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در  یشغل ریمس یاجتماع -یشناخت هیشده و نظر یزیررفتار برنامه هیدو نظر ییتوانا سهیمقا

 یعیو منابع طب یدانشگاه علوم کشاورز انیدانشجو نیدر ب یبه خوداشتغال شیگرا بینیپیش
 خوزستان

 3یآزاد وسفی و 2پوریبهمن خسرو، 5پناهزدانیمسعود 

خوزستان،  یعیو منابع طب یدانشگاه علوم کشاورز ،یو آموزش کشاورز جیگروه ترو اریدانش -1
 .رانیاهواز، ا

خوزستان،  یعیو منابع طب یدانشگاه علوم کشاورز ،یو آموزش کشاورز جیاستاد گروه ترو -2
 رانیاهواز، ا

دانشکده  ،ییارتباطات و توسعه روستا ج،یگروه ترو ،یدکترا توسعه کشاورز یدانشجو -3
 .رانیدانشگاه، زنجان، زنجان، ا ،یکشاورز

 

 چکیده

با آن روبه  رانیاست که ا ییهاچالش نیتراز جمله مهم یشمار دانش آموختگان دانشگاه شیو افزا یکاریب
و  نیوالد گذاران،استیس زان،یبرنامه ر یذهن یهایریدرگ نیترمسئله جزء بزرگ نیکه ا یرو است. به طور

 ینیبشیپ ییتوانا سهیبا هدف مقا شپژوه نیا نیشده است. بنابرا یدانش آموختگان دانشگاه ژهیجوانان، به و
به  شیگرا نییدر تب یشغل ریمس یاجتماع -یشناخت هیو نظر افتهیشده توسعه  یزیررفتار برنامه هیدو نظر

 یآمار یخوزستان انجام شد. جامعه یعیو منابع طب یدانشگاه علوم کشاورز انیدانشجو نیدر ب یخوداشتغال
 323نفر بود که  2233خوزستان به شمار  یعیو منابع طب یدانشگاه علوم کشاورز انیپژوهش، دانشجو نیا

 یتصادف یریگانتخاب شدند و از روش نمونه یعنوان نمونه آمارو مورگان به یجدول کرجس هیبر پا نفر از آنان
 303 تینامه، در نهاپرسش 23بهره گرفته شد. با توجه به کمبود اطالعات  یانتخاب نمونه مورد بررس یبرا
آن به  یصور ییمحقق ساخت بود که روا یانامهها، پرسشداده یشد. ابزار گردآور لیو تحل هیتجز نامهرسشپ

تتا محاسبه شد  یهابینامه ضرپرسش ییایپا دییشد. به منظور تأ دیینظران و متخصصان تأکمک صاحب
 ریمس یاجتماع -یشناخت هینشان داد، نظر یساختار یهابه دست آمده از مدل معادله جی(. نتا00/0تا  30/0)

شده  یزیررفتار برنامه هیتوانمندتر از نظر ،ینسبت به خوداشتغال شیاگر ریمتغ یدرصد 58 ینیبشیبا پ یشغل
 .بود ینسبت به خوداشتغال شیگرا ینیبشیدر پ افتهیتوسعه 
 

 -یشناخت هیشده، نظر یزیررفتار برنامه افتهیتوسعه  هینظر ش،یگرا ،یخوداشتغال ،یکاریب واژگان: هینما
 .یشغل ریمس یاجتماع
 

 یآزاد وسفی مسئول: نویسنده

 azadi.yousof@gmail.com رایانامه:
 

 25/12/1305 پذیرش:  28/03/1305 دریافت:
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 قدمهم
 یبه شغل، نگران یو نداشتن دسترس یکاریب
در حال  یکشورها ژهیکشورها )به و یهم برا یبزرگ

افراد فعال در  یبرا ژهیافراد به و یتوسعه( و هم برا
 نیچنو هم یمشاغل ناامن، دانش آموختگان دانشگاه

خود  یلیدوره تحص لیکه در مرحله تکم یانیدانشجو
و همکاران،  الوکوو ب 2010)اوتاچه،  باشدیهستند، م

کاهش  لیبه دل ر،یاخ یها(. در سال2015
 و نییپا یوردر اقتصاد کشور، بهره یگذارهیسرما

 یهادر سازمان یانسان یروین لیبه تعد شیگرا
به بازار کار،  یورود دانش آموختگان دانشگاه ،یدولت

کشور  یو اجتماع یرا به مسئله بزرگ اقتصاد یکاریب
(. به 1303و همکاران،  انیفیبدل کرده است )ظر

امور در  انیکه چالش بزرگ مسئوالن و متول یطور
 نیاست. ا یکاریمسئله ب یبرا یحلراه افتنی ران،یا

که حجم و  یدر بخش کشاورز ژهیمسئله، به و
 کیدر حال توسعه  یآن در کشورها یگستردگ

 یایجو یانسان یرویو ن رودیچالش بزرگ به شمار م
آموخته  ردانشیدانش آموخته و غ زاعم ا یاریکار بس

و  یعقوبی) رسدیتر به نظر متر و بغرنجدارد، مهم
  (.1308همکاران، 
 یحاد طیبا شرا زیدر کشور ما ن یکاریب مسئله

در نظام  کاریب تیکه جمع یروبه رو است؛ به طور
 شیبا افزا 1358-1303کشور در دوره  یآموزش عال

 21که از  یاروبه رو بوده است به گونه یاندهیفزا
 1303درصد در سال  3/32به / 1358درصد در سال 

بنا بر  نیچن(. هم1301 ،یاست )موحد افتهی شیافزا
سهم  1305در بهار سال  رانیگزارش مرکز آمار ا

از کل  یدانش آموخته آموزش عال کاریب تیجمع
 ران،یدرصد بوده است )مرکز آمار ا 3/30 کارانیب

در سال  رانی(. بنا بر گزارش مرکز آمار ا1305
 لیدر حال تحص ایدانش آموخته  تی، جمع1303

 نیفر بوده است که از ان 381013 یرشته کشاورز
 یفعال از نظر اقتصاد تینفر در وضع 232123شمار 

نفر شاغل  153330که شمار  یقرار داشتند. به طور
قرار داشتند  کاریب تینفر در وضع 33303و شمار 

 نیا یایآمار گو نی(. ا1303 ران،ی)مرکز آمار ا
دانش آموختگان  نیدر ب یکاریاست که ب تیواقع

 اریبس تیوضع یرزکشاو یهادر رشته یدانشگاه
با کار و  توانستندیکه م یدارد. متخصصان ینامناسب

توسعه و  شرفت،یباعث پ یتالش در بخش کشاورز
بخش  نیکشور شوند اما نتوانستند در ا ییخودکفا

به اشتغال در  ایاند مانده کاریمشغول به کار شوند و ب
اند آورده یکاذب رو یهاو شغل گرید یهابخش

مهم که  نی(. با توجه به ا1302 ران،و همکا ی)موحد
 یاقتصاد یهابخش نیاز توانمندتر یبخش کشاورز
پنجم صادرات  کیاز  شیب یکنندهنیکشور و تأم

 عیصنا یهیدرصد مواد اول 00و در حدود  یرنفتیغ
روند  گر،ید یکشور است. از سو ییو غذا یکشاورز

 انیدر م یکاریب یکنندهو نگران شیرو به افزا
دانش آموختگان  ژهیو به و یلیتحص یهاهگرو

