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  چکیده

 
دو رویکرد اصلی  عنوان بهامروزه توسعه قابلیت اشتغال و توسعه تمایل به کارآفرینی 

بینی تمایل به  رو تحقیق حاضر با هدف اصلی پیش ینااز . ت بحران اشتغال مطرح هستندمدیری

جامعه آماري پژوهش . وکار با استفاده از ابعاد قابلیت اشتغال انجام شد اندازي یک کسب راه

نفر از دانشجویان کارشناسی سال سوم و چهارم کشاورزي و منابع طبیعی و دانشجویان  1154

نمونه موردنظر به . د پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران بودندکارشناسی ارش

اي بود  ابزار پژوهش پرسشنامه. گیري انجام شد اي نمونه نفر تعیین و به روش سهمیه 205تعداد 

. ی قرار گرفتبررس موردکه روایی آن به روش صوري و پایایی آن به روش آلفاي کرونباخ 

مایالت تبینی  شخیصی بود که نتایج آن نشان داد در پیشروش آماري غالب تحلیل ت

هاي رهبري بیشتر سبب  هاي بین فردي و مهارت کارآفرینی دو بعد قابلیت اشتغال شامل مهارت

هاي مدیریتی و تفکر سیستمی و  که داشتن مهارت درحالی .دشون یمتمایل به کارآفرینی 

هاي  بعد مهارت. تر به کارآفرینی است ینیپامهارت حساب بیشتر مربوط به گروهی با تمایل 

دهد  یمنتیجه کلی تحقیق نشان . داري از خود نشان نداد انتقادي نیز در این رابطه نقش معنی

تواند در توضیح تمایل  یمارتقاي کیفیت فردي  واسطه بههاي قابلیت اشتغال  داشتن مهارتکه 

شود که قابلیت اشتغال مشخص می ،رواز این. به کارآفرینی دانشجویان نیز مورد توجه باشد

  .مفهومی فراتر از استخدام شدن بوده و به عنوان یک برتري فردي در زمینه اشتغال است

 

تمایل به کارآفرینی، قابلیت اشتغال، دانشجویان کشاورزي و تحلیل  :ي کلیديها واژه

  .تشخیصی

 

  مقدمه

عنوان یکی از اهداف  توسعه کیفیت منابع انسانی به

که در راستاي پاسخ به تقاضاي بازار کار  ها دانشگاهاصلی 

ها ه تا دانشگاهاست، سبب شد گرفته شکلها در دانشگاه

ي آموزشی براي ها چارچوبها و  یاستسبه دنبال اجراي 

یت اشتغال باقابلعنوان افرادي  ي دانشجویان بهساز آماده

از سوي دیگر، دانشجویانی . (Eurico et al., 2015) باشند

کسب  واسطه  بهشود انتظار دارند تا  یمکه وارد دانشگاه 

هاي موردنیاز را براي ورود به  دانش، مهارت و توانایی

آموختگان انتظار دارند  بازار کار به دست بیاورند و دانش

یی که در طی تحصیل در دانشگاه ها آموزشاز طریق 

 شغلشانهاي مناسب را در  صالحیت اند کردهکسب 

اي خود استفاده براي پیشرفت حرفه ها آنداشته و از 

، در اقتصاد دانش کارفرمایان نیز انتظار مچنینه. نمایند
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ي ها مهارتآموختگان دانشگاهی بتوانند  دارند تا دانش

