
 و همکاران غالمی الدین حسام 

83  

 
 نشریه کارآفرینی در کشاورزي

  1398بهار  ،اول، شماره ششمجلد 
http://jead.gau.ac.ir  

 83-100صفحات :    
DOI: 10.22069/jead.2020.18250.1422 

  

  هاي کشاورزيپذیري دانشجویان رشتههاي فوق برنامه بر اشتغالتأثیر فعالیت
  )دانشگاه تهران پردیس کشاورزي و منابع طبیعی :مورد مطالعه( 

  
  3و مهتاب پورآتشی 2، امیر علم بیگی*1حسام الدین غالمی

  ، تهرانموسسه آموزش و ترویج کشاورزي، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزياستادیار 1
  گروه ترویج و آموزش کشاورزي، دانشگاه تهران، تهران استادیار2

  گروه مطالعات تطبیقی در آموزش عالی، موسسه پژوهش و برنامه ریزي آموزش عالی، تهران استادیار3
  01/08/1399؛ تاریخ پذیرش: 20/05/1399تاریخ دریافت: 

  چکیده
پــذیري دانشـجویان یکــی از موضـوعات روز عرصــه پـژوهش و عمــل در آمـوزش عــالی اسـت. یکــی      اشـتغال 

ــتغال  ــت اش ــاي تقوی ــذیري از راهکاره ــت پ ــارکت در فعالی ــالی، مش ــوزش ع ــجویان در آم ــه  دانش ــوق برنام ــاي ف ه
پــذیري هــاي فــوق برنامــه بــر اشــتغالاســت. بــه همــین دلیــل هــدف اصــلی یــن پــژوهش بررســی تــأثیر فعالیــت 

ــتا   ــن راس ــود. در ای ــجویان ب ــان  دانش ــی در می ــه پیمایش ــکل از نمون ــته  190اي متش ــجویان رش ــر از دانش ــاي نف ه
ــاو  ــردیس کش ــاورزي در پ ــع     کش ــراي جم ــد. ب ــرا ش ــران اج ــگاه ته ــی دانش ــابع طبیع ــاآوري دادهرزي و من از  ه

استفاده شد که روایـی صـوري آن از طریـق پانـل متخصصـان؛ روایـی سـازه آن از طریـق روایـی همگـرا            پرسشنامه
ق هـاي فـو  و واگرا و پایایی از طریـق پایـایی ترکیبـی بررسـی و تأییـد شـد. نتـایج نشـان داد مشـارکت در فعالیـت          

 هـاي رشـته  دانشـجویان  پـذیري اشـتغال  واریـانس  از درصـد  46 پـذیري دارد و برنامه تأثیر مثبتـی بـر میـزان اشـتغال    
پـذیري در  بـا توجـه بـه فقـدان سـازوکارهاي مـدون بـراي پـرداختن بـه اشـتغال          بر اساس نتایج  و  کند.را تبیین می

قابـل طـرح و پیگیـري     توانـد  هـاي فـوق برنامـه مـی    پـذیري از طریـق فعالیـت   تقویت اشتغالبرنامه درسی دانشگاه، 
  باشد.

  

  پذیري، کشاورزي، آموزش عالی، آمادگی شغلی.فوق برنامه، مشارکت اجتماعی، اشتغال کلیدي: هايواژه
  

  1مقدمه
نفعـان  اقتصاد دانش موجب شده است که دایره ذي

پیش توسـعه و تنـوع   و مشتریان آموزش عالی بیش از 
ها، به آموزش عالی ). دولت1389پیدا کند (فراستخواه، 

                                                             
 gholami.ir@gmail.comنویسنده مسئول:  *

به عنوان ارتقا دهنده سرمایه انسانی و پـرورش دهنـده   
اشــتغال پــذیر، کــه بــراي اثربخشــی  آموختگــاندانــش

ــان   ــش بنی ــذیري در اقتصــاد دان ــت پ اقتصــادي و رقاب
بدین  ).Milner et al., 2016( نگرندضروري است؛ می

ها و سیاستگذاران نرخ اشتغال را با سطح دولت ،ترتیب
آموختگـان آمـوزش عـالی    مهارت و شایسـتگی دانـش  
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؛ به نقل از علم بیگی 2015دهند (ویلیامسون، ارتباط می
این امر سبب گردیده تا در ادبیات  ).1395و همکاران، 

ــر    ــیاري ب ــد بس ــتغال، تاکی ــوزه اش ــادهح ــازي آم و س
و توسعه شغلی آنـان در   آموختگاندانشپذیري اشتغال

 ,Pitan, 2016; Schlesinger and Daley( بازارکار شود

مهـم تـر از یـافتن    پذیري اشتغال . براین اساس،)2016
شغل بالفاصله پس از دانش آموختگی است. به عبارت 

پذیري اولین گام گذر بـه زنـدگی واقعـی    دیگر، اشتغال
 اسـت و نشـان دهنــده توانـایی افــراد بـراي مشــارکت    

   ).Kuzgun, 2012( باشداثربخش در جامعه می
اي جهـانی  مسـأله آموختگـان،  امروزه بیکاري دانش

رشد آمـوزش  . در ایران نیز )Pillai et al., 2012( است
 Abbasi( ايحرکت به سوي آموزش عالی تودهعالی و 

and Zamani-Miandashti, 2013 سـازي  کوچـک ) و
 آموختگـان دانـش دولت به عنوان مرکـز سـنتی جـذب    

)Hosseini et al., 2008(  ــاري ــزایش بیک ؛ باعــث اف
در 	بیش	و	بیکاري کم مسألهآموختگان شده است. دانش

شـود. بـا ایـن    مشاهده می	هاي دانشگاهیرشته	بسیاري
ــش   ــین دان ــاري در ب ــعیت بیک ــال، وض ــان ح آموختگ

رخـی  بها بیشتر اسـت.  کشاورزي نسبت به دیگر رشته
 آموختگـان دانـش نظران محققان علت بیکـاري  صاحب

هاي مورد نیـاز  ها و مهارتکشاورزي را نبود شایستگی
؛ بـه نقـل از   1383کننـد (موحـدي،   بازارکار ذکـر مـی  

). ماهیـت پیچیـده بخـش    1389موحدي و همکـاران،  
هـــاي ر فعالیـــتکشـــاورزي و گســـتردگی بســـیار د

اي بـودن و زمینـه خـاص    رشتهکشاورزي، همچون بین
کنـد کـه   رهنگی، اجتماعی و سیاسـی آن ایجـاب مـی   ف

هاي پویـا و منتقدانـه   آموختگان آن، داراي قابلیتدانش
حجـازي  لی در رویارویی با مسائل باشند (فکري و عم

ــاران،  ــه1397و همک ــر). ب ــارت دیگ ــجویان  ،عب دانش
رپیچیـدگی  ) اَب2000بارنـت (  کشاورزي باید براي آنچه

پیچیدگی با چهـار ویژگـی   برنامیده است؛ آماده شوند. اَ

پذیري، عـدم قطعیـت و غیرقابـل    پذیري، چالشرقابت
  شود.    بینی بودن شناخته میپیش

دانشگاه مسئول تربیت نیروي انسـانی متخصـص و   
ماهر به عنوان مهمترین سرمایه جامعه اسـت (صـالحی   

). 1396؛ به نقل از سـامیان و همکـاران،   1385عمران، 
ه مؤسسـات آمـوزش عـالی زیـر     این در حالی است ک

انتقادات شدید از جانب کارفرمایان هستند، مبنی بر این 
 آموختگـان دانـش که به اندازه کافی براي آمـاده کـردن   

 ,Chan and Fong(کننـد  براي دنیاي کار تـالش نمـی  

). به عبـارت دیگـر، کارفرمایـان بـر ایـن عقیـده       2018
هـاي  فاقد مهارت و قابلیـت  آموختگاندانشهستند که 