ها و از چالش یکیبه  یکشاورز یمهندس یهارشته
 یشده است )آگه لیتبد یامروز یجامعه یهابحران

 (. 1303و همکاران، 
ساالنه بازار کار در  ازین دهدینشان م برآوردها

هزار نفر دانش  110 تیدر نها یبخش کشاورز
که  یاست در حال یکشاورز یهارشته آموخته از

در  یکشاورز یهاهزار نفر هر ساله از رشته 230
 نیو بر ا شوندیکشور دانش آموخته م یهادانشگاه

بخش  نیدرصد از دانش آموختگان ا 82هر ساله  هیپا
(. 1303مقدم،  ی)وطن خواه و رضائ مانندیم کاریب

ها و چالش نیترمهم ی( در پژوهش1301) یموحد
در  یدانش آموختگان رشته کشاورز یهابازدارنده

و  نییپا تیفیمانند: ک یاشتغال را موارد نهیزم
ها، دانشگاه یدرس یهانامناسب برنامه یمحتواها

 یسازماهر نبودن مدرسان دانشگاه در آماده
 ییورود به بازار کار، نداشتن آشنا یبرا انیدانشجو

کمبود خدمات  ل،یان تحصدر دور ینیبا کارآفر یکاف
به دانش آموختگان، نبود  یامشاوره یهاتیو حما

 یو مهارت یفرد یهاچالش ،یکاف یهارساختیز
کار و  هیچون نداشتن اعتماد به نفس و روح

و دانش آموختگان،  انیدانشجو نیالزم ب یهامهارت
 ینهینبود زم ،یکاف ینبود اعتبارات و امکانات مال

مرتبط با  یهاسازمان نیب یارتباط و هماهنگ
 یهاچالش ،ینبود قانون مناسب ادار ،یکشاورز
اقتصاد  یساختار یهاو چالش یاجتماع یفرهنگ
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(. 1301 ،یکشور عنوان کرد )موحد یکشاورز
دانش آموختگان  یکاریب لیدال نیترعمده نیچنهم

 یهابرنامه نیدر نبود تناسب ب توانیرا م یکشاورز
بازار کار،  یواقع یازهایبا ن یرشته کشاورز یدرس

 ازیو مورد ن یعمل یهاو مهارت هایستگینداشتن شا
و دانش آموختگان، نبود راهبردها  انیبازار در دانشجو

 و ینظام آموزش عال نیب یقو یارتباط یو سازوکارها
دولت در  یباال تیمحدود تیبازار کار و در نها

 یدانش آموختگان دانشگاه میعظ لیاستخدام خ
به  نی(. بنابرا1302و همکاران،  یخالصه کرد )موحد

و  قیبرنامه دق کیمشکل،  نیبه ا یدگیمنظور رس
و همکاران،  ینجف آباد یدیهماهنگ الزم است )ام

2011 .) 
از کشورها  یاریبس ،یکاریمنظور رفع مسئله ب به

و  ینیمؤثر، آموزش کارآفر استیس کیعنوان به
آموزش  یهامؤسسه یرا به برنامه درس یخوداشتغال

اقدام،  نیاز ا یاند. هدف اصلمربوطه خود افزوده یعال
و  هایستگیبا دانش، شا انیدانشجو یسازآماده

و کسب و کار است تا  ینیکارآفر یهامهارت
بتوانند کسب و  یپس از دانش آموختگ انیدانشجو

 یبرا یشغل بیترت نیکرده و به ا جادیکار خود را ا
(. از 2010فراهم سازند )اوتاچه،  گرانیخود و د

آن است که فرد را  یخوداشتغال یهاازیو امت هایژگیو
ورود به  یالزم برا یهاییآماده کسب توانا جیبه تدر
 یمبنا، خوداشتغال نیبر ا کند،یم ترگسترده یبازارها

ساز رشد اشتغال آزاد و  نهیخود زم یو کار برا
به لحاظ  یالدر جامعه است. خوداشتغ ینیکارآفر

 طیکار و استقالل در شرا یهاساعت یریپذانعطاف
توجه روبه رو  انیبا اقبال شا ریاخ یهاسال یکار، ط

 یال(. خوداشتغ1303و همکاران،  یبوده است )آگه
و  یکارینرخ ب شیبا افزا ییارویرو یبرا تواندیم

دارد )بالوکو  تیاهم اریبس یاقتصاد شرفتیپ شیافزا
 (. 2015و همکاران، 

بر  یانسان یروین یاز فشار تقاضا یریجلوگ یبرا
 یالزم برا یهانهیزم یسازبازار کار، فراهم

تجربه شده و موفق  یهااز جمله روش یخوداشتغال
از  یکه در برخ یاز کشورهاست؛ به طور یدر برخ

از مجموعه اشتغال  یسهم بزرگ یکشورها، خوداشتغال

(. از 1308و همکاران،  یعقوبی) دهدیم لیشکرا ت
و  یدولت رانیگ میو تصم گذاراناستیرو، س نیا

از  یکیعنوان را به یمحققان برجسته، خوداشتغال
دانش  یکاریحل مشکل ب یبرا هانیگزیجا نیمؤثرتر

 ب،یترت نیاند. به همکرده شنهادیآموختگان پ
کمک کند  یبه رشد اقتصاد مل تواندیم یخوداشتغال

 یاقتصاد تیبر اهم ون(. افز2018)غفار و همکاران، 
داشتن  یبرا دیکل کیعنوان اغلب به ،یخوداشتغال

 دیبه شمار آ یاجتماع تیبهتر و بهبود وضع یزندگ
از جمله  ی(. خوداشتغال2010و بوگنهولد،  ی)پاراستات

 یافراد دانش آموخته دانشگاه یبرا یشغل یهانهیگز
شغل خود را  یبه طور فرد انینشجواست. امروزه دا

 یآنان برا شیگرا یبررس نیو بنابرا کنندیم بانتخا
کار در راه کیعنوان به یخوداشتغال نهیانتخاب گز

مهم  یو اقتصاد یآموزش یهااستیس جادیا یراستا
 کیعنوان به یانتخاب خوداشتغال ن،یاست. افزون بر ا

اگر  ژهیجذاب است، به و کاریجوانان ب یشغل برا
فرصت کسب و کار در نظر گرفته شود  کیعنوان به
در بخش  ی(. خوداشتغال2013و همکاران،  جوکی)م

بازار کار  یریپذکمک به انعطاف یبرا یراه یکشاورز
است  یکاریو اشتغال باالتر که منجر به کاهش ب

پناه و  زدانیبه نقل از  2003)گلوکر و همکاران، 
 ب(. 1301همکاران، 

و  ینیکارآفر قاتیتحق یهانهیمز شتریب
 ندیتوجه خود را معطوف به فرآ یخوداشتغال

( یریگمیکسب و کار )مرحله پس از تصم یاندازراه
 نیاند. اغفلت کرده یریگمیتصم ینموده و از مرحله

از مرحله  شیاست که به طور آشکار پ یدرحال
 هقرار دارد. در مرحل یریگمیمرحله تصم یاندازراه

ها و نکته توجه شود که چه عامل نیبه ا یریگمیتصم
کند  دایپ شیفرد گرا کیتا  شودیباعث م ییهاعنصر

