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 چکیده

 
اش مطرح ترین تصمیمات هر فرد در طول زندگیانتخاب شغل به عنوان یکی از مهم

د رانگیختن و ایجایکی از شرایط مهم و اساسی براي رسیدن به هدف در هر کاري باست. 
دف بررسی رو، تحقیق حاضر با ه. از اینهنددمی افرادي است که آن کار را انجام  انگیزه در

ه هاي شغلی دانشجویان صورت پذیرفت. جامعنقش میانجی عوامل فردي و محیطی بر انگیزه
 یآماري این پژوهش تمامی دانشجویان دانشکده کشاورزي دانشگاه زنجان (در سال تحصیل

 گیري تصادفی سادهنمونهبودند که با استفاده از روش  390) به تعداد 91 -92
آوري شد. استفاده از ابزار پرسشنامه جمع ها انتخاب و اطالعات بانفر از آن 200سیستماتیک

ز مدل اانجام شد. نتایج حاصل  20AMOSو  20SPSS افزار وسیله نرمهها بتجزیه و تحلیل داده
بین  داريیم در رابطه با آزمون چهار فرضیه اصلی تحقیق نشان داد، رابطه معنیساختاري مستق

به  اي شامل؛ سابقه کار در روستا، درآمد خانوادگی و محل سکونت با تمایلعوامل زمینه
عوامل فردي (عزت نفس علمی) و عوامل محیطی  ،اشتغال در روستا وجود دارد. همچنین

ه ها بنآاي با تمایل اثر میانجی در رابطه بین عوامل زمینه(محیط حمایتی خانواده) داراي 
امل اشتغال در روستا برخوردار بوده است. این در حالی است که مجموع اثر غیرمستقیم ع

 دار نبود.اي سابقه کار در روستا از راه عوامل فردي و محیطی معنیزمینه
 

 ی.اي، عوامل محیطی، عزت نفس علممینههاي شغلی، عوامل زانگیزههاي کلیدي: واژه          
 

 مقدمه
موضوع اشتغال و دستیابی افراد به شغل مورد نظر از 

شود و ترین نیازهاي یک جامعه محسوب میاساسی
بیکاري همواره به عنوان یک پدیده مخرب اجتماعی، 
اقتصادي و فرهنگی مطرح بوده و رفع آن همواره از 

زان بوده است ریهاي اساسی برنامهجمله دغده
)Karbasi, Asnashari, & Aghel, 2008( بر اساس .

کشور ایران با  )2002(گزارش سازمان برنامه و بودجه 
کاري دست به بحران شدیدي در زمینه اشتغال و بی

که عدم تعادل در عرضه و تقاضاي طوريهگریبان است، ب
را در جامعه به ویژه اي نیروي کار، وضعیت نگران کننده

همچنین، بررسی منابع  .قشر جوان حاکم کرده است
حاکی از تحوالت غیر قابل انتظار در بازار کار کشور طی 

دارد. جمعیت فعال کشور (شامل 1384-88هاي سال
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میلیون  23مجموع افراد شاغل و نیز افراد جویاي کار) از 
 840میلیون  23، به 1384هزار نفر در سال  290و 

رسیده است. به بیانی جمعیت  1388هزار نفر در سال 
از رشد بسیار  1384-88هاي فعال کشور در طی سال

کند کمتر از یک درصد برخوردار بوده است. در کشور 
هزار نفر در  675میلیون و  2کاران از ایران تعداد بی

 1388هزار نفر در سال  840میلیون  2، به 1384سال 
درصد  5/11کاري از ترتیب نرخ بی رسیده است و به این

درصد افزایش یافته است. همچنین، آمار بهار  9/11به 
کار در هزار نفر بی 529میلیون و  3از وجود  1389

درصدي را به  5/14کاري کشور حکایت دارد که نرخ بی
). Statistical Center of Iran, 2010دنبال داشته است (

به  1393تابستان سال  کاري درهر چند، میزان نرخ بی
 Statistical Center ofدرصد کاهش یافته است ( 5/9

Iran, 2014 الزم به ذکر است که در کشورهاي توسعه .(
اي ناشی از کاري یک مسئله دورهنیافته مشکل بی

صورت کاهش موقت رشد و تولید نیست، بلکه به
کاري در اي مزمن درآمده است. تفاوت بین بیمسئله

ي توسعه نیافته و توسعه یافته این است که در کشورها
ها و افراد کاري مختص جوانکشورهاي توسعه نیافته بی

کاري در کشورهاي که بیتحصیل کرده است، در حالی
 Ul(گیرد مهارت را در بر میتوسعه یافته افراد مسن و بی

haq, 2008(.  از طرفی دیگر در میان سه بخش مهم
اقتصادي کشور یعنی کشاورزي، صنعت و خدمات، بخش 

هاي نسبی اقتصادي چشمگیر، کشاورزي با وجود مزیت
ده از حیث توسعه اشتغال، به طور معمول بخش فروکاهن

 & Esfandabadi(شود و داراي محدودیت ارزیابی می

Javdan, 2010(با  هاي صورت گرفته در رابطه. بررسی
 که دهدمی نشان مختلف هايبخش در وضعیت شاغلین

 تحصیل براي را اشتغال بیشترین فرصت خدمات بخش
 هايبخش و است کرده مهیا عالی آموزش کردگان
اند نبوده موفق شغل ایجاد کشاورزي در و صنعت

)Dehuri, Farajollah Hosseini, & Hosseini, 2008(. 
تواند به علت تنگناها و این عدم موفقیت می

هاي مشکالت بخش کشاورزي و عدم استفاده از ظرفیت
بازار آموزش عالی را به دو  )Roshan )2010 آن باشد.

