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چکیده
میـزان بـاالی بیـکاری دانش آموختـگان کشـاورزی از جملـه چالش هـا و نگرانی هـای اصلـی نظـام آمـوزش عالی کشـور به 
شـمار آمـده کـه می توانـد انگیزه تحصیـل و یادگیری دانشـجویان را کاهش دهد. از ایـن رو، این پژوهش با هـدف ارایه ی الگوی 
توانمندسـازی دانشـجویان کشـاورزی بـرای ورود بـه بـازار کار با دیدمـان آمیخته )کیفی-کّمی( اکتشـافی انجام شـد. در بخش 
کیفـی از نظریـه پایـه ور اسـتفاده شـد و روش پژوهش در بخش کّمـی علّی-ارتباطی بود. جامعه ی آمـاری بخش کیفی پژوهش، 
 اعضـای هیئـت علمـی دانشـگاه رازی )N=108(  بودنـد کـه پس از مصاحبه با 21 نفر از آنان آسـتانه سـودمندی به دسـت آمد،
 جامعه آماری بخش کّمی پژوهش نیز همه ی دانشـجویان کارشناسـی رشـته های کشـاورزی پردیس کشـاورزی و منابع طبیعی

دانشـگاه رازی در سـال 1400-1399بـه شـمار 644 تـن بودنـد کـه بـر مبنـای جـدول کرجسـی و مـورگان شـمار238 تن به 
عنـوان نمونـه بـه روش نمونه گیـری طبقـه ای تصادفـی تناسـبی انتخاب شـدند. گـردآوری داده ها بـه روش مصاحبـه در بخش 
کیفـی انجـام شـد کـه به طراحـی الگوی توانمندسـازی دانشـجویان رسـید. در بخش کّمـی نیـز از طریق پرسشـنامه اطالعات 
از دانشـجویان گـردآوری شـد کـه روایـی محتوایـی پرسشـنامه توسـط نظرخواهـی از صاحـب نظـران و روایی همگـرا از طریق 
محاسـبه ی CR=0/82 و AVE=0/77  تأییـد شـد. پایایـی پرسشـنامه بـا اسـتفاده از نـرم افـزار R و محاسـبه ی ضریـب تتـای 
ترتیبـی بـرای بخش هـای مختلـف پرسشـنامه )Ө= 0/75-0/91 ( تعییـن شـد و الگـوی طراحـی شـده اعتبارسـنجی شـد. 
تجزیـه و تحلیـل داده هـا در بخـش کیفـی از طریـق سـه مرحلـه کدگـذاری بـاز، محـوری و انتخابـی بـا اسـتفاده از نرم افـزار 
MAXQDA16 انجـام شـد، در بخـش کّمـی نیـز از نـرم افـزار  SPSSWin16 برای بررسـی ویژگی هـای فـردی و از روش حداقل 

مربعـات جزئـی  بـا اسـتفاده از نرم افـزار SMARTPLS3 بـه منظـور بررسـی مـدل  اندازه گیـری، سـاختاری و آزمـون فرضیه ها 
اسـتفاده شـد. یافته هـای پژوهـش در بخـش کیفـی بـه شناسـایی 65 نشـانگر در قالب 7 دسـته عامـل کارآفرینی، آموزشـی و 
پژوهشـی، روانشـناختی، نهـادی، محیطـی، فـردی و دولتـی انجامیـد، یافته های بخـش کّمی پژوهش نشـان داد کـه همه ی 7 
فرضیـه پژوهـش مـورد تأییـد می باشـند. همچنین میـزان ضریـب چندگانه برای معادله سـاختاری باالی0/90 شـده که نشـان 
می دهـد متغیرهـای مسـتقل بـرون زای مرتبط با توانمندسـازی توانسـته اند بیـش از 0/90 از تغییرهای متغیر وابسـته را تبیین  
می کننـد. بـا توجـه به اهمیت توانمندسـازی دانشـجویان در دوره تحصیل بـرای ورود به بازار کار و همسـویی اظهار نظر اعضای 
هیئـت علمـی و دانشـجویان در ارتبـاط با مؤلفه ها و نشـانگرهای مرتبط بـا توانمندی، می تـوان از یافته های پژوهـش به منظور 

ارتقـا توانمندی دانشـجویان اسـتفاده کرد. 
نمایه واژگان: توانمندسازی دانشجویان، کارآفرینی، بیکاری دانش آموختگان، دانشگاه رازی. 
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مقدمه
اسـتقالل کشـور در زمینـه عرضـه و تولیـد محصول های 
کشـاورزی و نداشـتن وابسـتگی به کشـورهای دیگر از جمله 
هدف هایـی اسـت کـه همـه ی کشـورها دنبـال می کننـد، 
برای رسـیدن به این اسـتقالل و خودکفایی باید دانشـجویان 
و نیـروی انسـانی را  در ایـن زمینه توانمند سـازیم )قاسـمی 
و همـکاران، 1393(، در کشـور مـا ضرورت توجه به اشـتغال 
چشـم  بـه  دیگـری  زمـان  هـر  از  بیـش  دانش آموختـگان 
می خـورد و بررسـی آمـار و ارقـام موجـود در ایـن زمینـه 
می توانـد بیانگر ضرورت شـتاب در این زمینه باشـد )سـلکی 
از  یکـی  کـه  طـوری  بـه  بهرام آبـادی،1395(.  موسـوی  و 
بنیادی تریـن دغدغه هـای مسـئوالن و متولیـان امـور، یافتن 
راه حلـی بـرای چالش بیکاری اسـت، این مسـئله بـه ویژه در 
بخـش کشـاورزی که حجـم و گسـتردگی آن در کشـورهای 
در حـال توسـعه یـک چالش به شـمار آمده و نیروی انسـانی 
جویـای کار بسـیاری اعـم از دانـش آموختـه و غیـر دانـش 
آموختـه دارد مهم تـر و پیچیده تـر به نظر می رسـد )قاسـمی 
و همـکاران، 1393(. بـه گـزارش مرکـز آمـار ایران هر سـاله 
بـه طـور میانگیـن هشـتصد هـزار نفـر وارد بـازار کار ایـران 
می شـوند که اغلب دارای تحصیالت دانشـگاهی بـوده و توان 
کافـی بـرای ایجـاد کسـب و کار جدید بـرای ایـن متقاضیان 
وجـود نـدارد )حسـینی و خسـروی پور، 1395(، در ایـن بین 
میـزان بیـکاری دانش آموختـگان کشـاورزی بـاال بـوده و در 
صورتـی کـه رونـد موجـود ادامـه یابد نـرخ بیـکاری در میان 
دانش آموختـگان ایـن بخـش از آمـوزش عالی در مقایسـه با 
دیگـر بخش هـا افزایـش روز افزونی خواهد یافت )حسـینی و 
خسـروی پور، 1395(. بـا توجه بـه اینکه اقتصاد ایران شـاهد 
رخـداد پدیـده بیـکاری دانش آموختـگان آمـوزش عالـی بـه 
طـور روز افـزون اسـت بحـران و پیامدهای ناگـوار این پدیده 
بـه اقتصاد، اجتماع، فرهنگ و نظام آموزشـی می تواند بسـیار 
گسـترده و قابـل تأمـل باشـد )وایروینسـکی،2008(. در این 
راسـتا تجربه هـای دیگـر کشـورها به طـور اعـم و تجربه های 

داخلـی گذشـته نیـز بـه طور اخـص نشـان داده اسـت که از 
طریـق سـرمایه گذاری متراکـم و سـنگین که تکیـه اصلی را 
بـر واردات کاالهـا می گـذارد و اغلـب از منبع هـای محلـی 
کم تـر بهره بـرداری می کنـد امـکان اشـتغال زایی، تنهـا برای 
شـمار معـدودی از افـراد میسـر خواهـد شـد و ایـن رونـد 
پاسـخگوی جمعیـت روزافزون جویای کار در کشـور نیسـت 
)قاسـمی و همـکاران، 1393( بـه طوری کـه با وجـود همه ی 
تالش هـای صـورت گرفتـه در زمینـه حـل بحـران بیـکاری 
دانش آموختـگان کشـاورزی مسـئله همچنـان به قـوت خود 

باقـی اسـت )علی آبـادی و همـکاران، 1395(. 
بـا توجـه به اینکـه در کشـورهای در حال توسـعه بخش 
کشـاورزی بـه دلیل قرار گرفتـن در مرحله ی گذار از سـنتی 
بـه تجـاری همچنین بـه دلیل ظرفیـت باالیی کـه در تأمین 
مـواد غذایـی مـردم و تهیه مـواد اولیـه برخـی از صنایع دارد 
دارای اهمیـت ویـژه ای بوده اسـت )طهماسـبی و همـکاران، 
1389(، اقتصـاد ایـران نیـز بـه عنـوان یکی از کشـورهای در 
حـال توسـعه از ایـن قاعـده مسـتثنی نیسـت، بـه طوری که 
ایـن بخـش یکـی از تواناتریـن بخش هـای اقتصـادی کشـور 
و تأمیـن کننـده بیـش از 20 درصـد تولید ناخالـص داخلی، 
20 درصـد اشـتغال و بیـش از 80 درصـد نیازهـای غذایـی 
در کشـور اسـت )امیرتیمـوری و خلیلیـان، 1396(؛ لـذا از 
توانمندسـازی نیـروی انسـانی ایـن بخـش بـه عنـوان یکـی 
از رویکردهـا بـرای رویارویـی بـا بیـکاری یـاد شـده اسـت به 
گونـه ای کـه در چند دهـه اخیر منجـر بـه تغییرپذیری های 
مثبـت و فراوانـی در اجـرای فعالیت هـای کاری دانشـجویان 
شـده اسـت )سـبزی کاری و همکاران، 2013(. توانمندسازی 
در سـال های اخیـر به بخش جدایی ناپذیری از سیاسـت های 
سـازمان های مختلـف تبدیـل شـده اسـت )دینیـدا،2004(. 
بـه طوری کـه موضـوع توانمنـدی شـغلی دانش آموختـگان 
در سـال های اخیـر در کشـورهای پیشـرفته جهـان اهمیـت 
بسـیاری یافته اسـت )سـلکی و موسـوی بهرام آبادی،1395(. 
 اصطالح توانمندسـازی در مدیریت از میانه ی سـده بیسـتم و
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 شـکل گیری نهضـت رابطه هـای انسـانی در جهـت افزایـش
 شـرایط انسانی کار معرفی شد )چانگ، 2012(. توانمندسازی

