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بررسي وضعیت قابلیت اشتغال در برنامة درسي دانشجویان تحصیالت تكمیلي
رشتههای کشاورزی دانشگاه تهران
3

شهال آقاپور ،*1حمید موحد محمدی ،2حسین شعبانعلي فمي
 .1كارشناس ارشد آموزش كشاورزي دانشكدة اقتصاد و توسعة كشاورزي ،دانشگاه تهران
 .3 ،2دانشيار دانشكدة اقتصاد و توسعة كشاورزي ،دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت -89/9/5 :تاریخ تصویب)91/6/14 :

چكیده
هدف كلی این تحقيق بررسی وضعيت قابليت اشتغال در برنامة درسی دانشجویان كشاورزي دانشگاه
تهران است كه با روش پيمایشی انجام گرفت .جامعة آماري این پژوهش شامل  1491نفر از دانشجویان
مقطع تحصيالت تكميلی پردیس كشاورزي و منابع طبيعی دانشگاه تهران است .از بين آنها بهصورت
تصادفی و با رعایت انتساب متناسب  310نفر (با استفاده از جدول مورگان) انتخاب شدند .ابزار تحقيق
پرسشنامهاي با قسمتهاي مختلف براي اندازهگيري سازههاي مورد مطالعه بود .روایی پرسشنامه براساس
نظر جمعی از استادان رشتة ترویج و آموزش كشاورزي دانشگاه تهران تأیيد شد .براي تعيين پایایی نيز از
مقدار آلفاي كرونباخ استفاده شد كه مقدار  0/81نشان داد ابزار پایایی مناسبی دارد .روش آماري مورد
استفاده تحليل همبستگی كانونی و نرمافزار مورد استفاده  SPSSنسخة  17بود .نتيجة كلی كاربرد تحليل
همبستگی كانونی نشان داد وضعيت مؤلفههاي مختلف مورد بررسی قابليت اشتغال در برنامة درسی
دانشجویان بهگونهاي است كه تنها سبب رشد مهارتهاي آكادميک در آنها شد و مهارتهاي توسعة
كسبوكار و مهارتهاي توسعة فردي در این زمينه روند نزولی را در وضعيت جاري نشان میدهند .در
انتهاي مقاله ،پيشنهادهایی براي بهبود وضعيت قابليت اشتغال دانشجویان ارائه میشود.
واژههای کلیدی :برنامة درسی ،دانشجویان كشاورزي دانشگاه تهران ،قابليت اشتغال ،مهارتهاي
آكادميک ،مهارت توسعة فردي ،مهارتهاي توسعة كسبوكار.

مقدمه
جذب دانشآموختگان دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور
در بازار كار منوط به داشتن تواناييها و ويژگيهايي است كه
بخشي از آنها بايد در طول دوران تحصيل در دانشگاه ايجاد
شود .به نظر ميرسد نبود تناسب بين فرايندها و برنامههاي
درسي رشتههاي تحصيلي موجود در دانشگاهها با مهارتها و
تواناييهاي مورد نياز بازار كار ،مهمترين عامل موفقنبودن
دانشآموختگان در كاريابي و اشتغال است ،زيرا آنچه در
* نويسندة مسئول:

دانشگاهها به دانشجويان آموخته ميشود ،قابليت اجرا در بازار
كار موجود كشور ندارد .هرچند برخي از عوامل بيروني كه
خارج از حوزة فعاليت و كنترل نظام آموزشعالي است نيز بر
نحوة اشتغال دانشآموختگان تأثير بسزايي دارند ،عمدهترين
دليل اين موضوع را بايد در پايينبودن كيفيت علمي
دانشجويان جستوجو كرد ).)Shafeghat & Veysi, 2002
در اين بين ،يکي از آسيبپذيرترين بخشهاي نظام
آموزش عالي ايران ،آموزش عالي كشاورزي است كه با مشکل
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عظيم نداشتن تطابق دانشآموختگان در بازار كار مواجه است.
باتوجه به نياز بازار كار كشاورزي به نيروهاي متخصص ،دليل
جذبنشدن اين دانشآموختگان را ميتوان در كاربردينبودن
برنامههاي درسي در دانشکدههاي كشاورزي و پايينبودن
قابليت اشتغال دانشآموختگان اين بخش عنوان كرد .مشکالت
و نارضايتي جامعه و سازمانها از كيفيت عملکرد
دانشآموختهها امري طوالنيمدت است ).(Hesketh, 2000
درواقع ،آموزش عالي بايد بتواند فرايندي را طي كند كه
دانشآموختگانش از افراد همردهشان متمايز شوند و آنها را
در فرايند رقابت موفق كند .اين امر زماني ميسر است كه
قابليت اشتغال در دانشجويان نهادينه شود )& Yorke
 .(Knight, 2004در اين زمينه )2000( Clarke ،بيان ميكند
از چالشهاي مهم فراروي دانشگاهها درحال حاضر ،بازنگري
جدي در عناصر برنامة درسي دانشگاهها با هدف تحقق افراد
كارآفرين است .برنامة درسي و دانش ،پل ارتباطي و پيمان
ميان دانشگاه و دانشجو است.
از آنچه تاكنون مطرح شد ،ضرورت و اهميت پرداختن به
مفهوم قابليت اشتغال بهدليل مشکالت موجود دانشجويان و
دانشآموختگان نظام آموزش عالي كشاورزي ضروري مينمايد.
آنچه در اين برهة زماني حساس ميتواند كمک شاياني به حل
اين معضل كند ،توجه به اهميت موضوع برنامة درسي پويا در
اين بخش و تصحيح مناسب آن براي ايجاد قابليت اشتغال در
بين دانشجويان نظام آموزش عالي كشاورزي است .مسلم است
كه با افزايش سطح كيفي برنامة درسي دانشگاهها ،سطح
كيفيت نظام آموزشعالي كشاورزي و پيرو آن ،توان علمي و
عملي دانشجويان و دانشآموختگان اين بخش افزايش مييابد.
قابليت اشتغال ) (employabilityساختاري پيچيده در
ابعاد اكتسابي و ذاتي است ).(Rothwell & et.al; 2007
قابليت اشتغال از يک يادگيري پيچيده سرچشمه ميگيرد و
زمينة وسيعي از مهارتهاي هستهاي و اساسي را تشکيل مي
دهد .قابليت اشتغال فقط مخصوص دانشآموختگان نيست.
قابليت اشتغال بايد در تمام زندگي كاري هر فردي بهطور
مداوم تقويت شود ))Yorke & Knight, 2004؛ بنابراين،
قابليت اشتغال معادل اشتغال نيست ،همانگونه كه آموزش
معادل پرورش نيست )Kagaari .(Cox & King, 2006
( ،)2007بيان ميكند شاغلبودن يعني درخطربودن ،درحالي
كه قابليت اشتغالداشتن يا قابل اشتغالبودن يعني امنيت
) .(Kagaari, 2007در اين ديدگاه ،قابليت اشتغال يعني اينکه
فرد صالحيت بهدستآوردن مهارتهاي انجامدادن كار
خواستهشده را داشته باشد -نه فقط انجامدادن كار بهشکل

