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نوع مقاله: پژوهشی

هاي کشاورزي و فنی واکاوي تطبیقی قابلیت اشتغال دانشجویان دانشکده
)دانشگاه کردستان(مورد مطالعه مهندسی 

3و محمد جاللی*2فرزاد اسکندري،1آمنه عبدي

)14/10/98؛ پذیرش: 03/09/97(دریافت: 
چکیده

. استآموختگان که بتوانند خود را با دنیاي کار هماهنگ و سازگار کنند، ضروري پرورش قابلیت اشتغال دانش،با توجه به بحران بیکاري
دانشگاه هاي کشاورزي و فنی مهندسی همبستگی حاضر با هدف مقایسه قابلیت اشتغال دانشجویان دانشکده–لذا، تحقیق توصیفی 

.)نفر544تشکیل دادند (94-95تحصیلیها در سالکردستان انجام شد. جامعه آماري این پژوهش را دانشجویان سال آخر این دانشکده
. جهت تجزیه و شدنداي متناسب انتخاب گیري تصادفی طبقهاز طریق روش نمونههاآننفر از 140تعداد ،با توجه به فرمول کوکران

بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد که اکثر دانشجویان مورد مطالعه معتقد هستند SmartPLSو SPSSافزارنرمها از دو تحلیل داده
هاي کشاورزي و فنی مهندسی از وضعیت مناسبی برخوردار نیست. دانشجویان دانشکدههاآني تخصصی ي رشتهبازار کار ایران در زمینه
ثیر متغیرهاي مستقل بر وابسته نشان داد که میزان نتایج حاصل از تأ،. همچنینداشتندنداري باهمتفاوت معنیاز نظر قابلیت اشتغال 

هاي کارآفرینانه به ترتیب بیشترین تأثیر را در میزان قابلیت و ویژگیهاي تخصصیهاي کارآفرینانه، دانش و مهارتخودکارآمدي، مهارت
تواند براي توسعه و افزایش قابلیت اشتغال دانشجویان کشاورزي و فنی دارند. نتایج این مطالعه میهااشتغال دانشجویان این دانشکده
مهندسی مورد استفاده قرار گیرد.
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مقدمه
شود. یک مشکل اصلی تلقی میعنوانبهي صنعتی در بسیاري از کشورهاي جهان حتی در کشورهاي پیشرفتهامروزه بحران بیکاري 

–ي اقتصادي هاي اصلی توسعهیکی از چالشها، بینیطبق پیشکه يطوربه؛ این مسئله در کشور ما با شرایط حادتري مواجه است
خواهد بود (صالحی و میلیون نفر بیکار در جامعه 10وجود ،1400تا افق هاي بعديبرنامهدر برنامه چهارم وکشور ما اجتماعی 
و در حال حاضر طبق آخرین درصد بوده 2/11، برابر با1385رخ بیکاري کشور در سال نطبق آمار مرکزي ایران ). 1385برادران، 

باشد درصد افزایش یافته است که حاکی از میزان باالي بیکاري در کشور می1به میزان ده کهرسیدرصد2/12به آمار نرخ بیکاري 
هاي کشور سبب افزایش ها و مراکز آموزش عالی در کلیه استان). افزایش آموزش عالی از طریق ایجاد دانشگاه1397(مرکز آمار ایران، 

هاي هاي شغلی موجود در بخشا عدم هماهنگی بین فرصتام؛ دانشگاهی شده استآموختگاندانشي ي عرضهقابل مالحظه
). 1385دانشگاهی را فراهم ساخته است (اسکندري، آموختگاندانشي بیکاري ، بروز پدیدهشغلیتقاضايمختلف اقتصاد و کمبود

کهگونههمانزیرا ؛ استبه عبارتی دیگر قابلیت اشتغال درك شده) بسیار مهم (ي قابلیت اشتغال خود ي تصور فرد دربارهمطالعه
,Louis-Guerin & Roskies)لوئیس گارن و روسکی کنند تا کنند، رفتار میتصور میآنچهافراد بیشتر بر اساس بیان کردند(1990

هاي موجود بیرون از فرد. لذا تحقیق در مورد قابلیت اشتغال درك شده دانشجویان آموزش عالی روز به روز بیشتربر اساس واقعیت
تقریباًوجود ادبیات نظري با هاي مختلفی براي پژوهش در این باره توسعه یافته است. ها، الگوها و روششده و در این راستا مدل

ي قابلیت اشتغال تحقیقات میدانی محدودي دربارهتغال و عوامل اثرگذار بر آن،ها و الگوهاي قابلیت اشي مدلگسترده در زمینه
در مورد طبیعت این مفهوم، عوامل اثرگذار بر آن و پیامدهاي آن اندکیهاي تجربی انجام گرفته است و دادهدرك شده دانشجویان 

,Qualter & Pool)وجود دارد  2013; Qenani et al., 2014; Rothwell et al., . به همین دلیل محققان زیادي پیشنهاد (2009
از ابعاد مختلف و با در نظر گرفتن عدي بودن قابلیت اشتغال درك شده چند بکنند که در مطالعات آتی بایستی تالش گردد تا می

Qenani؛ 1391د (سعدي و سلیمانی، اي متعدد، مورد بررسی و پژوهش قرار گیرعوامل فردي و زمینه et al., 2014; Beraston et

al., ي اصلی در موفقیت یک عامل کمک کنندهعنوانبهتواند زیرا مفهوم قابلیت اشتغال در محیط آشفته و ناامن بازار کار، می)؛2006
Fugate)آموختگان مطرح گردد شغلی دانش et al., در کلیدي ینقشپذیري شغلیخود مسئولیتمطابق ادبیات تحقیق، .(2004