بخش کلی بازار تولید خدمات آموزشی و بازار کار 
هایی به کند؛ در بازار اول بنگاهآموزش عالی تقسیم می

ه یها و مراکز آموزش عالی به تولید و ارانام دانشگاه
پردازند. در این بازار در طرف عرضه، خدمات آموزشی می

سازي در زمینه ظرفیتمراکز آموزش عالی قرار دارند که 
کنند و در براي پذیرش دانشجویان جدید فعالیت می

ها قرار دارند که طرف تقاضاي آن هم افراد و خانواده
براي کسب تخصص و آموزش مورد نیاز یا مورد عالقه 

ها هستند. در بعد دیگر خود متقاضی ورود به دانشگاه
ف عرضه بازار آموزش عالی بازار کار قرار دارد که در طر

آن دانش آموختگان و متخصصان جویاي کار و در طرف 
هاي تولیدي و خدماتی قرار دارند که تقاضاي آن بنگاه

براي رفع نیاز خود به  نیروي متخصص به این بازار 
هاي اخیر تعداد دانشجویانی که کنند. در سالمراجعه می

داراي تحصیالت عالی هستند، از لحاظ کمی رشد قابل 
هاي آموختگان در رشتهاند. دانشاشتهتوجهی د

اند و همه ساله از کشاورزي هم از این امر مستثنی نبوده
آموخته مراکز آموزش عالی ایران، تعداد زیادي دانش

این عرضه زیاد . )Tabraei & Ghasemi, 2007(شوند می
آموختگان و تقاضاي اندك اشتغال در بخش دانش

کشاورزي هر سال بر معضل مهم و مشکل اشتغال 
 .)Khosravipour & Soleymanpour, 2009(افزایند می

هاي قبل توضیح داده شد، طور که در بخشهمان
معضالت بسیار جدي در وضعیت اشتغال کشور و به طور 

آموختگان در بخش کشاورزي وجود ویژه اشتغال دانش
آموختگان دارد. بنابراین، توجه به بحث اشتغال دانش

رود. ها به شمار میترین ضرورتکشاورزي یکی از مهم
براي رسیدن به  اصلیشرایط یکی از در همین زمینه، 

افرادي  هدف در هر کاري برانگیختن و ایجاد انگیزه در
. بر همین اساس، در هنددمی است که آن کار را انجام 

 همؤثر در ایجاد انگیزاي و محیطی زمینهعوامل  مقالهاین 
 .مورد بررسی قرار گرفت شغلی

ها، نیازها یا انگیزه به نیروهاي پیچیده، سائق
شود که فعالیت فرد را براي هاي دیگر گفته میزممکانی

بخشد هاي وي آغاز و به آن تداوم میتحقق هدف
)Robbins, 2004(. هاي بندي نظریهدر یک طبقه

اند: الف) بندي شدهانگیزش به سه دسته عمده طبقه
رویکرد نیازها: بر اساس این رویکرد، انگیزه هر فرد به 

که چه تعداد از نیازها و تا چه میزان از طریق احراز این
که چه تعداد از نیازها و شود و دوم به اینشغل تأمین می
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غال به کار مورد نظر تأمین نشده تا چه میزان از راه اشت
ماند، بستگی دارد. ب) رویکرد انتظار: انتظارات باقی می

ها مؤثر است. به بیان دیگر، افراد در تعیین انگیزه آن
انگیزه با چگونگی انطباق کامل امیدها و انتظارات با 

شود. پ) رویکرد ارزشی: هاي فرد تعیین میپیشرفت
هاي خصوصی و شخصی انگیزه بستگی به حفظ ارزش

طور کلی، به.  )Oskamp, 1993(فرد در شغل دارد 
هاي شغلی تأثیر گذار عوامل متعددي در ایجاد انگیزه

ترین این عوامل نوع نگرش هر فرد هستند. یکی از مهم
موفقیت در هر کاري و رسیدن به  است. به طور معمول

هدف نیازمند نوعی نگرش مثبت به آن عمل یا هدف 
ها و آمادگی براي عمل ها، احساسترکیب شناخت .است

یک چیز معین را نگرش شخص نسبت به آن  نسبت به
 .)Samuel, 1994( گویندچیز می

 Schwaningeer )2008(  در پژوهش خود در
هاي آموزشی بیان کرد، عوامل محیطی در انگیزه محیط

حاکی از آن نیز بیشتر تحقیقات شغلی مؤثر هستند. 
به دلیل قرار ها در دوران دانشجویی است که نگرش