مربوط به قابلیت اشتغال موردنیاز براي انجام شغل را 

رو قابلیت  ینازا). Rosenberg et al., 2012(باشند داشته 

عنوان  دانشگاهی به آموختگاندانشاشتغال دانشجویان و 

هاي توسعه اقتصادي و آموزشی  یاستسیکی از 

و مطالعاتی در این  شده مطرح کشورهاي مختلف جهان

کار يآموزش برازمینه در قالب مفهوم 
1

صورت گرفته  

به دنبال  ها دانشگاهبر این اساس . (Houng, 2013)  است

راهبردهایی براي تقویت ظرفیت قابلیت اشتغال 

ازمند توجه به این امر نی که باشندد میخودانشجویان 

هاي قابلیت اشتغال و توسعه آن در بین  مهارت

  ).Harvey, 2010(است دانشجویان 

 مانندي متفاوتی ها نام باهاي قابلیت اشتغال  مهارت

هاي  هاي محوري، مهارت هاي کلیدي، مهارت مهارت

و  21هاي قرن  هاي عمومی، مهارت زندگی، مهارت

یت باقابلافراد . ندشو یمشناخته  انتقال قابلهاي  مهارت

اشتغال یک رهیافت پیش فعال براي درگیري در بازار 

جابجایی شغلی آنان در  مؤلفهگیرند و این  یمکار به کار 

دهد  یمرا افزایش  ها سازمانو درون  ها سازمانبین 

(DeGuzman & Choi, 2013) .در حال  ،یطورکل به

گیرد آن  یمحاضر تعاریفی که از قابلیت اشتغال صورت 

قابلیت . نماید یمهاي فردي خالصه  را در توسعه مهارت

و  ها مهارتها،  یژگیوي از ا مجموعهاشتغال شامل 

که همه افراد براي ورود به بازار کار باید  ستا ها دانش

که داراي قابلیت  ینارا دارا باشند تا به واسطه آن از  ها آن

رماي خود و و کارف یرگذاري در محل کار به نفع خودتأث

در سطح کالن اقتصاد کشور هستند اطمینان حاصل 

در اوایل قرن بیستم، تعاریف مختلفی از قابلیت . نمایند

ی متفاوت کل بهاشتغال وجود داشت که با تعاریف امروزي 

از نیروهاي کار  انتظارزیرا در بازار کار کنونی و  ؛است

ی را تغییرات زیادي به وجود آمده و این موضوع تغییرات

براي نمونه، در تعاریف . در این تعاریف ایجاد نموده است

، افرادي که دسته دواولیه از قابلیت اشتغال، افراد به 

یرقابل اشتغال و غقابل اشتغال هستند و افرادي که 

بنابراین، کسی که . گردیدندتقسیم می  استخدام هستند،

ل قادر و مایل به کار در یک روش منظم بود قابل اشتغا

از  .)Nilsson & Ellstrom, 2012(شد  یمدر نظر گرفته 

یافته است  آن زمان به بعد تعاریف از این مفهوم توسعه

 عنوان  و در حال حاضر، قابلیت اشتغال اغلب به

                                                                                  
1
 Education for Work 

شود هایی برشمرده می یژگیوها و  ییتوانااي از مجموعه

در حال تغییر و  دائماًکه در بازار کار رقابتی امروزي که 

پویا است، مهم تلقی شده و موردنیاز  کامالًگذار بوده و 

با ترکیب دو عامل  معموالًامروزه قابلیت اشتغال . هستند

ي افراد براي انجام یا ساز آمادهشود، یکی  یم شناخته

مدیریت موفق کار و دیگري به عواملی که مرتبط با 

وانایی فرد هاي مختلف اجتماعی و تتحرك بین فعالیت

 از .پردازدبراي انتقال از فعالیتی به فعالیت دیگر می

این مراحل، مراحل انتقال از نظام آموزشی به  جمله

محیط کار و یا از مرحله بیکاري به اشتغال یا از یک 

 ,McQuaid & Lindsay( استشغل به شغل دیگر 

ي اساسی قابلیت اشتغال، ها مهارت). 2005

 دهنده نشانبل انتقالی هستند که هاي اصلی قا یستگیشا