آموختگان دانششغلی، این است که دانشجویان و پذیريیتخود مسئولدارد. منظور از آموختگان دانشگاه دانشقابلیت اشتغال 
بر اساسهایی را کسب کنند که ها و توانمنديهاي آموزشی مناسب و برقراري ارتباط با بازار کار، مهارتبتوانند با شرکت در دوره

Qenani)احتمال پیدا کردن شغل برایشان در بازار کار افزایش یابد هاآن et al., 2014; Pool & Sewell, یکی از ابعادي که . (2007
باشد. همچنان که بلهاي کارآفرینانه میها و مهارتدر تحقیقات قابلیت اشتغال خیلی کم مورد توجه قرار گرفته است، نقش ویژگی

(Bell, امروز که روز به در دنیاي بخصوص د. هاي کارآفرینانه مکمل هم هستنها و ویژگیقابلیت اشتغال و مهارتکند،بیان می(2016
هاي کارآفرینانه در قابلیت اشتغال ها و ویژگیگردد، نقش مهارتروز امکان اشتغال در بخش دولتی و حتی خصوصی کمتر می

دانشگاهی بخش آموختگاندانشبخش اصلی اشتغال براي اکثریت در حال حاضرزیرا ؛ تر شده استدانشجویان روز به روز پررنگ
دانشگاهی آموختگاندانشهاي کارآفرینانه امکان موفقیت اشتغال ها و مهارتینی است و بدون تسلط به ویژگیخوداشتغالی و کارآفر

,Duval-Couetil)در این بخش بسیار کم خواهد بود  2013; Minniti et al., کلی طوربهدهد که تحقیقات قبلی نشان می. (2006
Qenani(تأثیرگذار است اشتغالشانعوامل فردي و بیرونی متعددي بر تصور دانشجویان از قابلیت  et al., 2014; Bernston et al.,

2006; Rothwell et al., توان به دانش و ي دانشجویان تأثیرگذار است می. از جمله عواملی که بر قابلیت اشتغال درك شده)2008
Qenaniکرد (ي کار قبلی اشاره تخصصی و تجربهيهامهارت et al., 2014; Yorke & Knight, 2002; Rothwell, 2006; Rothwell

et al., دیدگاه فرد نسبت به بازار کار و اقتصاد کشور نیز یک عامل تعیین کننده در قابلیت اشتغال درك شده است عالوهبه. )2008
(Qenani et al., 2014; Fugate et al., 2004; Bernston et al., 2006; Lane et al., هاي ها و ویژگینگرشن، عالوه بر ای. (2000

Semeijn)د شخصی نیز تأثیر به سزایی در قابلیت اشتغال درك شده دانشجویان دار et al., . سایر عوامل تأثیرگذار بر قابلیت (2005
Qenani(اجتماعی، معدل و رشته تحصیلیي اشتغال درك شده دانشجویان شامل جنسیت، طبقه et al., 2014; Rothwell et al.,

2008; Rothwell et al., کلی ترجیح طوربهکارفرمایان ي کارآفرینی به این نتیجه رسیدند پژوهشگران در زمینهباشد. ی) م2009
,Ramos & Laguador(ندکارآفرینانه باالتري برخوردارهاي ها و مهارتی را به کارگیرند که از ویژگیآموختگاندانشدهند می 2014 ،

,Rae)همچنین رئا. )1385شهبازي و علی بیگی،  ها و نیز در تحقیق خود به این نتیجه رسید دانشجویانی که از ویژگی(2007
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,Bell)بلد. هاي کارآفرینانه باالتري برخوردارند، قابلیت اشتغال باالتري نیز دارنمهارت ي بین پنج رابطهدر پژوهش خود (2015
خودکارآمدي و عدم سازگاري با شرایط موجود) و احتمال ام کار، انگیزه پیشرفت، نوگرایی، در انجقدمییشپویژگی کارآفرینانه (

در میمشخص شد که فقط دو ویژگی پیش قدمورد بررسی قرار داد و راآموختگیدانششاغل شدن دانشجویان شش ماه بعد از 
ها و ل، شرایط، ویژگیاي از عواممجموعهقابلیت اشتغال ،در کلدارند.وي اشتغال دانشجویان اثر انجام کار و انگیزه پیشرفت بر ر

ند موفق به هاي قابلیت اشتغال تجهیز نگردآموختگان به مهارتو در دنیاي کنونی در صورتی که دانشگیردها را در برمیقابلیت
اي از توسعه مجموعهشاملشود بلکههاي کسب شغل مربوط نمیتنها به مهارتقابلیت اشتغالدر واقع،نخواهند شدیافتن شغل 

,Colette & Frances)تسهاها و قابلیتویژگی 2003; Harvey, صورتبهپژوهش میمدل مفهوذکر شده، با توجه به مطالب .(2001
ارائه شده است.1نگاره 

پژوهشمیچارچوب مفهو-1نگاره

مهندسی فنی و هاي کشاورزي دانشکدههاي آموزشی مبنایی براي بازنگري، بهبود و اصالح برنامهعنوانبهتواند نتایج این پژوهش می
که متناسب با ساختار بازار کار يطوربهها هاي درسی این دانشکدههاي آموزشی و برنامهاختار، روشقرار گرفته و در بهبود اهداف، س

باشد، نقش مؤثري ایفا نماید. با توجه به مطالب پیش گفته، هدف کلی پژوهش حاضر مقایسه قابلیت اشتغال دانشجویان سال آخر 
باشد. دستیابی به هدف مذکور، مستلزم حصول به اهداف اختصاصی زیر هاي کشاورزي و فنی مهندسی دانشگاه کردستان میرشته
است:

؛هاي کشاورزي و فنی مهندسیبررسی و مقایسه میزان قابلیت اشتغال دانشجویان سال آخر دانشکده- 1
؛دسیهاي کشاورزي و فنی مهنبررسی عوامل فردي، اصلی و ساختاري اثرگذار بر قابلیت اشتغال دانشجویان دانشکده- 2
؛هاي کشاورزي و فنی مهندسیدانشجویان سال آخر دانشکدهمطالعه متغیرهاي مستقل اصلی اثرگذار بر قابلیت اشتغال- 3