بیشترین گرفتن در محیط آموزشی با شرایط گوناگون 
. در همین زمینه )Karimi, 1995( کنندتغییر را پیدا می

Noda )2010( عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی در محیط-
هاي کاري، هاي آموزشی را تشویق و تنبیه، پیشرفت

هاي آموزشی و وجود مشاورانی خبره براي فرصت
 کند.مشورت و منزلت اجتماعی باالي شغل معرفی می

عوامل محیطی مثل محیط خانواده نیز یکی دیگر از  
 ،هاي شغلی است. در حقیقتمؤثر در انگیزهعوامل 
هاي بالقوه فرزندان خود با شناخت توانمنديوالدین 

 ها در مسیر شغلی نقش مهمی در شناسایی ووهدایت آن
د. ننکپرورش افراد خالق و کارآفرین در جامعه ایفا می

تواند تأثیر بسزایی در همین زمینه سواد والدین می
ي تأثیر مطالعهبا بررسی  )Kavoosi )2003داشته باشد. 

میزان  نشان داد،والدین بر پیشرفت تحصیلی فرزندان 
توجه به علم از جمله عوامل عالیق والدین به مطالعه و 

. انگیزشی مؤثر در پیشرفت تحصیلی فرزندان است
پایین بودن  )Byabangard )2005همچنین، از دیدگاه 

اول سبب  سطح تحصیالت و فرهنگ خانواده در درجه
هاي درسی الزم را به شود که والدین نتوانند کمکمی

-در نتیجه فرزندان چنین خانوادهکرده، دانش آموزان 

از این لحاظ در محرومیت به سر می برند.  همهایی 
-هایی نمیچنین خانواده، به دالیل فقر فکري ،همچنین

هاي الزم را به فرزندان خود براي ادامه نگرشتوانند 
 . مناسب بدهندو اتخاذ شغل تحصیالت 

شغل والدین نیز در پیشرفت فرزندان و بویژه ایجاد 
 Byabangardها تأثیر بسزایی دارد. انگیزه شغلی در آن

تأثیر روي دارد، شغل والدین باعث ) بیان می2005(
س امنیت و احسا نگرش فرزندان نسبت به والدین و

توانند نتیجه بهتر می در شود وها میاعتماد به نفس آن
با محیط خود ارتباط برقرار کنند و همین امر موجب 

 Erajyzadشود. ها میآن شکوفایی استعداد رشد و
بررسی مشارکت در پژوهش خود تحت عنوان،  )2000(

 برايکارهایی ه راهیکیفی زنان در آموزش عالی و ارا
نشان داد که جنسیت افراد در نگرش به  افزایش آن

در پژوهشی دیگر وجود موانع  ،شغل تأثیر دارد. همچنین
اجتماعی و فرهنگی در کشورهاي در حال توسعه و باور 

هاي غلط مبنی بر عدم مشارکت زنان در فعالیت
ها و مشاغل مبتنی بر جنسیت اقتصادي و تأکید بر نقش

 Pour(کاهش انگیزه شغلی به شمار آمده است   از عوامل

Rajab, Mohammadi, & Tajik, 2011( 
عزت نفس نیز یکی دیگر از عوامل مهم در 

رود. نتایج بسیاري از مار میهاي شغلی به شانگیزه
هاي پیشرفت/ تحقیقات حاکی از آن است که بین انگیزه

 & Aktop(شغلی با عزت نفس رابطه وجود دارد 

Erman, 2006( باور نسبت به موفقیت شخصی و بسیج .
اهداف تعیین شده بازخوردهایی  خویشتن با توجه به

هستند که با عزت نفس پیوستگی مستقیم دارند. عزت 
کند تا نسبت به انتظار موفقیت و نفس، فرد را آماده می

 ,Moshki(پذیرش آن واکنش نشان دهد 

Ghofranipour, & Alah Yari, 2001( . در واقع، باور
جویی براي انگیزه، فرد نسبت به خود، ایجادکننده چاره

رفاه و موفقیت فردي هر انسانی است. اگر افراد بر این 
خواهند انجام دهند فراتر عقیده باشند که کاري که می

ها است، انگیزه کمی پیدا خواهند کرد، هاي آناز توانایی
د نتایج مطلوبی را دهناما اگر دریابند که آنچه انجام می

 ,Kurbanoglu(به همراه دارد، آن را انجام خواهند داد 

Akkoyunlu, & Umay, 2006( . 
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Movahedi & Chizari )2006(  در پژوهش خود
عملی  هايدر رابطه با انگیزه دانشجویان به فعالیت

هاي جمعیت دارند، ویژگیکشاورزي بیان می
شناختی دانشجویان شامل سن، جنسیت، معدل، 
محل سکونت، شغل والدین و تجارب قبلی کشاورزي 

ها موثر بر میزان انگیزه دانشجویان به این فعالیت
در  )Esters and Bowen )2005است. همچنین 

پژوهش خود بیان کردند، عواملی مانند جنس، 
هاي تحصیلی، وضع هاي والدین، موفقیتحمایت

هاي اقتصادي و اجتماعی افراد، عزت نفس و ارزش
ها و تمایالت شغلی افراد تأثیر فردي در انگیزه