هاي  و توانایی توانمند ساز ي کاربردي وها مهارتضرورت 

در تمام سطوح اشتغال در بازار  موردنیاز براي موفقیت

  ).Ibid(کار کنونی هستند 

 Gracia )2009 (عنوان محرکه  قابلیت اشتغال را به

، زیربناي مزیت رقابت ملی، وکار  کسبمرکزي تفکر 

یر و پذ انعطافزور تقاضا براي فراگیران خالق، کاتالی

که  بیان نموده )Tomlinson )2007 .داند یم العمر مادام

یت اشتغال و مدیریت آن در درك دانشجویان و قابل

گیرند،  یمهایی که در قبال بازار کار به کار  یافتره

که قابلیت اشتغال تنها شامل  نمودیافته و اشاره تبلور

و  ها نگرشیست بلکه ني فردي فراگیران ها توسعه مهارت

راهبردهاي مناسب بازار کار نیز در این زمینه دخیل 

 Robinsonهاي قابلیت اشتغال توسط  مهارت. است

هاي پایه و ضروري براي  عنوان مهارت به) 2000(

. شده است یفتعردستیابی، حفظ و انجام صحیح شغل 

هاي ارتباطی، کار تیمی، حل  شامل مهارت ها مهارتاین 

ریزي و مسئله، مدیریت شخصی و رهبري، برنامه

و  العمر مادامیري فناوري، یادگیري کارگ بهی، ده سازمان

  . است وکار کسبهاي  مهارت

ي اساسی ها مهارتدر غالب تحقیقات از شش بعد از 

ي حساب، تفکر انتقادي، ها مهارتقابلیت اشتغال شامل 

ي ها مهارت  ي رهبري،ها مهارتي مدیریتی، ها تمهار

بین فردي و مهارت تفکر سیستمی
2
عنوان روشی براي  به 

است  شده  استفادهیري سطح قابلیت اشتغال گ اندازه

)Rosenberg et al., 2012(.  جدول)ابعاد اصلی ) 1

  .قابلیت اشتغال را تشریح کرده است
 

                                                                                  
2
 Numeracy, Critical thinking, management, leadership, 

interpersonal, and Systemic thinking skills 
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  اشتغال ابعاد اصلی قابلیت  تشریح -1ل جدو

 توضیح بعد موردنظر بعد مهارتی قابلیت اشتغال

 مهارت خواندن
 از توانـایی برقـراري ارتبـاط از طریـق     انـد  عبـارت ، مهـارت نوشـتن   شـده  نوشـته توانایی تفسـیر اطالعـات   

 شود یمو گزارش بیان  ها نامههایی که در  یشهاند

 .هاي ریاضی یکتکنتوانایی براي حل مشکالت عملی از طریق استفاده از انواع  مهارت حساب و محاسبه

 مهارت رهبري
هـا شـامل    یژگـی وایـن  . در دیگـران بـراي دسـتیابی بـه اهـداف سـازمانی اسـت        توانایی براي ایجاد انگیزه

 .باشد یممانند صداقت  هاي اخالقی یفیتک، و نفس عزتپذیري،  یتمسئول

 .ی، رهبري، و کنترل براي رسیدن به اهداف سازمانیده سازمانیزي، ر برنامههاي  یتفعال مهارت مدیریت فردي

 مهارت بین فردي
توانایی کار در گروه، کمک بـه دیگـران بـراي یـادگیري، ارائـه خـدمات بـه مشـتریان، مـذاکره کـردن در           

 .اختالفات، و توانایی کار در یک سازمان چند فرهنگی وفصل حلقراردادها، 

 رت تفکر سیستمیمها
طراحـی و پیشـنهاد اصـالحاتی در     هـاي فناورانـه،   یسـتم ستوانایی درك و عملکرد در اجتماع، سـازمان و  

 .ینه اقتصاد جهانیدرزمها و توضیح تعامل سیستم  یستمس

 گیري، وحل مسئله یمتصمتوانایی تفکر خالقانه،  مهارت تفکر انتقادي

Reference: Schermerhorn,2008; Rosenberg et al., 2012 

  