روش پژوهش
. جامعه آماري این پژوهش شامل کلیه دانشجویان سال آخر کارشناسی ی انجام پذیرفتپیمایشبا روش تحقیقحاضر پژوهش
=N)بود مهندسی دانشگاه کردستانفنی هاي کشاورزي و دانشکده 256ي فنی مهندسی و دانشکدهدرهاآننفر از 288که (544

اي گیري تصادفی طبقهو روش نمونهجم نمونه با استفاده از فرمول کوکرانحد.بودني کشاورزي مشغول به تحصیلنفر در دانشکده
ي فنی مهندسی) تعیین نفر دانشکده74ي کشاورزي و دانشکدهنفر 66نفر (140، دانشکده، رشته و جنسیت)برحسب(متناسب
گروه میت علأاعضاي هیآن با استفاده از نظرروایی ظاهري و محتوایی که ها از پرسشنامه استفاده شدبراي گردآوري دادهگردید. 

منظوربهتعیین شد.آموختگان دانشي از دانشجویان و تعدادي کشاورزي دانشگاه کردستان و ترویج و آموزش کشاورزي دانشکده
هاي دیگر متداول بیش از روشاز این روش براي برآورد پایایی، تحلیل عاملی استفاده شد. استفادهاز روشبرآورد پایایی پرسشنامه 

حقیق نسخه پرسشنامه توسط بخشی از جامعه آماري ت30تعداد (Pilot study)است. براي این منظور در یک مطالعه راهنما 

اشتغالقابلیت 

هاي کارآفرینانهمهارت

هاي تخصصی، (دانش و مهارتاصلیمتغیرهاي 
پذیري شغلی، خودکارآمدي، خودمسئولیت

هاي قابلیت اشتغال)مهارت

متغیرهاي ساختاري (ساختار بازار کار، 
هاي اقتصادي)حمایت

ي (سن، جنسیت، رشته فردمتغیرهاي هاي کارآفرینانهویژگی
معدل، قومیت، محل سکونت، درآمد، تحصیلی، 

طبقه اجتماعی، کارآموزي، شهرت دانشگاه)
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متغیرهاي تحقیق و هاي مهندسی کشاورزي و فنی مهندسی) تکمیل شد و مورد بررسی قرار گرفت.(دانشجویان سال آخر دانشکده
:به شرح زیر بودهاآنگیري نحوه اندازه

اي از رهالف) متغیر وابسته: متغیر وابسته قابلیت اشتغال درك شده بود که براي سنجش آن بر روي یک مقیاس صفر تا صد نم
خواهد توانست یک شغل مناسب و پایدار براي خود پیداآموختگیدانششد تا چند درصد مطمئن است که پس از سؤالدانشجو 

نحوه سنجش متغیرهایی است که در قیق حاضرهاي تحيکی از نوآوراندازي کند؟ یکرده و یا یک کسب و کار مناسب براي خود راه
اي رفتار شده است که مورد انتقاد بسیاري مانند متغیرهاي فاصلههاآناند ولی با لیکرت سنجیده شدهتحقیقات قبلی عمدتاً با طیف
Henson)از محققان قرار گرفته است  et al., 2010; Russell & Chimi, 2009, Janor & Yosoff, این می. در این مطالعه تما(2014

,Janor & Yosoff)متغیرها با بکارگیري مقیاس خط کش و گزینه  کش و خطاي است.سنجیده شدند که مقیاسی فاصله(2014
طراحی اي) تبدیل کردن آن به مقیاس فاصلهنظرنقطه(از هاي مقیاس لیکرت گزینه مقیاسی است که جهت برطرف کردن ضعف

نمراتی از صورتبهبجاي آنکه متغیرهایی مانند نگرش به شکل طیف لیکرت سنجیده شوند کش و گزینه خطمقیاس در .ه استشد
،اي)(از نقطه نظر تبدیل کردن آن به مقیاس فاصلههاي مقیاس ترتیبیشوند تا ضمن برطرف کردن ضعفگیري میصفر تا صد اندازه

ها استفاده هاي آماري پارامتري براي تحلیل آنجه بتوان از روشاي کرده و در نتیلهوع متغیرها را تبدیل به مقیاس فاصبتوان این ن
.(همان)نمود

ي شناخت اجتماعی بندورا ریهخودکارآمدي که از نظ)1ب) متغیرهاي مستقل: متغیرهاي مستقل اصلی تحقیق شامل موارد زیر بود: 
ها اشاره دارد هاي خود در انجام وظایف و مسئولیتتواناییهاي فرد از شده است و به باورها یا قضاوتبرگرفتهمشهور، شناسروان

(Bandura, ) تسلط به دانش و 2، براي سنجش آن چهار سؤال محقق ساخته در مقیاس خط کش و گزینه طراحی شد. (1997
راحی کش و گزینه طمحقق ساخته در مقیاس خطسؤالي تخصصی که براي سنجش آن سه رشتهيهاي تخصصی در زمینهمهارت
محقق ساخته در سؤال5پذیري شغلی) که براي سنجش آن تعداد هاي توسعه شغلی (خود مسئولیت) شرکت در برنامه3شد. 