بیش تـر  پاسـخگویی  و  مسـئولیت  احسـاس  مفهـوم  بـه 
دانشـجویان بـرای بهبود عملکرد سـازمانی اسـت )گراسـلی، 
بـه  منجـر  اخیـر  دهـه  چنـد  در  مفهـوم  ایـن   ،)2008
کاری  فعالیت هـای  اجـرای  در  فراوانـی  تغییرپذیری هـای 
دانشـجویان شـده اسـت )سـبزی کاری و همـکاران، 2013(؛ 
راه  یـک  عنـوان  بـه  را  توانمندسـازی   )1995( اسـپرتیزر 
روانشـناختی کـه دانشـجویان می بایـد بـرای توانمند شـدن 
و کسـب موفقیـت اجـرا کننـد در نظـر گرفته اسـت، کیفیت 
توانمنـدی نیـروی انسـانی از عامل هـای مهـم بقـا و حیـات 
سـازمان ها اسـت، به عبارت دیگـر اهمیت منبع های انسـانی 
بـه مراتـب از فناوری هـای جدیـد، منبع هـای مالـی و مـادی 
عنـوان  بـه  انسـانی  منبع هـای  توانمنـدی  اسـت،  بیش تـر 
یـک رویکـرد نویـن انگیزشـی درونـی شـغلی، به معنـی آزاد 
کـردن نیروهـای درونـی دانشـجویان و فراهم کردن بسـترها 
و بـه وجـود آوردن فرصت هـا بـرای شـکوفایی اسـتعدادها، 
خلـق  بـرای  اسـت،  افـراد  شایسـتگی های  و  توانایی هـا 
دیدگاه هـای نـو و بینش هـای نوآورانـه و بـرای پاسـخگویی 
اثربخش تـر بـه دگرگونی هـای گسـترده ای کـه در محیـط 
کاری رخ می دهـد، می تـوان از مهم تریـن دارایی هـای پنهان 
یعنـی دانشـجویان توانمنـد اسـتفاده کـرد )بـری جسـتوک، 
2009(، توانمندسـازی تنهـا دادن اختیار به کارکنان نیسـت 
بلکـه موجـب می شـود کارکنـان با فراگیـری دانـش، مهارت 
و انگیـزه بتواننـد عملکردشـان را بهبـود بخشـند )ایونـس، 
2007(. لـذا در ایـن راسـتا طراحـی الگـوی توانمنـد سـازی 
برنامه هـای  تدویـن  در  می توانـد  کشـاورزی  دانشـجویان 
بازنگـری سیاسـت های آمـوزش عالـی در  بـرای  راهبـردی 
بخـش کشـاورزی کمـک کنـد و بـا معرفـی عامل هـای مؤثر 
بـر توانمندسـازی، نظـر برنامه ریـزان بـر اجـرا و اسـتفاده از 
نشـانگرها در جهـت تغییـر رویکرد دانشـگاه های کشـاورزی 
نسـبت به توانمندسـازی دانشـجویان و رفع نگرانی های آنان 

جلـب کنـد. بـا توجـه بـه اهمیـت موضـوع، ایـن پژوهـش با 
هدف ارائه الگوی توانمندسـازی دانشـجویان کشـاورزی برای 
ورود بـه بـازار کار انجـام گرفتـه اسـت، در ارتباط بـا اهمیت 
توانمندسـازی و تأثیـر آن بر اشـتغال بررسـی هایی در داخل 
و خارج از کشـور انجام شـده اسـت کـه در ادامه بـه برخی از 

آنهـا اشـاره می شـود.
 پژوهشی با عنوان بررسی وضعیت موجود دانش آموختگان

رشـته ی گیاهان دارویـی مرکز علمی-کاربـردی امام خمینی 
از لحاظ شایسـتگی های فردی، کسب و کار و تخصصی نشان 
داد کـه دانش آموختـگان از لحاظ شایسـتگی های تخصصی و 
فـردی در وضع متوسـط بـه پایین و از لحاظ شایسـتگی های 
محیـط کسـب و کار در وضعیـت نامناسـب قرار دارنـد، بنابر 
فـردی  شایسـتگی های  مهم تریـن  آنـان  پژوهـش  یافته هـا 
از نقطه هـای قـوت و ضعـف و اعتمـاد بـه  شـامل آگاهـی 

توانایی هـای خود اسـت.
علی آبـادی و همـکاران )1395( در پژوهشـی به بررسـی 
 تأثیر مؤلفه های توانمندسـازی روانشناختی بر اشتغال پذیری

دانشـجویان کشـاورزی دانشـگاه بوعلـی پرداختنـد، نتیجـه 
مؤلفه هـای  کاربسـت  کـه  داد  نشـان  آنـان  ارزیابی هـای 
شایسـتگی،  احسـاس  ماننـد  روانشـناختی  توانمندسـازی 
احسـاس معنـادار بـودن، احسـاس تأثیرگـذاری و احسـاس 
داشـتن اعتماد 71 درصد از تغییرهای سـطح اشـتغال پذیری 
دانشـجویان را تبییـن می کنـد. یزدانـی و همـکاران )1397( 
در پژوهشـی بـا عنـوان بررسـی میـزان توانمنـدی حرفـه ای 
بـا آن در دانشـجویان دندان پزشـکی  و عامل هـای مرتبـط 
بـا روش خودارزیابـی نشـان دادنـد کـه بیـن محـل تحصیل 
دانشـجویان و توانمندی آنـان ارتباط معنـی داری وجود دارد 
و لذا بازنگری در شـیوه های آموزشـی از نظر آنان الزم اسـت.

همـکاران  و  قاسـمی  توسـط  دیگـر  پژوهشـی  در 
و  کارآفرینـی  توانمنـدی  بـر  مؤثـر  عامل هـای   )1393(
کارشناسـی  دانشـجویان  دانش آموختگـی  از  پـس  اشـتغال 
داد  نشـان  نتایـج  و  بررسـی  یاسـوج  دانشـگاه  کشـاورزی 
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سـپس  و  فرهنگی-اجتماعـی  فـردی،  عامل هـای  کـه 
توانمنـدی  بـر  را  تأثیـر  بیش تریـن  آموزشـی  عامل هـای 
کارآفرینـی دانشـجویان دارنـد، بنابـر نتایـج پژوهـش آنـان 
مهم تریـن عامل هـای فـردی شـامل بـاور بـه خودکارآمـدی 
و خالقیـت، مهم تریـن عامل هـای فرهنگی-اجتماعی شـامل 
مهم تریـن و  کارآفرینـی  و  جامعـه  اقتصـادی   مسـئله های 

عامل هـای آموزشـی شـامل وجود فضـای مناسـب رقابتی در 
دانشـگاه و وجـود محیـط خوابگاهی خالق می باشـد.

 نتیجـه بررسـی های طهماسـبی و همـکاران )1389( در
 ارتباط با عامل های مؤثر بر توانمندی دانشـجویان کشـاورزی

بـرای ورود بـه بـازار کار در عصـر جهانـی شـدن، نشـان داد 
کـه شایسـتگی 64/9 درصـد دانشـجویان در حـد متوسـط و 
31/9 درصـد آنـان در سـطح کـم بـوده اسـت و الزم اسـت 
آموزش هـای مـورد نیـاز دانشـجویان در عصـر جهانی شـدن 

بـرای ورود بـه بـازار کار مـورد توجـه قـرار گیرد.
وانـگ و همـکاران )2011( در پژوهشـی بـا عنـوان تأثیر 
توانمندسـازی زنان بر توسـعه روسـتایی به این نتیجه دسـت 
یافتنـد که هـر چه زنان توانمندتر شـوند بر میزان مشـارکت 
سیاسـی  و نقـش اجتماعـی آنـان افـزوده می شـود کـه ایـن 
نیازمنـد بـاال بـودن سـطح آموزشـی زنـان اسـت. در همیـن 
راسـتا یانـگ و کونـگ )2011( نیـز بـه ایـن نتیجـه دسـت 
یافتنـد کـه افزایـش توانمنـدی و خودکارآمـدی در افزایـش 

اشـتغال پذیری تأثیـر دارد.
بـا  دیگـر  پژوهشـی  در   )2009( رحیمیـان  و  قلی پـور 
عنـوان رابطـه عامل هـای اقتصـادی، فرهنگـی و آموزشـی با 
توانمندسـازی، بـه ایـن نتیجـه دسـت یافتنـد که آمـوزش و 
طرح هـای خوداشـتغالی موجـب بـروز احسـاس توانمنـدی 

می شـود. بیش تـری 
کـه  می دهـد  نشـان  شـده  انجـام  بررسـی های  نتایـج 
و  بررسـی  آن  ضـرورت  و  توانمندسـازی  بـا  ارتبـاط  در 
ارزیابی هایـی انجـام شـده اسـت امـا در ارتبـاط بـا طراحـی 
توانمندسـازی  الگـوی  ویـژه  بـه  و  توانمندسـازی  الگـوی 

دانشـجویان کشـاورزی پژوهـش و ارزیابـی خـاص و عمیـق 
انجـام نشـده اسـت لـذا در ایـن بررسـی سـعی شـده اسـت 
به ارائه الگوی مطلوب توانمندسـازی دانشـجویان کشـاورزی 
بـرای ورود بـه بـازار کار پرداختـه شـود، از لحـاظ کاربـردی 
نتایـج پژوهـش مـی توانـد بـه برنامه ریـزان آمـوزش عالـی 
الگویـی جامـع بـرای اقـدام ارائه دهـد و برای پژوهشـگران و 
محققـان این حـوزه به عنـوان خطوط راهنمای بررسـی های 
آتـی به شـمار آیـد. راهکارهایـی کـه در نهایت ارائه می شـود 
بـه خصـوص  توانمندسـازی دانشـجویان و  بـرای  می توانـد 
از آنجـا کـه  دانشـجویان کشـاورزی مؤثـر واقـع گـردد  و 
تـا کنـون پژوهش هایـی کـه انجـام شـده اسـت بـه صـورت 
تک بعـدی به موضـوع پرداخته انـد و تنهـا از جنبه های کّمی 
یـا کیفـی موضـوع را بررسـی کـرده اما ایـن پژوهـش هر دو 
جنبـه کّمـی و کیفـی را بـه طـور همزمـان بررسـی می کند 
بنابرایـن از نظـر روش شـناختی نیز دارای اهمیت اسـت. ارائه 
عامل هـا و مؤلفه هـای مرتبـط بـا توانمندسـازی دانشـجویان 
آمـوزش  مدیریـت  و  برنامه ریـزان  بـه  می توانـد  کشـاورزی 
دقیـق  و  مناسـب  اجـرای  و  توجـه  راسـتای  در  کشـاورزی 
آنهـا برای توانمندسـازی دانشـجویان کشـاورزی مؤثر باشـد 
کـه در نهایـت اجـرای درسـت و توجـه دقیـق بـه مؤلفه هـا 
و عامل هـا می توانـد کلیـد بازگشـایی درهـای بسـته شـده 
اشـتغال در بحبوحـه تغییرهای سـریع و غیرقابـل پیش بینی 
بـا  نهایـت  در  و  باشـد  اشـتغال  و  اقتصـاد  در سـاختارهای 
بخـش  دانش آموختـگان  و  دانشـجویان  توانمندسـازی 
کشـاورزی، آمـوزش کشـاورزی در میـدان عمـل و عرصـه 
کـه همـان محیـط روسـتا و کشـتزار می باشـد نیـز دارای 
مدیریتـی توانمنـد خواهـد شـد که پیامـد و نتیجـه کلی آن 
توسـعه بخش کشـاورزی و توانمندسـازی بهره برداران بخش 