 Akinrinmade and( هسـتند پـذیري  اشـتغال  ضروري

Ayeni, 2017; Tran, 2017( با توجه به این که توانایی .
از طریق کلیه تجـارب دوران   آموختگاندانشو کیفیت 

ات آموزش عالی توسعه و مؤسس تحصیل در دانشگاه و
؛ نقـش قابـل توجـه    )Kuzgun, 2012( یابـد مـی  ارتقـا 

ــگاه و ــ دانشــ ــرورش  مؤسســ ــوزش در پــ ات آمــ
پذیري بیش از ي اشتغالهاداراي قابلیت آموختگاندانش

یکی از اهداف توان گفت میشود و لذا، میپیش نمایان 
ي دانشـگاهی، پـرورش دانشـجویان    هـا بنیادین برنامـه 

ــه   ــراي ورود ب ــافی ب ــش و مهــارت الزم و ک داراي دان
به ایـن  آمیز یتموفقعرصه اشتغال است. براي دستیابی 

و مؤسسات آموزشـی از دو رویکـرد    هاهدف، دانشگاه
ــره  ــارتمــیاصــلی به ــدن مه ــد: اول، گنجان ــابرن  يه

در برنامه درسی است و شـامل مـواردي   پذیري اشتغال
ي گروهــی، جلســات هــاهمچــون ســخنرانی، فعالیــت

پرسش و پاسخ، و برگزاري سمینار بـا تاکیـد بـر حـل     
یی هـا است. رویکرد دیگر، فراهم کردن فعالیـت  مسأله

ي درس معمول و مبتنی بر تدریس و هاخارج از کالس
ــه عبــارت دیگــر، فــراهم کــردن   یــادگیري اســت؛ و ب

 ,.Ramesh et al( باشـد ي فـوق برنامـه مـی   هـا فعالیت

هاي فوق برنامه بـه عنـوان   گیري از فعالیت. بهره)2014
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ـ  ازار کـار و نشـان دادن   راهبردي براي ایجاد تمایز در ب
هایی که نشان دادن آنها در رزومه ایشـان بـه   صالحیت

نحو دیگري ممکـن نیسـت از سـوي دانشـجویان نیـز      
) بـا  Roulin and Bangerter, 2013شـود ( پیگیري می

این که برنامـه درسـی حجـم مشخصـی دارد؛      توجه به
هاي شغلی از این طریق تا حدي به پرداختن به مهارت

ستن از موضوعات تخصصی است. پـرداختن  معناي کا
هاي فـوق برنامـه   هاي شغلی از طریق فعالیتبه مهارت

ــائل و    ــري دارد و مس ــادین کمت ــرات بنی ــه تغیی ــاز ب نی
هاي مرتبط با آموزش و برنامه درسـی آن کمتـر   چالش

). برخــی تحقیقــات نیــز نشــانگر Tran, 2017اسـت ( 
پــذیري هـاي فــوق برنامـه در اشــتغال  اهمیـت فعالیــت 

  Pinto and Ramalheiraدانشجویان است. در این زمینه 
(معدل  ) نشان دادند ترکیبی از موفقیت تحصیلی2017(

تواند میي فوق برنامه هاو شرکت در فعالیت تحصیلی)
 تگـان آموخدانـش ویژگی با ارزشی بـراي ورود آسـان   

هـاي فـوق   فعالیـت رشته بازرگانی به بازار کـار باشـد.   
یابد کـه درنظـر داشـته    برنامه وقتی اهمیت بیشتري می

باشیم برخی از مدرسـان دانشـگاهی نسـبت گنجانـدن     
پـذیري در برنامـه درسـی بـدبین     مباحثی مانند اشـتغال 

بازار کار از نظـر   برايدانشجویان سازي آمادهو هستند 
ارزش کردن آموزش عالی معناي کم ن بهبرخی از استادا

). Jackson, 2014a; Chan and Fong, 2018اسـت ( 
وکارهاي این، در کشور ما مسـأله فقـدان سـاز   عالوه بر 

ها براي پـرداختن  مناسب رسمی و مشخص در دانشگاه
ــازار  ــراي ب ــادگی دانشــجویان ب ــه آم ــاپور و  ب ــار (آق ک

ــاران،  ــی1393همک ــث م ــاي  ) باع ــه راهبرده ــود ک ش
ــد فعالیــت ــی  جــایگزین مانن ــه اهمیت ــوق برنام هــاي ف

    دوچندان پیدا کنند.
با توجه به انتظاري که از آموزش عالی در پـرورش  
نیروي انسانی متخصص و ماهر وجود دارد و نظـر بـه   

ــه طــور اعــم و اهمیــت اشــتغال پــذیري دانشــجویان ب
پذیري دانشجویان کشـاورزي بـه طـور اخـص،     اشتغال

دانشـجویان از  پـذیري  اشـتغال  بـر بررسی عوامل موثر 
ي هااهمیت بسزایی برخوردار است. از آنجا که فعالیت

ات مؤسسـ  هايها و برنامهفوق برنامه، از جمله فعالیت
هایی سـبب  شوند و چنین فعالیتمیآموزشی محسوب 

 شود دانشجویان با مسایل دنیاي واقعی درگیر شوندمی
)Nghia, 2017( ی تـاثیر  ؛ هدف پژوهش حاضر، بررسـ

دانشـجویان  پـذیري  اشـتغال  هاي فوق برنامه برفعالیت
  است.

  
  مبانی نظري و پیشینه

هــایی کــه در زمینــه اشــتغال بیــان یکــی از مفهــوم
پـذیري  اشـتغال  مفهـوم اسـت.  پـذیري  اشتغال شود،می

مفهوم جدیدي نیست و پیشینه تـاریخی آن بـه حـدود    
 McQuaid and( گـردد مـی صـد سـال قبـل بـر     یـک 

Lindsay, 2005(. مفهومی پیچیده است، پذیري اشتغال
هـاي مختلـف شـامل کارفرمایـان،     چرا کـه از دیـدگاه  

ات آمـوزش عـالی قابـل تعریـف و     مؤسس دانشجویان،
-تعریـف . براین اساس، )Tymon, 2013( بررسی است

ارایـه شـده اسـت؛ از    پـذیري  اشـتغال  هاي مختلفی از
را بـه معنـاي   پذیري اشتغال )Asonitou )2015جمله، 

یی تعریف کرده که در آغـاز  هادانش، مهارت و نگرش
کند تا نقش موثري در بازارکار ایفا کار به فرد کمک می

ــد. ــتغال )Ogwo )2010 کن ــذیري اش ــوان  پ ــه عن را ب
صالحیت کسب شـغل بـا ارزش، ابقـا در شـغل، و در     

 Holmes صورت نیاز، یافتن شغل جدید تعریف کردند.
دانـد کـه بـا    مـی  را هویت افرادپذیري اشتغال )2013(

گیرد. از نظر می ي واقعی فرد از بازارکار شکلهاتجربه
Hawkins )1992   ،1395؛ بـــه نقـــل از انتظـــاري،( 

هـا و  به معنی دسـتیابی فـرد بـه مهـارت    پذیري اشتغال
هاي مورد نیاز براي دستیابی به یک شغل و وارد قابلیت

در بسـتر آمـوزش عـالی،     شدن به یـک حرفـه اسـت.   
پذیري با دو رویکرد عمده قابل تعریـف اسـت:   اشتغال

پذیري به معنـی احـراز شـغل و دیگـري،     یکی، اشتغال
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یی بـراي  هـا پـذیري بـه عنـوان توسـعه ویژگـی     اشتغال
  ).1397(غالمی و کریمی،  آموختگاندانشاستخدام 

ــورکلی،  ــتغالبط ــیعی از  اش ــه وس ــه دامن ــذیري ب پ
یی که متقاضـیان شـغل را بـه    هاو مشخصه هاصالحیت

ــا  ــغل توان ــظ ش ــب و حف ــی کس ــاره داردم ــازد؛ اش  س
)UNESCO, 2012:8(   علیرغم وجود تعـاریف متعـدد .