ول هاي راثگیري آن از گویه) نگرش فرد نسبت به وضعیت اقتصاد و بازار کار که براي اندازه4کش و گزینه به کار رفت. مقیاس خط
Rothwell)و همکاران et al., ) 5.اي سنجیده شدفاصلهصورتبهکش و گزینه استفاده شد اما با استفاده از مقیاس خط(2009

Rothwell(و همکارانول راثهايي تخصصی متغیر دیگري بود که با استفاده از گویهرشتهيشهرت دانشگاه در زمینه et al.,

.اي سنجیده شدفاصلهصورتبهکش و گزینه اما با استفاده از مقیاس خط)2009

هاي کارآفرینانه دو متغیر دیگر تأثیرگذار بر قابلیت اشتغال هستند. منظور از هاي کارآفرینانه و ویژگیج) متغیرهاي مهارت
اندازي و مدیریت یک کسب و کار موفق و پایدار الزم هایی است که یک فرد براي راههاي کارآفرینانه در تحقیق حاضر مهارتمهارت

پذیري، نوگرایی و هاي کارآفرینانه شامل پنج ویژگی ریسکمحقق ساخته طراحی شد. ویژگیسؤال8هاآندارد. براي سنجش 
رفته توسط اسکندري و هاي بکارکه هر دو با استفاده از گویهقدمی در انجام کار بودو پیشخالقیت، انگیزه پیشرفت، کنترل درونی

کش و گزینه سنجیده شد.) و با استفاده از مقیاس خط1385حسینی (
درآمد خانواده، طبقه اجتماعی، گذراندن ، (رشته تحصیلی، جنسیت، معدل کلهاي فرديمتغیرهاي فوق، ویژگید) عالوه بر 

متغیرهاي مستقل مورد مطالعه قرار گرفتند.عنوانبهکارآموزي) نیز 
ها و بحثیافته

ي مورد نفر از نمونه66هاي کشاورزي و فنی مهندسی انتخاب گردیدند که تعداد نفر از دانشجویان دانشکده140در این تحقیق 
ي فنی مهندسی انتخاب گردید.نفر از دانشکده74ي کشاورزي و تعداد بررسی از دانشکده

آمده است.1رد شده در جدولگصورتبهطالعهمیانگین و انحراف معیار هر یک از متغیرهاي مورد م
هاي کشاورزي و فنی مهندسی از نظر سنی اختالفی با هم ندارند دهد که دانشجویان دانشکدهنشان می1هاي مندرج در جدول یافته

ي دانشکدهي فنی مهندسی نسبت به دانشجویان تقریبی معدل دانشجویان دانشکدهطوربهاما ؛ ي سنی هستندو در یک رده
ي اجتماعی قرار دارند و هر دو گروه درآمد تقریباً برابري دارند. میزان دانش و کشاورزي باالتر است. این دو گروه در یک طبقه

شغلی آنان در حد متوسط بود. پذیريیتخود مسئولي تخصصی خود و ي رشتههاي تخصصی دانشجویان دو گروه در زمینهمهارت
هاي خود را در انجام وظایف و در سطح متوسط ارزیابی شد. در مجموع این دانشجویان تواناییخودکارآمدي آنان نیز
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ي دانشجویان مورد مطالعه هاي کارآفرینانههاي کارآفرینانه و مهارتهایشان در حد باالیی قبول داشتند و همچنین ویژگیمسئولیت
از دو گروه مورد مطالعه نگرش مساعدي نسبت به وضعیت اقتصاد و بازار کار نداشتند.کدامیچهمتأسفانهاما ؛ در سطح باالیی بود

مورد بررسیدو گروهتوصیف متغیرهاي بررسی شده به تفکیک -1جدول 

دانشکده فنی مهندسیدانشکده کشاورزينام متغیر
انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین

232222سن (سال)
14/1530/196/1659/1معدل

28143116متوسط درآمد ساالنه (میلیون تومان)
2121طبقه اجتماعی

127115هاي تخصصیتسلط به دانش و مهارت
115115شغلیپذیريیتمسئولخود 

143145خودکارآمدي
153153هاي قابلیت اشتغالتسلط به مهارت

153153کارآفرینانههاي ویژگی
125135هاي کارآفرینانهمهارت

7494بازار کارنگرش نسبت به وضعیت اقتصاد و 
145154نگرش نسبت به کارآفرینی

152153هوش هیجانی
اند)سنجیده شده20(متغیرهاي مستقل موجود در جدول با مقیاس صفر تا 

هاي کشاورزي و فنی مهندسیدانشجویان دانشکدهتفاوت قابلیت اشتغال
2که در جدول گونههمانمورد استفاده قرار گرفت.tها، آزمون بررسی تفاوت قابلیت اشتغال دانشجویان این دانشکدهمنظوربه

بین دانشجویان دار نشده است و بیانگر این است که است که معنی030/1براي قابلیت اشتغال برابر tنمایان است مقدار 
و مقدار میانگین بدست آمده نیز داري وجود نداردهاي کشاورزي و فنی مهندسی از نظر قابلیت اشتغال تفاوت معنیدانشکده

کند.آن را تأیید می
هاي کشاورزي و فنی مهندسیمقایسه قابلیت اشتغال دانشجویان دانشکده-2جدول 

متغیر
ارــعیـراف مـحـانینـــانگـیــم

داريسطح معنیtمقدار  کشاورزي          فنی مهندسیفنی مهندسیکشاورزي 

94/1041/1018/394/2030/1521/0قابلیت اشتغال

سازي معادالت ساختاريمدل
گیري و ارزیابی مدل ساختاري با استفاده از رهیافت حداقل ها در دو بخش ارزیابی مدل اندازهتجزیه و تحلیل داده،در این قسمت
ي سه انجام شد.نسخهSmart PLSافزارنرمو بکارگیري (PLS)مربعات جزئی 

گیرياندازهارزیابی مدل- 1
يهبرازش، خالصهاي نیکویی پژوهش از تحلیل عاملی تأییدي استفاده شد. شاخصيهگیري متغیرهاي نهفتاندازهبراي ارزیابی مدل

اند.گیري متغیرهاي نهفتۀ پژوهش در ادامه ارائه شدهارزیابی مدل اندازه6و 5و 3نتایج و ضرایب همبستگی در جداول 