) (Robinson, Garton, & Terry Jr, 2007 گذارند.می
ر کردن به در پژوهش خود نشان دادند، توانایی کا

صورت مستقل و توانایی کار کردن با دیگران 
همچنین داشتن انگیزه و نگرش مثبت از جمله 

 عوامل مؤثر در انتخاب شغل در آینده هستند.
هاي شغلی افراد عواملی که در انگیزه ،طور کلیبه 

ها اشاره شد هاي قبل به آنتأثیرگذار هستند و در بخش
ل فردي، عوامل محیطی و توان در سه دسته عوامرا می

تواند در بندي کرد؛ این عوامل میاي طبقهعوامل زمینه

 Social cognitionاجتماعی ( قالب نظریه شناخت

Theory ( .نظریه شناخت اجتماعی  بندورا قرار گیرد
 .مبتنی بر الگوي علّی سه جانبه رفتار، محیط و فرد است

ات محیطی و این الگو به ارتباط متقابل بین رفتار، اثر
(عوامل شناختی، عاطفی و بیولوژیک) که  عوامل فردي

-فرد براي توصیف کارکردهاي روانو انگیزه به ادراك 
شناختی اشاره دارد، تأکید می کند. بر اساس این نظریه، 

و رفتار خود  هافراد در یک نظام علیت سه جانبه بر انگیز
-Self( خودکارآمديبه عنوان مثال  گذارنداثر می

efficacy( آلبرت بندورا  از نظریه شناخت اجتماعی که
در رابطه با فرد ي باورها ها وانگیزهبه ، مشتق شده است

ها اشاره هاي خود در انجام وظایف و مسئولیتتوانائی
به عبارتی دیگر در مدل  .)Bandura, 2001(د دار

یادگیري و رفتار مرتبط با آن متأثر از  شناختی بندورا،
اي (مانند: اي از سه گروه الف) عوامل زمینهمجموعه

جنسیت، قومیت، و توانایی)؛ ب) عوامل روانشناختی یا 
ها، باورها و تجارب قبلی)؛ پ) عزت نفس (مانند نگرش

عوامل محیطی یا اجتماعی در جامعه که فرد را تحت 
در زیر مدل  .)Farmer, 1985(دهد است تأثیر قرار می

 مفهومی پژوهش آورده شده است.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )Farmer (1985, 1997)مدل مفهومی تحقیق (برگرفته شده از  -1شکل 
 

 
 

 
 

 عوامل فردي:
 عزت نفس علمی

 عوامل محیطی:
 حمایت خانواده

تمایل به اشتغال 
 دانشجویان در روستا

 اي:عوامل زمینه
درآمد، سابقه کار و 

 غیره
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 روش تحقیق
تحقیق حاضر از لحاظ میزان و درجه کنترل 

ها میدانی و متغیرها، غیرآزمایشی و از نظر گردآوري داده
نوع پیمایشی محسوب ها، از به لحاظ قابلیت تعمیم یافته

شود. جامعه آماري این تحقیق شامل کلیه می
دانشجویان دانشکده کشاورزي دانشگاه زنجان (در سال 

نفر بودند. حجم نمونه  390) به تعداد 92 -93تحصیلی 
با در نظر گرفتن نوع  G*Powerبا استفاده از نرم افزار 

تست آماري (مدلسازي معادالت ساختاري)، سطح 
گیري، میزان ضریب تأثیر و تعداد ازهخطاي اند

ها با نفر تعیین شد. نمونه 200متغیرهاي موجود 

گیري تصادفی سیستماتیک/ استفاده از روش نمونه
منظم انتخاب شدند و اطالعات با استفاده از روش 

آوري شد. ) جمع1(جدول  پیمایش و ابزار پرسشنامه
بررسی هاي طراحی شده براي شایان ذکر است که گویه

متغیرهاي حمایت خانواده و عزت نفس علمی با بهره 
و  )Heydari & Rezaei, 2012(گیري از مطالعاتی مانند 

)Zareei Matin & Toreh, 2007(  .صورت گرفت
همچنین، به منظور سنجش متغیر تمایل به اشتغال در 

 )Tabraei & Ghasemi, 2007(روستا از مطالعاتی مانند 
 استفاده شد. )Akbari and et al 2009(و 

 
 هاي مورد استفاده: متغیرها، سطوح اندازه گیري و گویه1جدول 

 متغیر گویه ها قیاس اندازه گیري

سطحی (کامال  5لیکرت 
 )5تا کامال موافقم  1مخالفم 

یت ، حما)1من معتقدم شرایط اقتصادي خانواده در شکل گیري جایگاه فرد مؤثر است (گویه 
ار ن بسیتواند در آینده شغلی مفکري خانواده در برقراري دوستی مناسب با فرد موفق می

یه وفق باشم (گوتوانستم م)، اگر خانواده موفقی داشتم قطعاً من هم می2تاثیرگذار باشد (گویه 
 ).4ویه )، خانواده من پشتوانه اصلی (اعم از مادي و معنوي) من در کارهایم هستند (گ3