پذیري، چندبعـدي بـودن ایـن مفهـوم     در زمینه اشتغال
 ,Pinto and Ramalheiraاغلب پذیرفته شـده اسـت (  

 هـایی را بـراي  ). به همین دلیل صاحبنظران، مدل2017
پذیري ارایه داده اند که از آن جمله مـدل  اشتغالمفهوم 

  Sewell andDacre Poolارایه شـده توسـط    1کریرادج
هاي رسد در بین انواع مدلبه نظر می باشد. می )2007(

 ,.Small et alتر باشد (ارائه شده این مدل از همه جامع

اي طراحی شده است که ضمن گونه). این مدل به2018
قابل  انیو هم دانشجو محققان يهم برا عملیاتی بودن،

 Dacre Pool and Sewell, 2017; Small et( فهم است

al., 2018.(  گیـري  به همین دلیل این مدل مبناي انـدازه
پذیري در این پژوهش قرار گرفـت. ایـن مـدل    اشتغال

عبارتنـد از: دانـش و مهـارت     شامل پنج بعد است کـه 
ومی؛ هوش هیجـانی؛ تجربـه   هاي عمتخصصی؛ مهارت

 Dacre Pool( کار و زندگی و یادگیري توسعه شـغلی 

and Sewell, 2007( .   ابعاد مدل در ادامه تشـریح شـده
است: (الف) دانش و مهـارت تخصصـی، ایـن بعـد از     

هاي مهم ورود ابعاد کلیدي مدل است؛ چرا که از انگیزه
اي به آموزش عالی تحصیل و مطالعـه عمیـق در رشـته   

هـاي  خاص، کسب مدرك تحصیلی، کسب صـالحیت 
باالتر و در نهایت، اشتغال در شغل بهتر و مورد عالقـه  

). (ب) Dacre Pool and Sewell, 2007(اســـت 
هـایی اسـت کـه    هاي عمومی، عبارت از مهارتمهارت

هاي مختلف، همچون اي از حوزپتانسیل انتقال به دامنه
 Bennett et( تآموزش عالی و یا محیط کار، را داراس

al., 1999( .Pedagogy for Employability Group 

                                                             
1- CareerEDGE 

هاي عمومی را بـه صـورت   ) فهرستی از مهارت2004(
پذیري؛ تمایل بـه  زیر ارایه داده است: خالقیت؛ انعطاف

یادگیري؛ استقالل و توانایی کار مسـتقل؛ کـار تیمـی و    
گروهـی؛ توانــایی مــدیریت دیگـران؛ توانــایی کــار در   

فشــار؛ ارتباطــات شــفاهی خــوب؛ ارتباطــات شــرایط 
ــان؛    ــدیریت زم ــر؛ م ــت نظ ــبات؛ دق نوشــتاري؛ محاس

ریـزي،  گیري؛ توانایی برنامـه پذیري و تصمیممسئولیت
گیــري از همــاهنگی و ســازماندهی؛ توانــایی بهــره   

هـاي عمـومی کـه در    هاي نو. از جمله مهـارت فناوري
از:  مطالعات مختلف بررسی و بیان شده است؛ عبارتند

 ,.Galloway, 2005; Man et al( خالقیـت و نـوآوري  

2002; IUA, 2014(  توانایی کـار تیمـی ، )Galloway, 

2005; IUA, 2014; Pouratashi and Zamani, 2019( ،
 ,.Man et al( هاي ارتبـاط کالمـی و نوشـتاري   مهارت

2002; Barret, 2002; IUA, 2014(گیــري ، تصــمیم
. (ج) )Man et al., 2002; Barret, 2002( اثـربخش 

هوش هیجانی به معناي ظرفیـت شـناخت احساسـات    
خود و دیگران، براي ایجاد انگیزش در خود و مدیریت 
احساسات شخصی در رابطه با دیگران اسـت. تقویـت   

هاي شغلی مبتنی بر سروکار این بعد به افزایش فرصت
 ,Dacre Pool and Sewellانجامـد ( داشتن با مردم مـی 

رتقاي هـوش هیجـانی نتیجـه مطلـوب بـراي      ). ا2007
 ,Jaeger( دانشــجویان، کارفرمایــان و کارکنــان اســت

ها به . (د) تجربه کار و زندگی، بسیاري پژوهش)2003
تجربه کاري به عنوان موضوع مهمی اشاره دارند و بیان 

دارند کـه کارفرمایـان بـراي تجـارب کـاري ارزش      می
آموختگانی که تجربه کـاري  زیادي قایل هستند و دانش

داشته باشند؛ امید بیشتري براي استخدام دارند. مطـابق  
ــا  )، Pedagogy for Employability Group )2004ب

آموختگـانی کـه   احتمال اشتغال و موفقیت شغلی دانش
آموختگـان  داراي تجربه کاري هستند نسبت بـه دانـش  

بدون تجربه کـاري بسـیار بیشـتر اسـت. (ه) یـادگیري      
آگـاهی بیشـتر،   وسعه شغلی بـه دانشـجویان در خـود   ت

هاي تر عالیق شغلی، و شناسایی فرصتشناخت عمیق



 و همکاران غالمی الدین حسام 

87  

شـود تصـمیمات   کنـد و باعـث مـی   بازارکار کمک می
آینده خود بگیرند. براي آن  اي درباره شغلاندیشمندانه

آموختگان فرصت و شانس بهتري براي حفـظ  که دانش
ــا داشــته باشــند، ضــرو ارتقــاي شــغلی  وري اســت ت

 Dacre( هایی در حوزه یادگیري شغلی فراگیرندآموزش

Pool and Sewell, 2007 (   در بسیاري از مطالعـاتی کـه
 پذیري صـورت گرفتـه اسـت، بـه نقـش     اشتغالحوزه 
هاي آموزشی رسمی و ات آموزش عالی و برنامهمؤسس

پـذیري اشـاره   اشتغالهاي غیر رسمی در توسعه قابلیت
 ) بیـان داشـتند،   1393و همکـاران (  شده است. آقـاپور 

 آینده براي ايبرنامه تحصیلی هايسرفصل در هاانشگاهد
مطالعات همچنـین   .اندنگرفته نظر دانشجویان در شغلی

ي بـراي ارتقـاي   هانشان داده است که از جمله فعالیت
پذیري دانشـجویان عبارتسـت از: فـراهم کـردن     اشتغال
و اجراي هدفمند و  ي شغلی براي دانشجویانهافرصت

؛  1395مناسب طرح کارآموزي (پرهیزکار و پورآتشـی،  
ي فـوق  هـا ) و فـراهم کـردن فعالیـت   1397پورآتشی، 

. )Scarinci and Pearce, 2012; Nghia, 2017( برنامـه 
شود از جملـه عـواملی کـه در    همانطور که مشاهده می

هـاي  پذیري مطرح شده است، فعالیـت اشتغالارتباط با 
 ییهـا فعالیـت  برنامه هاي فوقبرنامه است. فعالیتفوق 

 انجـام  آمـوزش  رسـمی  چـارچوب  از خـارج  است که
و  اختیـاري  ايگونه به فعالیتها آن در مشارکت و شودمی

اي کـه بـراي   دامنـه  .)1392اسـت (نـادري،    داوطلبانـه 
شود، از محیط می ي فوق برنامه در نظر گرفتههافعالیت

شـود  می یرون از آنها را شاملمراکز آموزشی با فضاي ب
مفهـوم  ). به عبـارت دیگـر،   1396(باقري و حمزه ئی، 

هـاي خـارج از   فوق برنامه با مفاهیم دیگر مانند فعالیت
مدرسه، آموزش در فضاي باز، برنامـه مکمـل درسـی،    