خالصه مفهوم قابلیت اشتغال شامل توانایی  طور به

ي و بازار کار و ا حرفهافراد براي سازگاري با نیازهاي 

توانایی پیدا نمودن شغل یا  ازجملهتغییرات مرتبط با آن 

 باشد یم وکار کسباندازي و یا ایجاد  حفظ آن و نیز راه

)Eurico et al., 2015 .(و  ها مهارتدانش،  ،بر این اساس

ي افراد و مسیري که از آن در راستاي منافع ها نگرش

گیرند از عوامل کلیدي قابلیت اشتغال  یمشخصی به کار 

  .است

ي آزمون شده راهکارهایکی دیگر از  ،از سوي دیگر

توسعه تمایل  آموختگان دانشبراي حل مشکل اشتغال 

این تمایل ). Walter et al., 2013( است ها آنکارآفرینی 

هاي کارآفرینانه و در  یتفعالتواند به شکل گرایش به  یم

داشتن موفقیت نسبی براي ابداع محصوالت و خدمات 

یله منابع وس بهي جدید ها سازمانجدید، و شکل گیري 

ینی آفرکاریل به تما ).Baron, 2008(محدود تبلور یابد 

 وکار کسبي در آغاز یک ویق عالی از انعکاسیک فرد 

یر مسیک انتخاب در  عنوان بهیت درنها کهشخصی است 

یج قرار راي ها استخدامي و در مقابل وی شغلتحوالت 

). Fitzsimmons & Douglas, 2011( یردگ یم

 تاکنونلیکن در بررسی ادبیات نظري مشخص شد که 

ي قابلیت ها مهارتي در خصوص ارتباط بین ا مطالعه

بر این . است نشده انجاماشتغال و تمایل به کارآفرینی 

اصلی تحقیق حاضر این بود که چه ارتباطی  سؤالاساس 

ي قابلیت اشتغال و تمایل به کارآفرینی به ها مؤلفهبین 

شخصی وجود دارد؟  وکار کسبي یک انداز راهشکل 

داراي قابلیت اشتغال تنها به فکر  آیا افراد ،یگرد عبارت به

هاي  استخدام شدن هستند یا اینکه داشتن مهارت

تواند در توضیح تمایل به کارآفرینی  یمقابلیت اشتغال 

که موفقیت در  شده ثابتایشان نیز موثر باشند؟ امروزه 

به تغییر در سطح تمایالت  ینیکارآفري آموزش ها برنامه

 Linan et(است بسته آن وا کنندگان مشارکترفتاري 

al., 2010(کننده تمایالت  ، و مطالعه عوامل تعیین

 Shane(است بینی رفتار واقعی  یشپعامل مهمی در 

& Venkataraman, 2000( رو در پژوهش  ینا، از

یک ظرفیت براي  عنوان بهحاضر تمایل به کارآفرینی 

  .بینی رفتار در آینده مورد توجه قرار گرفت یشپ

  

  یقپیشینه تحق

که به بررسی رابطه ) Frank et al. )2007در تحقیق 

در کشور  وکار کسببین شخصیت و تمایل به ایجاد 

اثرگذاري  دهنده نشاننتایج تحقیق . استرالیا پرداخته شد

 ،همچنین. است وکار کسبي انداز راهشخصیت بر ایجاد و 

تواند باعث  یمدر مدارس  ها مهارتآموزش برخی از 

 ها آنپرورش شخصیت فراگیران و موفقیت شغلی آینده 

لذا . باشد وکار کسباندازي براي راه ها مهارتو توسعه 

اتخاذ رویکردهاي مهارتی از جمله قابلیت اشتغال 

 .در راه اندازي کسب و کار مثمرثمر باشدتوانست 

که تمایل به ) Frank et al. )2002در تحقیق 

گیري کارآفرینانه کار معادل با جهت و بي کسانداز راه
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فردي
1