 خانواده حمایت
 

دن چیزي کنم دانشجو بو)، تصور می1تصور دانشجو بودن را در خود احساس نمی کنم (گویه 
-افتخار می و)، با دانشجو شدن احساس غرور 2فراتر از آنچه که االن من هستم، باشد  (گویه 

از آنچه ر بهتر توانستم بسیا)، می4)، فکر می کنم فقط اسم دانشجو را دارم(گویه 3کنم  (گویه 
 ).5که االن هستم، باشم (گویه 

عزت نفس 
 علمی

سطحی (درست  5لیکرت 
تا کامال کامال  1نیست 

 )5درست است 

ور دي کشآموختگان کشاورزي در روستا نقشی در توسعه کشاورزي و رونق اقتصافعالیت دانش
)، در صورت 2 )، تمایلی به فعالیت در روستا ندارم (گویه1نداشته و عملی بیهوده است (گویه 

عتقدم کار در م)، 3نبود شغل مربوط به رشته ام در شهر، براي کار به روستا خواهم رفت (گویه 
شتغال در روستا ا)، بیکار بودن را به 4روستا تجربه عملی ارزشمند و انسان دوستانه است (گویه 

 ).5دهم (گویه ترجیح می

تمایل به اشتغال 
 در روستا

 

ها با استفاده از نرم افزارهاي هتجزیه و تحلیل داد
20SPSS  20وAMOS  انجام گرفت. روایی ظاهري و

نلی از اعضاي هیأت علمی امحتوایی پرسشنامه بوسیله پ
گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی دانشگاه زنجان 
مورد تأیید قرار گرفت. براي تعیین پایایی ابزار تحقیق 

خارج از نمونه اصلی در نفر  30آزمون (از طریق نیز پیش
دانشگاه پیام نور زنجان) انجام شد. به منظور بررسی اثر 
میانجی عوامل فردي و عوامل محیطی در رابطه بین 

اي و تمایل به اشتغال در مناطق روستایی عوامل زمینه
که یک تکنیک جدید براي آزمون  Bootstrapاز روش 

تکنیک رود استفاده گردید. این میانجی به شمار می
امکان برآورد کلی مجموع یک اثر غیرمستقیم (مجموع 

ABCداري و تعیین سطحی از فاصله )، سطح معنی
کند را براي یک نقطه تخمینی فراهم می 1اطمینان

)Mallinckrodt et al., 2006 از جمله مزایاي اصلی .(
آن است که این روش امکان  Bootstrapاز روش  استفاده

آزمون اثر غیرمستقیم بین متغیرها در سطح و تعدادي 
گیري با بیشتر از نمونه آماري واقعی از راه بازنمونه

                                                                                  
1. Confidence Intervals 
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از یک نمونه مادر یا اصلی به تعداد دفعات  1جایگذاري
کند. از زیاد به صورت تصادفی و خودکار را میسر می

هاي توان محدودیتیري از این روش میگرو، با بهرهاین
ها و یا کم بودن حجم ناشی از غیر نرمال بودن داده

هایی که داراي سطح نمونه آماري به ویژه براي مدل
باالیی از پیچیدگی هستند و ممکن است نتایج تحقیق 

ها یا کوچک بودن حجم تحت تاثیر نرمال نبودن داده
). Kline, 2010کرد (نمونه اصلی قرار گیرد، را بر طرف 

از  Bootstrapها و اجراي روش براي تجزیه و تحلیل داده
 استفاده شد. AMOS20نرم افزار گرافیکی 

 
 نتایج و بحث

درصد از  5/43نتایج تحقیق نشان داد که 
ها ندرصد از آ 5/56دانشجویان مورد مطالعه را پسران و 

میانگین سن  ،دادند. همچنینرا دختران تشکیل می
ن میلیو 13ها سال و درآمد خانوادگی آن 23اسخگویان پ

تومان در سال بود. بر اساس نتایج کسب شده، محل 
 7/18درصد) شهر و  3/81سکونت بیشتر پاسخگویان (

درصد روستا بود. در خصوص میزان تمایل افراد براي 
 40اشتغال در روستا، نتایج تحقیق حاکی از آن بود که 

درصد در سطح  47سطح باال،  درصد از پاسخگویان در
درصد نیز در سطح کم تمایل به اشتغال  13متوسط و 

در روستا داشتند. همچنین، بر اساس نتایج تحقیق 
 مشخص شد که میانگین سابقه کار دانشجویان در روستا

  سال بود. 88/1
به منظور بررسی روابط میان متغیرهاي تحقیق از 

ستفاده شد و سازي معادالت ساختاري اتکنیک مدل
 20AMOSافزار هاي گردآوري شده از طریق نرمداده

هاي تجزیه و تحلیل شدند. در تحقیق حاضر یافته
                                                                                  
1. Resampling with Replacement 

) 1استنباطی در قالب دو مدل ساختاري مستقیم (شکل 
ه شده است. مدل ساختاري ی) ارا3و میانجی (شکل 

اي (شامل؛ مستقیم بیانگر رابطه مستقیم عوامل زمینه
در روستا، درآمد خانوادگی و محل سن، سابقه کار 