سازي در ارتبـاط بـوده و در   اجتماعی کردن و یکپارچه
برخـی مــوارد بــا آنهــا همســویی دارد (امــام جمعــه و  

ي فوق برنامه در برگیرنـده  هافعالیت). 1392همکاران، 
ي و رویدادهاي اجتماعی و ساختارمندي کـه  هافعالیت

توانند به آن بپیوندند اسـت، کـه ممکـن    می دانشجویان

. و است با رشته تحصیلی مرتبط یا غیـر مـرتبط باشـد   
ي عقالنی یا اجتماعی است هاهدف آن، توسعه مهارت

که براي موفقیت در بـازار کـار الزم اسـت. عـالوه بـر      
 ي ورزشـی، هنـري،  هـا ي سیاسـی، فعالیـت  هـا سازمان

ي فرهنگی، مـذهبی و  هارویدادهاي داوطلبانه و انجمن
ي فـوق برنامـه   هاترین فعالیتاجتماعی از جمله مرتبط

 ). Pinto and Ramalheira, 2017هستند (
نشان داد اغلـب انـواع    همکارانپژوهش کالرك و 

تواند منجر به توسعه بیشـتر  ي فوق برنامه میهافعالیت
هـاي فـوق   پذیري شود. همه فعالیتهاي اشتغالمهارت

ها مؤثر نیستند. برنامه به صورت یکسان بر همه مهارت
همچنین این که دانشجویان چه کاري در یـک فعالیـت   

دهند و چگونگی ارائه خصوص انجام میبرنامه بهفوق 
تر از این است کـه در چـه   آن به استخدام کنندگان مهم

 ,.Clark et alاي شـرکت کننـد (  فعالیـت فـوق برنامـه   

) در پژوهشــی بیــان 2017(آکینرنمــاد و آینــی ). 2015
ي هـا داشتند، از دیدگاه کارفرمایان مشارکت در فعالیت

پـذیري  اشـتغال امـل مهمـی در   فوق برنامه به عنـوان ع 
) نیـز در  2017(نگیـا   شـود. می مطرح آموختگاندانش

هــاي فــوق برنامــه ســبب پژوهشــی دریافــت، فعالیــت
 شود دانشجویان با مسایل دنیاي واقعی درگیر شوند.می

) در مطالعـه خـود بـه ایــن    2014( رامـش و همکـاران  
پـذیري  اشتغالي هاموضوع پرداختند که چگونه مهارت

ي فوق برنامه هاجویان از طریق فراهم کردن برنامهدانش
محققــان دریافتنـد کــه   تــوان ارتقـا داد. مناسـب را مـی  
پـذیري  اشـتغال ها تاثیر قابل توجهی بـر  اینگونه فعالیت

ــش ــاندان ــوي    آموختگ ــی از س ــازخورد مثبت دارد و ب
ي فوق برنامه دریافـت شـده   هادانشجویان براي فعالیت

) در مطالعــه خــود  2014( الوو و همکــاران اســت.
هاي فوق برنامه ی که از فعالیتآموختگاندانشدریافتند، 

ي ارتباطـات  هـا مند شده بودند خود را در مهـارت بهره
 عمومی، رهبري و خالقیـت در سـطح بـاالیی ارزیـابی    

بیـان داشـتند،    ايه) در مطالعـ 2007(تچیبزو  کردند.می
ابزاري مفید  ي فوق برنامه راها، فعالیتآموختگاندانش
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مارش  دانند. می پذیرياشتغالي هابراي توسعه مهارت
ي فـوق  هـا ) در پژوهشی بیان داشـت، فعالیـت  1992(

پذیري و سازگاري اجتماعی برنامه در افزایش مسئولیت
  فراگیران تاثیرگذار است. 

تن از کارکنان شاغل  349در پژوهشی در پرتغال از 
ظـر عملکـرد   خواستند هشـت رزومـه فرضـی کـه از ن    

هاي فوق برنامـه و  تحصیلی (معدل)، فعالیت در فعالیت
پـذیري بررسـی   اشـتغال  جنسیت متفاوت بودند از نظر

کنند. نتایج نشان داد عملکرد تحصـیلی بـاال همـراه بـا     
 کسـب هـاي فـوق برنامـه منجـر بـه      شرکت در فعالیت

پـذیري شـد. در حـالی کـه     ارزیابی باال از نظر اشـتغال 
برنامـه همـراه بـا عملکـرد     هاي فوقشرکت در فعالیت

تحصیلی نه چندان خوب، ارزیابی پایینی از نظر مناسب 
بودن براي شغل دریافت کردند اما نمرات باالیی از نظر 

هـاي  سارماندهی شخصی و مـدیریت زمـان و مهـارت   
. نتـایج نشـان دهنـده اهمیـت     یادگیري دریافت کردنـد 

هاي فوق برنامه براي عملکرد تحصیلی همراه با فعالیت
براي ورود آسان بـه بـازار   رسیدن به رویکردي متمایز 

ر پژوهشی د. (Pinto and Ramalheira, 2017) کار بود
هاي کارکنان شاغل خواستند رزومهاز مشابهی در چین 

هـاي  فعالیـت  فرضی را ارزیابی کنند، نتـایج نشـان داد،  
فوق برنامه به تنهایی یـا همـراه بـا عملکـرد تحصـیلی      

ــره  ــدل) نم ــارت  (مع ــر مه ــاالتري از نظ ــاي ب ــاي ه ه
 .پذیري و مناسبت بـراي شـغل دریافـت کردنـد    اشتغال

همچنین نتایج نشان دهنده تمایـل ارزیابـان نسـبت بـه     

رکت متقاضیان داراي عملکرد تحصیلی باال همراه با شـ 
 ,Pinto and He)( دفـوق برنامـه بـو   هـاي  در فعالیـت 

2018(.  
) در پژوهش خـود تـاثیر   1396ئی (باقري و حمزه

ي فوق برنامه دانشجویان بر گرایش به تفکـر  هافعالیت
حاکی از آن  هارا مطالعه کرد. یافته مسألهانتقادي و حل 

ي حـل  هابود که بین گرایش به تفکر انتقادي و مهارت
ي فـوق برنامـه   هـا دانشجویانی که داراي فعالیت مسأله

هسـتند   هـا هستند و دانشجویانی که فاقد ایـن فعالیـت  
ي فـوق  هـا اختالف معنی داري وجـود دارد و فعالیـت  

  .شودمی برنامه منجر به افزایش دو متغیر ذکر شده
بنـدي از مطالعـه ادبیـات و پیشـینه پژوهشـی      جمع

بـیش از پـیش    پذیري راصورت گرفته، اهمیت اشتغال
توان چنین گفت که امـروزه، تنهـا   سازد و مینمایان می

داشتن مدرك تحصیلی آموزش عالی براي کسب شغل 
و ارتقاي شغلی کافی نیست و الزم اسـت بـه پـرورش    

پـذیري بـیش از پـیش    اشـتغال ي هاو قابلیت هامهارت
ي فـوق  هاتوجه نمود که در این مسیر، توجه به فعالیت

اهمیت است. با توجـه بـه اینکـه پیشـینه     برنامه شایان 
ي هـا پژوهشی، شواهدي مبنی بر مطالعه تـاثیر فعالیـت  

پذیري دانشـجویان کشـاورزي را   اشتغالفوق برنامه بر 
نشان داد؛ این مطالعه به ایـن موضـوع پرداختـه اسـت.     

) ارایـه شـده   1چارچوب مفهومی پـژوهش در شـکل (  
 است.