مشخص  ،دانشجویان در نظر گرفته شده است 

استقالل اجتماعی و ارتباطات به واسطه درگیر که شد 

هاي  یتفعالي مرتبط با ها شبکهنمودن دانشجویان در 

در بین  وکار کسباندازي تخصصی، به تمایل به راه

که توسط  در تحقیقی. دانشجویان منجر شده است

Cotton (2005)  ي فنی ها رشته آموختگاندانشدر بین

متحده آمریکا انجام شد مشخص گردید که  یاالتادر 

هاي فنی این افراد از سطح قابل قبولی برخوردار  مهارت

هاي  مهارت ازلحاظبوده ولیکن کارفرمایان آنان 

انگیزشی، ارتباطی، بین شخصی، تفکر حل مسئله، تفکر 

در  .تفکر کارآفرینی از آنان رضایت نداشتندانتقادي و 

در بین  Rasul et al. (2013)تحقیقی دیگر که توسط 

شاغل در کشور مالزي صورت گرفت  آموختگان دانش

هاي ارتباطی،  از دیدگاه شاغالن مهارتکه مشخص شد 

هاي شخصی از اهمیت  یتقابلحل مسئله، کار تیمی و 

دانشگاهی در کار  آموختگاندانشزیادي براي موفقیت 

به توسعه  آموختگاندانش ،همچنین. برخوردارند

هاي رهبري، کارآفرینی، دستیابی به اطالعات و  مهارت

در طی  .ي تأکید زیادي داشتندفنّاوریري کارگ به

با هدف معرفی روشی  Avramenko (2012)تحقیقی 

ه تجارب کاري یبا ارا وکار کسبسازي  یهشببراي 

و قابلیت اشتغال  نفس اعتمادبهفزایش مبتکرانه، براي ا

سازي  دانشجویان نشان داد که استفاده از شبیه

 طور بهتواند  یمعنوان یک ابزار آموزشی  وکار به کسب

ی عملکرد دانشجویان را براي مطابقت با توجه قابل

وکار بهبود  ي مختلف در ارتباط با کسبها رشتهنیازهاي 

، دانشجویان را هاههمچنین، یادگیري از اشتبا. ببخشد

 ها آنها و کاربرد  یهنظرقادر به درك شکاف میان 

 .کند یم

Ghazali et al. )2013 ( در تحقیقی به بررسی

بر نیت کارآفرینانه در بین دانشجویان در  مؤثرعوامل 

نشان داد که  ها آننتایج تحقیق . کشور مالزي پرداختند

اثر مثبت و نژاد، سن، نوع شغل والدین  مانندمتغیرهایی 

همچنین . ینی دانشجویان نداردکارآفردار بر نیت  یمعن

ي ها دورهنتایج تحقیق نشان داد که افرادي که 

ي و تر مثبتکارآفرینی را گذرانده بودند داراي نگرش 

                                                                                  
1
 personal entrepreneurial orientation 

 در. هاي اجتماعی باالتري در این زمینه بودند مهارت

هاي بازاریابی،  مشخص نمودند که مهارت ، محققانیتنها

ي و خالقیت و نوآوري نقش زیادي در نیت رهبر

در ) Ramos )2014. کارآفرینی دانشجویان دارد

تحقیقی با عنوان نیات کارآفرینی در بین دانشجویان 

فیلیپینی به این نتیجه دست یافتند که اکثر دانشجویان 

و نیت  ها مهارتها،  یتصالحمعتقد بودند که داراي 

نتایج تحقیق نشان داد  ،همچنین. باشند یمکارآفرینی 

هاي شخصی  یژگیوکه نیت کارآفرینی مستقل از 

در تحقیق خود ) Peng et al )2012.. دانشجویان است

بر آن در بین  مؤثربه بررسی نیت کارآفرینی و عوامل 

مدل نظري آنان که . دانشجویان کشور چین پرداختند

شده آیزن یزير برنامهبرگرفته از تئوري رفتار 
2

ه بود، ب 

فردي، / شناختی یرمستقیم عوامل روانغبررسی نقش 

عوامل محیطی و اجتماعی و عوامل خانوادگی بود که 

شناختی از  روان/نتایج تحقیق نشان داد که عوامل فردي

هاي کارآفرینی بر نیت  ها و مهارت یتصالحجمله 

داري  یرمستقیم تأثیر مثبت و معنیغ صورت بهکارآفرینی 

  .دارد

در بخش مقدمه و  شده  هیاراطالب با توجه به م

) 1(صورت شکل  پیشینه تحقیق مدل نظري تحقیق به

شده از  بر این اساس شش مهارت برگرفته. گردید ترسیم

اندازي ادبیات نظري و پیشینه تحقیق بر تمایل به راه

  .وکار موردمطالعه قرار گرفت کسب
  

   چارچوب نظري تحقیق - 1شکل 
  

  

  

  

 
 