). 2سکونت) با تمایل به اشتغال در روستا است (شکل 
در خصوص برازش نیکویی مدل ساختاري مستقیم، 

هاي تحقیق نشان داد که هر چند مدل برآورد شده یافته
داري شاخص کاي اسکویر از برازش بر اساس معنی

یر سا بر اساس نیکویی مناسبی برخوردار نیست، اما
اسکویر نسبی هاي برازش مدل شامل کايشاخص

)Relative Chi-Square یعنی مقدار  294/2) برابر با
؛ و شاخص برازش تطبیقی 3عددي کمتر از 

)931/0=CFI) 934/0)؛ شاخص برازش فزاینده=IFI ؛(
)؛ با مقادیر GFI=950/0شاخص شاخص نیکویی برازش (

ورد و شاخص ریشه دوم برآ 90/0عددي بیشتر از 
) با مقدار RMSEA=081/0واریانس خطاي تقریب (

، برازش مدل در سطح قابل قبولی 1عددي کمتر از  
). نتایج حاصل از مدل ساختاري 2بوده است (شکل 

مستقیم در رابطه با آزمون چهار فرضیه اصلی تحقیق 
) بین سن با تمایل به اشتغال در 1حاکی از آن بود که: 

داري وجود نداشت روستا رابطه مثبت و معنی
)139/0=ρ ،010/0 =βبین سابقه کار در روستا با 2)؛ (

داري تمایل به اشتغال در روستا رابطه مثبت و معنی
) بین درآمد 3)؛ ρ ،238/0 =β=000/0وجود داشت (

خانوادگی با تمایل به اشتغال در روستا رابطه مثبت و 
ن ) بی4)؛ و ρ ،415/0 =β=000/0داري وجود دارد (معنی

محل سکونت با تمایل به اشتغال در روستا رابطه مثبت 
) ρ ،201/0 =β=003/0داري وجود داشت (و معنی
نتایج نشان داد که عوامل زمینه  ،). همچنین1(جدول 

درصد از  37اي شامل این چهار متغیر تبیین کننده 
 ).2تغییرات تمایل به اشتغال در روستا هستند (شکل 
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 دل ساختاري مستقیم تحقیق با مقادیر ضرایب استاندارد شدهم -2شکل 

 
 اي موثر بر تمایل به اشتغال در روستاضرایب رگرسیونی عوامل زمینه -1جدول 

 رابطه
مقادیر 

 غیراستاندارد
خطاي 
 استاندارد

ضریب 
 استاندارد

نسبت 
 بحرانی

سطح 
 داريمعنی

 139/0 479/1 010/0 046/0 068/0 تمایل به اشتغال در روستا --->سن 
 000/0 490/3 238/0 022/0 076/0 تمایل به اشتغال در روستا --->سابقه کار در روستا 

 000/0 859/5 415/0 059/0 347/0 تمایل به اشتغال در روستا --->درآمد سالیانه
 003/0 022/3 201/0 059/0 178/0 تمایل به اشتغال در روستا --->محل سکونت 

 
هاي فردي (عزت ون اثر میانجی متغیرآزممنظور ه ب

نفس علمی) و محیطی (حمایت خانواده) در رابطه بین 
اي با تمایل به اشتغال در روستاي متغیرهاي زمینه

استفاده شد.  Bootstrapدانشجویان از روش چندمنظوره 
ابتدا مدل مفهومی میانجی  Bootstrapبراي اجراي روش 

) آمده است 3(مفروض پژوهش همانگونه که در شکل 
بر اساس نمونه آماري پیشنهاد  ،شد و سپس طراحی

-گیري)، با انجام نمونهHayes )2009 داده شده توسط
هاي اصلی هاي فرعی متعدد با جایگذاري بر مبناي داده

نفر از دانشجویان سال آخر دانشکده  200گرفته شده از 
کشاورزي دانشگاه زنجان اقدام به ایجاد و جایگزینی 

درصد شد.  95تایی در سطح اطمینان  5000نه نمو
برازش نیکویی مدل ساختاري میانجی نشان می دهد که 

هاي برازش مدل شامل کاي شاخص بر اساسمدل 
 691/1) برابر با Relative Chi-Squareاسکویر نسبی (

؛ شاخص شاخص نیکویی 3یعنی مقدار عددي کمتر از 

 )؛ شاخص برازش تطبیقیGFI=902/0برازش (
)944/0=CFI) 945/0)؛ شاخص برازش فزاینده=IFI ؛ ؛(

و شاخص ریشه دوم  90/0با مقادیر عددي بیشتر از 
) با RMSEA=059/0برآورد واریانس خطاي تقریب (

، برازش مدل در سطح قابل 1مقدار عددي کمتر از  
تایج نشان می ). همچنین ن3قبولی بوده است (شکل 

ن، سابقه کار در اي (شامل؛ سدهد که عوامل زمینه
خانوادگی و محل سکونت)، عوامل فردي  روستا، درآمد

(عزت نفس علمی) و عوامل محیطی (محیط حمایتی 
درصد از واریانس تمایل به  46خانواده) تبیین کننده 