کشـاورزی خواهـد بـود. 
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روش شناسی
 ایـن پژوهـش کاربـردی بـا دیدمـان تحقیـق آمیختـه 
)کیفـی- کّمی( اکتشـافی انجام شـده اسـت. در انجـام آن از 
 رویکرد عینی گرایی اسـتراوس و کوربین اسـتفاده شـده است

بـرای  رویکـرد  ایـن  زیـرا  کوربیـن،1996(  و  )اسـتراوس 
تدویـن نظریـه در رابطـه بـا یک پدیـده به صورت اسـتقرایی 
می گیـرد  کار  بـه  را  رویه هـا  از  سـاختارمند  مجموعـه ای 
)حبیبـی، 1398(. پـردازش داده هـا در بخـش کیفـی بر پایه 
کدگـذاری بـاز، محـوری و انتخابـی انجـام شـد. از دیـدگاه 
امـکان و تـوان کنتـرل متغیرهـای پژوهـش در بخـش کّمی 
از طـرح علّی-ارتباطی اسـتفاده شـد. جامعـه ی آماری مرحله 
کیفـی ، اعضای هیئت علمی گرایش های مختلف کشـاورزی 
دانشـگاه رازی به شـمار 108 تـن بودند که انتخـاب نمونه از 
آن بـه صـورت هدفمنـد بود کـه مصاحبه بـا 21 تـن از آنان 
 انجـام شـد. معیـار کفایـت مصاحبه ها آسـتانه سـودمندی با 
اسـتفاده از تحلیـل عاملـی تشـخیصی بـود. انتخـاب جامعـه 
آمـاری بخـش کمـی پژوهـش نیـز کـه دانشـجویان مقطـع 
کارشناسـی رشـته های 11گانـه پردیـس کشـاورزی و منابع 
 طبیعی دانشگاه رازی در سال 1400-1399 به شمار 644 تن

بودنـد کـه بـر مبنـای جـدول کرجسـی و مـورگان 245 تن 
بـه عنـوان نمونه  و با اسـتفاده از روش نمونه گیـری تصادفی 
طبقه ای تناسـبی انتخاب شـدند. بدین ترتیب که با احتساب 
و  پردیـس کشـاورزی  گانـه کشـاورزی  دانشـکده های سـه 
منابـع طبیعـی دانشـگاه رازی بـه عنـوان طبقه هـای آماری، 
حجـم نمونه نسـبت بـه بزرگی هـر طبقه بـرآورد و اقـدام به 
گـرد آوری داده ها شـد )جـدول1(. گـردآوری داده ها به روش 
مصاحبـه در بخـش کیفـی انجام شـد کـه منجر بـه  طراحی 
الگوی توانمندسـازی دانشـجویان برای ورود به بازار کار شـد. 
در بخـش کّمـی نیـز از طریـق پرسشـنامه در قالـب طیف 5 
بخشـی لیکـرت )خیلی کم، کم، متوسـط، زیـاد، خیلی زیاد( 
داده هـا از دانشـجویان گـردآوری شـد کـه الگـوی طراحـی 
شـده در بخـش کیفـی مـورد اعتبارسـنجی قـرار گرفـت. در 

بخـش کیفـی بـه منظـور تأییـد روایـی و پایایـی پژوهش بنا 
بـر دیـدگاه آندرسـن می تـوان از چهـار معیـار: اعتبارپذیری، 
انتقـال پذیـری، اطمینـان پذیـری و تأییدپذیـری اسـتفاده 
کـرد )آندرسـن،2002( از ایـن پایـه سـعی شـد بـا اسـتفاده 
از فـن کنتـرل اعضـاء )از طریـق ارائـه تحلیل داده هـا و نتایج 
آن بـه پاسـخگویان از واکنـش آنـان در مرحلـه ی نوشـتن 
گـزارش آگاهـی حاصل شـد( و از طریـق خودبازبینی محقق 
در طـی فرآینـد گـردآوری و تحلیـل داده هـا اعتبـار بخـش 
کیفـی مـورد تأییـد گیـرد. بـه منظـور تأییـد انتقـال پذیری 
پژوهـش توصیـف غنی از مجموعه داده های بررسـی در طول 
مرحلـه ی گـردآوری آن هـا صـورت پذیرفـت. تأییدپذیری و  
اطمینـان پذیـری پژوهـش نیـز از طریق ثبـت و ضبط دقیق 
فرآینـد مصاحبه هـا و همـه ی جزئیـات آن انجـام پذیرفـت. 
همچنیـن بـه منظـور اطمینـان بیش تر افـزون بر مـوارد یاد 
شـده از روش وارسـی نیز اسـتفاده شـد. در این راستا، محقق 
افـزون بر نوشـتن متن مصاحبه ها از دسـتگاه ضبـط صدا نیز 
بـرای اطمینـان بیش تـر اسـتفاده کـرد، در پایـان مصاحبه ها 
متـن مصاحبه ها از سـوی محقـق بازخوانی شـد و اگر ابهامی 
وجـود داشـت بـار دیگـر از پاسـخگویان پرسـیده می شـد. از 
شـیوه هایی ماننـد پرسـش های مسـتقیم، یـادآوری و مـرور 
یادداشـت ها و نیـز روش سـکوت بهـره گرفتـه شـد. بدیـن 
ترتیـب کـه هـرگاه محقـق احسـاس می کـرد پاسـخگویان 
بـا  می شـوند،  انحـراف  و  ابهـام  دچـار  پاسـخ ها  بیـان  در 
پرسـش هایی ماننـد" امـکان دارد بیش تـر توضیـح دهید؟"یا 
"مطلـب دیگـری باقی مانده کـه برای تکمیـل صحبت بتوان 
بیـان کـرد؟"، آنـان را هدایـت کـرد کـه عمیق تر بـه موضوع 
بپردازنـد و بـه همه جنبه هـای امر بیش تر توجـه کنند. برای 
تأییـد گویه هـا؛ عامل هـای شناسـایی و از دو منظـر بررسـی 
شـد، روایـی محتوایـی پرسشـنامه توسـط اعضـای هیئـت 
علمـی بررسـی و اصالح های الزم در پرسشـنامه اعمال شـد. 
 ،PLS دوم، روایـی سـازه پرسشـنامه بـا اسـتفاده از نرم افـزار
بررسـی و روایـی همگـرا )0/77( و واگـرا )0/82( نیـز تأییـد 
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شـد. همچنیـن بـرای تأییـد پایایـی ابـزار پژوهـش از ضریب 
تتـای ترتیبـی اسـتفاده شـد کـه مقـدار عـددی ایـن ضریب 
بـرای پرسشـنامه در حالـت کلـی 0/86 بـه دسـت آمـد کـه 
نشـان دهنده پایایـی مناسـب ابـزار پژوهـش بـود. پـردازش 
داده هـا در بخـش کیفـی از طریق سـه مرحله کدگـذاری باز، 

 MAXQDA16 محـوری و انتخابـی بـا اسـتفاده از نرم افـزار
انجـام شـد، در بخش کّمی نیـز از نرم افـزار SPSSWin16 برای 
 بررسـی ویژگی های فردی و از روش حداقل مربعات جزئی  با

اسـتفاده از نرم افـزار SMARTPLS3 بـه منظور بررسـی مدل  
اندازه گیـری، سـاختاری و آزمون فرضیه ها اسـتفاده شـد. 

 جدول1- حجم جامعه و نمونه آماری برپایه دانشکده 

حجم نمونهحجم جامعهدانشکده
20475علوم و مهندسی کشاورزی

320118مهندسی کشاورزی
12045دامپزشکی

644238جمع

 یافته ها
بنابـر یافته هـا میانگیـن سـن دانشـجویان پاسـخگو در 
بخـش کمی 22 سـال بـا انحـراف معیار1/44 سـال بـود. در 
ارتباط با جنسـیت پاسـخ دهندگان حـدود 60/34 درصد زن 
و 39/64 درصـد مـرد بودنـد، در ارتبـاط بـا وضعـی اشـتغال 
تنهـا 7/8 درصـد پاسـخگویان دارای شـغل بودنـد و دیگـر 
پاسـخگویان بـی کار یا دارای شـغل دائمی نبودنـد. در ارتباط 
بـا وضعیت تأهل 86/24 درصد مجرد و 13/76 درصد متأهل 
 بودنـد. از لحـاظ پایـه تحصیلـی پاسـخگویان، 36/7 درصـد

سـال چهـارم، 22/7 درصد سـال سـوم، 30/22 درصد سـال 
دوم و باقی پاسـخگویان در سـال اول بودند. از لحاظ میانگین 
نمـره درس هـای نیمسـال پیـش 18/11 درصـد معدلی بین 
18 تـا 20 داشـتند، 50/6 درصـد دارای معـدل  بیـن 16 تـا 
18؛ 21/6 درصـد معـدل بیـن 14 تا 16 و دیگر پاسـخ گویان 
بوده انـد.  14 از  پایین تـر  معـدل  دارای  کـه  کردنـد   بیـان 

در ارتبـاط بـا این پرسـش که تا چه اندازه به رشـته تحصیلی 
خود عالقه دارید 6/4 درصد میزان عالقه خود را در حد خیلی 
 زیـاد بیـان کردنـد، میـزان عالقـه 11/9 درصد در حـد زیاد؛
 31/5 درصـد در حـد متوسـط، 37/8 درصـد دارای عالقه به

رشـته تحصیلـی در حـد کـم و دیگـر پاسـخگویان اظهـار 
داشـتند کـه دارای عالقـه خیلـی کمـی بـه رشـته تحصیلی 

خـود هسـتند )12/4درصـد(.