                                                                                  
2
 Ajzen 

تمایل به  
راه اندازي  

یک  
کسب وکار  
کارآفرینانه 

مهارت  

مدیریتی

مهارت  
تفکر 

سیستمی

تفکر   مهارت هاي
انتقادي 

مهارت هاي  

بین فردي

مهارت هاي  

حساب

مهارت هاي  

رهبري
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  هامواد و روش

تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردي است که به 

جامعه آماري . روش توصیفی همبستگی انجام شده است

تحقیق حاضر شامل دانشجویان کشاورزي و منابع 

طبیعی سال سوم و چهارم مقطع کارشناسی و 

کارشناسی دانشجویان کشاورزي و منابع طبیعی مقطع 

گیري از  براي نمونه. نفر بود 1154ارشد و به تعداد 

FPC(فرمول تصحیح جامعه محدود 
1 (Daniel  )1999 (

استفاده  05/0با در نظر گرفتن دقت احتمالی مطلوب و 

پرسشنامه به روش  205تعداد نمونه  ،بر این اساس. شد

ايسهمیه
2

در بین دو گروه از دانشجویان کارشناسی و  

براي این منظور ابتدا از بین . اسی ارشد توزیع شدکارشن

نمونه و از بین  73دانشجوي کارشناسی ارشد،  412

نمونه انتخاب و در  132دانشجوي کارشناسی  742

مرحله بعد به روش در دسترس به تعداد سهم 

شده در هر طبقه تعداد پرسشنامه الزم توزیع  مشخص

هاي قابلیت  رتگیري مها منظور اندازه به. گردآوري شد

 Rosenberg et(همکاران و  روزن برگاشتغال از مقیاس 

al., 2012( اندازي  و براي متغیر تمایل دانشجویان به راه

 ,Linan et al(همکاران وکار از مقیاس لینان و  یک کسب

در  مورداستفادهطیف ). 2جدول (شد بهره گرفته ) 2010

اي از مقدار بسیار کم تا  ها لیکرت پنج گزینه یاسمق تمام

نمره تمایل به کارآفرینی بر اساس . بسیار زیاد بود

میانگین آن در نمونه به دو سطح با تمایل باال و تمایل 

منظور بررسی روایی پرسشنامه از  به. پایین تفکیک شد

روش روایی صوري و براي بررسی پایایی از روش آلفاي 

منظور بررسی پایایی ابزار تحقیق  به. اده شدکرونباخ استف

آزمون انجام شد که نتایج بیانگر  پرسشنامه پیش 20با 

  ).2جدول (بودند پایایی ابزار در این مرحله 

پردازي از روش تحلیل تشخیصی ساده  منظور داده به

هاي قابلیت اشتغال در  منظور بررسی نقش مهارت به

وکار  ندازي یک کسبا بندي دو سطح تمایل به راه رده

هدف تحلیلی تابع تشخیصی نیز مانند . استفاده شد

دار  رگرسیون لجستیک ایجاد یک ترکیب خطی وزن

                                                                                  
1
 Finite population correction 

2 Quota sampling 

هاي  بینی عضویت در بین گروه منظور پیش به

تابع تشخیصی به دنبال یافتن . موردمطالعه است

. را بیشینه سازد ها گروهیی است که تفکیک ها کانون

شکل است و این  Sیک شکل مدل رگرسیون لجست

اي در  دهد تغییرات متغیر وابسته دو مقوله یمنشان 

بینی داراي  هاي باال و پایین متغیرهاي پیش کرانه

در وسط  تر بزرگتري است و تغییرات هاي کوتاه دامنه

که در تابع تشخیصی ترکیب  درحالی. دهد یمدامنه رخ 

به . متغیرهاي مستقل و پاسخ به شکل خطی و پایا است

لحاظ توان آماري تابع تشخیصی باالتر از رگرسیون 

در  ،رو از این). Hair et al., 2010(دارد لجستیک قرار 

تحقیق حاضر از روش تحلیل تشخیصی براي بررسی 

منظور  به. کننده دو گروه استفاده شد متغیرهاي تفکیک

  .استفاده شد 22نسخه  SPSSافزار  پردازي از نرم داده

  

رهاي موردمطالعه به همراه تعداد گویه و متغی -2جدول 

  مقدار ضریب آلفا

  متغیر

  

تعداد   منبع

  گویه

مقدار آلفاي 

  کرونباخ

  هاي رهبري مهارت

Rosenberg 
and et al., 

2012  

5  767/0  

  839/0  6  هاي حساب مهارت

  783/0  6  هاي بین فردي مهارت

  801/0  6  هاي انتقادي مهارت

  802/0  4  مهارت مدیریتی

  846/0  7  مهارت تفکر سیستمی

 ,Linan et al  تمایل به کارآفرینی
2010  

13  895/0  

  

  نتایج و بحث

دهد که در بین  یمهاي توصیفی نشان  نتایج یافته

هاي  درصد در دوره 8/59دانشجویان موردمطالعه 

درصد از ایشان را  4/84. اند نداشتهکارآفرینی شرکت 

 .سال بود 72/24برابر دانشجویان پسر و میانگین سنی 

میانگین و انحراف معیار مرتبط با متغیرهاي اصلی مدل 

  .شده است  هیارا )3(در جدول 

با ایجاد متغیر وابسته گسسته از تحلیل تشخیصی 

وکار  اندازي کسب بینی تمایل به رفتار راه براي پیش

ازآنجاکه متغیر پاسخ در تحقیق . دانشجویان استفاده شد

است، تنها یک تابع تشخیصی براي حاضر دوحالتی 

داري تابع  معنی. شود یمتفکیک دو گروه استخراج 
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ویلکزالمبداي شده با آماره  استخراج
1