 
 

  
  

  چارچوب مفهومی پژوهش -1شکل 

 برنامهفوق هايفعالیت
سیاسی 
ورزشی 
اجتماعی 

علمی 

پذیري اشتغال  دانش و مهارت تخصصی 

 هوش هیجانی

هاي عمومیمهارت  

 یادگیري توسعۀ شغلی

 تجربه کار و زندگی 
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  هامواد و روش
هـاي  این پژوهش به لحاظ هدف، از نـوع پـژوهش  

ارتباطی انجام گرفتـه   -کاربردي است که به روش علّی
 -هــاي مــاتریس کوواریــانساســت و از انــواع تحلیــل

شـود. جامعـه آمـاري پـژوهش     واریانس محسوب مـی 
هاي رشتهشامل دانشجویان سال سوم و آخر کارشناسی 

کشاورزي پردیس کشاورزي و منـابع طبیعـی دانشـگاه    
ــوزش   ــار اداره آم ــاس آم ــر اس ــه ب ــت ک ــران اس و  ته

نفـر بودنـد. بـا     ،715تحصیالت تکمیلی ایـن پـردیس   
نفـر از آنـان بـه روش     190استفاده از فرمول کوکران، 

ــا انتســاب متناســب گیــري تصــادفی طبقــهنمونــه اي ب
مطالعه انتخاب شدند.  (متناسب با رشته تحصیلی) براي

اي متشکل از سه بخـش  ابزار اصلی پژوهش، پرسشنامه
پـذیري و  هـاي اشـتغال  هاي فردي، مؤلفهشامل ویژگی

هاي فوق برنامه بود. متغیر مستقل پژوهش یعنی فعالیت
. متغیـر  سـنجیده شـد  گویه  6هاي فوق برنامه با فعالیت

براي پذیري دانشجویان بود که وابستۀ پژوهش، اشتغال
 ,Dacre Pool and Sewell( سنجش آن از مدل مفهومی

هاي فوق برنامه و متغیرهاي فعالیت استفاده شد. )2007
 :مخـالفم  کامالً پذیري به کمک طیف لیکرت (ازاشتغال

 و به صورت خوداظهاري ) سنجیده5: موافقم کامالً تا 1
پذیري دانشـجویان در ایـن   اجزاي اصلی اشتغال شدند.

دانش و مهارت و  مدل چنان که توضیح داده شد؛ شامل
هـاي عمـومی،   مهـارت ، درك مربوط به رشته تحصیلی

تجربه (کار و زندگی)، یادگیري توسعۀ شغلی و هوش 
پذیري مـورد  گیري اشتغالهیجانی است که براي اندازه

اسـاس ایـن مـدل،    استفاده قرار گرفـت. همچنـین بـر    
)، در Sewell and Dacre Pool, 2015( پروفایلی توسط

گیــري بــراي انــدازه  2دانشــگاه النکشــایر مرکــزي  
هاي پذیري دانشجویان طراحی شده است. گویهاشتغال

پـذیري  گیري اشـتغال این پروفایل ترجمه و براي اندازه
  کار گرفته شد. به

                                                             
2- University of Central Lancashire 

ــق، از    ــنهادي تحقیـ ــدل پیشـ ــرآورد مـ ــراي بـ بـ
استفاده شـد.   PLS-SEM ، و روش SmartPLSافزارنرم

 SEM پیش بینی کننده-روش ذکر شده به رویکرد علی

دهـد قـدرت پـیش    می اشاره دارد، که به محققان اجازه
بینی مدل را ارزیابی کنند. به حداکثر رساندن پیش بینی 

اسـت   PLS-SEM هـدف اصـلی   ،ي وابسـته هـا سـازه 
)Sarstedt et al., 2017.( 2R مقدار واریانس توضیح  که

کنـد،  مـی  گیريرا اندازه زادرونداده شده در یک سازه 
در این تحقیق به عنوان معیار بررسی حـداکثر رسـاندن   

ــده اســ     ــه ش ــر گرفت ــانس در نظ ــیحات واری  تتوض
)Shmueli and Koppius, 2011(.  روش حـــداقل

اي براي برآورد و مربعات جزیی از فرآیندي دو مرحله
کند. عالوه بر این، با اسـتفاده  استفاده می تعیین ضرایب

از روش اطالعات محدود در حداقل مربعـات جزیـی،   
گیـري  اي براي جامعه و یـا مقیـاس انـدازه   هیچ فرضیه

هـاي  هایی مانند فـرض که فرضوجود ندارد. بدون این
اي بـراي  هاي اسمی، ترتیبی و فاصلهتوزیع و یا مقیاس

اسـتفاده  نتـایج کـار قابـل   متغیرها، وجود داشته باشـند،  
  باشد.می

عنـوان روشـی اسـتاندارد بـراي تحلیـل حـداقل       به
مربعات جزیی روایی و پایایی مقیـاس مـورد بررسـی    

و مدل سـاختاري   گیريقرار گرفت. کفایت مدل اندازه
مورد بررسی قرار گرفت. نخست با بـرآورد معیارهـاي   
روایی همگرا، روایی تشخیصی و پایایی بررسـی شـد.   
موارد موجود در هر متغیر باید انسجام داخلی باالیی را 
نشان دهند. در این راستا، به عنوان یـک روال معمـول،   

از ي تحقیق باید ضریب پایایی ترکیبی را باالتر هاسازه
توصیه شده به دست آورند. در مورد روایی  7/0آستانه 

و  )CFAي (همگـرا، معیارهـاي تحلیـل عـاملی تأییـد     
در نظر گرفتـه   )AVE( همیانگین واریانس استخراج شد

شد. روایی تشخیصی بـا دو معیـار ارزیـابی شـد. اول،     
براي هر سازه از ضرایب همبستگی با  AVE ریشه مربع

ي باقی مانـده بیشـتر بـود کـه بیـانگر برقـراري       هاسازه
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روایـی تشخیصـی   تأییـد  الرکـر و  -شرایط معیار فورنل
ي هااست. دوم، اعتبار تشخیصی با استفاده از همبستگی

ــک خصیصــه  ــار ت ــه –اي رابطــه معی ــد خصیص ي اچن
)HTMT(.ارزیابی شد ، HTMT   اسـت و   9/0کمتـر از

شخیصـی را  گیري روایـی ت دهد که مدل اندازهنشان می
  .)Henseler et al. 2015( تدست آورده اسهب

  
  هاي پژوهشیافته

مـورد   دانشـجویان  سـن  میـانگین : فـردي  هايویژگی
 5/53 و پاسخگویان پسر درصد 5/46بود.  9/21مطالعه 

درصد از پاسـخگویان   6/47 بودند. دختر درصد از آنان
درصـد از آنـان دانشـجوي     4/51دانشجوي سال سوم، 

از آنان دانشجوي سال پـنجم  درصد  1/1سال چهارم و 
پذیري براي دانشجویان بودند. میانگین نمره کل اشتغال

بـود.   508/0انحـراف معیـار    با 5از  45/3مورد مطالعه 
بـه   هاي فوق برنامـه وضعیت دانشجویان از نظر فعالیت

   .خالصه شده است 1در جدول  تفکیک جنسیت
شـود. بیشـترین   مـی  مشاهده 1چنان که در جدول 

فعالیت فـوق برنامـه دانشـجویان مـرتبط بـا مشـارکت       
ــه هــاي مختلــف دانشــگاه و عمــومی در اجــراي برنام

فوق برنامه مرتبط با فعالیت در انجمـن   فعالیتکمترین 
هـاي  اسالمی بـوده اسـت. همچنـین میـانگین فعالیـت     

بـود کـه زیـر     806/0با انحراف معیار  39/2برنامه فوق
  شود.فسیر میحد متوسط ت

  
  هاي فوق برنامه دانشجویان مورد مطالعهمیزان فعالیت -1جدول 
  انحراف معیار  اي*میانگین رتبه  جنسیت  متغیر

  هاي مختلف در دانشگاهیا همکاري در اجراي برنامه پذیرفتن مسئولیت و/
  237/1  3 مرد
  259/1  92/2  زن
  264/1  94/2  کل

ها یا مانند مؤسسات خیریه، سازمان  (NGOs)هاي مردم نهادفعالیت در سازمان
  مؤسسات مذهبی