فوري و بدون آموزشهاي بيشتر -يعني اگر كاري از وي
خواسته شود ،بتواند مهارت انجامدادن آن را با آموزش بيشتر
كسب كند ).(Cox & King, 2006
قابليت اشتغال رهيافتي پوياست؛ يعني قابليت اشتغال
مفهومي ساكن نيست ،بلکه مفهومي است كه فرد در زندگي
ميتواند آن را ارتقا و توسعه دهد ).)Yorke & Knight, 2004
بخشي از قابليت اشتغال ميتواند با تجربههاي پيشين ،بخشي
از آموزش عالي و بخشهاي ديگري از آن در دوران پس از
دانشآموختگي و سپس در محل كار در فرد ايجاد شود.
درمورد ورود قابليت اشتغال به نظام آموزش عالي ،بايد در نظر
داشت موضوع قابليت اشتغال از زمانهاي گذشته در آموزش
عالي مطرح بود ،اما بيشتر كارهاي صورتگرفته فقط بر
فعاليتها و نيازهاي كاريابي و شاغلشدن افراد متمركز بودند.
با توجه به تحقيقات مختلف ،قابليت اشتغال بهعنوان
موضوعي چندبعدي از طريق سه مهارت كلي آكادميک ،توسعة
فردي و كسبوكار تبيين ميشود كه هريک از اين مهارتهاي
كلي شامل اجزاي كوچکترياند .اين مهارتها در قالب جدول
 1آورده شد و براساس تجربههاي انجمن سرمايهگذاري در
آموزش عالي اسکاتلند شکل گرفت ).(SHEFC
 (2006) Stephens & Hamblinدر تحقيقي با عنوان
«مهارتهاي مورد نياز براي قابليت اشتغال :نتايج يک پيمايش
براي تشخيص فاصلة بين برنامة درسي دانشجويان رشتة
مديريت اطالعات و مهارتهاي مورد نياز اين بخش» ،به اين
نتيجه رسيدند كه برنامههاي مختلف درسي رشتة مديريت
اطالعات اهميتهاي متفاوتي در نيازهاي مهارتي قابليت
اشتغال داشتند و به موضوع نقش كيفيت برنامهريزي درسي در
بهبود قابليت اشتغال دانشجويان تأكيد كردند)2000( Clarke .
در تحقيقي با عنوان «درک و مديريت قابليت اشتغال در
شرايط درحال تغيير شغلي» به اين نتيجه رسيد كه قابليت
اشتغال به زمينههاي فردي وابسته است ،زيرا بازار كار كنوني
براي قابليتهاي فردي اهميت زيادي قائل است .همچنين،
سازمانها نيز نقش شايان توجهي در جذب و نگهداري افراد با
قابليت اشتغال در بازار كاري باثبات و درحال ترقي دارند؛ به
عبارت ديگر ،افرادي با قابليت اشتغال ،امنيت شغلي مناسبي
دارند .وي قابليت اشتغال فردي را دارابودن اين قابليتها در
افراد معرفي كرد :توانايي جمعآوري ،تجزيه و تحليل و
سازماندهي اطالعات ،ايدهها و اطالعات ارتباطي ،برنامهريزي و
سازماندهي فعاليتها ،كاركردن با ديگران در قالب تيمهاي
كاري ،استفاده از توانايي رياضي و محاسباتي و تکنيکهاي حل
مسئله ،استفاده از فناوري و درنهايت درک مشترک فرهنگي.
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جدول  .1مجموعة اجزای تشكیلدهندة قابلیت اشتغال