شود که  یمبررسی  

-با کاي 651/0شده مقدار آن برابر  براي تابع استخراج

باشد که در سطح یک درصد  یم 75/85 برابر اسکویر

تابع تشخیصی دهد تنها  یممعنی دار است که نشان 

مقادیر لگاریتم . موجود به لحاظ آماري معنی دار است

دترمینان
2

به دست  75/3و  16/3براي دو گروه برابر  

یباً با یکدیگر برابر تقرمقادیر آمد که با توجه به اینکه 

توان استنباط نمود فرض یکسانی ماتریس  یمهستند 

هاي کوواریانس بین گروهی نقض نشده است و نتایج 

مقدار ویژه محاسبه شده براي . لیل قابل اتکاء استتح

و مقدار همبستگی کانونی  54/0تابع تشخیصی برابر 

                                                                                  
1
 Wilk’s Lambda 

2
 Determinant 

به دست آمد که با استفاده از مجذور آن  59/0برابر 

درصد واریانس توسط تنها تابع  35شود که  یممشخص 

  .شود یمشده تبیین  استخراج

  

  تحقیق هاي توصیفی مرتبط با متغیرهاي آماره -3جدول 

 انحراف معیار میانگین  متغیرهاي مستقل

  65/0  61/3  هاي رهبري مهارت

  63/0  63/3  هاي حسابی مهارت

  58/0  88/3  هاي بین فردي مهارت

  63/0  63/3  هاي انتقادي مهارت

  66/0  81/3  مهارت مدیریتی

  65/0  58/3  مهارت تفکر سیستمی

  59/0  07/4  تمایل به کارآفرینی

  

  

  یرها به تابع تشخیصیمتغداري ورود هر یک از  بررسی معنی -4جدول 

  متغیرهاي مستقل
وزن هاي استاندارد 

 شده

ضرایب 

 همبستگی

المبداي 

 ویلکز
F df1 df2 Sig. 

 001/0  203 1  34/18  917/0**  - 410/0  - 570/0  هاي رهبري مهارت

 027/0  203 1  95/4  976/0*  213/0  175/0  هاي حسابی مهارت

 001/0  203 1  84/14  932/0**  -369/0  - 742/0  هاي بین فردي مهارت

 250/0  203 1  32/1  993/0  - 110/0  697/0  هاي انتقادي مهارت

 001/0  203 1  98/44  819/0**  642/0  672/0  مهارت مدیریتی

 001/0  203 1  91/18  915/0**  417/0  273/0  مهارت تفکر سیستمی

 001/0  203 1  51/12  942/0**  339/0  - 04/0  )سن(کنترل متغیر 
  داري در سطح پنج درصد معنی*  معنی داري در سطح یک درصد خطا**

  

تابع به دست آمده در تحقیق  )4(بر اساس جدول 

  :حاضر به شرح زیر است

 )X7 (04/0- )X6 (273/0+ )X5 (672/0+ 

)X4697/0+ )X3 (742/0- )X2 (175/0+ )X1(570/0  -

 =Di  

نمره پیش بین شده در مالك یا  Diکه در آن 

تمایل ( وکار اندازي کسب طبقه فقدان عالقه به راه

هاي  برابر مهارت X1، )قوي تر به استخدام شدن

فردي هاي بین  ، مهارت)X2(حسابی هاي  رهبري، مهارت

)X3(،  انتقادي هاي  مهارت)X4(،   مدیریتی مهارت)X5(،  

با قرار  .باشد یم) X7(سن و ) X6(سیستمی مهارت تفکر 

دادن مقادیر مرتبط با هر یک از افراد نمونه مقداري 

آید که با توجه  یممعادل براي نمره تشخیصی به دست 

با . به خط برش در گروه یک یا دو قرار خواهد گرفت

رابطه بین شود  یماستفاده از ضرایب همبستگی مشخص 

هاي مدیریتی و تابع تشخیصی بیشترین مقدار  مهارت

 هاي بین فردي و در مورد متغیرهاي مهارت. است

کسب نمره  دهد یمرهبري ضریب منفی است و نشان 

شود نمره تشخیصی  یمیرها سبب متغباالتر در مورد این 

وکار کشیده  اندازي کسب فرد به گروه با تمایل به راه

 .شود

 شخیصی الزم است تا روایی مدل مورددر تابع ت

از روش قدرت  این منظوربررسی قرار گیرد و براي 

 ،بر این اساس. شود یمبندي استفاده  تفکیک یا رده

شود که تابع تشخیص تا چه اندازه توانسته  یممشخص 

ز متغیر است افراد یا مورد هاي مربوط به هر طبقه ا

  ).5جدول (وابسته را طبقه بندي کند 
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  بندي براي بررسی روایی تابع تشخیصی نتایج رده -5ول جد