 کی یاندازمختلف راه یشغل یهانهیگز انیتا از م
و همکاران،  فیکسب و کار را انتخاب کند )ص

بر  یمبتن یهااز مدل یریگرو بهره نی(. از ا1303
 ریو تفس حیتوض یبرا بمناس یعنوان ابزاربه شیگرا

و  یقصد خوداشتغال یو توسعه یریگشکل
ها به که از آن سازدیامکان را فراهم م نیا ،ینیکارآفر

ها و چارچوب مناسب در دانشگاه کیشکل 
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 یبه رو یاعنوان روزنهبه یآموزش عال یهامؤسسه
دانش آموختگان بهره گرفت  یکاریحل بحران ب

 نیهدف ا نینابرا(. ب1303و همکاران،  فی)ص
به  شیشدن گرا نییتب ییتوانا سهیپژوهش مقا

 یزیررفتار برنامه هیبا توجه به دو نظر یخوداشتغال
در  2یشغل ریمس یاجتماع -یشناخت هیو نظر 1شده

و منابع  یدانشگاه علوم کشاورز انیدانشجو نیب
 . باشدیخوزستان م یعیطب

و  یقصد خوداشتغال ،یشناسروان اتیادب در
رفتار  ییربنایز یهااز عامل یکیعنوان به ینیکارآفر
قصد  گریشده است. به عبارت د یزیربرنامه

 یعنوان حالت آگاهانهبه ینیو کارآفر یخوداشتغال
از عمل واقع شده و  شیکه پ شودیم فیذهن تعر

 کی عنوانکسب و کار را به یاندازقصد نسبت به راه
(. 1303و همکاران،  فی)ص کندیم تیهدف هدا

 نیترشده از جمله پرکاربرد یزیررفتار برنامه هینظر
دادن و  حیبه منظور توض یروان شناخت یهاهینظر

پناه و همکاران،  زدانیرفتار است ) ینیبشیپ
 نهیدر زم شیگرا یریبه کارگ ییالف(. از سو1301

پس از  یخوداشتغال و ینیمربوط به کارآفر قاتیتحق
رفتار  هیصورت گرفته در نظر ینیباصالح و باز

، آغاز 1001شده توسط آجزن در سال  یزیربرنامه
از جمله  زیشده ن یزیررفتار برنامه هیشد. نظر

 یبه منظور بررس هاهینظر نیترجیو را نیتریکاربرد
 تیفعال کیدر آغاز  رایاست ز یبه خوداشتغال شیگرا

همراه است هم  ییهاکه با مخاطره دیدکسب و کار ج
شده در نظر  یزیرو هم رفتار برنامه یرفتار شیگرا

 (. 2013و همکاران،  جوکیگرفته شده است )م
 ییعقال ییهاها موجودبر نظر آجزن، انسان بنا

اطالعات موجود را در  افته،یهستند که به طور نظام 
 نی. اکنندیم لیو تحل هیتجز یریگمیزمان تصم

ها آن اتیاز ن یامدیها پانسان که رفتار دهدینشان م
شده  یزیررفتار برنامه هیتر، نظر قیاست. به طور دق

از نگرش نسبت به  یتابع شیکه گرا کندیم انیب
 8درک شده یو کنترل رفتار 3ی، هنجار ذهن3رفتار

با  شیگرا گر،ی(. به عبارت د2010است )اوتاچه، 
درک شده  یو کنترل رفتار ینگرش، هنجار ذهن

درک شده،  ی. هر چه کنترل رفتارشودیم نییتب

 یفرد برا شیباشد، گرا ترشیب ینگرش و هنجار ذهن
 (. 2015است )سبحان و همکاران،  ترشیانجام رفتار ب

انسان هاست که  یاصل یهایژگیاز و یکی شیگرا
و بر  آوردیرا به وجود م ندهیآ یهااز اقدام یریتصو
نتخاب و حفظ بر ا نیچنو هم یانتخاب یهانهیگز

و بوگنهولد،  ی)پاراستات باشدیرفتار افراد اثرگذار م
 یعنوان حالت ذهنبه توانیرا م شی(. گرا2010

کند تا توجه، دقت، یکرد که به فرد کمک م فیتوص
هدفِ  ایرفتار  یها و اقدامات مدنظر را به سوتجربه

(. 2013و همکاران،  جوکیمتمرکز سازد )م یاژهیو
 یزشیانگ یهااز عامل یبازتاب شیگرا گر،یبه عبارت د

 ی. به طورکلگذارندیم ریاست که بر رفتار تأث
 نیبهتر شیکه گرا انددهیمحققان به توافق رس

 باشدیشده م یزیررفتار برنامه کننده ینیبشیپ
به  شیگرا ن،یب نی(. در ا2013و همکاران،  جوکی)م

شده است:  فیمختلف تعر یهاوهیبه ش یخوداشتغال
قصد داشتن  د،یعنوان قصد آغاز کسب و کار جدبه
؛ 2010)اوتاچه،  یقصد خودکفائ ایکسب و کار  کی
 (. 2015و سبحان و همکاران،  2015و زلکه،  الِویآ

 جی( در نتا2001) ساکسنیو ا دیکولوِرو
به  شیکردند که گرا انیخود ب یهایبررس

رفتار  یشرط الزم برا شیپ کی یخوداشتغال
از  یاریبس افتندیاست. آنان در یخوداشتغال

 تیاز آغاز فعال شیکسب و کار، پ دیجد گذارانانیبن
خود کار  یداشتند تا برا یخود، قصد قو یخوداشتغال

که فرد به  نیاز ا شیحال، پ نی. با انندو تجارت ک
مطلوب بپردازد، الزم است که  یخوداشتغال تیفعال
)شفرد،  ردیدر او شکل بگ یبه خوداشتغال شیگرا

2011 .) 
نامطلوب فرد از  ایمطلوب  یابیارز زانیبه م نگرش

 نیا گر،ی. به عبارت دکندیرفتار خاص اشاره م کی
رفتار  کی یاحتمال یامدهایاز پ یفرد یابیارز کی

به ادراک فرد از فشار  یخاص است. هنجار ذهن
 رفتار خاص کیانجام ندادن  ایانجام  یبرا یاجتماع
 یفرد از چگونگ یابیارز ی. هنجار ذهنکندیاشاره م

در مورد عملکرد رفتار  شانطیبرداشت افراد در مح
 یدرک شده به باورها ی. کنترل رفتارباشدیخود م

 .کندیرفتار خاص اشاره م کیدر مورد  یکنترل فرد
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است که  یهادرک شده در مورد عامل یکنترل رفتار
 ایکند  یرفتار را آسانگر کیعملکرد  تواندیم

 گر،ی(. به عبارت د2010 تاچه،کند )او یریجلوگ
سه  بیشده حاصل ترک یزیررفتار برنامه هینظر

رفتار خاص )نگرش(،  کیعنصر: نگرش فرد نسبت به 
نسبت  گری( افراد دی)نظرها یدرک فرد از انتظارها

فرد  یشخص ی( و باورهایرفتار )هنجار ذهن کیبه 
درک شده(  یرفتار است )کنترل رفتار درباره کنترل

 (. 2013و همکاران،  جوکی)م
 یزیررفتار برنامه هیباور است نظر نیبر ا آجزن
را  گرید یرهایگسترش و گنجاندن متغ تیشده قابل