  416/1  92/2  مرد
  251/1  30/2  زن
  357/1  58/2  کل

  هاي ورزشیفعالیت در تیم
  452/1  66/2  مرد
  267/1  31/2  زن
  362/1  49/2  کل

  هاي علمی دانشگاهفعالیت در انجمن
  458/1  61/2  مرد
  188/1  32/2  زن
  332/1  46/2  کل

  فعالیت در بسیج
  521/1  26/1  مرد
  984/0  64/1  زن
  294/1  94/1  کل

  اسالمی فعالیت در انجمن
  323/1  08/2  مرد
  950/0  69/1  زن
  169/1  88/1  کل

  برنامه فوق هايکل فعالیت
  844/0  59/2  مرد
  718/0  20/2  زن
  806/0  39/2  کل

  5از  ها* میانگین
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ــت ــر فعالی ــزان  بررســی اث ــر می ــه ب ــوق برنام هــاي ف
) مشـخص  2بـر اسـاس نتـایج جـدول (     :پـذیري اشتغال

داري در شود که نشانگرهاي هر سـازه بـه دلیـل معنـی    می
ــدازه  ــراي ان گیــري ســطح یــک درصــد از اهمیــت الزم ب

برخوردار هستند و لذا روایی سازه که براي بررسی دقـت  
گیـري  شـده بـراي انـدازه   و اهمیت نشـانگرهاي انتخـاب   

دهد که نشانگرها، ساختارهاي ها، انجام شد، نشان میسازه
گیري ابعاد مـورد مطالعـه در   مناسبی را جهت اندازهعاملی 

  آوردند.  مدل تحقیق فراهم می
عالوه بر روایـی سـازه کـه بـراي بررسـی اهمیـت       

ها به کار گیري سازهشده براي اندازهنشانگرهاي انتخاب
رود، روایی تشخیصی نیز در تحقیـق حاضـر مـورد    می

نهایت  نظر است به این معنا که نشانگرهاي هر سازه در
گیـري نسـبت بـه    تفکیک مناسـبی را بـه لحـاظ انـدازه    

تر هر هاي دیگر مدل فراهم آورند. به عبارت سادهسازه
گیـري کنـد و ترکیـب    نشانگر فقط سازه خود را اندازه

هـاي بـه خـوبی از    اي باشد که تمام سازهها به گونهآن
یکدیگر تفکیک شوند. این فرآینـد از دو طریـق قابـل    

ه هر دو روش در ایـن تحقیـق اسـتفاده    بررسی است ک
شــد. در راســتاي روش اول ابتــدا بــا کمــک شــاخص 

شده مشخص شد کـه تمـام   میانگین واریانس استخراج
ــانس     ــانگین واری ــه داراي می ــورد مطالع ــاي م متغیره

اسـت کـه مقـدار     5/0از  )، بـاالتر AVEشده (استخراج
  .مناسبی است

  
گیريمقادیر بار عاملی براي نشانگرهاي هر سازه در قالب مدل اندازه -2جدول 

 محتوا سازه
عالمت 
  در مدل

  tمقدار  بار عاملی

هاي فعالیت
 فوق برنامه

se8 819/0 هاي علمی دانشگاهداشتن فعالیت در انجمن  013/25  

 Se11 621/0 407/7 داشتن فعالیت در بسیج

ماننـد مؤسسـات خیریـه،     )NGO( هـاي مـردم نهـاد   داشتن فعالیـت در سـازمان  
 ها یا مؤسسات مذهبیسازمان

Se17 621/0 519/8 

 Se20 715/0 745/12 هاي مختلف در دانشگاهداشتن مسئولیت و یا همکاري در اجراي برنامه

هوش 
 هیجانی

 hh 1  813/0 165/20 کنم.توانم احساسات دیگران را به خوبی درك می

 hh 2  769/0 494/18  توانم احساسات خود را در یک موقعیت خاص بشناسم.می

 hh 3  777/0 035/18  توانایی مدیریت موثر احساسات خود را دارم.

 تجربه

 ta 7  754/0 013/25 ام.هاي کشاورزي کسب کردهتا کنون به حد کافی تجارب کاري در زمینه

 ta 8  766/0 110/17  ام.هاي غیر کشاورزي کسب کردهحد کافی تجارب کاري در زمینهتا کنون به 

 ta 9  890/0 000/17  توانم ارزش تجارب خود را براي کارفرماها توضیح دهم.می

دانش و 
مهارت 
  تخصصی

 da 10  787/0 775/21 من از عملکرد علمی خود در دانشگاه راضی هستم.

 da 11  821/0 880/25  راستاي آرزوهاي شغلی من است.عملکرد علمی من در 

 da 12  810/0 570/28  من دانش خوبی در زمینه کشاورزي عمومی (عالوه بر گرایش تخصصی خودم) دارم.

هاي مهارت
  عمومی

 mo 14  656/0 582/12 مطلب مهارت دارم (مثالً ارائه کالسی). من در ارائه

نوشتاري خود اطمینان کامل دارم. (مثل انواع نامه و هاي ارتباط من درباره مهارت
 mo 15  652/0 581/12  درخواست).

 mo 16  667/0 313/10  .من در یک گروه به خوبی می توانم با دیگران کار کنم (تمایل به کار گروهی/ تیمی)

 mo 18  692/0 095/13  من توانایی حل مسأله را دارم.

 mo 19  660/0 283/12  سازماندهی را در حد خوبی دارم.ریزي و هاي برنامهمهارت
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 mo 22  652/0 409/11  هاي خود را دارم.تصمیم آمادگی پذیرش مسئولیت

 mo 26  660/0 639/13  هاي جدید برخوردارم.من از توانایی کافی در خلق ایده

یادگیري 
توسعه 
  شغلی

 ya 1  670/0 629/66 دانم چه شغلی با شخصیت من تناسب بیشتري دارد.من می

 ya 3  651/0 205/14  ام، آگاهی و اطالعات کسب کنم.هاي مورد عالقهدانم چگونه درباره شغلمن می

 ya 4  667/0 292/13  ام.ریزي کردهمن براي آینده شغلی خود پس ازاتمام تحصیالتم برنامه

 ya 5  694/0 827/12  من، الزم است.دانم چه چیزهاي براي ایجاد امنیت شغلی در کار مورد نظر من می

 ya 6  707/0 575/12  هاي فنی و عملی را باید کسب نمایم.دانم براي آینده شغلی خود چه مهارتمن می

  
جهت بررسی پایایی سازه از شاخص پایایی ترکیبی 

شناسی مدل معادالت ساختاري از استفاده شد. در روش
شـود کـه   اسـتفاده مـی   Rhoضرایب پایایی ترکیبـی و  

بـراي هـر سـازه نشـان از پایـایی       6/0مقادیر باالتر از 
. )Nunnally and Bernstein., 1994( مناسـب آن دارد 

  ). 3(جدول 
  

  مقدار پایایی ترکیبی -3جدول 

  Rho6/0>شاخص   )CRپایایی ترکیبی (  سازه

 795/0 846/0 تجربه

 734/0 848/0 دانش و مهارت تخصصی

  669/0 790/0 هاي فوق برنامهفعالیت
  788/0 846/0 هاي عمومیمهارت

  693/0 829/0 هوش هیجانی
  707/0 810/0 توسعه شغلییادگیري و 

  
روش دوم براي بررسی روایی تشخیصی استفاده از 

میانگین واریانس استخراج شده است. بـراي   ریشه دوم
ایــن منظــور بایــد ریشــه دوم میــانگین واریــانس      

هاي دیگر با عاملهاي شده از سایر همبستگیاستخراج
). ایـن  2001(نوییت و هانکوك،  این سازه بیشتر باشد
) نشـان داده شـده اسـت. نتـایج     6موضوع در جدول (