گیريهاي نیکویی برازش مدل اندازهشاخص-3جدول 
SRMRNFIRMS-Thetaشاخص برازش

≥12/0<80/0>10/0مقدار پیشنهاد شده
064/092/011/0برآوردهمقدار 
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هاي محدودي براي بررسی نیکویی برازش مدل در رهیافت حداقل مربعات جزئی معرفی شده است تاکنون شاخص:برازش مدل
، شاخص برازش هنجار (SRMR)هاي استاندارد شده میانگین مجذور باقیماندهيهتوان به مواردي نظیر ریشکه از آن جمله می

)NFIها (میانگین مجذور ماتریس کوواریانس باقیماندهيه) و ریشRMS - Theta) اشاره نمود (Hair et al., ). چنانچه 2017
؛ شاخص برازش هنجار بیشتر از 10/0هاي استاندارد شده براي یک مدل کمتر از مقدار شاخص ریشۀ میانگین مجذور باقیمانده

باشد، نشان از برازش مناسب مدل 12/0ها کمتر از باقیمانده؛ و شاخص ریشۀ میانگین مجذور ماتریس کوواریانس90/0
Henseler)پیشنهادي دارد  et al., 2014; Hair et al., هاي ارزیابی . نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که شاخص(2017

.)3پژوهش از مقدار مناسبی برخوردار بودند (جدول يهگیري متغیرهاي نهفتاندازهنیکویی برازش مدل
کار بها (نشانگرها) که براي سنجش یک سازهاي از آیتمن نشانگرها به این معنی است که مجموعهبعدي بودتکبعدي بودن:تک
تمامی نشانگرهاي ) βاستاندارد شده (یبار عاملروند تنها قادر به تبیین همان سازه باشند. نتایج ارائه شده نشان داد که می

). این P>01/0) و از لحاظ آماري در سطح خطاي یک درصد معنادار بودند (50/0هاي پژوهش باال (باالتر از انتخابی براي سازه
پژوهش مربوطه فراهم يهبعدي بودن نشانگرهاي انتخابی در هر یک از متغیرهاي نهفتنتایج شواهد کافی را براي تأیید تک

کرد.

گیريخالصه نتایج ارزیابی مدل اندازه-4جدول 
βtCRAVEαنشانگرمتغیرهاي نهفته

قابلیت اشتغال

EC173/0**59/15

87/053/082/0

EC273/0**91/16
EC378/0**46/22
EC468/0**54/12
EC567/0**92/11
EC673/0**10/15

خودکارآمدي

SE185/0**02/27

89/068/084/0
SE281/0**15/23
SE383/0**39/25
SE480/0**22/20

شغلیيریپذتیخود مسئول

SR180/0**59/20

93/075/091/0
SR288/0**62/39
SR390/0**71/47
SR488/0**19/35
SR585/0**94/29

دانش و مهارت تخصصی
PKS190/0**25/37

93/082/088/0 PKS284/0**39/26
PKS396/0**22/128

هاي کارآفرینانهمهارت

ES187/0**66/28

95/078/094/0

ES288/0**75/26
ES392/0**90/56
ES489/0**53/28
ES590/0**10/27
ES682/0**86/17

کارآفرینانههاي ویژگی

ET181/0**37/18

89/068/084/0
ET285/0**56/25
ET384/0**31/25
ET480/0**36/20

داري در سطح خطاي یک درصدمعنا**
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ضریب آلفاي کرونباخ و 60/0هاي پژوهش بیشتر از ) تمام سازهCRدهد که پایایی ترکیبی (نتایج ارائه شده نشان می:پایایی ترکیبی
پژوهش از پایایی مناسبی برخوردار بودند.يهگیري تمام متغیرهاي نهفتبود؛ بنابراین، مدل اندازه70/0ها نیز باالتر از آن

Hairهمگرا مناسب است (دهندة روایییا بیشتر باشد، نشان50/0برابر AVEدر یک قاعدة سرانگشتی اگر مقدار :روایی همگرا

et al., هاي پژوهش ) براي تمام سازهAVEنشان داد که میانگین واریانس استخراج شده (5). نتایج ارائه شده در جدول 2010
گیري تمام متغیرهاي نهفتۀ پژوهش از روایی همگراي مناسبی برخوردار بودند.بود؛ بنابراین، مدل اندازه50/0بیشتر از 

استخراج شده یک معیار دقیق براي بررسی روایی تشخیصی این است که جذر مقدار میانگین واریانسی:روایی تشخیص
)AVEاي که جذر مقدار میانگین گونههاي پژوهش مقایسه شود؛ بهبین آن سازه با سایر سازه) براي هر سازه را با همبستگی

هاي پژوهش باشد از همبستگی برآورد شده بین آن سازه با سایر سازهتربزرگاي هر سازه بایستی واریانس استخراج شده بر
)Fornel & Larcker, ؛ مشاهده شد که جذر میانگین واریانس استخراج شده براي 6نتایج ارائه شده در جدول بر اساس). 1981

) بود. بر اساس این نتایج، روایی r<32/0>68/0(هااز همبستگی بین سازهتربزرگ) AVE<72/0>91/0ها (هر یک از سازه
پژوهش تأیید شد.يهگیري متغیرهاي نهفتتشخیصی مدل اندازه

جذر میانگین واریانس استخراج شده و ضرایب همبستگی-5جدول 
123456متغیرهاي نهفته

87/0يریپذتیخود مسئول
39/083/0خودکارآمدي

38/046/091/0دانش و مهارت تخصصی
49/074/059/072/0قابلیت اشتغال

52/051/055/068/088/0هاي کارآفرینانهمهارت
32/048/051/055/041/083/0هاي کارآفرینانهویژگی

باشند.ها میاعداد عناصر قطري جدول، جذر میانگین واریانس استخراج شده و عناصر پایین قطر جدول، ضرایب همبستگی بین سازه