 یگرید یقو یهاکنندهینیبشیکه پ یدارد. در صورت
 ای تین انسیوار نییدر تب یتوجه انیبتوانند سهم شا

اضافه شوند  هیبه نظر توانندیرفتار داشته باشند، م
( به 2001) سری(. ک1301 ،یپناه و مرداس زدانی)

 ری( متغ1303و همکاران ) ینجف آباد ینقل از شنگل
رفتار  هینظر یهارا به سازه 1یهنجار اخالق

 ،یکرد که هنجار اخالق انیشده اضافه و ب یزیربرنامه
 لهیوسهستند که به یدرون یاخالق نیقوان ایها ارزش

 رد،یگیخود در نظر م یکه فرد برا یهیتنب ایپاداش 
عنوان به یهنجار اخالق ،یی. از سوشوندیم ختهینگا
رفتار  هینقش نظر د،یکننده جد ینیبشیپ کی

رفتار، بهبود  ینیبشیشده را در پ یزیربرنامه
نشان داده است،  هایبررس جی. نتابخشدیم

ها و از نگرش یاثر مستقل ،یقاخال یهنجارها
و  یو رفتار دارند )ساالر اتیبر ن یذهن یهنجارها

 (. 1303همکاران، 
 ریگنجاندن متغ یبرا یادیشواهد ز گرید یسو از

شخص خود را درک  کی)چگونه  3یفرد تیهو
 هیدر نظر شیگرا کنندهینیبشیعنوان پ( بهکندیم

 تیشده وجود دارد. مفهوم هو یزیررفتار برنامه
 یارائه شده از سو تیهو هیاز نظر یناش یفرد

از  یو تجرب یو از لحاظ مفهوم باشدیم کریاسترا
 ،یپناه و فروزان زدانیاست ) زیمتما یذهن یهنجارها

(. با توجه به 2001 س،یسارانتیو هاگر و چاتز 2018
 یهااز نقش یامجموعه یفرد تیهو کر،یاسترا هینظر

 نیکننده اساخته شده است که منعکس یاجتماع
 عنوانکه فرد تا چه حد خود را به باشدیم تیواقع

 ندیبیخاص م یجتماعنقش ا کیانجام  یبرا یاریمع
 ادیموارد  ی(. بر مبنا2011پناه و همکاران،  زدانی)

شده  یزیررفتار برنامه هیعنوان نظربه 1شده، شکل 
 . شودیارائه م

و  یها بررسبراون و هاکِت در طول سال لنت،
بر  یمبتن یچارچوب جامع ،یچند قاتیانجام تحق

 حیبندورا را به منظور توض یاجتماع -یشناخت هینظر
توسعه  ندیشدن افراد در فرآ ریروند درگ ینیبشیو پ
نحوه انتخاب شغل و انتخاب  ،یو دانشگاه یشغل

کردند  حرا مطر یلیدانشگاه و چگونه عملکرد تحص
در  یچند یهایمدل با بررس نی( و ا2011)بالنکو، 

 یهاو نظام یمختلف فرهنگ یهانهیرشته و زم
پرتغال و  ا،یتالیمانند ژاپن، ا ییکشورها یآموزش

و اثبات قرار گرفت )بالنکو،  شیمورد آزما هیترک
 هینظر نی(. ا2001و باکِن و همکاران،  2011

و  یانهیزم ،یشخص یرهایمتغ نیتعامل ب کنندهانیب
و  یشغل یهاشیکه در آن گرا یندیدر فرآ یرفتار

. باشدیم ابند،ییتوسعه م یشغل یهانهیگز
 یاجتماع یاصل یرهایمتغ ،یچند یهایبررس

از  یقو تیکرده و حما یابیمدل را ارز یشناخت
)فلورز و  اندافتهیرا  رهایمتغ نیمربوط به ا یهاگزاره

 (. 2010همکاران، 
شامل  یشغل ریمس یاجتماع -یشناخت هینظر

و  0مورد انتظار جی، نتا5ییخودکارآ یرهایمتغ
و بازدارنده ها(  هاتی)حما یساختار اجتماع یهاعامل

 ی(. کنترل رفتار2011است )لنت و همکاران،  10
 یدیکل یرهایاز متغ یکی( یدرک شده )خودکارآمد

است و  یشغل ریمس یاجتماع -یشناخت هیدر نظر
رفتار ساده  کیعملکرد فرد در انجام  زانیم عنوانبه
 ییاعتماد به نفس فرد در رابطه با توانا ایدشوار  ای

 زدانیشده است ) فیرفتار تعر کیدر انجام  شیها
کنترل  گر،ی(. به عبارت د2013پناه و همکاران، 

د ( به باور در موریدرک شده )خودکارآمد یرفتار
خاص  یهافهیوظ دنکر تیریمد"فرد در  ییتوانا

شغل  رییتغ ای لیورود، تعد ،یآمادگ یبرا ازیمورد ن
)لنت و  کندیاشاره م "یمختلف شغل یرهایدر مس

 توانیرا م یخودکارآمد نیچن(. هم2011همکاران، 
یخود برا ییو توانا تیعنوان باور فرد به ظرفبه
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  افتهیشده توسعه  یزیررفتار برنامه هینظر -5شکل 

 یابیدست یبرا ازیمورد ن یهاو کنترل اقدام تیریمد
کرد.  فیتعر کینزد ندهیخاص مدنظر در آ طیبه شرا

خودکارآمد بودن به  ،یطیمح یشناسدر حوزه روان
 جادیخود در ا یهاییدرک فرد از توانا یمعن
اگر افراد احساس است.  طیمثبت در مح یرهاییتغ

اگر  یحت ستند،یعمل ن کیکنند قادر به انجام 
وجود داشته باشد، آنان آن کار را انجام  یپاداش بزرگ

با  ییاروینخواهند داد و قادر نخواهند بود که در رو
 ی. باندورا نشان داده است افراداورندیمشکالت دوام ب

 دیخود شک و ترد تیو ظرف هاییکه در آغاز به توانا
بوده و به  یخود ناراض یدارند از خود و دستاوردها

 دهندیبه انجام کار را از دست م یااحتمال عالقه
پژوهش منظور  نی(. در ا2018 اران،و همک یتری)ساو

اعتماد به نفس فرد در رابطه با  ،یاز خودکارآمد
در  ینسبت به خوداشتغال شیها ییتوانا ایها مهارت

 ه،ینظر نیا گرید ریغ. متباشدیم یبخش کشاورز
 یاجتماع -یشناخت هیمورد انتظار است. نظر جینتا
مورد انتظار از  جینتا کند،یم انیب یشغل ریمس

و  یشغل شیگرا کنندهنییمهم و تع یهاعامل

(. 2001 چ،یو ساب گلمانیِ)د باشدیفرد م یهاهدف
 یابیاز دست یناش تیمورد انتظار، احساسِ موفق جینتا

و  شیکه بر گرا یفرد به اهدافش است، به طور
 باشدیافراد اثرگذار م یشغل یریگمیتصم ندیفرآ

مورد  جینتا نیچن(. هم2018و همکاران،  یتری)ساو
 یهااز اقدام یناش ینیبشیپ یهاامدیانتظار شامل پ

 جی(. نتا2011صورت گرفته است )لنت و همکاران، 
است که فرد در  یبدهنده ارزش نسمورد انتظار نشان

