ يبترك
 ،يفرد يريتمد يها مهارت ،اشتغال يتقابل يها مهارت
و ادراک از  يعمل يهاآموزش يفيتك ،يفرد يها نگرش

وابسته  يربا هر سه متغ يزن استادان يسبودن تدرمناسب
 يتنشان داد وضع يزن يشهر ينا يجدار است. نتايمعن
 يها مهارت يجاددر ا يدرس ةادراک از نقش برنام يرهايمتغ
 ،يفرد يها نگرش ،يفرد يريتمد يها مهارت ،اشتغال يتقابل

 يسبودن تدرو ادراک از مناسب يعمل يهاآموزش يفيتك
و  يکآكادم يها است كه سبب رشد مهارت ياگونهبه استادان

شده  ياندانشجو يفرد ةتوسعو افت مهارت وكار  كسب ةتوسع
 يهايبترك ياها  يشهاز ر يکيچطور كلي در هاست. به
طور  به و يستلفه مطلوب نؤهر سه م يتشده وضعاستخراج

 يشسبب افزا يقمستقل تحق يرهايمتغ يجار يتوضع هعمد
در  يدرس ةبرنام درنتيجه،شده است.  يکآكادم يها مهارت
 يجاددر ا بيشتردانشگاه تهران  يكشاورز يهارشته

 يتاز قابل يكه بخشاند  كردهموفق عمل  يکآكادم يها مهارت
و  يفرد ةدو مهارت توسع يدارپا گيري شکلاشتغال است و در 

 . ندارند يمطلوب يقتوفوكار  كسب
شده هر سوم استخراج ةيشطور خالصه در ربه بنابراين،

در قالب گروه  يکو آكادموكار  كسب ي،فرد ةسه مهارت توسع
را با ادراک  يداريمعن يخط يبترك يقتحق ةوابست يرهايمتغ

اشتغال،  يتقابل يهامهارت يجاددر ا يدرس ةاز نقش برنام
 يفيتك ي،فرد يهانگرش ي،فرد يريتمد يهامهارت
استادان  يسبودن تدرو ادراک از مناسب يعمل يها آموزش
محاسبه  29/0 يكانون يهمبستگ يبدهد كه ضر  ينشان م

 Clarkeو  Tome  (2007)يقاتتحق يجبا نتا يجنتا ينشد. ا

  دارد. يهمخوان Stephens & Hamblin (2006)و  (2000)
 يکيچنشان داد در ه يكانون يهمبستگ يلتحل يكل يجنتا
كسب ةهر سه مهارت توسع ه،برآوردشد يخط يهايباز ترك
 يبم و با ضرأتوشکل به يکو آكادم يفرد ةتوسعوكار، 

 يدرس ةنقش برنام ةكننديينتب يرهايمثبت با متغ يهمبستگ
 نشدند. يخط يبوارد ترك

 

 یشنهادهاو پ یریگ  یجهنت
 يها و استعدادها مهارت يشافزا راستاياشتغال در  يتقابل
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ها  ييتوانا ينآموختگان مطرح شده است. كسب ادانش
 يريگيمرا در تصم ياكنندهيينمهم و تع يارنقش بستواند  يم

 ةمشهود است كه نکت ياركند. بس يآموختگان بازدانش يشغل
به ،بازار كار است يازتخصص با ن يتالق ،در اشتغال يديكل
 پس. ندا يکآكادم يالتتحص يازمندكه ن يدرمورد مشاغل يژهو

 يندةآآموختگان اشتغال دانش يبرا يننو يکردهاياز رو يکي
 مانندنگر جامع يکردهاييتوجه به رو ،ينظام آموزش عال

 اشتغال است. يتقابل
در شرايط كنوني  ،هاي تحقيق حاضربا توجه به يافته

درسي نظام آموزش عالي كشاورزي كشور ما از سه  ةبرنام
هاي اصلي قابليت اشتغال تنها به موضوع مهارت ةلفؤم

 يها ديگر يعني مهارت ةلفؤپردازد و به دو مآكادميک مي
 ،شودنه تنها پرداخته نميوكار  كسب ةو توسع يفرد ةتوسع