ارزیابی مدل ساختاري- 2
ها در قالبمنظور آزمون فرضیهپژوهش با استفاده از تحلیل عاملی تأییدي، بهيهگیري متغیرهاي نهفتپس از تأیید مدل اندازه

)، در حالت 2نگارهاز ارزیابی مدل ساختاري استفاده شد. مدل مسیر پژوهش در حالت استاندارد (،مدل پیشنهادي پژوهش
اند.) حاصل از ارزیابی مدل ساختاري پژوهش در ادامه ارائه شده7نتایج (جدول يه) و خالص3نگارهمعناداري (

خودکارآمدي تأثیر مثبت و معناداري در سطح خطاي یک درصد بر يهمتغیر نهفت،6نتایج ارائه شده در جدول بر اساس
دانش و مهارت تخصصی تأثیر مثبت و معناداري در يه)؛ متغیر نهفتβ=43/0و t=50/6قابلیت اشتغال دانشجویان دارد (

هاي کارآفرینانه تأثیر )؛ متغیر نهفتۀ مهارتβ=14/0و t=32/2سطح خطاي پنج درصد بر قابلیت اشتغال دانشجویان دارد (
يه)؛ و متغیر نهفتβ=30/0و t=18/4مثبت و معناداري در سطح خطاي یک درصد بر قابلیت اشتغال دانشجویان دارد (

هاي کارآفرینانه تأثیر مثبت و معناداري در سطح خطاي پنج درصد بر قابلیت اشتغال دانشجویان دارد ویژگی
)10/2=t 12/0و=β شغلی بر قابلیت اشتغال دانشجویان يریپذتیخود مسئول)؛ این در حالی است که تأثیر معنادار متغیر

خودکارآمدي بیشترین يهشود که متغیر نهفتمشخص می6). بر اساس نتایج جدول β=07/0و t=21/1(تأیید نشد
شغلی کمترین تأثیر بر قابلیت اشتغال دانشجویان داشتند.يریپذتیخود مسئوليهتأثیر و متغیر نهفت
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مدل ساختاري پژوهش در حالت استاندارد- 2نگاره 

مدل ساختاري پژوهش در حالت معناداري-3نگاره 
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نتایج ارزیابی مدل ساختارييهخالص-6جدول 
R2ضریب مسیرمتغیر نهفته

βtP-valueزابرونزادرون

ال
شتغ

ت ا
ابلی

50/6000/0**43/0خودکارآمديق

71/0

07/021/1226/0شغلیيریپذتیمسئولخود
32/2020/0*14/0دانش و مهارت تخصصی

18/4000/0**30/0هاي کارآفرینانهمهارت
10/2036/0*12/0هاي کارآفرینانهویژگی

معناداري در سطح خطاي پنج درصد*معناداري در سطح خطاي یک درصد و **

نشان داد که ضریب تبیین ، 6) است. نتایج ارائه شده در جدول R2معیار اساسی براي ارزیابی مدل ساختاري ضریب تعیین (
يهدرصد از تغییرات متغیر نهفت71که توان اظهار نمود بود؛ بنابراین، می71/0قابلیت اشتغال دانشجویان برابر يهمتغیر نهفت

هاي هاي کارآفرینانه و ویژگیقابلیت اشتغال دانشجویان توسط متغیرهاي خودکارآمدي، دانش و مهارت تخصصی، مهارت
باشد.بینی است که درصد قابل توجهی میکارآفرینانه قابل پیش

اما عقاید عموم ؛ ظر اشتغال مقایسه کند، انجام نشده استتا به حال پژوهشی که دانشجویان کشاورزي و فنی مهندسی را از ن
هاي فنی مهندسی باالتر است، در اینجا برخالف دیدگاه عموم، بین مردم بر این است که قابلیت اشتغال دانشجویان رشته

تواند این باشد که داري وجود ندارد. دلیل احتمالی میدانشجویان کشاورزي و فنی مهندسی از نظر قابلیت اشتغال تفاوت معنی
خود هاي تخصصی، بین دانشجویان کشاورزي و فنی مهندسی از نظر متغیرهاي مستقل اصلی؛ دانش و مهارتدر مقایسه

هاي کارآفرینانه تفاوت هاي کارآفرینانه و مهارتهاي قابلیت اشتغال، ویژگیشغلی، خودکارآمدي، مهارتپذیريیتمسئول
,Morshedi)پژوهش مرشديها با نتایجهداري ندارند. این یافتمعنی ,Lee)و لی(2009 ي آموزش که بیشترین رابطه(2009

همچنین با نتایجاند، همخوانی دارد.هایی که دروس عملی دارند، ذکر کردههاي فنی و رشتهدانشگاهی با بازار کار را در رشته
Kelly)تحقیق کلی و همکاران et al., ,Pedrian)و پدریان (2010 که بیشترین ارتباط بین آموزش و اشتغال را در بین (1993

اند، همسویی دارد.آموزند، ذکر کردههاي تکنیکی را میهایی که دروس عملی دارند و مهارتآموختگان رشتهگروه دانش
ایرانی در شرایط رکود اقتصادي با روند بیکاري رو به باال وارد آموختگاندانشدهد که اگرچه هاي این پژوهش نشان مییافته

بنابراین ؛ باالیی دارندییکاراشوند و از شرایط اشتغال نامطلوب کشور آگاهی دارند، اما هنوز هم معتقدند که بازار کار می
توان نتیجه گرفت که این عوامل خارجی از نظر دانشجویان کشاورزي و فنی مهندسی ایرانی بسیار مهم نیستند و بر قابلیت می

مسیر شغلی خود عنوانبهکارآفرینی و خوداشتغالی را هاآنبیشتر ظاهراًآنان تأثیري ندارد چرا که (SPE)اشتغال ادراك شده 
ي دهد که در شرایط کنونی اقتصاد و بازار کار کشور، قابلیت اشتغال ادراك شدهتایج نشان میکنند. عالوه بر این، نانتخاب می