رفتار دارد )کومِندانتووا و همکاران،  کی جیمورد نتا
اضافه  یهاسازه گریاز د 11گرانی(. درک رفتار د2015

 یشغل ریمس یاجتماع -یشناخت هیشده به نظر
 یهاکه افراد نه تنها از آموزه یمعن نی. بدباشدیم

درک  یبلکه از راه تماشا رند،یگیم ادیخود  یشخص
پناه  زدانی) آموزندیم زین گرانیرفتار د جیرفتار و نتا

ساختار  یهاعامل ری(. متغ2018و همکاران، 
سازه  گریدو بازدارنده ها(،  هاتی)حما یاجتماع

به  شیبر گرا یاست که نقش اثرگذار یمهم
که  یالتیو تسه هاتیدارد و به محدود یخوداشتغال

 رشد و   یکارآمدخود احساس   یبرا ط،یمح ایبافت 
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  یشغل ریمس یاجتماع-یشناخت هینظر -2شکل 

 کند،یم جادیا یشخص یهابه هدف دنیرس ایآن 
 ی(. بر مبنا2013پناه و همکاران،  زدانیاشاره دارد )

 -یشناخت هیعنوان نظربه 2شده، شکل  ادیموارد 
 .شودیارائه م یشغل ریمس یاجتماع

 یشناسروش
و بر حسب  یپژوهش از نظر هدف از نوع کاربرد نیا

و از  یفینوص قاتیها از نوع تحقداده یروش گردآور
 نیا ی. جامعه آماردیآیبه شمار م یشیمایشاخه پ

و منابع  یدانشگاه علوم کشاورز انیپژوهش، دانشجو
 نینفر بود که از ا 2233خوزستان به شمار  یعیطب
با  ینمونه آمار وانعندانشجو به 323تعداد  ان،یم

( برآورد 1030و مورگان ) یاستفاده از جدول کرجس
 یریگروش نمونهو به منظور انتخاب نمونه، از  دیگرد

 یکمبود اطالعات برخ لیاستفاده شد. به دل یتصادف
حذف شدند و در  نامهپرسش 23ها، نامهاز پرسش

شد. ابزار  لیو تحل هینامه تجزپرسش 303 ت،ینها
محقق ساخت مشکل  یانامهپرسش ها،داده یگردآور

 3 ،یو اجتماع یفرد یهایژگیاز چند بخش شامل و
سنجش  یبرا هیگو 8سنجش نگرش،  یبرا هیگو

 یسنجش کنترل رفتار یبرا هیگو 8 ،یهنجار ذهن
سنجش  یبرا هیگو 1(، یدرک شده )خودکارآمد

 ،یفرد تیسنجش هو یبرا هیگو 3 ،یهنجار اخالق
 هیگو 3مورد انتظار،  جینتا نجشس یبرا هیگو 18
 یبرا هیگو 8 گران،یسنجش درک رفتار د یبرا

و  هاتی)حما یساختار اجتماع یهاسنجش عامل
به  شیسنجش گرا یبرا هیگو 8بازدارنده ها( و 

 یهاهیوبود. به منظور سنجش همه گ یخوداشتغال
 یلیشامل خ یانهیپنج گز کرتیل فینامه از طپرسش

 ادیز یلی( و خ3) ادی(، ز3متوسط ) ،(2(، کم )1کم )
نظر  هینامه بر پاپرسش یی( استفاده شد. روا8)

شد.  دییتأ یو آموزش کشاورز جیمتخصصان گروه ترو
طرح شده،  یهاپرسش ییایپا زانیسنجش م یبرا

 اریآزمون در اخت شیصورت پنامه بهپرسش 30
تتا آن محاسبه  بیضر زانیقرار گرفت و م انیدانشجو
ها از داده لیو تحل هیتجز ی(. برا1 جدولشد )

 AMOSversion22و  SPSSversion24 یافزارهانرم
 .استفاده شد
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 پژوهش یرهایمتغ یبرا هاهیتتا و شمار گو بیضر -5جدول 
 تتاضریب  ها گویه شمار متغیرها

 53/0 3 نگرش

 33/0 8 هنجار ذهنی

 30/0 8 ( یمدآخودکار) کنترل رفتاری درک شده

 53/0 1 هنجار اخالقی

 55/0 3 هویت فردی

 00/0 18 نتایج مورد انتظار

 50/0 3 یگراندرک رفتار د

 38/0 8 ( و بازدارنده هاها یتحما) یهای ساختار اجتماععامل

 53/0 8 به خوداشتغالی گرایش

 
 افتهیشده توسعه  یزیررفتار برنامه هینظر یرهایمتغ نیب یبستگهم -2جدول 

 گرایش به خوداشتغالی هویت فردی کنترل رفتاری درک شده هنجار اخالقی هنجار ذهنی نگرش متغیر

      1 نگرش

 هنجار ذهنی
**331/0 

 (0001/0 ) 
1     

 هنجار اخالقی
**833/0 

 (0001/0 ) 

**801/0 

 (0001/0 ) 
1    

 درک شده یکنترل رفتار
**358/0 

 (0001/0 ) 

**330/0 

 (0001/0 ) 

**323/0 

 (0001/0 ) 
1   

 هویت فردی
**330/0 

 (0001/0 ) 

**330/0 

 (0001/0 ) 

**331/0 

 (0001/0 ) 

**330/0 

 (0001/0 ) 
1  

 گرایش به خوداشتغالی
**111/0 

 (0001/0 ) 

**801/0 

 (0001/0 ) 

**138/0 

 (0001/0 ) 

**102/0 

 (0001/0 ) 

**881/0 

 (0001/0 ) 
1 

 داری در سطح یک صدم** معنی

 

 هاافتهی
 انیپاسخگو یفرد یهایژگیو
نشان داد  انیسن پاسخگو نهیدر زم هاافتهی

سال با انحراف  81/22 انیپاسخگو یسن نیانگیم
درصد( از  3/33نفر ) 133 نیچنبود. هم 53/2 اریمع

درصد( زن بودند.  3/81نفر ) 131مرد و  انیپاسخگو
نفر  12 یردولتیعالقه به کار در بخش غ زانیاز نظر م

 3/23نفر ) 32 اد،یز یلیدرصد( در سطح خ 3/20)
درصد( در  1/30نفر ) 03 اد،یدرصد( در سطح ز

ح کم و درصد( در سط 2/10نفر ) 31سطح متوسط، 
کم به کار در  یلیدرصد( در سطح خ 8/12نفر ) 35

از نظر  نیچناند. همعالقه داشته یردولتیبخش غ
 5/11نفر ) 81 یعالقه به کار در بخش دولت زانیم

درصد(  1/15) فرن 88 اد،یز یلیدرصد( در سطح خ

درصد( در سطح  2/33نفر ) 103 اد،یدر سطح ز
نفر  85درصد( در سطح کم و  8/0نفر ) 20متوسط، 

کم به کار در بخش  یلیدرصد( در سطح خ 1/10)
 اند. عالقه داشته یدولت

 یزیررفتار برنامه هینظر یرهایمتغ نیب رابطه
 شده

 یرهایمتغ نیب یبستگرابطه هم یمنظور بررس به
 یبستگهم بیاز ضرشده،  یزیررفتار برنامه هینظر
نشان  2گونه که جدول استفاده شد. همان رمنیاسپ