ها  ثير منفي بر اين مهارتأدرسي دانشگاهي ما ت ةبلکه برنام
كه از قضا از مهارت آكادميک براي ايجاد قابليت گذارد مي

هاي تحقيق و براساس يافته دارند.تري يشباشتغال اهميت 
منظور پيشنهادهاي زير به ،نتايج تحقيقات مشابه

 يدرس ةاشتغال در برنام يتقابل يهالفهؤدن مكر ينهنهاد
 شود:   يارائه م يكشاورز ياندانشجو

اول  يهايتاز اولووكار  كسب يها مهارت ةتوجه به توسع
 ةتوسعمهارت  ةكننديينتب يهالفهؤم، بنابراين ؛يدآيشمار مبه

 ةحوزدر  يكسب دانش فن ييكه شامل تواناوكار  كسب
 ةحوز يهادر فنون و روش يتخالق ييتوانا ي،كشاورز
 ةدر حوز يكسب دانش عمل ييتوانا ي،كشاورز يتخصص
 ييتوانا ي،كشاورز ةدر حوز يخوداشتغال ييتوانا ي،كشاورز

كار در  ييو توانا يكشاورز ةدر حوز يشغل  يتقبول مسئول
 يدرس ةدر برنام يد، باهستند ييروستا هاي يتموقع

 يدرس ةبرنام يابياجرا و ارزش ي،در مراحل طراح ياندانشجو
 لحاظ شوند.

 ةحوزدر  يدانش فن ةارائ مانند ييهافرصت ةارائ

در  ياندانشجو يندةآ يشغل هاي يتمسئول يمعرف ي،كشاورز
 يددر تول ابتکار يبرا ييفضا يجادخود، ا يتخصص ةرشت

 ي،شغل ةتوسع يهابا روش ييآشنا يد،جد يفناور يامحصول 
 يتموقع يها دن تخصص دانشجو با خواستكر هماهنگ ةنحو

 يدجد يها فرصت يجادو ا يريتمد ةبازار كار در روستاها، نحو
عنوان به يرشپذ برايمرتبط  يعمل يها و كسب مهارت
 يدرس ةموضوعات برنام ترين مهمدر  يدبا يمهندس كشاورز

 .يردقرار گ يكشاورز ياندانشجو
 يدر نظام آموزش عال يترگسترده يقاتتحق بايد
كه بتوانند د گيرانجام  ييسازوكارها زمينةكشور در  يكشاورز

 ياندانشجو يدرس ةرا در برناموكار  كسب يها مهارت ةتوسع
 مشخص كنند. يكشاورز

 يتقابل يريگدر شکل يکآكادم يها مهارت هرچند
حال در يدرس ةبرنامو دارند  يتوجه يانشا تأثيراشتغال 

 امانقش داشته است،  يشتربلفه ؤم ينا يريگشکلحاضر بر 
و  ينوشتار يها مهارت مانند ييها در مهارت ياندانشجو

كسب  يرزومه برا ةنوشتن و ارائ ييو توانا يسيانگل يگفتار
 يدبا يدرس ةدر برنام يكه با بازنگر دارند شغل هنوز ضعف

 اصالح شود.

 ةتوسعنداشتن مهارت  يلدال ينترياصلاز  يکي
و  يتجار ينبا قوان ييآشنا مانند يدروس نبودن ،وكار كسب
در سرفصل دروس  يداست كه با يكشاورز ةيندر زم يبازرگان

 خود را باز كند. يجا

دانشگاه در مناطق مختلف  يقاتيتحق يستگاها بايد
 ييهاو برنامه شود ياندازراهمختلف  يهايمبا اقل ييروستا

 يندر ا ياندانشجو يكارآموز يهادوره گذراندن يمدون برا
امر سبب  ين. اوجود داشته باشد يقاتيتحق يهايستگاها

 يفرد ةو توسعوكار  كسب ةتوسع يهامهارت يشافزا
  د.وش مي يکآكادم يهادر كنار مهارت ياندانشجو
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