مهارتهایآکادمیک 

 (Academic

مهارتهایتوسعةفردی 


)(Personal Development Skills

)Skills














دانش تخصصی
توانایی بهكارگيري دانش
تفكر منطقی
تجزیه و تحليل نقادانه
حل مسئله
ارتباطات نوشتاري و گفتاري
توانایی استفاده از دادههاي عددي
سواد رایانه
مهارتهاي تحقيقی

مهارتهایکسبوکار













اعتمادبهنفس
توانایی انجامدادن تمام و كمال یک وظيفه
(تأدیب نفس) )(Self-Discipline
استقالل عمل یا اتكا به خود
آگاهبودن از ضعفها و قوتها
خالقيت
استقالل
دانش موضوعات روز دنيا
اشتياق به یادگيري پيوسته (مداوم)
توانایی واكنش به محيط
قابل اعتماد (اعتمادپذیري)
صداقت
امينبودن دربارة خود و دیگران

 (2007) Kagaariنيز در تحقيقي مشابه به اين نتيجه
رسيد عواملي مانند سياستها و قوانين دولت ،شبکة
اجتماعياي كه دانشجو در آن قرار دارد؛ مانند والدين،
معلمان و همساالن و عوامل ديگري مثل آمال و آرزوها،
عاليق ،موضوعات مطالعاتي و تحصيلي در مدرسه تأثير
چشمگيري در انتخاب شغلي افراد دارند .تحقيق او نشان داد
آموزشهاي كاربردي و عملي و برنامههاي درسي كه در
فرايند تدريس و آموزشهاي صنعتي پيگيري و اجرا ميشوند،
در ايجاد قابليت اشتغال دانشآموختگان رشتة الکترونيک اين
دانشگاه در راستاي پاسخگويي به چالشهاي محيط كار آيندة
دانشجويان مؤثراند .همچنين ،بين برنامة درسي دانشجويان
مهندسي الکترونيک و آمادگي آنها براي مواجهه با
چالشهاي كاري آينده ،رابطة مثبتي وجود دارد .در اين
زمينه نيز ،اين پژوهش با هدف كلي بررسي عوامل اساسي در
شکلگيري ابعاد سهگانة قابليت اشتغال انجام گرفت كه در
اين ارتباط اهداف اختصاصي زير مورد توجه هستند:
 شناسايي ابعاد تبيينكنندة شکلگيري قابليت اشتغال
در بين دانشجويان كشاورزي
 شناسايي متغيرهاي پيشبينيكنندة ابعاد قابليت
اشتغال در بين دانشجويان كشاورزي
مواد و روشها
تحقيق حاضر به لحاظ هدف كاربردي است و به روش

)(Enterprise or Business Skills













مهارتهاي كارآفرینی
توانایی اولویتبندي وظایف
مدیریت زمان
مهارتهاي ميانفردي )(Interpersonal Skills
مهارتهاي ارائه
مهارتهاي كار تيمی
مهارتهاي رهبري
آگاهی تجاري (بازرگانی)
سازگاري )(Flexibilty
نوآوري
استقالل
پذیرش خطر )(Risk-Taking