دانشجویان کشاورزي و فنی مهندسی بیشتر تحت تأثیر شیوه رفتار دانشجویان در طول تحصیالت دانشگاهی است نه عوامل 
Qenani(و همکارانخارجی آن. کنانی  et al., ینترمهمر ایالت متحده امریکا تفسیر کردند که ي خود د) در مطالعه2014

.ي تحصیلی دانشجویان در دانشگاه ریشه داردي توانمندسازي در رشتهتأثیرات در زمینه
دهد که نگرش نسبت به بازار کار و شرایط اقتصادي کشور، تأثیر قابل توجهی بر قابلیت اشتغال تحقیقات گذشته نشان می

دانندقابلیت اشتغال مطلوب میيدر زمینهزیرا بیشتر افراد بازار کار و اقتصاد کشور راه داشته است؛ ادراك شد
)(Vanhercke et al., 2014; Rothwell et al., 2008; Bernston et al., اما مطالعه حاضر این نتیجه را تأیید نکرد زیرا ؛ 2006

هاآننظر منفی نسبت به بازار کار و اقتصاد فعلی ایران داشتند. دهندگانپاسخهمگن بوده است. در واقع، اکثر تقریباًاین نمونه 
مورد مطالعه مطلوب نیست و اقتصاد فعلی کشور در حال رکود يو خصوصی ایران در زمینهاعتقاد داشتند که بازار کار عمومی

است.
Qenani)هاي تخصصی تأثیر دانش و مهارت et al., 2014; Knight & Yorke, 2002; Rothwell & Arnold, 2009)

,Jackson & Wilton)اشتغال هاي قابلیت مهارت 2016; Rothwell et al., 2008; Rothwell et al., و رفتار (2009
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Qenani)خودکارآمدي  et al., 2014; Mohammadi & Daftari, 2017; DeVos, 2011; Lees, همگی بخشی از که (2002
هاي شخصیت فرد هستند بر قابلیت اشتغال ادراك شده، توسط تحقیقات قبلی پشتیبانی شده است. پژوهش حاضر نیز ویژگی

گر فرد ابنابراین،؛ ها تأثیر بسیار مهمی در قابلیت اشتغال دانشجویان دارندمستقیم این ویژگیطوربهبه این نتیجه رسیده که 
هاي تخصصی که دارد، در ه باشد و با بازار کار آشنایی کافی داشته باشد، به خاطر دانش و مهارتهایی داشتچنین ویژگی

اما ممکن است ؛ تواند وارد بازار کار شود و شغلی براي خود ایجاد کندمییراحتبهقابلیت اشتغال باالیی خواهد داشت و نتیجه
در بازار کار اثر نامطلوبی داشته باشند. بدون دخالت اقتدار مناسب دولت آموختگاندانشمشکالت دیگري بر قابلیت اشتغال 

آید.براي نظام آموزش و پرورش در مطابق با الزامات واقعی بازار کار، مشکل اجتماعی و اقتصادي به وجود می
بودن قابلیت اشتغال ادراك تأکیدي بر چند بعديقبالًاست که یپژوهاندانشسازگار با آن دسته از ،هاي پژوهش حاضریافته

,.کنانی و همکاران (اند.شده داشته 2014et alQenani (همکاران) و بمستن و., 2006et alBerntson( توجه بیشتري به نقش
مطالعاتهمانند برخی اند. را الزم و ملزوم یکدیگر دانستههاآنهاي کارآفرینانه براي قابلیت اشتغال داشته و ها و ویژگیمهارت

,Duval-Couettil(داول گوتیمثالعنوانبه ,Minnitiو مینیتی ()2013 قابلیت اشتغال که دانشجویان ه شده نشان داد)2006
که دهندیمنشان شدتبههایافتهاین مجهز نباشند.یخوببههاي کارآفرینانه ها و ویژگیبه مهارتهاآنپایینی دارند اگر 

هاآناگرداشته باشند، جویانها و کیفیت کارآفرینی در دانشآموزش عالی باید توجه بیشتري به پرورش مهارتمؤسسات
نیروي کار آینده ایفا کنند.يسازآمادهدر يمؤثرنقش خواهند می

و پیشنهادهاگیرينتیجه
و روند شناسایی و یا ایجاد فرصت همراه استهاي کلیدي دانشجویان است که با شایستگی دراز ویژگیهاي کارآفرینانهمهارت

آموختگان را براي هاي کارآفرینانه، دانشهمچنین مهارتکند.در بازار کار تضمین میالتحصیلیپس از فارغراموفقیت آنان
جویان نیز خودکارآمدي دانشگیري قابلیت اشتغال تأثیر شایان توجهی دارد. در شکلي خودکارآمدي توانمند ساخته وتوسعه

هاي تخصصی نیز، باعث هاي کارآفرینانه با تأثیر بر میزان دانش و مهارتشود. مهارتباعث افزایش قابلیت اشتغال آنان می
هاي کارآفرینانه، دانش مورد نیاز و توانند با تمرکز بر مهارتآموختگان میافزایش قابلیت اشتغال آنان خواهد شد. دانش

شود.ها باعث افزایش در قابلیت اشتغال آنان میکه این دانش و مهارتجدید را بدست آورندهاي طرح توسعه مهارت
کنند از طریق شناسایی سعی میقابلیت اشتغال باالیی دارند، این افرادافرادي که داراي خصوصیات کارآفرینانه هستند

مورد توجه قرار نگرفته است. چنین افرادي از اندازي کنند که هنوز توسط دیگرانهاي آینده، کسب و کاري راهخواسته
هاي قابلیت مهارت،کنند که این ابتکار عملهاي جدید استفاده میتصورات و ابتکارات شخصی خود براي یافتن راه و روش