رابطه مثبت و  یبه خوداشتغال شیگرا ریمتغ دهد،یم
(، هنجار r=111/0نگرش ) یرهایبا متغ یداریمعن
 (، کنترلr=138/0) ی(، هنجار اخالقr=801/0) یذهن

 یفرد تی( و هوr=102/0درک شده ) یرفتار
(881/0=r.دارد )   
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 یشغل ریمس یاجتماع -یشناخت هینظر یرهایمتغ نیب یبستگهم -3جدول 

 گرانیدرک رفتار د یخودکارآمد نتایج مورد انتظار متغیر
 یهای ساختار اجتماععامل

 ( و بازدارنده هاها تیحما) 
 گرایش به خوداشتغالی

     1 نتایج مورد انتظار

 یخودکارآمد
**803/0 

 (0001/0 ) 
1    

 گرانیدرک رفتار د
**831/0 

 (0001/0 ) 

**803/0 

 (0001/0 ) 
1   

 یعاملهای ساختار اجتماع

 ( و بازدارنده هاها تیحما)

**838/0 

 (0001/0 ) 

**813/0 

 (0001/0 ) 

**131/0 

 (0001/0 ) 
1  

 گرایش به خوداشتغالی
**332/0 

 (0001/0 ) 

**102/0 

 (0001/0 ) 
**121/0 

 (0001/0 ) 

**133/0 

 (0001/0 ) 
1 

 داری در سطح یک صدم** معنی

 
 یشغل ریمس یاجتماع -یشناخت هیشده و نظر یزیرهرفتار برنام یهاهیبرازش نظر -4جدول 

 χ2 df RMSEA نظریه

 011/0 338 300/352 ریزی شدهرفتار برنامه

 051/0 110 318/1581 اجتماعی مسیر شغلی -شناختی

 
 -یشناخت هینظر یرهایمتغ نیرابطه ب

 یشغل ریمس یاجتماع
 یرهایمتغ نیب یبستگرابطه هم یمنظور بررس به

 بیاز ضر ،یشغل ریمس یاجتماع -یشناخت هینظر
گونه که استفاده شد. همان رمنیاسپ یبستگهم

به  شیگرا ریمتغ دهد،ینشان م 3جدول 
 یرهایبا متغ یداریرابطه مثبت و معن یخوداشتغال

 ی(، خودکارآمدr=332/0مورد انتظار ) جینتا
(102/0=r)، گرانیدرک رفتار د (121/0=r و )

و بازدارنده ها(  هاتی)حما یساختار اجتماع یهاعامل
(133/0=r.دارد ) 

 یساختار یهامعادله یسازمدل
 نیب یرابطه علّ یپژوهش، به منظور بررس نیدر ا

صورت جداگانه( به هی)هر نظر هیدو نظر یرهایغمت
استفاده  12یساختار یهااز مدل معادله یمورد بررس

شامل برآورد تناسب مدل و  ریمس لیشد. آزمون تحل
مدل  لیو تحل هیعامل مشترک است. در تجز ریمس

 پژوهشهر مدل  رشیپذ ،یساختار یهامعادله
شاخص  نیبر استفاده از چند یمبتن یساختار

(. به عبارت 2018)غفار و همکاران،  باشدیمناسب م
است از جمله  یطیشرا ازمندین ریمس لیتحل گر،ید
 نیچنباشد و هم داریمعن دینبا 13اسکور یکا نکهیا

صفر تا  نیب دیبا 13مربع خطا نیانگیم شهیر بیتقر
(. 1303آباد،  ضیف یمیپناه و رح زدانیباشد ) 05/0
هر  یرهایمتغ نیب یمنظور در آغاز، رابطه نیبد

شد و آن گاه با توجه به مراتب باال،  یبررس هینظر
 نیانگیم شهیر بیو تقر یاسکور، درجه آزاد یکا

که  نی( با توجه به ا3مربع خطا محاسبه شد )جدول 
RMSEA در محدوده  یمورد بررس هیدر هر دو نظر
 یارادو مدل د جهیدارد در نت ارقر رشیقابل پذ

 .باشندیها مرابطه یبررس یبرا یبرازش مناسب
 یها( عاملی)ساختار ریمس لیمدل تحل 3شکل 

در  ینسبت به خوداشتغال انیدانشجو شیمؤثر بر گرا
 یزیررفتار برنامه هیبا استفاده از نظر یبخش کشاورز
مؤثر بر  یها. عاملدهدیرا نشان م افتهیشده توسعه 

در بخش  ینسبت به خوداشتغال انیدانشجو شیگرا
کنترل  ،یقشامل نگرش، هنجار اخال یکشاورز

 طور. همانباشدیم یفرد تیدرک شده و هو یرفتار
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شده  یزیررفتار برنامه هینظر یرهایمتغ نیب ریمس لیتحل یهابیو ضر یساختار یهامدل معادله -3شکل 

 افتهیتوسعه 

 دگاهیاز د یبه خوداشتغال شیبر گرا افتهیشده توسعه  یزیررفتار برنامه هینظر یرهایمتغ ریتأث -1جدول 
 انیدانشجو

 اثر مستقیم استاندارد

 هویت فردی کنترل رفتاری درک شده هنجار اخالقی هنجار ذهنی نگرش متغیر

 153/0 303/0 351/0 -001/0 212/0 به خوداشتغالی گرایش

 
 ریدر ارتباط با تأث شود،یمشاهده م 8که در جدول 

نسبت به  شیگرا ریمتغ یپژوهش رو یرهایمتغ
کرد،  انیب توانیم یدر بخش کشاورز یخوداشتغال

(، هنجار =003/0p< ،212/0βنگرش ) یرهایمتغ
 یرفتار رل(، کنت=0001/0p< ،351/0β) یاخالق

 یفرد تی( و هو=0001/0p< ،303/0βدرک شده )
(0001/0p< ،153/0β=دارا )مثبت و  ریتأث ی

در  ینسبت به خوداشتغال شیگرا ریبر متغ یداریمعن
 یریرپذییاز تغ یابودند. بخش عمده یبخش کشاورز

 یدر بخش کشاورز ینسبت به خوداشتغال شیگرا
، >0001/0pشده )درک  یکنترل رفتار ریتوسط متغ

303/0β=نگرش،  یرهایشده است. متغ نیی( تب
 تیدرک شده و هو یکنترل رفتار ،یهنجار اخالق

درصد از  53اند، در مجموع توانسته یفرد
در بخش  ینسبت به خوداشتغال شیگرا یریرپذییتغ

 .کند ینیبشیرا پ یکشاورز
 یها( عاملی)ساختار ریمس لیمدل تحل 3شکل 

در  ینسبت به خوداشتغال انیدانشجو شیمؤثر بر گرا
 -یشناخت هیبا استفاده از نظر یبخش کشاورز

نشان  جی. نتادهدیرا نشان م یشغل ریمس یاجتماع
موجود در مدل  یرهایمس یکه همه دهدیم

مؤثر بر  یهاعامل گر،یبودند. به عبارت د داریمعن
در بخش  ینسبت به خوداشتغال انیدانشجو شیگرا

مورد انتظار،  جیشامل چهار مورد نتا یکشاورز
ساختار  یهاو عامل گرانیدرک رفتار د ،یخودکارآمد