دهد کـه نشـانگرهاي   بررسی روایی تشخیصی نشان می
هاي موجـود از روایـی   گیري سازهانتخابی جهت اندازه

تشخیصی الزم برخـوردار هسـتند، زیـرا کـه اوالً تمـام      
شده بـاالتر از  داراي مقدار واریانس استخراجهاي سازه

بودنــد و ثانیــاً ریشــه دوم میــانگین واریــانس      4/0
شده براي هر سازه که در قطر ماتریس جدول استخراج

هـاي سـایر   ) نشان داده شده است از تمام همبستگی6(

ها با آن عامل باالتر است. در ایـن معیـار کـه بـه     عامل
ست میزان رابطـه یـک   معروف ا 3روش فورنل و الرکر

سازه با نشـانگرهایش، در مقایسـه رابطـه آن سـازه بـا      
  گیرد. هاي دیگر مدل مورد ارزیابی قرار میسازه

این معیار براي روایی تشخیصی یـا همـان روایـی    
گیرد که میزان واگرا زمانی در سطح قابل قبولی قرار می

AVE  هر سازه بیشتر از واریانس اشتراکی بین آن سازه
هاي دیگر (مربع مقدار ضریب همبسـتگی بـین   سازهو 

ها) در مدل باشد. بـراي بررسـی عملیـاتی آن بـه     سازه
ها هاي بین سازه) مقادیر تمام همبستگی4مانند جدول (

شـود. در  هر سازه مقایسه می AVEبا مقدار ریشه دوم 
ها باشـد  صورتی که این مقدار باالتر از تمام همبستگی

                                                             
3  . Fornell and Larcker 
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ر تـأمین شـده اسـت کـه در تحقیـق      معیار فورنل و الک
ماتریس زیر این امکان فراهم شـده   بر اساس حاضر و

چند  –اي معیار تک خصیصه 4است. بر اساس جدول 
است و تأیید  9/0اي نیز داراي مقادیر کمتر از خصیصه

هـاي  کننده معیار فورنل و الکر است. مقـادیر شـاخص  
   ) و فاصـله ژئودسـیک  d-ULS( مربع فاصـله اقلیدسـی  

)d-G    بـه ترتیـب داراي مقـادیر (t   52/2و  58/3برابـر 
دار گـزارش  معنـی  01/0هسـتند کـه هـر دو در سـطح     

دهند تخمین مدل به شـکل کـارایی   اند و نشان میشده

نیـز برابـر    SRMRانجام شده اسـت. مقـدار شـاخص    
گیـري در  دهـد خطـاي انـدازه   بوده و نشان مـی  085/0

اشد. بعد از مشخص بماتریس همبستگی قابل قبول می
شدن وضعیت برازندگی مدل تحقیق و قابل قبول بودن 
آن به لحاظ آماري، بـا در نظـر گـرفتن نتـایج بررسـی      
روابط بین سازه مستقل و وابسته با اسـتفاده از ضـریب   

هاي دار اثرات بین سازهتوان به بررسی معنیمربوطه می
  ).1تحقیق پرداخت (شکل

  
  

  معیارهاي بررسی روایی تشخیصی -4جدول 

 تجربه پذیرياشتغال سازه
دانش و مهارت 

 تخصصی

هاي فعالیت
 فوق برنامه

هاي مهارت
 عمومی

هوش 
 هیجانی

یادگیري توسعه 
  شغلی

  معیار فورنل و الرکر
       000/1  پذیرياشتغال

      806/0 568/0 تجربه
دانش و مهارت 

 تخصصی
676/0 485/0 806/0     

    699/0 402/0 322/0 460/0 هاي فوق برنامهفعالیت
   663/0 371/0 412/0 236/0 834/0 هاي عمومیمهارت

  786/0 434/0 134/0 184/0 093/0 527/0 هوش هیجانی
  678/0  280/0  417/0  351/0  391/0 407/0 724/0  یادگیري توسعه شغلی

  ايچند خصیصه –اي معیار تک خصیصه
 ---  ---  ---  ---  ---   ---   ---   پذیرياشتغال

 ---  ---  ---  ---  ---  ---   639/0 تجربه

دانش و مهارت 
 تخصصی

788/0  648/0  ---  ---  ---  ---  --- 

 ---  ---  ---  ---  571/0 463/0  555/0 هاي فوق برنامهفعالیت

 ---  ---  ---  498/0 538/0 323/0  861/0 هاي عمومیمهارت

 ---  ---  585/0 264/0 257/0 145/0  631/0 هوش هیجانی

 ---  383/0 541/0 507/0 540/0 548/0  855/0 یادگیري توسعه شغلی
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  مسیري تحقیق -مدل ساختاري  -1شکل 
  

اید این نکته را نیز در ذهن داشت که حداقل ب البته
هـاي آمـاري،   مربعات جزیی هم همانند تمامی تکنیک

تـرین فرضـیه،   هاي خاصی اسـت. مهـم  نیازمند فرض
بینی کننده است. در قالب مدل معادالت تشخیص پیش

ساختاري فرضیات مورد بررسی قرار گرفتند که نتیجه 
تن نتایج بررسـی  آن در ادامه آمده است. با در نظر گرف

روابط بین سازه مستقل و وابسته با استفاده از ضـریب  
دار اثــرات بــین تــوان بــه بررســی معنــیمربوطــه مــی

داري هاي تحقیق پرداخت. به منظور بررسی معنیسازه
ضریب مسیر یا همان بتا از روش از سـرگیري بـوت   
استراپینگ استفاده شد که براي این منظور از سرگیري 

گیـري اسـتفاده   بار باز نمونه 300و  100ت در دو حال
دهـد در هـر دو حالـت در    شد کـه نتـایج نشـان مـی    

معنی بودن پارامتر تغییـري ایجـاد   دار بودن یا بیمعنی
نشده و نتایج از اعتبار محکمی برخـوردار هسـتند. در   

دار بـودن یـا نبـودن از حجـم نمونـه تـأثیر       واقع معنی
 tد کرده در مقدار آماره نپذیرفته و تنها تغییري که ایجا

تـوان در قالـب مـدل رگرسـیونی     مـی  ،بنابراین .است
  فرضیات تحقیق را آزمون نمود.

نتیجه بررسی بخش تحلیل عـاملی تاییـدي مرتبـه    
دوم مدل نشان داد ابعاد هوش هیجانی با ضریب مسیر 

527/0 )72/7t=(  ــا ضــریب مســیر  568/0، تجربــه ب
)80/11t=(676/0مسیر  ، مهارت تخصصی با ضریب 
)60/16t=( ،هـاي عمـومی بـا ضـریب مسـیر     مهارت 

834/0 )04/33t= ( و یادگیري توسعه شغلی با ضریب
724/0 )72/20t= (پذیري نقش اشتغالگیري در شکل

ــی ــولی   معن ــل قب ــکل قاب ــه ش ــته و آن را ب داري داش
  کنند. گیري میاندازه

هاي ) ضریب مسیر اثر فعالیت5بر اساس جدول (
تخمین زده شـده   460/0پذیري اشتغالفوق برنامه بر 

 01/0براي این پارامتر  t داري مقداراست. سطح معنی
براي  t توان گفت مقدار آمارهگزارش شده است و می

دار اسـت  درصـد معنـی   99این ضـریب بـا اطمینـان    
)056/8 t= ،( لذا دلیل کافی براي رد فرض صفر وجود
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توان بیـان  داري این ضریب میدارد و با توجه به معنی
پـذیري اثـر   اشتغالهاي فوق برنامه بر نمود که فعالیت

داري به لحاظ آماري دارد. با توجـه بـه ضـریب    معنی

هاي فـوق  توان گفت که فعالیتدار این رابطه میمعنی
داري داشـته و ایـن   ش معنیپذیري نقاشتغالبرنامه بر 