درصدي نسبت  9اشتغال در روستا هستند که افزایش 
 ) را نشان می دهد. 2به مدل ساختاري مستقیم (شکل 

 Bootstrapست آمده از اجراي روش دنتایج به
) پیداست نشان 2همانگونه از نتایج مندرج در جدول (

اي مجموع اثر غیرمستقیم عوامل زمینه دهد کهمی
، 059/0شامل سن با مقدار اثر غیرمستقیمی برابر با 
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درآمد سالیانه خانواده با مقدار اثر غیرمستقیمی برابر 
ر غیرمستقیمی برابر ، و محل سکونت با مقدار اث120/0با

، از طریق عوامل فردي (عزت نفس علمی) و 110/0با 
دار است.  عوامل محیطی (محیط حمایتی خانواده)  معنی

داري اثر غیرمستقیم همه با توجه به اینکه سطح معنی
بوده و عدد صفر در  05/0متغیرهاي مذکور کمتر از 

رد، در گیدامنه کران پایین و باالي این اثرات قرار نمی
نتیجه میزان اثر غیرمستقیم استاندارد شده این متغیرها 

). در نتیجه 2دار است (جدول برابر با صفر نبوده و معنی
توان گفت که عوامل فردي (عزت نفس علمی) و می

عوامل محیطی (محیط حمایتی خانواده) داراي اثر 

اي (سن، درآمد میانجی در رابطه بین عوامل زمینه
محل سکونت) با تمایل به اشتغال در روستا خانوادگی و 

ست که مجموع اثر برخوردار هستند. این در حالی
اي سابقه کار در روستا با عوامل غیرمستقیم عامل زمینه
داري اثر دار نیستند (سطح معنیفردي و محیطی معنی

و عدد صفر  ρ=503/0بوده ( 05/0غیرمستقیم باالتر از 
و باالي این اثر (فاصله  در میان دامنه کران پایین

). 2) قرار گرفته بود) (جدول 608/0تا  -026/0اطمینان 
در نتیجه اثر میانجی براي عوامل فردي و محیطی در 
رابطه بین عامل زمینه اي سابقه کار در روستا با تمایل 

 به اشتغال در روستا وجود ندارد.
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 ه اشتغال در روستا از طریق عوامل میانجی فردي و محیطی  نتایج اثرعوامل زمینه اي بر تمایل ب -2جدول 
 Bootstrapبر اساس روش 

 روابط
مقادیر استاندارد 
 شده غیرمستقیم

خطاي 
 استاندارد

اثر 
 غیرمستقیم

Bootstrap 
 درصد CI (95فاصله اطمینان (

کران 
 پایین

 کران باال
 سطح معنی داري

)Two Tailed( 
 ی خانوادهعزنت نفس و محیط حمایت←سن
 تمایل به اشتغال روستا ←

059/0 026/0 015/0 120/0 010/0 

عزنت نفس و محیط حمایتی ←سابقه کار روستا
 تمایل به اشتغال روستا ← خانواده

014/0 024/0 026/0- 068/0 503/0 

عزنت نفس و محیط حمایتی ←درآمد خانواده
 تمایل به اشتغال روستا ← خانواده

120/0 040/0 053/0 213/0 001/0 

عزنت نفس و محیط حمایتی ←محل سکونت
 تمایل به اشتغال روستا ← خانواده

061/0 032/0 009/0 136/0 020/0 

 
هاي قبلی، دست آمده در بخشبر اساس نتایج به

اثرات مستقیم و غیرمستقیم (از طریق عوامل فردي و 
-زمینهاثرات کل هر یک از عوامل  ،محیطی) و همچنین

یر وابسته تمایل به اشتغال در روستا در جدول اي بر متغ
) نشان داده شده است. همانگونه که از نتایج کسب 3(

شود درآمد سالیانه، سابقه کار در روستا شده مشخص می
به  20/0و  297/0به ترتیب داراي بیشترین اثر مستقیم (

دهد که نتایج نشان می ،باشند. همچنینترتیب) می
درآمد سالیانه و محل سکونت از اي متغیرهاي زمینه

طریق عوامل فردي و محیطی داراي باالترین اثر 
به ترتیب) و  اثر کل  061/0و  120/0غیرمستقیم (

به ترتیب) بر تمایل به اشتغال در  259/0و  418/0(
 ).  3روستا هستند (جدول 

 
ه اشتغال در روستا بعوامل زمینه اي بر تمایل  کل و  غیرمستقیم (از طریق عوامل فردي و محیطی)  مستقیم، اثرات تفکیک -3جدول