در ایـن پژوهـش بـه منظـور طراحـی مـدل سـاختاری 
توانمند سـازی دانشـجویان برای ورود به بـازار کار در مرحله 
نخسـت مصاحبـه بـا 21 نفـر اعضـای هیئت علمـی پردیس 
کشـاورزی و منابـع طبیعـی دانشـگاه رازی انجـام گرفـت. 
سـپس تحلیـل مصاحبه هـای ضبـط شـده بـا پاسـخگویان و 
بررسـی دقیـق پاسـخ ها برابـر اسـاس سـه مرحلـه کدگذاری 

بـاز، کدگـذاری محـوری و کدگـذاری انتخابـی انجام شـد. 
 در مرحلـه کدگذاری باز پس از پیاده سـازی مصاحبه های

ضبـط شـده مطالب به شـیوه سـطر به سـطر بررسـی شـدند 
و بـه هـر جملـه جداگانـه یـک کـد داده شـد. نتیجـه ایـن 
مرحلـه شناسـایی 65 مفهوم کلیدی در زمینه ی نشـانگرهای 
توانمندسـازی دانشـجویان بـرای ورود بـه بازار کار بـود که بر 
مبنـای بیش تریـن فراوانـی پاسـخ ها، مفهوم هـای اسـتخراج 
یـک  هـر  بـه  و  اسـت  در جـدول 1 مشـخص شـده  شـده 
کدهایـی بـا نـام K,A, R, N, M, F, D اختصـاص یافـت. در 
پایـان ایـن مرحله به نظر رسـید کـه این مفهوم هـای کلیدی 
شـاخص های مرتبط با توانمندسـازی دانشـجویان بـرای ورود 
بـه بـازار کار را در ابعـاد مختلـف پوشـش داده و نیـازی بـه 
مراجعـه بعـدی بـه نمونه هـای مـورد بررسـی وجود نـدارد به 

بیـان اشـباع نظـری نمونه هـا در ایـن مرحلـه تأیید شـد.
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جدول1: مفهوم سازی داده ها )کدگذاری باز( 

کدفراوانیزمینه هاردیف
19K1مهارت حل مسئله؛1

19K2توانایی خطر پذیری؛2

19D1حمایت دولت از دانشگاه های کشاورزی برای فراهم کردن تسهیالت خوداشتغالی؛3

18K3خالقیت و نوآوری؛4

18K4ارائه نظر و دیدگاه های نو و خدمات جدید؛5

6
حمایت وزارتخانه و دانشگاه ها از نظر و دیدگاه های جدید و برتر دانشجویان در 

زمینه کشاورزی؛
18D2

18N1فرهنگ دانشگاه؛7

18K5قدرت تحمل ابهام؛8

17K6استقالل طلبی؛9

17M1داشتن تجربه کشاورزی؛10

17R1وجود عالقه به رشته؛11

16K7چالش طلبی؛12

16K8داشتن اعتماد به نفس و نگرش مثبت؛13

16F1داشتن هدف؛14

15A1به روز بودن مواد آموزشی و محتوای درس ها؛15

15R2نحوه برخورد استادان و مربیان؛16

15K9تعهد و احساس مسئولیت؛17

15F2شرکت در کارگاه ها و دوره های آموزشی مرتبط با مسئله ها و موضوع های کشاورزی؛18

14K10آگاهی از نقطه قوت ها و ضعف ها؛19

14R3احساس شایستگی؛20

14M2امکان دسترسی به فناوری و دانش روز جهان؛21

13K11توانایی بهره گیری از فرصت ها؛22

13F3تقویت مهارت های عملی23

13A2ارتباط مواد آموزشی و محتوای درسی با نیازهای جامعه و بازار کار؛24

13D3آسان گری قوانین و ارائه تسهیالت خاص و ویژه به دانشجویان و دانش آموختگان؛25

13K12باور به خودکارآمدی؛26

13A3تغییر سرفصل دروس متناسب با نیاز بازار؛27

13K13توانایی تفکر خالق و انتقادی؛28

13M3وجود فرهنگ و روحیه کارآفرینی در دانشگاه و بین دانشجویان؛29

12A4تغییر سرفصل درس ها بر مبنای تأکید بر آموزش های عملی؛30

12M4برگزاری گردهمایی تخصصی در دانشگاه در زمینه تقویت مهارت کارآفرینی؛31

12K14مسئولیت پذیری؛32

12R4احساس داشتن حق انتخاب؛33
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کدفراوانیزمینه هاردیف
12F4بازدید از واحدهای موفق کشاورزی؛34

35
تشویق دانشجویان و استادان در ارتباط با پژوهش های کاربردی در زمینه مسئله ها و 

موضوع های کشاورزی؛
12A5

12K15تقویت خودکارآمدی؛36

11N2سیاست دانشگاه؛37

11F5شرکت در گردهمایی علمی، پژوهشی مختلف؛38

11K16قدرت تصمیم گیری؛39

11M5باور استادان و کارکنان دانشگاه به کارهای عملی و کارآفرینی؛40

11F6دیدار با کارآفرینان موفق در زمینه کشاورزی؛41

11K17توسعه استعدادها؛42

11F7عضویت در شرکت های دانش بنیان کشاورزی؛43

10A6تأکید بر ارائه عملی مطالب متناسب با محصول های غالب منطقه؛44

10R5داشتن مهارت های ارتباطی؛45

10F8عضویت در تعاونی های کشاورزی؛46

10N3سرمایه اجتماعی؛47

10R6تقویت مهارت های تعاملی؛48

10F9مطالعه مجله ها و کتاب های جدید مرتبط با کشاورزی؛49

10N4هدف های دانشگاه؛50

10R7تغییر ذهنیت و دیدگاه دانشجو نسبت به رشته کشاورزی؛51

10M6توانایی و مهارت عملی مدرسان در زمینه کشاورزی؛52

10F10عضویت در فعالیت های گروهی و تقویت کارهای گروهی و دسته جمعی؛53

10F11آگاهی از ماهیت رشته های کشاورزی و شرایط کاری آینده آن؛54

10F4بازدید از واحدهای موفق کشاورزی55

10F12آشنایی با فناوری It؛56

10N5سرمایه گذاری دانشگاه در زمینه تحقیق و توسعه؛57

10F13تسلط بر زبان خارجه؛58

9F14مهارت انجام کار گروهی و مشارکت؛59

9N6ارتباط دانشگاه با مؤسسه های تحقیقاتی؛60

9N7حمایت دانشگاه از سرمایه های فکری؛61

9N8ارتباط دانشگاه با سازمان جهاد کشاورزی؛62

8N9حمایت دانشگاه از دانشجویان کارآفرین؛63

8N10حمایت مالی دانشگاه برای فراهم کردن مقدمات خوداشتغالی دانشجویان؛64

8N11 ارائه مهارت کسب و کار در دانشگاه.65

 

ادامه جدول1: مفهوم سازی داده ها )کدگذاری باز(
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در کدگـذاری محـوری مجموعه ای از مفهوم هـا بر محور 
بـه صـورت طـاق وار پوشـانده  یـک مقولـه، گروه بنـدی و 
می دهنـد  تشـکیل  را  مختلـف  مقوله هـای  و  می شـوند 
)جـدول2(. ایـن خوشـه های مفهومی نقطه عزیمتی هسـتند 
کـه محقـق را بـه نظریه سـوق می دهنـد. با تعییـن مفهوم ها 
و مقوله هـا کدگـذاری محـوری انجـام شـد. در ایـن مرحلـه 
طبقه هـای جامـع و مانـع تشـکیل شـدند و متناسـب بـا بـار 

مفهومـی جمله هـای هر طبقه، مفهوم سـازی صـورت گرفت. 
طبقه هـای ایجاد شـده برای توانمندسـازی دانشـجویان برای 
ورود بـه بـازار کار شـامل هفـت عامل کارآفرینی، آموزشـی و 
پژوهشـی، روانشـناختی، نهـادی، محیطـی، فـردی و دولتـی 
می باشـند کـه مفهوم هـای مرتبـط بـا هـر طبقـه در جـدول 

ارائه شـده اسـت. 
 

جدول2-یافته های کدگذاری محوری 

کد مرتبطفراوانیمفهومعامل ها

کارآفرینی

مهارت حل مسئله

17

K1

K2توانایی خطرپذیری

K3خالقیت و نوآوری

K4ارایه دیدگاه ها و نظرهای نو و خدمات جدید

K5قدرت تحمل ابهام

K6استقالل طلبی

K7چالش طلبی؛

K8داشتن اعتماد به نفس و نگرش مثبت

K9احساس تعهد داشتن

K10آگاهی از نقطه قوت ها و ضعف ها

K11توانایی بهره گیری از فرصت ها

K12باور به خودکارآمدی

K13توانایی تفکر خالق و انتقادی

K14مسئولیت پذیری

K15تقویت خودکارآمدی

K16توانایی تصمیم گیری

K17توسعه استعدادها

آموزشی و 
پژوهشی

به روز بودن مواد آموزشی و محتوای درس ها
A2ارتباط مواد آموزشی و محتوای درسی با نیازهای جامعه و بازار کار

A3تغییر سرفصل درس ها متناسب با نیاز بازار

A4تغییر سرفصل درس ها بر مبنای تأکید بر آموزش های عملی

تشویق دانشجویان و استادان در ارتباط با پژوهش های کاربردی در مسئله ها و 
موضوع های کشاورزی

A5

A6تأکید بر ارائه عملی مطالب متناسب با محصول های غالب منطقه
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کد مرتبطفراوانیمفهومعامل ها

روانشناختی

R1وجود عالقه به رشته
R2چگونگی برخورد استادان

R3احساس شایستگی
R4احساس داشتن حق انتخاب
R5داشتن مهارت های ارتباطی
R6تقویت مهارت های تعاملی

R7تغییر ذهنیت و دیدگاه دانشجو نسبت به رشته کشاورزی

نهادی

N1فرهنگ دانشگاه

N2سیاست دانشگاه

N3سرمایه اجتماعی

N4هدف های دانشگاه

N5سرمایه گذاری دانشگاه در زمینه تحقیق و توسعه

N6ارتباط دانشگاه با مؤسسه های تحقیقاتی

N7حمایت دانشگاه از سرمایه های فکری

N8ارتباط دانشگاه با سازمان جهاد کشاورزی

N9حمایت دانشگاه از دانشجویان کارآفرین

N10حمایت مالی دانشگاه برای فراهم کردن مقدمات خوداشتغالی دانشجویان

N11 ارائه مهارت کسب و کار در دانشگاه

محیطی

داشتن تجربه کشاورزی
M2امکان دسترسی به فناوری و دانش روز جهان

M3وجود فرهنگ و روحیه کارآفرینی در دانشگاه و بین دانشجویان
M4برگزاری گردهمایی های تخصصی در دانشگاه در زمینه تقویت مهارت کارآفرینی

M5باور استادان و کارکنان دانشگاه به کارهای عملی و کارآفرینی
M6توانایی و مهارت عملی مدرسان در زمینه کشاورزی

ادامه جدول2-یافته های کدگذاری محوری
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کد مرتبطفراوانیمفهومعامل ها