 . باشدیو بازدارنده ها( م هاتی)حما یاجتماع



 5318 ، زمستان15شماره  

نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزیفصل 53   

 
 ریمس یاجتماع-یشناخت هینظر یرهایمتغ نیب ریمس لیتحل یهابیو ضر یساختار یهامدل معادله -3شکل 

 یشغل

 دگاهیاز د یبه خوداشتغال شیبر گرا یشغل ریمس یاجتماع -یشناخت هینظر یرهایمتغ ریتأث -6جدول 
 انیدانشجو

 اثر مستقیم استاندارد

 یهای ساختار اجتماععامل گرانیدرک رفتار د یخودکارآمد نتایج مورد انتظار متغیر

 300/0 123/0 223/0 352/0 یگرایش به خوداشتغال

 
 ریدر ارتباط با تأث 1و جدول  3توجه به شکل  با

 یبه خوداشتغال شیگرا ریپژوهش بر متغ یرهایمتغ
 یرهایکرد، متغ انیب توانیم یدر بخش کشاورز

(، =0001/0p< ،352/0β)مورد انتظار  جینتا
(، درک رفتار =003/0p< ،223/0β) یخودکارآمد

ساختار  یها( و عامل=080/0p< ،123/0β) گرانید
مثبت  ریتأث ی( دارا=008/0p< ،300/0β) یجتماعا

 ینسبت به خوداشتغال شیگرا ریبر متغ یداریو معن
از  یابودند. بخش عمده یدر بخش کشاورز

در  ینسبت به خوداشتغال شیگرا ریمتغ یریرپذییتغ
مورد انتظار  جینتا ریتوسط متغ یبخش کشاورز

(0001/0p< ،352/0β=) شده است.  نییتب
درک  ،یمورد انتظار، خودکارآمد جینتا یرهایمتغ

 یساختار اجتماع یهاو عامل گرانیرفتار د
 58اند، و بازدارنده ها( در مجموع توانسته هاتی)حما

نسبت به  شیگرا ریمتغ یریرپذییدرصد از تغ
 کند. ینیبشیرا پ یدر بخش کشاورز یخوداشتغال

 یریگجهیبحث و نت
 یدولت یهااشتغال در بخش تیتوجه به محدود با

در  ،یو شمار روزافزون دانش آموختگان کشاورز
 یبه خوداشتغال یترشیتوجه ب دیبا ریاخ یهادهه

 رانیجامعه ا یبرا ژهیبه و ،یشود. موضوع خوداشتغال
شود  یمهم تلق تواندیدارند، م ییباال یکاریکه نرخ ب

 گر،ی(. به عبارت د1308و همکاران،  یعقوبی)
به حل  تواندیم یدر بخش کشاورز یتغالخوداش

در  یکشورها یو توسعه اقتصاد مل یکاریمسئله ب
 زدانیکمک کند ) رانیکشور ا ژهیحال توسعه و به و
بردن به  یالف(. لذا با پ 1301پناه و همکاران، 

و  یبه خوداشتغال شیاثرگذار بر گرا یهاعامل
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 یمناسب در راستا بستر جادیبه ا توانیم ینیکارآفر
 ریدر مس یبهبود حرکت دانش آموختگان دانشگاه

 کمک کرد.  یخوداشتغال
و قصد  شیگرا تیمسئله که تقو نیتوجه به ا با

 تواندیم یخوداشتغال یهاتیبه انجام فعال انیدانشجو
پس  انیدانشجو یکاریب تیبر وضع یبه شکل مؤثرتر

آنان را  یلشغ ندهیاثرگذار باشد و آ التیتحص انیاز پا
کشور  یعال یبهبود بخشد لذا مسئوالن نظام آموزش

 شیاثرگذار بر گرا یهالعام ییبا شناسا توانندیم
 تیبه تقو انیدانشجو ینسبت به خوداشتغال

کمک کنند.  ینیو کارآفر یخوداشتغال یهاتیفعال
 هیدو نظر یریپژوهش به کارگ نیهدف ا نیبنابرا

 هیو نظر افتهیشده توسعه  یزیررفتار برنامه
 سهیمقا یدر راستا یشغل ریمس یاجتماع -یشناخت

 نیدر ب یاشتغالبه خود شیگرا نییتوان تب
 یعیو منابع طب یدانشگاه علوم کشاورز انیدانشجو

 خوزستان بود. 
پژوهش نشان داد که  نیبه دست آمده از ا جینتا

و  افتهیشده توسعه  یزیررفتار برنامه هیهر دو نظر
به  توانندیم یشغل ریمس یاجتماع -یشناخت هینظر
نسبت به  انیدانشجو شیدرصد گرا 58و  53 بیترت

رفتار  هیکنند. در نظر نییرا تب یخوداشتغال
 یرفتار ترلکن ریمتغ افتهیشده توسعه  یزیربرنامه

 ریمس یاجتماع -یشناخت هیدرک شده و در نظر
 زانیمورد انتظار توانستند به م جینتا ریمتغ ،یشغل

را  ینسبت به خوداشتغال شیگرا ریمتغ یترشیب
موضوع است  نیا انگرینکته ب نیکنند. لذا ا ینیبشیپ

درک  یکنترل رفتار ریکه با هدف قرار دادن دو متغ
 یترشیب زانیبه م توانیم ظارمورد انت جیشده و نتا

را تحت  ینسبت به خوداشتغال انیدانشجو شیگرا
 قرار داد.  ریتأث

 یشغل ریمس یاجتماع -یشناخت هیمدل نظر در
 یبه خوداشتغال شیمورد انتظار بر گرا جینتا ریمتغ
 ریتأث نی. اباشدیم یداریمثبت و معن ریتأث یدارا
نقطه  ایباورها  زانیاست که هر اندازه م یمعن نیبد

از  یناش یامدهایپ ای جیفرد راجع به نتا ینظرها
 جهیباشد در نت ترشیب یخوداشتغال یهاتیانجام فعال
در بخش  یخوداشتغال یبرا یترشیب شیفرد گرا

 جیبا نتا افتهی نیخواهد داشت. ا یکشاورز
ب( و 1301پناه و همکاران ) زدانی یهایبررس
 نی. بنابراباشدی( همسو م2018و همکاران ) گزیرودر

و  هاشیهما یهمزمان با برگزار شودیم شنهادیپ
دانشگاه از افراد  سطح ربرگزار شده د یهاکارگاه

 ینیو کارآفر یخوداشتغال یهاتیفعال نهیموفق در زم
سودمند  جیو نتا یهایسودمند انیدعوت شود تا با ب

 انیدانشجو شیگرا ،یدر بخش کشاورز یخوداشتغال
 گردد.  ترشیب هاتیگونه فعال نیبه ا

 افتهیشده توسعه  یزیررفتار برنامه هیمدل نظر در
را  انیدانشجو شیگرا تواندیم یهنجار اخالق ریمتغ
قرار  ریتحت تأث یخوداشتغال یهاتیانجام فعال یبرا

 یهاتیفعال انیکه هر اندازه دانشجو یدهد. به طور
خود  یاخالق فهیعنوان وظبه ترشیرا ب یخوداشتغال
شغل و درآمد  کی دنبه دست آور یدر راستا

از  کردندیم یتلق یوجدان یو آن را عمل دانستندیم
در  آوردند،یبه دست م یانجام آن احساس بهتر

داشتند. بر  یبه خوداشتغال یترشیب شیگرا جهینت
 شیکه به افزا شودیم شنهادیپ جینتا نیا یمبنا