پيمايشي انجام گرفت .جامعة آماري اين پژوهش شامل
دانشجويان مقطع تحصيالت تکميلي پرديس كشاورزي و منابع
طبيعي دانشگاه تهران بود (درمجموع  1491نفر) .از بين آنها
بهصورت تصادفي و با رعايت انتساب متناسب 310 ،نفر (با
استفاده از جدول مورگان) انتخاب شدند .ابزار تحقيق
پرسشنامهاي با قسمتهاي مختلف براي جمعآوري مشخصات
فردي و همچنين اندازهگيري متغيرهاي تحقيق بود.
ادراک از نقش برنامة درسي در ايجاد مهارتهاي قابليت
اشتغال ،مؤلفههاي قابليت اشتغال در برنامة درسي،
مهارتهاي بنيادي ،مهارتهاي مديريت فردي ،مهارتهاي
كار تيمي ،عوامل محيطي ،نگرشهاي فردي ،كيفيت
آموزشهاي نظري ،كيفيت آموزشهاي عملي و ادراک از
مناسببودن تدريس استادان بهعنوان متغيرهاي مستقل مورد
توجه بودند كه از تحقيقات)Kagaari, (2000) Clarke (2007
و  (2006) Cox & Kingبهدست آمدند .متغير وابستة تحقيق
نيز ابعاد قابليت اشتغال بود كه از تحقيقات  SHEFCاستفاده
شد (جدول  .)1روايي پرسشنامه براساس نظر جمعي از
استادان رشتة ترويج و آموزش كشاورزي دانشگاه تهران تأييد
شد .براي تعيين پايايي نيز از مقدار آلفاي كرونباخ استفاده
شد كه مقدار  0/81نشان داد ابزار پايايي مناسبي دارد .روش
آماري استفادهشده تحليل همبستگي كانوني بود .اصوالً روش
همبستگي كانوني روش مناسبي براي شناخت روابط بين دو
مجموعه از متغيرهاست كه در آن يک مجموعه را مستقل و
پيشبينيكننده و مجموعة ديگر را وابسته يا معيار مينامند؛
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بنابراين ،هدف اين تحليل تعيين آثار مجموعه متغيرهاي
پيشبينيكننده بر متغيرهاي معيار است؛ بهعبارت سادهتر،
همبستگي كانوني براي تعيين روابط بين دو مجموعه از
متغيرها بهكار ميرود.
مجموعه متغيرهاي پيشبينيكننده شامل  Pمتغير )X1,
 (… , XPو مجموعه متغيرهاي معيار شامل  qمتغير )Y1,
 (…, Yqاست .متغيرهاي  Xدر بين خود همبستگي متقابل
دارند و متغيرهاي  Yنيز در خود همبستگي دارند .همچنين،
ميان متغيرهاي  Xو  Yبهصورت دوبهدو همبستگي وجود
دارد و اين همان نقطة تفاوت ميان اين روش و رگرسيون
است ،زيرا در رگرسيون ،متغيرهاي پيشبينيكننده بايد از
هم مستقل باشند درصورتيكه ميدانيم ،در دنياي واقعي،
بهطور عملي چنين حالتي كمتر وجود دارد؛ بنابراين،
دروندادهاي اين تحليل دو مجموعه از متغيرها بود و هدف آن
ايجاد تركيبي خطي از هركدام از دو مجموعة متغير بهگونهاي
است كه همبستگي بين اين دو تركيب خطي به حداكثر خود
برسد كه متغيرهاي كانوني ) (Canonical variatesخوانده مي
شود .نخستين زوج از اين متغيرهاي كانوني بهگونهاي انتخاب
ميشود كه براي متغيرهاي واردشده به تابع ،اين همبستگي
بيشينه شود .سپس دومين زوج بهگونهاي انتخاب ميشود كه
ارتباط بين دو مجموعه -كه توسط رابطة اول ( )Rootتبيين
نشده باقيمانده بود -به حداكثر برسد و اين روند همينطور
ادامه مييابد تا تعداد مجموعة كوچکتر زوج متغيرهاي
كانوني حاصل شود ).(Hooman, 2006
از آنجاكه متغيرهاي وابستة پژوهش حاضر شامل سه
متغير مهارتهاي آكادميک ،مهارتهاي توسعة فردي و
مهارتهاي توسعة كسبوكار است از تحليل همبستگي
كانوني ) (Canonical Analysisاستفاده شد تا ارتباط بين
متغيرهاي وابسته نيز در تشکيل توابع پيشبينيكنندة آنها
از متغيرهاي مستقل مشخص شود .روش تجزيه و تحليل
استفادهشده ،روش همبستگي كانوني بود و از نرمافزار SPSS
نسخة  17براي دادهپردازي استفاده شد.

نتایج و بحث
در اين قسمت ،ويژگيهاي جمعيتشناختي نمونة آماري
مورد مطالعه بيان ميشود .براساس متغير جنس 133 ،نفر از
نمونة آماري مورد مطالعه را دانشجويان زن و  177نفر را
دانشجويان مرد تشکيل دادند كه نشانگر غالببودن جمعيت
مردان در مقابل جمعيت زنان است .همچنين 212 ،نفر از
نمونة آماري مورد مطالعه را دانشجويان كارشناسي ارشد
( 68/3درصد) است و  98نفر از نمونة آماري مورد مطالعه را
دانشجويان مقطع دكتري تشکيل دادند ( 31/61درصد).
براساس متغير سن ،طبقة سني بين  24تا  26بيشترين طبقه
را در نمونة مورد مطالعه با  57/41درصد داشت و كمترين
طبقه مربوط به طبقة زير  24سال است كه تنها  4/51درصد
نمونه را شامل ميشد .همچنين 20،درصد ( 63نفر)
دانشجويان شاغل و  80درصد ( 247نفر) آنها بدون شغل
بودند .همچنين 33 ،درصد از دانشجويان به كارآفريني و
تأسيس شركتي خصوصي گرايش داشتند 50 .درصد از
دانشجويان ارتباط بين موضوعات نظري و عاليق خود را كم و
بسيار كم ارزيابي كردند.
بهمنظور بررسي نقش متغيرهاي مستقل تحقيق در شکل
گيري ابعاد سهگانة قابليت اشتغال از تحليل همبستگي كانوني
استفاده شد .آنچه در تحليل همبستگي كانوني اهميت فراوان
دارد اين است كه تمام ريشههاي استخراجشده لزوماً معنيدار
نيستند .از اينرو ،آزمون معنيداري اولين ريشة استخراجشده با
استفاده از آمارههاي المبداي ويلکز ،پيالي ،هتلينگ و روي،
محاسبه شد كه نشان داد اولين ريشة استخراجشده معنيداري
چشمگيري در سطح يک درصد دارد؛ بنابراين ،در ابتدا بايد
معنيداري اولين ريشة استخراجشده بررسي شود كه براي اين
كار چهار آماره استفاده شدند و در جدول  ،2مقادير و معنيداري
آنها ميآيد .همانطوركه اين آمارهها نشان ميدهند ،حداقل
اولين ريشة استخراجشده از روابط بين متغيرهاي وابسته و
مستقل تحقيق معنيدار هستند.