فردی

داشتن هدف
F2شرکت در کارگاه ها و دوره های آموزشی مرتبط با مسئله و موضوع های کشاورزی

F3تقویت مهارت های عملی
F4بازدید از واحدهای موفق کشاورزی
F5شرکت در گردهمایی های مختلف

F6دیدار با کارآفرینان موفق در زمینه کشاورزی
F7عضویت در شرکت های دانش بنیان کشاورزی

F8عضویت در تعاونی های کشاورزی
F9مطالعه مجله ها و کتاب های جدید مرتبط با کشاورزی

F10عضویت در فعالیت های گروهی و تقویت کارهای گروهی و دسته جمعی
F11آگاهی از ماهیت رشته های کشاورزی و شرایط کاری آینده آن

F4بازدید از واحدهای موفق کشاورزی
It آشنایی با فناوریF12
F13تسلط بر زبان خارجه

دولتی

حمایت دولت از دانشگاه های کشاورزی برای فراهم کردن تسهیالت خوداشتغالی

3

D1

حمایت وزارتخانه و دانشگاه ها از نظرها و دیدگاه های جدید و برتر دانشجویان در زمینه 
کشاورزی

D2

D3آسانگری قوانین و ارائه تسهیالت خاص و ویژه به دانشجویان و دانش-آموختگان

ادامه جدول2-یافته های کدگذاری محوری

 کدگـذاری انتخابـی فرآینـدی انسـجام بخش اسـت که طی 
آن مقولـه هسـته ای یـا محـوری انتخاب می شـود )محمدپور 
و همـکاران، 1391(. در ایـن مرحلـه مفهوم هـا و مقوله هایی 
کـه در کدگـذاری بـاز تجزیـه شـده بودنـد بـه شـیوه های 
جدیـد بـه یکدیگـر می پیوندنـد تـا پیوندهـای میـان یـک 
مقولـه و مقوله هـای فرعی را بسـازند. در کدگـذاری انتخابی، 
فرآینـد روایـت داسـتان کشـف مقولـه مرکـزی تحقیـق و 
مـدل  قالـب  در  مقوله هـا  دیگـر  بـه  آن  سـاختن  مرتبـط 
دیدمانـی می باشـد کـه در ادامـه بـه ترتیـب شـاخص ها و 

مؤلفه هـای مرتبـط بـا هـر بخـش مـدل و در نهایـت مـدل 
دیدمانی توانمندسـازی دانشـجویان کشـاورزی برای ورود به 

کار شـد. بازار 
عامـل   7 می دهـد  نشـان   1 نـگاره  کـه  همان طـور 
کارآفرینی با 17 نشـانگر، آموزشـی و پژوهشـی با 6 نشـانگر، 
روانشـناختی بـا 7 نشـانگر، نهـادی با 11 نشـانگر، محیطی با 
6 نشـانگر، فـردی بـا 14 نشـانگر و عامل دولتی با 3 نشـانگر 
به صورت مسـتقیم بر توانمندسـازی دانشـجویان کشـاورزی 

بـرای ورود بـه بـازار کار مؤثـر می باشـند )نـگاره1(، 
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)MAXQDAنگاره1- مدل مفهومی پژوهش )خروجی نرم افزار

بنابر مدل دیدمانی و نتایج بخش کیفی، فرضیه های پژوهش شامل هفت فرضیه اصلی در جدول3 ارائه می شود.

 جدول3- فرضیه های اصلی پژوهش بنابر نتایج بخش کیفی

آزمون فرضیه هافرضیه های پژوهش

1
عامل کارآفرینی بر توانمند سازی دانشجویان کشاورزی برای ورود به بازار کار 

تأثیرگذار است.
H1: β≠0H0:β=0

2
عامل آموزشی-پژوهشی بر توانمند سازی دانشجویان کشاورزی برای ورود به 

بازار کار تأثیرگذار است.
H0:β=0       H1: β≠0

3
عامل روانشناختی بر توانمند سازی دانشجویان کشاورزی برای ورود به بازار کار 

تأثیرگذار است.
H0:β=0      H1: β≠0

4
عامل نهادی بر توانمند سازی دانشجویان کشاورزی برای ورود به بازار کار 

تأثیرگذار است.
H0:β=0H1: β≠0

5
عامل محیطی بر توانمند سازی دانشجویان کشاورزی برای ورود به بازار کار 

تأثیرگذار است.
H0:β=0H1: β≠0

6
عامل فردی بر توانمند سازی دانشجویان کشاورزی برای ورود به بازار کار 

تأثیرگذار است.
H0:β=0H1: β≠0

7
عامل دولتی بر توانمند سازی دانشجویان کشاورزی برای ورود به بازار کار 

تأثیرگذار است.
H0:β=0H1: β≠0
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 بـه منظـور بررسـی اعتبار الگـوی طراحی شـده از روش 
تحلیـل مسـیر بـا اسـتفاده نرم افزار PLS نسـخه 3 اسـتفاده 
شـد که بـرای سـنجش بـرازش مـدل اندازه گیـری از پایایی 
شـاخص، روایی همگرا )0/77( و واگرا )0/82( اسـتفاده شـد. 
میـزان بـار عاملی بیـن صفر و یک اسـت، چنانچه بـار عاملی 
کم تـر از 0/3 باشـد رابطـه ضعیـف اسـت و از آن صرفنظـر 

می شـود، بـار عاملـی بیـن 0/3 تـا 0/6 قابـل قبـول اسـت و 
چنانچـه بـار عاملـی بزرگ تـر از 0/6 باشـد مطلـوب و قابـل 
قبول اسـت )کلیـن،1994(. چنانکـه بارهای عاملی ناشـی از 
اجـرای مـدل در جـدول 4 نشـان می دهـد بیش تـر مقوله  ها 

دارای میـزان بارعاملـی قابـل قبولی می باشـند. 

 جدول4- میزان بار عاملی متغیرهای پژوهش

بار عاملیمفهوم عامل

کارآفرینی

0/416مهارت حل مسئله؛
0/733توانایی خطر پذیری؛
0/511خالقیت و نوآوری؛

0/606ارائه نظر و دیدگاه های نو و خدمات جدید؛
0/397توان تحمل ابهام؛
0/398استقالل طلبی؛
0/541چالش طلبی؛

0/453داشتن اعتماد به نفس و نگرش مثبت؛
0/394تعهد و احساس مسئولیت؛

0/389آگاهی از نقطه قوت ها و ضعف ها؛
0/765توانایی بهره گیری از فرصت ها؛

0/661باور به خودکارآمدی؛
0/645توانایی تفکر خالق و انتقادی؛

0/561مسئولیت پذیری؛
0/489تقویت خودکارآمدی؛
0/572توان تصمیم گیری؛
0/507توسعه استعدادها؛

آموزشی و 
پژوهشی

0/517به روز بودن مواد آموزشی و محتوای درس ها؛
0/653ارتباط مواد آموزشی و محتوای درسی با نیازهای جامعه و بازار کار؛

0/614تغییر سرفصل درس ها متناسب با نیاز بازار؛
0/840تغییر سرفصل دروس بر مبنای تأکید بر آموزش های عملی؛

تشویق دانشجویان و استادان در ارتباط با پژوهش های کاربردی در زمینه مسئله ها و 
موضوع های کشاورزی؛

0/795

0/840تأکید بر ارائه عملی مطالب متناسب با محصول های غالب منطقه؛
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بار عاملیمفهوم عامل

روانشناختی

0/401وجود عالقه به رشته؛

0/613چگونگی برخورد استادان؛

0/622احساس شایستگی؛

0/590احساس داشتن حق انتخاب؛

0/342داشتن مهارت های ارتباطی؛

0/417تقویت مهارت های تعاملی؛

0/498تغییر ذهنیت و دیدگاه دانشجو نسبت به رشته کشاورزی؛

نهادی

0/557فرهنگ دانشگاه؛

0/403سیاست دانشگاه؛

0/610سرمایه اجتماعی؛

0/693هدف های دانشگاه؛

0/407سرمایه گذاری دانشگاه در زمینه تحقیق و توسعه؛

0/491ارتباط دانشگاه با مؤسسه های تحقیقاتی؛

0/755حمایت دانشگاه از سرمایه های فکری؛

0/535ارتباط دانشگاه با سازمان جهاد کشاورزی؛

0/675حمایت دانشگاه از دانشجویان کارآفرین؛

0/706حمایت مالی دانشگاه برای فراهم کردن مقدمات خوداشتغالی دانشجویان؛

0/517 ارائه مهارت کسب و کار در دانشگاه.

محیطی

0/560داشتن تجربه کشاورزی؛

0/572امکان دسترسی به فناوری و دانش روز جهان؛

0/496وجود فرهنگ و روحیه کارآفرینی در دانشگاه و بین دانشجویان؛

0/637برگزاری گردهمایی های تخصصی در دانشگاه در زمینه تقویت مهارت کارآفرینی؛

0/524باور استادان و کارکنان دانشگاه به کارهای عملی و کارآفرینی؛

0/557توانایی و مهارت عملی مدرسان در زمینه کشاورزی؛

ادامه جدول4- میزان بار عاملی متغیرهای پژوهش
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بار عاملیمفهوم عامل

فردی

0/449داشتن هدف؛
0/408شرکت در کارگاه ها و دوره های آموزشی مرتبط با مسئله ها و موضوع های کشاورزی؛

0/438تقویت مهارت های عملی
0/361بازدید از واحدهای موفق کشاورزی؛
0/421شرکت در گردهمایی های مختلف؛

0/554دیدار با کارآفرینان موفق در زمینه کشاورزی؛
0/466عضویت در شرکت های دانش بنیان کشاورزی؛

0/713عضویت در تعاونی های کشاورزی؛
0/553مطالعه مجله ها و کتاب های جدید مرتبط با کشاورزی؛

0/714عضویت در فعالیت های گروهی و تقویت کارهای گروهی و دسته جمعی؛
0/606آگاهی از ماهیت رشته های کشاورزی و شرایط کاری آینده آن؛

0/715بازدید از واحدهای موفق کشاورزی
0/530آشنایی با فناوری It؛
0/395تسلط بر زبان خارجه؛

دولتی
0/635حمایت دولت از دانشگاه های کشاورزی برای فراهم کردن تسهیالت خوداشتغالی؛

0/891حمایت وزارتخانه و دانشگاه ها از نظر و دیدگاه های جدید و برتر دانشجویان در زمینه کشاورزی؛
0/947آسانگری قوانین و ارائه تسهیالت خاص و ویژه به دانشجویان و دانش آموختگان؛