آنان با  ییآشنا قیاز طر انیدانشجو یسطح آگاه
دانشگاه اقدام  طیدر مح یتغالخوداش یهاتیفعال

و  ینجف آباد یپژوهش شنگل جیبا نتا افتهی نیشود. ا
 1301پناه و همکاران ) زدانی( و 1303همکاران )

 الف( هم راستاست. 
وجود رابطه مثبت و  انگریپژوهش ب نیا جینتا

 یبه خوداشتغال شیو گرا یهنجار ذهن نیب داریمعن
که در نظر دارند  یانیکه دانشجو یابود. به گونه

موضوع  نیرا انجام دهند به ا یخوداشتغال یهاتیفعال
که افراد خانواده، اقوام، شبکه دوستان  کنندیدقت م

 تیبر آغاز فعال یمبن انآن میو... در رابطه با تصم
چه نوع برداشت و طرز  نانهیخوداشتغاالنه و کارآفر

. کنندیم تیآنان حما میاز تصم ایدارند و آ یفکر
( و کروگر 2013مالِبانا ) یهایبررس جیبا نتا افتهی نیا

. اما نکته قابل باشدی( همسو م2000ران )و همکا
 رینشدن اثر متغ داریپژوهش، معن نیتوجه در ا
شده  یزیررفتار برنامه هیدر نظر یهنجار ذهن

( به 1001) ینالیو فا ماویرابطه تراف نی. در اباشدیم
باورند  نی(، بر ا1308پناه و همکاران ) زدانینقل از 



 5318 ، زمستان15شماره  

نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزیفصل 51   

از  یترشیشمار ب ای ریمتغ کینشدن اثر  داریکه معن
 یشده، امر یزیررفتار برنامه هینظر یرهایمتغ
مختلف رخ  یدر رفتارها تبوده و ممکن اس یعیطب

 دهد. 
کنترل  ریمتغ نیمشخص شد ب ،یبررس نیا در
رابطه  یبه خوداشتغال شیدرک شده و گرا یرفتار

 جیبا نتا جهینت نیوجود دارد که ا یداریمثبت و معن
 یدارد. از سو ی( همخوان2018و گاربا ) سایا یبررس

( یدرک شده )خودکارآمد یکنترل رفتار ریمتغ گرید
به  شیگرا یداریمثبت و معن ریتأث یدارا

پژوهش  جیبا نتا افتهی نی. اباشدیم یخوداشتغال
 ( هم راستاست. 2011) یحسن و بکر

 زینگرش ن ریپژوهش، متغ نیا یهاافتهیبر بنا
به  شیبر گرا یداریمعن مثبت و ریتأث یدارا

فرد هر اندازه به طور  ،یاست. به عبارت یخوداشتغال
 یهاتینسبت به فعال یبهتر دگاهید یتجرب

بهتر و  تواندیداشته باشد م یو خوداشتغال نانهیکارآفر
 شیگرا یلانجام خوداشتغا یبه سمت و سو ترشیب
 طیکه در مح شودیم شنهادیمنظور پ نیکند. بد دایپ

 یهاتیبا فعال ییآشنا یهادانشگاه کارگاه
 ییراه بستر آشنا نیبرگزار شود تا از ا یخوداشتغال

 نهیدر زم شیپ یهاکه در سال یبا افراد انیدانشجو

 اندافتهیدست  تیبه موفق یخوداشتغال یهاتیفعال
 فراهم شود. 

 هیاز دو نظر یبیترک شود،یم شنهادیپ نیچن هم
 یبررس یترشیبا دقت ب قاتیدر تحق زیشده ن ادی

 یهایدر بررس هیدو نظر نیاز ا یبیشود. اگرچه ترک
 هیدو نظر نیا بیترک یگذشته مشاهده نشد، ول

 ندهیآ یبرا یقاتیموضوع تحق کیعنوان به تواندیم
 .در نظر گرفته شود

  هانوشتپی
1- Theory of planned behavior 
2- Social cognitive career theory 
3- Attitude towards behavior 
4- Subjective norm 
5- Perceived behavioral control 
6- Moral norm 
7- Self-identity 
8- Self-efficacy 
9- Outcome Expectation 
10- Social structural factors (support and 
barriers) 
11- Perception of others’ behavior 
12- Structural equation modeling 
13- Chi-Square 
14- Root Mean Square Error of 
Approximation  

 

 هابعمن
 دگاهیاز د یموانع خوداشتغال ی(. بررس1303س. ) ،یمحمد یف و ص ،یده یرعلیپ یح.، قربان ،یآگه

 یکرمانشاه. راهبردها یدانشگاه راز یعیو منابع طب یکشاورز سیپرد یلیتکم التیتحص انیدانشجو
 . 25-22(: 3) 2 ،یدر کشاورز ینیکارآفر

رشته  ،یفرد یهایژگی( با ویردولتیمتشکل )غ ریرابطه ابعاد اشتغال در بخش غ ی(. بررس1350پ. ) ،یساکت
کشور. مؤسسه پژوهش و  یجنوب یهادانش آموختگان شاغل در استان یاقتصاد یهاتیو فعال یلیتحص
 . یآموزش عال یزیرمهبرنا

شده  یزیررفتار برنامه یقدرت دو تئور سهی(. مقا1303م. ) ،یج و فروزان ،یعقوبیپناه، م.،  زدانیف.،  ،یساالر
در رابطه با رفاه دام.  رجانیو رفتار دامداران شهرستان س تین ینیبشیدر پ یشناخت اجتماع یو تئور

 . 33-23(: 31 یاپی( )پ3) 5 ،یو آموزش کشاورز جیترو یهاپژوهش
 یشغل لی(. عوامل مؤثر بر تما1303پناه، م. ) زدانیب و  پوریم.، محمدزاده، س.، خسرو ،ینجف آباد یشنگل

نامه پژوهش و شده. فصل یزیررفتار برنامه افتهیتوسعه  هیاز نظر یبه استخدام: کاربرد انیدانشجو
 . 03-38(: 3) 20 ،یدر آموزش عال یزیربرنامه
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Abstract 

The issue of unemployment and the increase in the number of university graduates is one of 

the most difficult challenges facing Iran. So that this issue has become one of the most 

significant problems mental for planners, policymakers, parents and young people, especially 

college graduates. Therefore, the purpose of this study was to compare the power of two 

theories of planned behavior and social cognitive career theory in predicting agricultural 

students’ intention towards self-employment in Khuzestan Agricultural Sciences and Natural 

Resources University. The study population was undergraduate students of Khuzestan 

Agricultural Sciences and Natural Resources University (N=2233). After a screening process 23 

questionnaires had to be removed due to inconsistencies and missing data. The statistical sample 

was 304 students that determined by Krejcie and Morgan table, and a random sampling method 

was used to collect data from students using questionnaire. The face validity of the 

questionnaire was confirmed by a panel of experts. The reliability of the main scales of the 

questionnaires was examined by teta coefficients, which ranged from 0.70 to 0.90, indicating 

the tool of study is reliable. The results of structural equation modeling showed that social 

cognitive career theory with 85 percent prediction of self-employment intention variable was 

more powerful than theory of planned behavior in predicting intention towards self-

employment. 

 

Index Terms: unemployment, self-employment, intention, theory of planned behavior, social 

cognitive career theory. 
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