جدول  .2آمارههای مرتبط با بررسي معنيداری اولین ریشة استخراجشده
آماره

مقدار

Approx. F

Hypoth. DF

Error DF

Sig. of F

پيالي
هتلينگ

0/678
1/052

8/7
10/3

30
30

897
897

0/000
0/000

ويلکز

0/434

9/5

30

897

0/000

بزرگترين ريشة روي

0/436

25

11
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0/000
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براي بررسي معنيداري ريشههاي بعدي نيز از آمارة
المبداي ويلکز استفاده شد تا مشخص شود آيا دو ريشة بعدي
معنيداري چشمگيري دارند يا خير؟ نتايج مندرج در جدول
 -3كه در قالب فرايند تحليل كاهش ابعاد )Dimension
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 (Reduction Analysisانجام گرفت -نشان ميدهد دو ريشة
بعدي نيز معنيداري آماري در سطح يک درصد دارند.
در نمودار  1نيز اين موضوع نشان داده شد و سه ريشه از تحليل
كانوني تحقيق حاصل شد كه همة آنها مقداري بيشتر از  0/1دارند.

جدول  .3آمارههای مرتبط با بررسي معنيداری سایر ریشههای استخراجشده
ریشه

مقدار آماره Wilks L.

Approx. F

Hypoth. DF

Error DF

Sig. of F

يک به سه
دو به سه
سه به سه

0/43
0/77
0/91

9/54
4/60
3/6

30
18
8

872/43
596/0
299/0

0/000
0/000
0/000

Plot of Canonical Correlations
0.8
0.7
0.6
0.5

Value

0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
3

1

2
Number of Canonical Roots

نمودار  .1سه ریشة استخراجشده از مدل همبستگي کانوني تحقیق

بنابراين ،براساس آزمونهاي تشخيصي باال ،مشخص مي
شود هر سه ريشة استخراجشده معنيدار است .با توجه به
آنکه مجموعة كوچکتر سه متغير دارد ،سه ريشه نيز
استخراج شد كه درنهايت آزمونهاي باال نشان داد هر سه
ريشة مستخرج معنيدار هستند.
با توجه به معنيداري هر سه ريشه ،ميتوان به بررسي ضرايب
همبستگي بين متغيرهاي هر سه ريشه و همچنين ،متغيرهاي
تشکيلدهندة هر سه دسته پرداخت .همانطوركه در جدول 4
آمده است ،اولين ريشه كه بهتبع مهمترين ريشه نيز است ،ضريب

همبستگي كانوني  0/66دارد و ساير ريشهها بهترتيب ضرايب
 0/39و  0/29را دارند كه در قالب جدولهاي مربوط به هر ريشه
ميتوان متغيرهاي واردشده در مدلها را بررسي كرد.
هريک از ريشهها بهتفکيک در اين قسمت تحليل شدهاند.
در جدول  ،5ضرايب كانوني در اولين ريشة استخراجشدة تمام
متغيرها بهتفکيک و سطح معنيداري آورده شدهاند.
عالوهبراين ،در جدول  6نيز ضرايب كانوني مربوط به
دومين ريشة استخراجشده آورده ميشود كه تركيب خطي
ديگري از متغيرهاي تحقيق است.

جدول  .4ضرایب همبستگي کانوني و مقادیر ویژه
ریشههای حذفشده

مقدار ویژه

ضریب همبستگي کانوني

Canonical R sqr.

با تمام ريشهها
اول
دوم

0/77
0/18
0/09

0/66
0/39
0/29

0/48
0/16
0/12
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جدول  .5ضرایب کانوني مربوط به اولین ریشة استخراجشده
سازههای مورد بررسي

ادراک از نقش برنامة درسي در ايجاد مهارتهاي قابليت اشتغال
مؤلفههاي قابليت اشتغال در برنامة درسي
مهارتهاي بنيادي
مهارتهاي مديريت فردي
مهارتهاي كار تيمي
مجموعه
عوامل محيطي
متغيرهاي مستقل
نگرشهاي فردي
تحقيق
كيفيت آموزشهاي نظري
كيفيت آموزشهاي عملي
ادراک از مناسببودن تدريس استادان
ادراک از ميزان قابليت اشتغال
مهارتهاي آكادميک
مجموع متغيرهاي
مهارتهاي توسعة فردي
وابستة تحقيق
مهارتهاي توسعة كسبوكار

همبستگي

t

p

خطای استاندارد

-1/03
-4/24
0/17
1/13
-4/41
2/07
0/86
3/39
5/71
6/99
-2/49
15/97
-2/76
-6/85

0/304
0/000
0/862
0/260
0/000
0/04
0/392
0/001
0/000
0/000
0/013
0/000
0/006
0/000

0/14
0/051
0/190
0/11
0/11
0/099
0/14
0/037
0/035
0/090
0/20
/04
0/068
0/056

کانوني

-0/14
**-0/21
0/033
0/12
**-0/52
*0/20
0/12
**0/12
**0/20
**0/62
*-0/50
**0/75
**-0/18
**-0/38

* معنيداری در سطح پنج درصد ** معنيداری در سطح یک درصد
جدول  .6ضرایب کانوني مربوط به دومین ریشة استخراجشده
سازههای مورد بررسي

همبستگي کانوني

t

p

ادراک از نقش برنامة درسي در ايجاد مهارتهاي قابليت اشتغال
مؤلفههاي قابليت اشتغال در برنامة درسي
مهارتهاي بنيادي
مهارتهاي مديريت فردي
مهارتهاي كار تيمي
مجموعه
عوامل محيطي
متغيرهاي مستقل
نگرشهاي فردي
تحقيق
كيفيت آموزشهاي نظري
كيفيت آموزشهاي عملي
ادراک از مناسببودن تدريس استادان
ادراک از ميزان قابليت اشتغال
مهارتهاي آكادميک
مجموع متغيرهاي
مهارتهاي توسعة فردي
وابستة تحقيق
مهارتهاي توسعة كسبوكار