ادامه جدول4- میزان بار عاملی متغیرهای پژوهش

پایایـی  کـه  اسـت  آن  در  ترکیبـی  پایایـی  ارجحیـت   
سـازه ها نـه بـه صـورت مطلـق بلکـه بـر اسـاس همبسـتگی 
سازه هایشـان بـا یکدیگر محاسـبه می شـود. در نتیجـه برای 
از هـر دو روش اسـتفاده می شـود.  پایایـی  بهتـر  سـنجش 
روایـی همگـرا نیـز روش دیگـری بـرای بررسـی و سـنجش 
بـرازش مـدل اندازه گیـری می باشـد. فورنر و الرکـر )1981( 
اسـتفاده از متوسـط واریانـس اسـتخراج شـده را بـه عنـوان 
معیـاری بـرای بررسـی اعتبـار همگـرا پیشـنهاد کردنـد. بـه 
منظور بررسـی پایایی پرسشـنامه های محقق ساخته از روش 
محاسـبه ضریب تتای ترتیبی اسـتفاده شـد. اسـتفاده از این 

روش بـرای بـرآورد پایایـی، به عنوان همسـانی درونی اجزای 
اصلـی ابـزار تحقیـق، بیش از روش هـای دیگر متداول اسـت. 
همان گونـه کـه جدول 5 نشـان می دهـد میزان هـای مربوط 
بـه هر دو شـاخص تتا و CR در سـطح مطلـوب و قابل قبولی 
می باشـند )باالتـر از 0/7( کـه نشـان دهنده پایایی مناسـب 
و قابـل قبـول مدل می باشـد )فورنـر و الرکـر،1981(. میزان 
متوسـط واریانس اسـتخراج شـده برای متغیرهای پنهان نیز 
باالتـر از 0/5 اسـت، در نتیجـه روایـی همگـرای مدل هـای 

اندازه گیـری نیـز مطلـوب می باشـد.
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جدول5- روایی همگرا، پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ

(Theta>0.7)(CR>0.7)(Alpha>0.7)(AVE>0.5)متغیرهای مکنون

0/770/810/850/85کارآفرینی
0/730/860/860/91آموزشی و پژوهشی

0/820/790/790/87روانشناختی
0/860/840/850/83نهادی

0/730/880/740/84محیطی
0/810/910/880/75فردی
0/740/920/790/83دولتی

از نظـر فورنـل و الرکـر، روایـی همگـرا در سـطحی قابل 
قبـول اسـت کـه میـزان متوسـط واریانـس اسـتخراج شـده 
بـرای هر سـازه بیش تر از واریانس اشـتراکی بین آن سـازه و 
سـازه های دیگر در مدل باشـد. در نرم افزار PLS بررسـی این 
موضـوع به وسـیله ماتریسـی به دسـت می آید کـه خانه های 
آن حـاوی میزان هـای ضریب هـای همبسـتگی بین سـازه ها 

و جـذر میـزانAVE مربـوط بـه هر سـازه اسـت )جـدول6(. 
متوسـط  جـذر  می دهـد  نشـان  جـدول  کـه  همان گونـه 
واریانـس اسـتخراج شـده در قطـر اصلی از همبسـتگی میان 

متغیرهـای مکنـون بیش تـر اسـت که ایـن امر نشـان دهنده 
روایـی واگرایـی مناسـب مدل می باشـد.

 جدول6- یافته های روایی همگرا

دولتیفردیمحیطینهادیروانشناختیآموزشی و پژوهشیکارآفرینیمتغیرهای مکنون
0/818کارآفرینی

0/6270/844آموزشی و پژوهشی
0/6440/6420/835روانشناختی

0/5350/73200/7190/842نهادی
0/5400/6420/6960/8270/847محیطی
0/4600/4700/6600/8310/8340/834فردی
0/4690/4570/5420/8220/8220/8270/812دولتی

ضریـب  معیـار،  دو  از  سـاختاری  مـدل  ارزیابـی  بـرای 
شـد.  اسـتفاده   )R2( تعییـن  ضریـب  و   t-value معنـاداری 
میـزان R2 تنهـا بـرای سـازه های درون زای مـدل اسـتفاده 
می شـود و در مـورد سـازه های بـرون زا، میـزان ایـن معیـار 
صفـر می باشـد )داوری و رضـازاده، 1392(. در نتیجـه معیار 
R2 بـرای متغیـر درون زای توانمندسـازی دانشـجویان بـرای 

ورود بـه بـازار کار میـزان 0/539 را نشـان می دهـد. پـس از 
بـرازش بخـش اندازه گیـری و سـاختاری مـدل پژوهـش بـه 
منظـور بررسـی بـرازش کلی مـدل، از معیـار نکویـی برازش 

)GOF( اسـتفاده شـد، این شـاخص، مجذور ضـرب دو مقدار 
متوسـط میزان های اشـتراکی و متوسـط ضریب هـای تعیین 
قـوی،  ترتیـب  بـه   0/01 و   0/25 میزان هـای0/36،  اسـت. 
متوسـط و ضعیـف برازش توصیف شـده. آزمـون GOF برای 
متغیرهـای پژوهـش در جـدول )7( نشـان داده شـده اسـت. 
همچنیـن شـاخص بـرازش مـدل کلـی 0/64 بـه دسـت آمد 
 GOF کـه بـا توجـه بـه این کـه میزان به دسـت آمـده بـرای
بیـش از 0/36 اسـت بنابرایـن میزانـی قـوی و مناسـب برای 

مـدل می باشـد کـه در جـدول 8 نشـان داده شـده اسـت.
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GOF جدول 7- آزمون
R2 Communalityمتغیرهاي مکنون

00/654آموزشی - ارتباطی
00/671انگیزشی
00/720حمایتی
00/642مدیریتی
00/633ساختاری

00/641نظارتی - بازخوردی
0/5390/635زیربنایی

مسـیر  بـودن ضریـب  معنـادار  میـزان  بررسـی  بـرای   
الزم اسـت کـه میـزان آمـاره t هـر مسـیر نشـان داده شـود. 
در نـگاره 4 و5 میـزان تـی متغیرها نشـان داده شـده اسـت، 
همچنیـن ضریب هـای مسـیر نشـان می دهنـد کـه از بیـن  
هفـت مسـیر پیش بینـی شـده، تنهـا مسـیر مرتبط بـا عامل 

فـردی بـر بهبـود توانمندسـازی دانشـجویان بیـش از سـطح 
معنـاداری1/96 می باشـد و در سـطح 0/05 تأییـد می شـوند. 
دولتـی،  عامل هـای  یعنـی  پژوهـش  فرضیه هـای  دیگـر 
محیطی، نهادی، آموزشـی، روانشـناختی و کارآفرینی بیش از 
سـطح 2/58 می باشـند و در سـطح 0/01 معنادار می باشـند.

نگاره3- مدل ساختاری عامل های موثر در توانمند سازی دانشجویان کشاورزی برای ورود به بازار کار
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 ادامه نگاره3- مدل ساختاری عامل های موثر در توانمند سازی دانشجویان کشاورزی برای ورود به بازار کار

 
نگاره 4- ضرایب t-value مدل ساختاری عامل های موثر در توانمند سازی دانشجویان کشاورزی برای ورود به بازار کار
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ادامه نگاره 4- ضرایب t-value مدل ساختاری عامل های موثر در توانمند سازی دانشجویان کشاورزی برای ورود به بازار کار

تـی  میزان هـای  و  مسـیر  ضریب هـای   6 جـدول  در   
فرضیه هـای پژوهـش نشـان داده شـده اسـت، بـا توجـه بـه 
یافته هـای جـدول، میزان هـای تـی در 6 فرضیه یعنـی تأثیر 
عامل هـای کارآفرینـی، آموزشـی و پژوهشـی، روانشـناختی، 
نهـادی، محیطـی و دولتـی بـر توانمنـدی دانشـجویان بـرای 

ورود بـه بـازار کار  بیش از سـطح معناداری 2/58 می باشـند 
و ایـن فرضیه هـا در سـطح 0/01 معنـی دار و مـورد تأییـد 
می باشـند. امـا تأثیـر عامـل فردی بـر توانمندی دانشـجویان 
بـرای ورود بـه بـازار کار بیـش از سـطح معنـی داری 1/96 

اسـت و ایـن فرضیـه در سـطح 0/05 معنـادار اسـت.
جدول 6؛ نتیجه فرضیه های پژوهش

نتیجه فرضیهمعنی داریمقادیرt-valueضریب مسیرβمسیرفرضیه
تأیید0/3544/220/000کارآفرینی  توانمندسازی1
تأیید0/3434/300/000آموزشی و پژوهشی  تتوانمندسازی2
تأیید0/3984/230/000روانشناختی  تتوانمندسازی3
تأیید0/3713/790/000نهادی  تتوانمند سازی4
تأیید0/2584/440/000محیطی  تتوانمندسازی5
تأیید0/2212/200/028فردی  تتوانمندسازی6
تأیید0/3386/300/000دولتی7

نتیجه گیری و پیشنهادها 
یکـی از بنیادی تریـن دغدغه هـای مسـئوالن و متولیـان 
امـور، یافتـن راه حلی بـرای بحـران و چالش بیـکاری به ویژه 
در بیـن دانش آموختـگان آمـوزش عالـی کشـور اسـت، ایـن 
مسـئله بـه ویـژه در بخش کشـاورزی که حجم و گسـتردگی 