  شود.فرضیه تحقیق پذیرفته می
    

 اثر خطی اثرات متغیرهاي تحقیق براي آزمون فرضیات کلی تحقیق -5جدول 

 Beta  Sig. S.E. t  رابطه مورد مطالعه
  056/8  057/0  001/0  460/0 پذیري اشتغال ←هاي فوق برنامهفعالیت

  
  گیري بحث و نتیجه

آموختگـان  پـذیري دانـش  اشتغالبا توجه به اهمیت 
تـأثیر  زمینـه  در پـژوهش   کمبودهاي کشاورزي و رشته

این پذیري آنان میزان اشتغالهاي فوق برنامه بر فعالیت
در بـین  هـا  طراحی و اجرا شد. بر اساس یافتهپژوهش 

پذیري بـاالترین میـانگین مربـوط بـه     هاي اشتغالمولفه
ترین میانگین مربوط به تجربه کـار  هوش هیجانی و کم

پـذیري بـراي   و زندگی بود. میانگین نمره کـل اشـتغال  
بـود. کـه مقــدار    5از  45/3دانشـجویان مـورد مطالعـه    

هـاي  میـانگین فعالیـت   ،است. همچنینتقریباً متوسطی 
توان گفت زیر حد متوسـط  بود که می 39/2برنامه فوق

  است. 
بر اسـاس نتـایج حاصـل از معـادالت سـاختاري،      

پـذیري  گیري اشتغالهاي مورد استفاده براي اندازهگویه
اند و از روایـی و  هاي فوق برنامه مناسب بودهو فعالیت

هـاي فـوق   انـد. فعالیـت  پایایی مناسبی برخوردار بـوده 
داري پذیري تأثیر مثبـت و معنـی  برنامه بر میزان اشتغال

درصـــد از واریـــانس   46دارد. همچنـــین، تبیـــین  
ها دهنده تأثیر قابل توجه این فعالیتپذیري نشاناشتغال

هاي کشاورزي پذیري دانشجویان رشتهبر میزان اشتغال
ن ترتیب در پردیس کشاورزي و منابع طبیعی است. بدی

 هاي فـوق برنامـه مشـارکت   دانشجویانی که در فعالیت
پـذیري خـود را   هاي اشـتغال اند؛ مهارتبیشتري داشته

اند. ایـن یافتـه بـا    کرده اظهارباالتر از دانشجویان دیگر 
هـاي فـوق   هاي پیشین که مؤید تـأثیر فعالیـت  پژوهش

هـاي عمـومی   پذیري یا برخی مهـارت برنامه بر اشتغال
است؛ هماهنگ است. بدین  پذیري بودها اشتغالمرتبط ب

) Ramesh et al. )2014ترتیب، این پژوهش با پژوهش 
) Lau et al.  )2014هماهنگ است همچنین بـا نتـایج   

هاي مهارتهاي فوق برنامه توسعه مبنی بر تأثیر فعالیت
ارتباطات عمومی، رهبري و خالقیـت؛ نتـایج پـژوهش    

Marsh )1992ي فـوق برنامـه   ها) مبنی بر تأثیر فعالیت
ــذیري و ســازگاري اجتمــاعی در افــزایش مســئولیت پ

) مبنی بر تأثیر 1396فراگیران؛ نتایج باقري و حمزه ئی (
ي فوق برنامه دانشجویان بر گرایش به تفکـر  هافعالیت

هماهنگ است. همچنین نتایج این  مسألهانتقادي و حل 
انـد  هـایی کـه نشـان داده   شهـاي پـژوه  پژوهش یافتـه 

هـاي فـوق برنامـه بـر     آموختگان به تأثیر فعالیـت دانش
کالرك و همکـاران  پذیري معتقدند؛ مانند میزان اشتغال

کنـد. برخـی   تأیید می  )،2007( Tchibozo) و 2015(
این نوشتار ماننـد   هاي بررسی شده دردیگر از پژوهش

Akinrinmade and Ayeni )2017 ؛(Pinto and 

Ramalheira (2017) ؛Pinto and He (2018)   نشـان
ي هـا اهمیت فعالیـت  نسبت بهدهنده اعتقاد کارفرمایان 

آموختگـان بـود کـه    اشـتغال دانـش   در زمینهبرنامه فوق
ها نیز بود. تعمیم پژوهش حاضر مؤید این دسته از یافته

هاي این پژوهش بـا توجـه بـه نظـام کـم و بـیش       یافته
ــومی     ــاً عم ــت تقریب ــالی و ماهی ــوزش ع ــز آم متمرک

تواند با احتیاط بـه دیگـر   پذیري میهاي اشتغالمهارت
ردي ماننـد  ها قایل تعمیم باشد. در عین حال، مـوا رشته
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تواند هاي فوق برنامه از نظر کمیت و کیفیت میفعالیت
 هاي مختلـف ها و حتی در مواردي دانشکدهدر دانشگاه

که ایـن موضـوع تـا حـدي      یک دانشگاه متفاوت باشد
هاي فوق برنامه تواند باعث تغییر میزان تأثیر فعالیتمی

هـا  هـا و دانشـگاه  پـذیري در دانشـکده  در میزان اشتغال
  ختلف شود. م

 
  پیشنهادها

با توجه به فقدان سازوکارهاي مدون براي پرداختن  -1
پذیري در برنامه درسی دانشگاه، تشـویق  به اشتغال

دانشجویان و آگاه کـردن آنهـا نسـبت بـه اهمیـت      
تواند به عنـوان راهبـردي   برنامه میهاي فوقفعالیت

پذیري دانشـجویان  هاي اشتغالبراي توسعه مهارت
هاي کشاورزي قابل طرح و پیگیري باشد. بـا  رشته

ها و بیش مشابه سایر دانشکده توجه به وضعیت کم
پذیري ها کشور از نظر پرداختن به اشتغالو دانشگاه

هـاي  هـا و دانشـگاه  این توصیه براي سایر دانشکده
  قابل تعمیم است.تا حدي کشور نیز 

سـعه  هاي فوق برنامه در توبا توجه به نقش فعالیت -2
ــتغال ــئوال اش ــجویان، مس ــذیري دانش ــگاه پ ن دانش

تواننـد نسـبت بـه تـدوین سـازوکارهایی بـراي       می
هاي فوق برنامه دانشـجویان در  مستندسازي فعالیت

طول تحصیل اقدام کنند تـا دانشـجویان بتواننـد در    
هنگام جستجوي شغل و معرفی خود به کارفرمایان 

ــره ــداز آن به ــرداري کنن ــوی ب ــمن در تش ق و درض
هـا  دانشجویان براي شرکت در ایـن گونـه فعالیـت   

  مؤثر باشد. 
ــت  -3 ــه فعالی ــه ب ــا توج ــجویان زن در   ب ــر دانش کمت

شـود؛ علـل و   هاي فوق برنامـه توصـیه مـی   فعالیت
ها و موانع شرکت دانشجویان در ایـن گونـه   انگیزه

طالعـه  ها با توجه به تحلیل جنسیتی مـورد م فعالیت
  قرار گیرد.
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Abstract 
Students’ employability is one of the critical issues in higher education practice and research. 

Participation in extracurricular activities is one of the employability development mechanisms. 
The main purpose of this study was to examine the effects of extracurricular activities on 
students’ employability. A survey was conducted among 190 agricultural students’ in 
agricultural and natural resources University College, University of Tehran. Data were collected 
through a questionnaire which its face validity, construct validity and reliability were confirmed 
through a panel of experts, convergent and discriminant validity and composite reliability, 
respectively. Results revealed that participation in extracurricular activities had positive effect 
on students’ employability. 46 percent of students’ employability variance was explained by 
participation in extracurricular activities. According to results and regarding the lack of 
developed mechanisms to address employability in universities curriculum, improving students’ 
employability through extracurricular activities is recommended.     
  
Keywords: Extracurricular, Social Participation, Employability, Agriculture, Higher Education, 
job preparedness. 
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