0/52
*0/27
-0/58
-0/38
0/26
-0/22
**0/97
-0/05
*0/17
0/16
0/47
0/001
**0/92
*-0/24

1/68
2/46
-1/40
-1/55
1/01
-1/02
3/12
-0/73
2/16
0/83
1/05
0/01
6/10
-1/98

0/09
0/014
0/163
0/121
0/315
0/306
0/002
0/469
0/031
0/406
0/295
0/99
0/000
0/04

* معنيداری در سطح پنج درصد ** معنيداری در سطح یک درصد

خطای
استاندارد

0/31
0/11
0/42
0/25
0/26
0/21
0/31
0/08
0/078
0/19
0/44
0/104
0/15
0/12
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جدول  .7ضرایب کانوني مربوط به سومین ریشة استخراجشدة متغیرها
سازههایموردبررسی

همبستگیکانونی

t

p

خطایاستاندارد

ادراک از نقش برنامة درسی در ایجاد مهارتهاي قابليت اشتغال
مؤلفههاي قابليت اشتغال در برنامة درسی
مهارتهاي بنيادي
مهارتهاي مدیریت فردي
مهارتهاي كار تيمی
مجموعه متغيرهاي
عوامل محيطی
مستقل تحقيق
نگرشهاي فردي
كيفيت آموزشهاي نظري
كيفيت آموزشهاي عملی
ادراک از مناسببودن تدریس استادان
ادراک از ميزان قابليت اشتغال
مهارتهاي آكادميک
مجموع متغيرهاي
مهارتهاي توسعة فردي
وابستة تحقيق
مهارتهاي توسعة كسبوكار

*0/76
0/07
-0/255
*0/55
-0/47
0/26
*-0/71
0/14
**-0/25
**0/79
0/60
*0/277
**-0/68
**0/84

2/12
0/54
-0/52
1/91
-1/54
1/03
-1/97
1/49
-2/81
3/42
1/16
2/27
-3/87
5/8

0/035
0/58
0/60
0/05
0/12
0/30
0/05
0/13
0/005
0/001
1/16
0/024
0/000
0/000

0/36
0/13
0/49
0/29
0/30
0/255
0/365
0/098
0/091
0/232
0/523
0/12
0/17
0/14

* معنيداری در سطح پنج درصد ** معنيداری در سطح یک درصد

در جدول  7نيز ضرايب كانوني مربوط به سومين ريشة
استخراج شده آورده ميشود كه تركيب خطي ديگري از
متغيرهاي تحقيق است.
مفهوم افزونگي ) (Redundancyدر تحليل همبستگي
كانوني به اين موضوع اشاره دارد كه چگونه يک مجموعه از
متغيرها ،با توجه به مجموعة ديگري از متغيرها اضافي است.
تعيين اين مقدار براي بيان اهميت كاربردي ريشههاي
متعارف ضروري است .براساس جدول  ،8ميتوان بيان كرد به

طور كلي و با درنظرگرفتن سه ريشة استخراجشده ،با
داشتن 40درصد از واريانس متغيرهاي تعيينكنندة ابعاد سه
گانة تبيينكنندة قابليت اشتغال ،توانسته است  10/4درصد از
واريانس متغير مستقل مورد مطالعه در تحقيق حاضر را
تبيين كند .مقادير واريانس استخراجشده درمجموع نيز نشان
ميدهد سه ريشة استخراجشده توانستهاند  21/6از تغييرات
واريانس مجموعه متغيرهاي مستقل و  100درصد تغييرات
واريانس مجموعه متغيرهاي وابسته را تبيين كنند.

جدول  .8مقادیر واریانسهای استخراجشده و افزونگي
تعداد

واريانساستخراجشده

جمعمقاديرافزونگی

مجموعه متغيرهاي مستقل

11

21/6

10/4

مجموعه متغيرهاي وابسته

3

100/00

40/0

نتايج تحليل كانوني نشان داد تمام سه ريشة استخراجشده
در سطح يک درصد معنيدار هستند .در اولين ريشة استخراج
شده مشخص شد سازههاي مؤلفههاي قابليت اشتغال در برنامة
درسي ،مهارتهاي كار تيمي ،كيفيت آموزشهاي نظري،
كيفيت آموزشهاي عملي ،ادراک از مناسببودن تدريس
استادان ،ادراک دانشجو از ميزان قابليت اشتغال خود با هر سه
متغير وابستة تحقيق شامل مهارتهاي آكادميک ،توسعة فردي
و توسعة كسبوكار همبستگي معنيدار دارند و يکي از