یابد.دهد و در نتیجه قابلیت اشتغال فرد افزایش میاشتغال فرد را افزایش می
ها و ویژگیبوده،جدید شاهد تغییرات عمیق و اساسی محوردانشکشورها به سمت اقتصاد که امروزه اقتصاد با توجه به این

گونهینابنابراین توجه کافی به ؛ شوندمهمی محسوب میهاي انسانی، عنصر بسیار سرمایهعنوانبهکارآفرینانههاي مهارت
مهم هر کشوري محسوب عالی یکی از راهبردهايآموزش و گسترش و ارتقاي آنان در دانشجویان هاها و مهارتویژگی

هاي هاي مذکور و همچنین سایر مهارتها باید مرتفع شود. ارتقاي مهارتگردد. در نتیجه هر کمبود جدي در این مهارتمی
آموزش ي مؤسسات را بر عهدهیزيبرانگچالشي ي انسانی اقتصاد جدید، وظیفههاي سرمایهمکملعنوانبهآمادگی شغلی 
مشاغل دانشجویان تحصیالت عالی براي همه ،کلطوربهدهد که بایستی به آن توجه جدي مبذول گردد.عالی قرار می

آن یک تالش علمی محسوب يکشورها در سراسر جهان بسیار مهم است؛ بنابراین بررسی ماهیت و عوامل تعیین کننده
شود. می

براي شاغل شدن مهم و ضروري هستند اما به تنهایی هاآنها و تسلط به این مهارتتوان گفت اگرچه دستیابی به در واقع می
نشان آموختگاندانشهاي خود ایمان دارند اما نگاهی به بیکاري کافی نیستند، زیرا با وجود اینکه دانشجویان به این مهارت

ران بیکاري آنان است. بازار کار به دلیل ارتباط با دهد که عوامل دیگري از جمله نامناسب بودن بازار کار ایران، باعث بحمی
ثبات با تغییرات سریع در باشد. در یک محیط پیچیده و بیبازار مهم در اقتصاد مطرح میعنوانبهسایر بازارهاي اقتصادي، 

شوند.میپذیري اجتماعی و اقتصادي مشخص شده، افراد در بازار کار از نظر پیدا کردن و حفظ یک کار آسیبزمینه
در این راستا پیشنهادهایی براي نظام آموزش عالی داده شده که بدین شرح است:
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هاي هاي آموزشی مختلفی در جهت توسعه و تقویت مهارتشود برنامههاي قابلیت اشتغال، پیشنهاد میبا توجه به نقش مهارت
پذیري، کار تیمی و گروهی، توانایی مدیریت کردن قابلیت اشتغال شناسایی شده در این تحقیق (خالقیت و نوآوري، انعطاف

پذیري و تعهد، کار دیگران، توانایی کار کردن پرفشار و با ساعات طوالنی، ارتباط شفاهی و کتبی، مدیریت زمان، مسئولیت
مستقل و بدون مدیریت شدن) توسط نظام آموزش عالی طراحی و اجرا گردد.

شود از اهداف نظام آموزش عالی باید تقویت و پرورش نه در این پژوهش، پیشنهاد میهاي کارآفرینابا توجه به نقش مهارت
اندازي و هاي مورد نیاز جهت راهها و توانمنديي کارآفرینانه در دانشجویان، شامل آموزش و توسعه مهارتروحیه و اندیشه

هاي کارآفرینانه با ها آموزش مهارتاین برنامهیعنی در ؛ ي تخصصی خود باشدي رشتهمدیریت یک کسب و کار موفق در زمینه
نظر گرفته شود.هاي مختلف نیز دراي رشتههاي تخصصی و بین رشتهآموزش سایر مهارت

فراگیر به شکلی آموزش داده شود که بهگرددهاي کارآفرینانه در این پژوهش، پیشنهاد میبا توجه به اهمیت ویژگی
در انجام کار، مرکز کنترل درونی، انگیزه قدمییشپهاي کارآفرینانه (که توسعه و تقویت ویژگیيطوربهکارآفرینانه فکر کند 

هاي آموزش عالی در نظر گرفته شوند.اهداف اساسی برنامهعنوانبهپیشرفت، گرایش به نوآوري) در دانشجویان باید 
دستیابی به منظوربهمطالعات کیفی و در طول زمان، از طریق انجام آموختگاندانشدر تحقیقات آتی باید قابلیت اشتغال 

تر نسبت به میزان قابلیت اشتغال آنان پس از دوران تحصیل، بررسی و مطالعه شود. تحقیقات بیشتري درك و فهم عمیق
لیت اشتغال شناسایی بعد بیرونی قابلیت اشتغال نیز انجام شود. همچنین ادراك و نگرش کارفرمایان در رابطه با قابمنظوربه

بررسی شود.آموختگاندانش
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Abstract
Due to unemployment crisis, enhancing employability of university graduates in order to be able to adapt
themselves with the market condition is critical. Therefore, cross-sectional research was conducted to compare
self-reported employability of agricultural and engineering faculties students of Kurdistan University. The
statistical population of this study consisted of senior students of these faculties in 2015-2016 (544 subject).
According to the Morgan table, 140 of students were selected by proportional random sampling method. SPSS
and Smart PLS statistical packages were used to especially analyze the data. According to the results, most of
students believe that the work market in Iran is not sufficient, in their area of specialization and it is hard to find
a decent job for most graduates. Further more, there was not significant difference between employability of
agriculture and engineering students. Also, the results of the effects of independent variables on dependent
variables showed that self-efficacy, entrepreneurial skills, knowledge and specialized skills, and entrepreneurial
characteristics had the most powerful impacts on employability of students. The result of this study can be used
to develop and enhance the employability of agricultural and engineering graduates in Iran.

Keywords: Self-perceived employability, Entrepreneurial Characteristics, Entrepreneurial Skills, Agricultural
and Engineering Students, University of Kurdistan.
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