آن در کشـورهای در حـال توسـعه یـک چالـش بنیادیـن به 
شـمار مـی رود و نیـروی انسـانی جویـای کار بسـیاری اعم از 
دانـش آموخته و غیر دانش آموختـه دارد مهم تر و پیچیده تر 
بـه نظـر می رسـد. در ایـن راسـتا تجـارب دیگـر کشـورها به 
طـور اعـم و تجـارب داخلی گذشـته نیز به طور اخص نشـان 
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داده اسـت که از طریق سـرمایه گذاری متراکم و سـنگین که 
تکیـه اصلـی را بـر واردات کاالهـا می گـذارد و غالبـأ از منابع 
اشـتغال زایی،  امـکان  می کنـد  بهره بـرداری  کم تـر  محلـی 
تنهـا بـرای تعداد معـدودی از افراد میسـر خواهد شـد و این 
روند پاسـخگوی جمعیت کثیر جویای کار در کشـور نیسـت، 
لذا در سـال های گذشـته از توانمندسـازی نیروی انسـانی به 
عنـوان یکـی از رویکردهایـی رویارویـی بـا بیکاری یاد شـده 
اسـت بـه نحـوی کـه در چند دهـه اخیـر منجر بـه تغییرات 
مثبـت و فراوانـی در اجـرای فعالیت هـای کاری دانشـجویان 
نیـز شـده اسـت، در این راسـتا این پژوهش با هـدف طراحی 
الگـوی توانمندسـازی دانشـجویان کشـاورزی بـرای ورود بـه 
بـازار کار بـه روش آمیختـه )کیفی-کمـی( انجـام گرفـت، 
در مرحلـه نخسـت از بـه روش گرنـدد تئـوری و از طریـق 
مصاحبـه بـا 21 نفـر از اعضـای هیئـت علمـی به شناسـایی 
نشـاگرها، عامل هـا و در نهایـت طراحـی مدل توانمندسـازی 
طـی سـه مرحله کدگـذاری باز، محـوری و انتخابـی پرداخته 
شـد، نتیجـه ایـن مرحلـه شناسـایی 65 نشـانگر در قالـب 
هفـت دسـته عامل هـای کارآفرینـی، عامل هـای آموزشـی و 
پژوهشـی، عامل هـای روانشـناختی، نهادی، محیطـی، فردی 
و دولتـی بـود. عامـل کارآفرینـی دارای 17 نشـانگر شـامل 
و  ریسـک پذیری، خالقیـت  توانایـی  مهـارت حـل مسـئله، 
نـوآوری، ارائـه ایده هـای نـو و خدمـات جدید، قـدرت تحمل 
ابهـام، اسـتقالل طلبـی، چالـش طلبـی، داشـتن اعتمـاد بـه 
نفـس و نگـرش مثبت، تعهـد و احسـاس مسـئولیت، آگاهی 
از نقـاط قـوت و ضعف، توانایـی بهره گیـری از فرصت ها، باور 
بـه خودکارآمدی، توانایی تفکر خالق و انتقادی، مسـئولیت-

پذیـری، تقویت خودکارآمدی، قدرت تصمیم گیری و توسـعه 
اسـتعدادها؛ می باشـد، از نظـر پاسـخگویان بـه منظـور ارتقـا 
توانمندی دانشـجویان الزم اسـت که مهارت هـای کارآفرینی 
آنـان تقویـت شـود، ایـن مهـارت شـامل توجـه بـه تقویـت 
حـل مسـئله و چالـش طلبـی دانشـجو اسـت بـه ایـن معنـا 
کـه دانشـجویان الزم اسـت بـه مهارت های حل مسـئله خود 

بیش تـر توجـه کنند و در راسـتای تقویت آن بکوشـند، طرح 
پرسـش های مسـئله محـور توسـط اسـتادان و بـه چالـش 
کشـیدن دانشـجویان می توانـد سـبب تقویت ایـن مهارت در 
آنـان شـود. داشـتن توانایـی خطر پذیری، خالقیـت و نوآوری 
نیـز بـرای کارآفریـن شـدن و تقویـت توانمندی دانشـجویان 
کشـاورزی الزم اسـت کـه اعضـای هیئت علمی به آن اشـاره 
کردنـد، هنگامی کـه دانشـجویان دارای قـدرت خطر پذیری 
باشـند در زمینـه کارآفرینی و ایجاد شـغل برای خود دسـت 
بـه اقـدام و عمـل زده و با اعتمـاد به نفس باالیـی کار را آغاز 
خواهنـد کـرد در کنـار آن خالقیـت و نـوآوری نیـز کمـک 
خواهـد کـرد کـه دانشـجویان کارهـای جدیـد را با شـیوه ای 
متفـاوت انجـام داده و روش دیگـری در کمـک بـه موفقیـت 
آنـان اسـت، در ایـن زمینـه الزم اسـت بسـتر ایجـاد ایـن 
توانایـی در دانشـجویان بـا برگـزاری کالس هـای آموزشـی، 
بازدیـد از کشـتزارها و باغ هـای نمونـه و دیـدار حضـوری بـا 
افـراد صاحـب نظـر و ایـده و کارآفریـن بـه صـورت دوره ای 
در دانشـگاه فراهـم شـود، تعهـد داشـتن بـه کار، همچنیـن 
احسـاس مسـئولیت و خودکارآمدی نیز از نظر اعضای هیئت 
علمـی باعـث تقویت مهارت کارآفرینی دانشـجویان می شـود 
کـه الزم اسـت در محیط دانشـگاه مورد توجه قـرار گیرد که 
البتـه از نظـر پاسـخگویان دادن تکلیف هـای مختلـف و الزام 
دانشـجویان بـه انجـام آنها زمینه سـاز تقویت ایـن مهارت در 
دانشـجویان می باشـد. در ایـن زمینـه نتیجه پژوهـش زاللی 
و همـکاران )1397(؛ قاسـمی و همـکاران)1393( و یانـگ و 
کونـگ )2011( نیز وجود نشـانگرهای خودکارآمدی، آگاهی 
از نقطـه قوت هـا و ضعف هـا، داشـتن خالقیـت و نـوآوری 
و خطر پذیـری را در اشـتغال پذیری دانشـجویان و تقویـت 

توانایـی آنهـا مهم دانسـتند.
عامـل بعـدی در توانمنـدی دانشـجویان عامل آموزشـی 
و پژوهشـی بـا شـش نشـانگر بـه روز بـودن مواد آموزشـی و 
محتـوای دروس، ارتبـاط مواد آموزشـی و محتوای درسـی با 
نیازهـای جامعـه و بازار کار؛ تغییر سـرفصل دروس مبتنی بر 
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نیـاز بـازار و آموزش های عملی، همچنیـن ارائه عملی مطالب 
و انجـام پژوهش هـای کاربـردی می باشـد، از نظـر اعضـای 
آموزشـی  کتاب هـای  از  بسـیاری  محتـوای  علمـی  هیئـت 
قدیمـی بـوده و الزم اسـت بر مبنـای تغییـر و دگرگونی های 
بخـش کشـاورزی و نوآوری هـای ایـن بخـش مطالـب جدید 
روز  مسـئله های  بـر  مبتنـی  کـه  مطالبـی  شـود،  نگاشـته 
جهـان در زمینـه کشـاورزی باشـد و دانشـجویان را بیش تـر 
بـا مسـئله ها و موضوع هـای کشـاورزی، کارهـای عملـی و 
نیـاز بـازار آمـاده سـازد، لذا در ایـن زمینه الزم اسـت اعضای 
هیئـت علمـی در زمینـه تألیـف کتاب های مختلـف این مهم 
را مـد نظـر قـرار دهنـد و در هـر رشـته و گرایـش، نـگارش 
و تألیـف کتـاب را در راسـتای یادگیـری عملـی مطالـب و  
آمـاده سـازی دانشـجویان بـرای ورود به بـازر کار مدنظر قرار 
دهنـد، زیـرا همان طـور کـه در مبانـی نظری نیز اشـاره شـد 
از نظـر هیئـت علمـی مطالـب موجـود در محتـوای کتاب ها 
بیش تریـن تأکیـد را بر مبحث هـای نظری و کاربـرد چندانی 
بـرای دانشـجویان نـدارد، می باشـد. در ایـن راسـتا نتیجـه 
و  قلی پـور  و  همـکاران)1393(  و  قاسـمی پور  بررسـی های 
رحیمیـان)2009( نیـز ایـن مطلـب را تأییـد می کنـد کـه 
عامـل آموزشـی می تواند در توانمندسـازی دانشـجویان مؤثر 

شـود. واقع 
عامـل روانشـناختی نیـز از نظـر اعضـای هیئـت علمـی 
دانشـجویان  توانمندسـازی  در  مهـم  مؤلفه هـای  از  یکـی 
کـه شـامل  می باشـد  کار  بـازار  بـه  ورود  بـرای  کشـاورزی 
هفـت نشـانگر، وجـود عالقه به رشـته، نحوه برخورد اسـاتید، 
احسـاس شایسـتگی، احسـاس داشـتن حق انتخاب، داشـتن 
مهارت هـای ارتباطـی، تقویـت مهارت هـای تعاملـی و تغییر 
بـه رشـته کشـاورزی  نسـبت  دانشـجو  و دیـدگاه  ذهنیـت 
می باشـد، وجـود عالقـه بـه رشـته شـاخص مهمی اسـت که 
می توانـد سـبب ایجـاد انگیـزه در فراگیـر و همچنیـن تالش 
و پشـتکار دوچنـدان بـرای موفقیـت شـود، در ایـن راسـتا 
دانشـجویان  بیش تـر  کـه  داد  نشـان  پژوهـش  یافته هـای 

کشـاورزی نسـبت بـه رشـته تحصیلـی خـود عالقـه چندانی 
ندارنـد و همیـن مسـئله می تواند عاملـی در عـدم توانمندی 
دانشـجویان کشـاورزی و تضعیـف پشـتکار آنـان شـود، در 
ایـن راسـتا الزم اسـت  در چگونگـی ورود دانشـجویان بـه 
رشـته های کشـاورزی تجدیدنظـر صـورت پذیـرد و افـراد از 
روی عالقه و آمادگی رشـته کشـاورزی را انتخـاب کنند، زیرا 
همیـن موضـوع می توانـد در تغییـر دیـدگاه و نگـرش آنـان 
نسـبت بـه رشـته نیز مؤثر باشـد و ذهنیت مثبتـی را در آنان 
ایجـاد کنـد، چگونگی برخورد اسـتادان و همراهی و همکاری 
آنـان بـا دانشـجویان در کارهـای عملـی نیـز می توانـد عامل 
انگیزشـی مؤثـری در تقویـت اعتمـاد بـه نفـس دانشـجویان 
و احسـاس شایسـتگی در آنـان شـود، داشـتن مهارت هـای 
تعاملـی و ارتباطـی نیـز نیاز امـروزه جامعه می باشـد که الزم 
اسـت دانشـجویان در تقویت این مهارت ها در خود بکوشـند. 
نتیجـه ایـن بخـش از پژوهش بـا نتیجـه بررسـی های علی-

آبـادی و همکاران )1395( و قاسـمی و همکاران)1393( هم 
راسـتا و در تأییـد آن می باشـد