عمدهترين كانونهاي همبستگي تحقيق را نشان ميدهد .نکتة
جالب توجه اين است كه مهارتهاي توسعة فردي و توسعة
كسبوكار هر دو داراي ضريب منفي و مهارتهاي آكادميک
داراي ضريب مثبت است؛ بنابراين ،ميتوان نتيجه گرفت
درحال حاضر وضعيت مؤلفههاي قابليت اشتغال در برنامة
درسي ،مهارتهاي كار تيمي ،كيفيت آموزشهاي نظري،
كيفيت آموزشهاي عملي ،ادراک از مناسببودن تدريس
استادان و ادراک دانشجو از ميزان قابليت اشتغال خود ،به
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گونهاي است كه سبب كاهش مهارتهاي توسعة فردي و
مهارتهاي توسعة كسبوكار ميشوند و وضعيت كنوني تنها
سبب افزايش مهارتهاي آكادميک شده است؛ بنابراين ،هرگونه
بهبود و مهندسي مجدد برنامة درسي بهگونهاي كه مؤلفههاي
قابليت اشتغال در برنامة درسي ،مهارتهاي كار تيمي ،كيفيت
آموزشهاي نظري ،كيفيت آموزشهاي عملي و تدريس
استادان را در آن لحاظ كند ،ميتواند سبب رشد و توسعة
مهارتهاي توسعة فردي و مهارت توسعة كسبوكار در كنار
مهارت آكادميک شود.
بنابراين ،بهطور خالصه در ريشة اول استخراجشده كه
قويترين ريشه نيز است ،هر سه مهارت توسعة فردي،
مهارتهاي آكادميک و مهارتهاي كسبوكار در قالب گروه
متغيرهاي وابستة تحقيق ،تركيب خطي معنيداري را با
مؤلفههاي تبيينكنندة نقش برنامة درسي شامل كار تيمي،
عوامل محيطي تسهيلكنندة نقش برنامة درسي ،كيفيت
آموزشهاي نظري و آموزشهاي عملي ،ادراک از مناسببودن
تدريس استادان و ادراک از ميزان قابليت اشتغال نشان
ميدهد كه ضريب همبستگي كانوني  0/66محاسبه شد .اين
نتايج با نتايج تحقيقات Stephens & ،(2007) Kagaari
 (2007) Dacre Pool & Sewell ،(2006) Hamblinو
(2006) Cox & Kingهمخواني دارد .همچنين ،در اين زمينه
تحقيق  (2009) Liaghatdar et al.نيز نقش كار تيمي در
شکلگيري كارآفريني را معنيدار نشان داده است.
نتايج دومين ريشة استخراجشده نيز نشان داد تركيب دو
متغير وابستة مهارتهاي توسعة فردي و توسعة كسبوكار نيز
در كانون ديگري با مؤلفههاي قابليت اشتغال در برنامة
درسي ،نگرشهاي فردي ،كيفيت آموزشهاي عملي،
همبستگي معنيداري بهشکل همزمان از خود نشان ميدهد؛
بهعبارت ديگر ،تركيب متغيرهاي پيشبين كه شامل سه
متغير مؤلفههاي قابليت اشتغال در برنامة درسي ،نگرشهاي
فردي و كيفيت آموزشهاي عملي است ،سبب ارتقاي مهارت
توسعة فردي شدهاند ،اما در اين تركيب نيز مهارت توسعة
كسبوكار با ضريب منفي روبهرو است .پس وضعيت موجود
در مؤلفههاي مورد اشاره سبب افت مهارت توسعة كسبوكار
دانشجويان شده است .پس بهطور خالصه در ريشة دوم
استخراجشده ،هر دو مهارت توسعة فردي و كسبوكار در
قالب گروه متغيرهاي وابستة تحقيق ،تركيب خطي
معنيداري را با مؤلفههاي قابليت اشتغال در برنامة درسي،
نگرشهاي فردي و كيفيت آموزشهاي عملي نشان ميدهد