 بر اساس مدل میانجی

 روابط
 اثرات استاندار شده

 مستقیم
 غیرمستقیم

 (از طریق عوامل فردي و محیطی)
 کل

 002/0 تمایل به اشتغال در روستا --->سن 
)=20/0×09/0)+(24/0×17/0( 

059/0 =018/0+041/0 
061/0=059/0+002/0 

ر تمایل به اشتغال د --->ر در روستا سابقه کا
 روستا

20/0 
)=20/0×04/0-)+(24/0×09/0( 

014/0) =008/0-+(022/0 
215/0=014/0+20/0 

 297/0 اتمایل به اشتغال در روست --->درآمد سالیانه
)=20/0×20/0)+(24/0×34/0( 

120/0 =04/0+080/0 
418/0=120/0+297/0 

 198/0 روستا تمایل به اشتغال در --->محل سکونت 
)=20/0×12/0)+(24/0×16/0( 

061/0 =024/0+038/0 
259/0=061/0+198/0 

 
 گیري و پیشنهادهانتیجه

ل تاثیرگذار بر یترین مسایکی از جديبیکاري 
پیشرفت اجتماعی بسیاري از جوامع مختلف از جمله 

بین  کاري در میزان بیرود. در ایران ایران به شمار می
اورزي باال و نرخ اشتغال این افراد در آموختگان کشدانش

تخصصی خود، نسبت به تعدادي که هر ساله  هايزمینه
شوند، می آموختهدانشکشاورزي مختلف هاي رشته از

بسیار پایین است. از سوي دیگر، شمار دانشجویان و 
ر طور مرتب دبهدانش آموختگان آموزش عالی کشاورزي 
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ه به بحث اشتغال فارغ هستند. بنابراین توجحال افزایش 
  رود.ها  به شمار میالتحصیالن کشاورزي یکی از ضرورت

نتایج مدل ساختاري مستقیم تحقیق  نشان داد 
اي شامل؛ سابقه کار داري بین عوامل زمینهیرابطه معن

در روستا، درآمدخانوادگی و محل سکونت با تمایل به 
 اشتغال در روستا وجود دارد که با نتایج پژوهش

)Movahedi & Chizari, 2006( توان همسو است. می
فراد با داشتن سابقه سکونت در روستا چنین تبیین کرد ا

-ها و قابلیتهاي کشاورزي، تواناییدر کنار انجام فعالیت
هاي کشاورزي دارند. به هاي بیشتري براي انجام فعالیت

سکونت در روستا براي افراد همراه با کسب  ،عبارتی
تجارب کشاورزي بوده است. با توجه به اهمیت این 

-اد کرد که دولت و برنامهتوان چنین پیشنهموضوع می
ریزان باید توجه بیشتري به سرمایه اجتماعی مناطق 
روستایی داشته باشند، تا امکانات و شرایط تحصیل نیز 

هاي زیادي برخوردار براي ساکنان روستایی که از قابلیت
شود موجب می هستند، فراهم شود. توجه به این امر
-تئوري، مهارت افراد در کنار استفاده از مباحث علمی و

هاي عملی کشاورزي تقویت هاي خود را در قالب فعالیت
نتایج نشان داد عزت نفس علمی به  ،چنینکنند. هم

عنوان یکی از عوامل فردي در تمایل به اشتغال در بخش 
کشاورزي تاثیرگذار است. نتایج این بخش از تحقیق با 

 Aktop & Ermanیافتههاي پژوهشی مختلفی همچون (

,2006(  ،)Moshki et al., 2001) و (Kurbanoglu et 

al., 2006(  مطابقت دارد. این یافته گویاي این مطلب

ترین عوامل در است که عزت نفس به عنوان یکی از مهم
هاي شغلی افراد شناخته شده است. در حقیقت انگیزه

هاي خود زمینه ساز ها و قابلیتباور فرد نسبت به توانایی
ر امور شغلی است. تحقق این امر نیازمند موفقیت فرد د

هاي شغلی از سوي افراد معرفی و شناساندن فرصت
کاردان و موفق در بخش کشاورزي است. در همین 

هاي شغلی هاي آشنایی با فرصتبرگزاري دوره ،زمینه
-ها و ارج نهادن به فعالیتکشاورزي، بازدید از نمایشگاه
هاي ت و حمایته تسهیالیهاي کشاورزي از طریق ارا

نتایج پژوهش حاکی  ،گردد. همچنیندولت، پیشنهاد می
از آن بود که عوامل محیطی (محیط حمایتی خانواده) 

اي با تمایل داراي اثر میانجی در رابطه بین عوامل زمینه
به اشتغال در روستا برخوردار بوده است. این یافته با 

ارد. به مطابقت د )Schwaningeer, 2008نتایج تحقیق (
حمایت خانواده نقش مهمی در تشویق و ترغیب  ،عبارتی

چرا  ،کشاورزي دارد اعضاي خانواده به اشتغال در زمینه
ترین نهاد و رکن اجتماعی که خانواده به عنوان مهم

اي که گونهبه ،نقش فعالی در تربیت شغلی افراد دارد
ترین حمایت خانواده در زمینه اشتغال به عنوان بزرگ

در سایه حمایت  شود.شتوانه شغلی افراد شناخته میپ
هاي مختلفی توانند در زمینهخانواده است که افراد می

شود پیشنهاد می ،شغلی تجربه کسب کنند. از این رو
هاي شغلی ها و فرصتها با فراهم کردن زمینهخانواده

هاي افراد را فراهم هاي کسب تجربه و مهارتالزم زمینه
 کنند.
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