عامـل نهـادی بـا 11 نشـانگر شـامل فرهنـگ دانشـگاه، 
اجتماعـی،  سـرمایه  دانشـگاه،  اهـداف  دانشـگاه،  سیاسـت 
سـرمایه گذاری دانشـگاه در زمینـه تحقیق و توسـعه، ارتباط 
از  بـا مؤسسـه های تحقیقاتـی، حمایـت دانشـگاه  دانشـگاه 
جهـاد  سـازمان  بـا  دانشـگاه  ارتبـاط  فکـری،  سـرمایه های 
کارآفریـن،  دانشـجویان  از  دانشـگاه  حمایـت  کشـاورزی، 
مقدمـات  نمـودن  فراهـم  بـرای  دانشـگاه  مالـی  حمایـت 
خوداشـتغالی دانشـجویان و ارائـه مهـارت کسـب و کار در 
محیـط دانشـگاه نیـز می توانـد در تقویـت توانمندی شـغلی 
دانشـگاه مؤثر باشـد، در واقع نهاد دانشـگاه بسـتر و زمینه ای 
لـذا الزم  پـرورش می یابنـد  دانشـجویان در آن  اسـت کـه 
اسـت ایـن محیط بـه گونه ای باشـد کـه مهارت های شـغلی 
دانشـجویان را بـه راه هـای مختلـف تقویـت کنـد، در ایـن 
راسـتا الزم اسـت فرهنـگ، سیاسـت و هدف هـای دانشـگاه 
و سـند چشـم انداز آن بـه گونـه ای تنظیـم و ایجاد شـود که 
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تأکیـد اصلـی آن بر پـروش مهارت های دانشـجویان و تقویت 
مهارت هـای عملـی آنـان باشـد، ارائـه و تأکیـد مهارت هـای 
عملـی الزم اسـت در محیـط دانشـگاه مـد نظر قـرار گیرد و 
سـرمایه گذاری های خاصـی در راسـتای پـرورش مهارت های 
کارآفرینـی دانشـجویان داشـته باشـد، ارتبـاط دانشـگاه بـا 
سـازمان های مختلـف از جملـه جهـاد کشـاورزی نیـز افزون 
بـر آشـنایی بیش تر دانشـجویان ایجـاد زمینـه کارآفرینی در 

آنـان شـود کـه الزم اسـت بیش تـر بـه آن توجـه شـود.
تقویـت  در  می توانـد  نیـز  دانشـگاه  آموزشـی  محیـط 
هیئـت  نظـر  از  کـه  باشـد  مؤثـر  دانشـجویان  توانمنـدی 
علمـی پاسـخگو ایـن محیـط هنگامـی تأثیرگـذار اسـت کـه 
زمینـه ایجـاد تجربـه کشـاورزی و دسترسـی دانشـجویان به 
فناوری هـای روز جهـان را در دانشـجویان فراهم کند، محیط 
دانشـگاه بـه گونـه ای باشـد کـه پـرورش دهنـده فرهنـگ 
ضمـن  اسـت  الزم  مدرسـان  همچنیـن  باشـد،  کارآفرینـی 
آشـنایی بـا مهارت هـای عملـی مرتبـط بـا کشـاورزی، بـاور 
بـه کارهـای عملـی و کارآفرینی داشـته باشـند. بررسـی های 
یزدانـی و همـکاران)1397( نیـز در این زمینه نشـان داد که 
محیـط آموزشـی و یادگیـری دانشـجویان عامـل مهمـی در 
تقویت تواتمندی شـغلی آنان اسـت که بسـیار بایسـتی مورد 

توجـه قـرار گیرد. 
عامـل فـردی بـا 14 نشـانگر نیـز از نظـر هیئـت علمـی 
در تقویـت توانمنـدی دانشـجویان کشـاورزی مهم می باشـد 
کـه الزم اسـت بیش تـر بـه آن توجـه شـود، از نظـر هیئـت 
علمـی خـود دانشـجو یـک رکـن اصلـی و مهـم اسـت کـه 
از نظـر  توانمندسـازی خویـش کمـک کنـد،  بـه  می توانـد 
پاسـخگویان الزم اسـت دانشـجو از آغـاز بـا عالقـه رشـته را 
انتخـاب کنـد و بـا توجـه بـه اینکه امـکان اشـتغال در بخش 
دولتی برای دانشـجویان کشـاورزی پایین اسـت الزم است از 
آغـاز هـدف خویـش از تحصیل را مشـخص و بـا هدف خاص 
و مشـخصی رشـته کشـاورزی را انتخـاب نماینـد، در دوران 
دانشـجویی نیـز برخـی اقدام هـا می توانـد در توانمندسـازی 

دانشـجویان تأثیرگـذار باشـد از جملـه شـرکت در کارگاه هـا 
از واحدهـای موفـق، عضویـت در  بازدیـد  و گردهمایی هـا، 
تعاونی  هـا، شـرکت های دانش بنیـان و فعالیت هـای گروهـی 
نیـز ضمـن تقویت مهارت های ارتباطی و مشـارکتی دانشـجو 
سـبب افزایـش اعتمادبـه نفس، خالقیـت و نـوآوری و فراهم 
شـدن زمینـه کارآفرینـی می شـود، هم سـو بـا نتیجـه ایـن 
قاسـمی  و  همـکاران)1397(  و  زاللـی  پژوهـش  از  بخـش 
و همـکاران )1393( نیـز تقویـت مهارت هـای فـردی را در 
توانمنـدی دانشـجویان بـرای ورود به بـازار کار مهم می دانند 
کـه الزم اسـت مـورد توجه قرار گیـرد. دولـت و حمایت های 
بخـش دولتـی نیـز از دانشـجویان کشـاورزی از نظـر هیئـت 
کشـاورزی  دانشـجویان  توانمندسـازی  در  می توانـد  علمـی 
مؤثـر باشـد، بـا توجه بـه اینکه در بخش کشـاورزی بسـترها 
و  دارد  وجـود  کارآفرینـی  و  خوداشـتغالی  زمینه هـای  و 
راه انـدازی کسـب و کارهـا در این زمینه نیاز به سـرمایه دارد 
نـگاه ویـژه دولـت بـه ایـن بخـش الزم و ضـروری می باشـد، 
ارزان  پرداخـت تسـهیالت  ارائـه تسـهیالت الزم،  از جملـه 
قیمـت، ارائـه تسـهیالت خـاص و ویـژه بـه دانشـجویان و 
دانش آموختـگان و همچنیـن حمایـت از نظـر و دیدگاه هـای 
بررسـی های  زمینـه  ایـن  در  کشـاورزی.  زمینـه  در  برتـر 
قلی پـور و همـکاران)2009( و قاسـمی و همـکاران)1393( 
نیـز بـر عوامـل اقتصـادی و حمایت هـای اقتصادی بـه عنوان 

عامـل مؤثـر بـر توانمنـدی تأکیـد دارند. 
پـس از شناسـایی نشـانگرها و طراحـی پرسشـنامه بـه 
منظـور تأییـد عامل هـای شناسـایی شـده و اعتبارسـنجی 
الگـو، پرسشـنامه در بین دانشـجویان کشـاورزی بـرای تأیید 
و اعتبـار سـنجی قـرار گرفـت، محاسـبه ی بارهـای عاملـی 
مربـوط بـه گویه هـای مختلـف نشـان دهنـده مناسـب بودن 
آن هـا بـرای طراحـی الگـو و تأثیرگـذاری مثبـت آن هـا بـر 
توانمندسـازی دانشـجویان بـرای ورود بـه بازار کار می باشـد. 
بـه عبارتـی می توان چنیـن اظهار داشـت که اعضـای هیئت 
بـه  را  مختلـف  عامل هـای  بـه  مربـوط  گویه هـای  علمـی 
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درسـتی بیـان کرده انـد. پـس از مشـخص شـدن و بررسـی 
بارهـای عاملـی، ضریب هـای مسـیر مربـوط بـه متغیرهـای 
مکنـون بررسـی شـدند. یافته هـای ایـن بخـش نشـان داد 
و  آموزشـی  کارآفرینـی،  عامـل  هفـت  تأثیـر  میـزان  کـه 
پژوهشـی، روانشـناختی، نهادی، محیطی، فـردی و دولتی بر 
توانمندسـازی دانشـجویان برای ورود به بازار کار بیش از 90 
درصـد می باشـد. این بدان معناسـت که  بیـش از 90 درصد 
واریانـس توانمندسـازی دانشـجویان کشـاورزی را ایـن هفت 
عامـل تبییـن کرده انـد، لـذا الزم اسـت بـرای توانمندسـازی 

دانشـجویان کشـاورزی بـرای ورود بـه بـازار کار و اشـتغال  
همچنیـن کاهش نـرخ بیـکاری دانش آموختـگان این بخش، 
عامل هـا و نشـانگرهای شناسـایی شـده بـه صـورت دقیـق و 
کامـل از سـوی برنامه ریـزان مـورد توجـه قـرار گیـرد که در 
صـورت کاهش میـزان بیکاری، عالقه دانشـجویان نسـبت به 
رشـته افزایـش خواهـد یافـت و از سـویی با انگیزه و پشـتکار 
باالتـری بـه تحصبـل می پردازنـد که خـود عامل مؤثـری در 

موفقیـت آنـان خواهـد بود.
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Abs tract

High unemployment of agricultural graduates is one of the main concerns of Iran’s higher education sys tem, 

which can reduce the motivation of Agricultural s tudents to be educated. Therefore, this research eliminate con-

ducted to provide a pattern to empower Razi University agricultural s tudents to enter Iran’s market. with a Mixed 

(quantitative-qualitative) exploratory research design applied to conduct this research. Grounded theory for the 

quantitative part and cause-correlation method used to handle the quantitative part. The s tatis tical population of 

the qualitative part Consis ted of 108  agricultural faculty members at Razi University, Iran.By Interviewing 21 of 

them researcher achieved theoretical saturation threshold. In 2020-2021, there were 644 people, which according 

to Krejcie and Morgan table, 238 people were selected as a sample by proportional s tratified random sampling 

method. Data were collected through interviews in the qualitative section, which resulted in the design of a s tu-

dent empowerment mode. In the quantitative part, information was collected from s tudents through a ques tion-

naire that the content validity of the ques tionnaire was confirmed by opinion polls and convergent validity was 

confirmed by calculating CR = 0.82 and AVE = 0.77. The reliability of the ques tionnaire was determined using R 

software and the sequential theta coefficient was calculated for different parts of the ques tionnaire (Ө = 0.75-91) 

and the designed pattern was validated. Qualitative data analysis was performed through three s tages of open, 

axial and selective coding using Maxqda16 software. In the quantitative part, SPSSwin16 to inves tigate indi-

vidual characteris tic and the partial leas t squares method using smartpls3 software to evaluate the measurement 

model. S tructural and hypothesis tes ts were used.

The results of the research in the qualitative part resulted in the identification of 65 indicators in the form of 

seven categories of entrepreneurial, educational and research, psychological, ins titutional, environmental, indi-

vidual and governmental factors. The results of the quantitative part of the research showed that all 7 research 

hypotheses are approved.

Also, the value of multiple coefficients for s tructural equation is above 0.90, which shows that the exogenous 

independent variables related to empowerment have been able to explain more than 0.90 of the changes of the 

dependent variable. Due to the importance of empowering s tudents in the s tudy period to enter the job market 

and alignment of faculty members and s tudents comments on the components and indicators related to empow-

erment, the results of the research can be used to enhance s tudent's empowerment.

Index Terms: S tudent Empowerment, Entrepreneurship, Unemployment of Graduates, Razi University.
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