كه ضريب همبستگي كانوني  0/39محاسبه شد.
تحقيقات  (2007) Tomeو  )2000( Clarkeنيز به نتايج
مشابهي دست يافتند.
سومين ريشة كانوني نيز معنيدار بود و نتايج نشان داد
تركيب متغيرهاي ادراک از نقش برنامة درسي در ايجاد
مهارتهاي قابليت اشتغال ،مهارتهاي مديريت فردي،
نگرشهاي فردي ،كيفيت آموزشهاي عملي و ادراک از
مناسببودن تدريس استادان نيز با هر سه متغير وابسته
معنيدار است .نتايج اين ريشه نيز نشان داد وضعيت
متغيرهاي ادراک از نقش برنامة درسي در ايجاد مهارتهاي
قابليت اشتغال ،مهارتهاي مديريت فردي ،نگرشهاي فردي،
كيفيت آموزشهاي عملي و ادراک از مناسببودن تدريس
استادان بهگونهاي است كه سبب رشد مهارتهاي آكادميک و
توسعة كسبوكار و افت مهارت توسعة فردي دانشجويان شده
است .بهطور كلي در هيچيک از ريشهها يا تركيبهاي
استخراجشده وضعيت هر سه مؤلفه مطلوب نيست و بهطور
عمده وضعيت جاري متغيرهاي مستقل تحقيق سبب افزايش
مهارتهاي آكادميک شده است .درنتيجه ،برنامة درسي در
رشتههاي كشاورزي دانشگاه تهران بيشتر در ايجاد
مهارتهاي آكادميک موفق عمل كردهاند كه بخشي از قابليت
اشتغال است و در شکلگيري پايدار دو مهارت توسعة فردي و
كسبوكار توفيق مطلوبي ندارند.
بنابراين ،بهطور خالصه در ريشة سوم استخراجشده هر
سه مهارت توسعة فردي ،كسبوكار و آكادميک در قالب گروه
متغيرهاي وابستة تحقيق تركيب خطي معنيداري را با ادراک
از نقش برنامة درسي در ايجاد مهارتهاي قابليت اشتغال،
مهارتهاي مديريت فردي ،نگرشهاي فردي ،كيفيت
آموزشهاي عملي و ادراک از مناسببودن تدريس استادان
نشان ميدهد كه ضريب همبستگي كانوني  0/29محاسبه
شد .اين نتايج با نتايج تحقيقات  (2007) Tomeو Clarke
( )2000و  (2006) Stephens & Hamblinهمخواني دارد.
نتايج كلي تحليل همبستگي كانوني نشان داد در هيچيک
از تركيبهاي خطي برآوردشده ،هر سه مهارت توسعة كسب
وكار ،توسعة فردي و آكادميک بهشکل توأم و با ضريب
همبستگي مثبت با متغيرهاي تبيينكنندة نقش برنامة درسي
وارد تركيب خطي نشدند.
نتیجهگیری و پیشنهادها
قابليت اشتغال در راستاي افزايش مهارتها و استعدادهاي
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دانشآموختگان مطرح شده است .كسب اين تواناييها
ميتواند نقش بسيار مهم و تعيينكنندهاي را در تصميمگيري
شغلي دانشآموختگان بازي كند .بسيار مشهود است كه نکتة
كليدي در اشتغال ،تالقي تخصص با نياز بازار كار است ،به
ويژه درمورد مشاغلي كه نيازمند تحصيالت آكادميکاند .پس
يکي از رويکردهاي نوين براي اشتغال دانشآموختگان آيندة
نظام آموزش عالي ،توجه به رويکردهايي جامعنگر مانند
قابليت اشتغال است.
با توجه به يافتههاي تحقيق حاضر ،در شرايط كنوني
برنامة درسي نظام آموزش عالي كشاورزي كشور ما از سه
مؤلفة اصلي قابليت اشتغال تنها به موضوع مهارتهاي
آكادميک ميپردازد و به دو مؤلفة ديگر يعني مهارتهاي
توسعة فردي و توسعة كسبوكار نه تنها پرداخته نميشود،
بلکه برنامة درسي دانشگاهي ما تأثير منفي بر اين مهارتها
ميگذارد كه از قضا از مهارت آكادميک براي ايجاد قابليت
اشتغال اهميت بيشتري دارند .براساس يافتههاي تحقيق و
نتايج تحقيقات مشابه ،پيشنهادهاي زير بهمنظور
نهادينهكردن مؤلفههاي قابليت اشتغال در برنامة درسي
دانشجويان كشاورزي ارائه ميشود:
توجه به توسعة مهارتهاي كسبوكار از اولويتهاي اول
بهشمار ميآيد؛ بنابراين ،مؤلفههاي تبيينكنندة مهارت توسعة
كسبوكار كه شامل توانايي كسب دانش فني در حوزة
كشاورزي ،توانايي خالقيت در فنون و روشهاي حوزة
تخصصي كشاورزي ،توانايي كسب دانش عملي در حوزة
كشاورزي ،توانايي خوداشتغالي در حوزة كشاورزي ،توانايي
قبول مسئوليت شغلي در حوزة كشاورزي و توانايي كار در
موقعيتهاي روستايي هستند ،بايد در برنامة درسي
دانشجويان در مراحل طراحي ،اجرا و ارزشيابي برنامة درسي
لحاظ شوند.
ارائة فرصتهايي مانند ارائة دانش فني در حوزة
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كشاورزي ،معرفي مسئوليتهاي شغلي آيندة دانشجويان در
رشتة تخصصي خود ،ايجاد فضايي براي ابتکار در توليد
محصول يا فناوري جديد ،آشنايي با روشهاي توسعة شغلي،
نحوة هماهنگكردن تخصص دانشجو با خواستهاي موقعيت
بازار كار در روستاها ،نحوة مديريت و ايجاد فرصتهاي جديد
و كسب مهارتهاي عملي مرتبط براي پذيرش بهعنوان
مهندس كشاورزي بايد در مهمترين موضوعات برنامة درسي
دانشجويان كشاورزي قرار گيرد.
بايد تحقيقات گستردهتري در نظام آموزش عالي
كشاورزي كشور در زمينة سازوكارهايي انجام گيرد كه بتوانند
توسعة مهارتهاي كسبوكار را در برنامة درسي دانشجويان
كشاورزي مشخص كنند.
هرچند مهارتهاي آكادميک در شکلگيري قابليت
اشتغال تأثير شايان توجهي دارند و برنامة درسي درحال
حاضر بر شکلگيري اين مؤلفه بيشتر نقش داشته است ،اما
دانشجويان در مهارتهايي مانند مهارتهاي نوشتاري و
گفتاري انگليسي و توانايي نوشتن و ارائة رزومه براي كسب
شغل هنوز ضعف دارند كه با بازنگري در برنامة درسي بايد
اصالح شود.
يکي از اصليترين داليل نداشتن مهارت توسعة
كسبوكار ،نبودن دروسي مانند آشنايي با قوانين تجاري و
بازرگاني در زمينة كشاورزي است كه بايد در سرفصل دروس
جاي خود را باز كند.
بايد ايستگاه تحقيقاتي دانشگاه در مناطق مختلف
روستايي با اقليمهاي مختلف راهاندازي شود و برنامههايي
مدون براي گذراندن دورههاي كارآموزي دانشجويان در اين
ايستگاههاي تحقيقاتي وجود داشته باشد .اين امر سبب
افزايش مهارتهاي توسعة كسبوكار و توسعة فردي
دانشجويان در كنار مهارتهاي آكادميک ميشود.
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