  موفقیت

عضویت گروهی 

  کل  بینی شده پیش

  بلی  خیر

مقدار 

  اصلی

  تعداد
  151  34  117  خیر

  54  48  6  بله

  درصد
  100  5/22  5/77  خیر

  100  9/88  1/11  بله

  

درصد  5/80قدرت طبقه بندي صحیح این تابع 

بینی دانشجویان با  این تابع در پیش. برآورد شده است

درصد در   9/88وکار با  اندازي کسب تمایل باال به راه

اندازي  مقایسه با دانشجویان با تمایل پایین به راه

درصد تا حد قابل توجهی بهتر عمل  5/77با  وکار کسب

عضویت در یکی از دو گروه فقط بینی  پیش. کرده است

 ،درصد نیست 50بر اساس شانس و تصادف بیشتر از 

درصد به گونه اي معنی دار  5/80زیرا دقت طبقه بندي 

  .بهتر از آن است

  هایشنهادپیري و گیجه نت

نتایج نشان داد که مدل مبتنی بر متغیر مستقل 

قابلیت اشتغال در مقایسه با مدل منحصر به مقدار ثابت 

بینی بهتر شده و  داري منجر به پیش گونه معنی به

بینی در مورد مشاهداتی که براي ساخت  موفقیت پیش

به طور . کمابیش باال بود ،مدل مورداستفاده قرار گرفتند

هاي رهبري و روابط بین  مهارت نتایج نشان داد که ،کلی

عنوان دو مهارت قابل مطالعه در حوزه قابلیت  فردي به

انند یک متغیر پیش بین مهم براي شکل تو یماشتغال 

وکار  اندازي یک کسب گیري تمایالت دانشجویان براي راه

همانطور که پیشتر بیان شد قابلیت اشتغال شامل . باشند

ي و بازار ا حرفهتوانایی افراد براي سازگاري با نیازهاي 

توانایی پیدا نمودن  ازجملهکار و تغییرات مرتبط با آن 

اندازي و یا ایجاد  راه ،و همچنین شغل یا حفظ آن

یافته تحقیق ). Eurico et al., 2015( باشد یم وکار کسب

قابلیت اشتغال به عنوان یک که دهد حاضر نیز نشان می

پدیده چند ساختی قادر است با توسعه مهارت هاي 

رهبري و بین فردي عالوه بر توسعه قابلیت اشتغال در 

اي را هاندازي یک کسب و افراد، در آنها زمینه الزم بر

 .کار کارآفرینانه را به وجود آورد

 .Rasul et alو  Peng et al. (2013)محققانی چون 

نیز نشان دادند مفهوم قابلیت اشتغال مفهومی  (2013)

هاي مختلفی در  چند بعدي بوده و در برگیرنده مهارت

با کنترل . باشد یمزمینه اشتغال توضیح رفتار افراد در 

سن، مشخص شد که دانشجویانی که سن باالتري  متغیر

گیرند که داراي تمایل به  یمدارند در گروهی قرار 

 Ramosاین یافته با تحقیقات . کارآفرینی باالتري هستند

که نشان دادند تمایل  Ghazali et al. )2013(و  (2014)

مغایرت  ،به کارآفرینی متفاوت از ویژگی هاي فردي است

  .دارد

دهد که ابعاد قابلیت  یمنتیجه تابع ممیزي نشان 

مطالعه در تحقیق حاضر در دو سطح کلی  اشتغال مورد

دو سطح از انتظارات دانشجویان در  قادر به تفکیک

به این ترتیب . است خصوص تمایل به کارآفرینی

هاي بین فردي هستند و  دانشجویانی که داراي مهارت

باالتري نیز برخوردار  هاي رهبري در کنار آن از مهارت

اندازي  گیرند که احتمال راه یمهستند؛ در گروهی قرار 

وکار مستقل کارآفرینانه در آینده براي ایشان  یک کسب

که دانشجویانی که از  درحالی. بیش از دیگران است

هاي حسابی  مهارت مدیریتی، تفکر سیستمی و مهارت

گیرند  یم باالتري برخوردار هستند بیشتر در گروهی قرار

هاي مورد اشاره بیشتر به دنبال  که با تکمیل مهارت

هاي استخدامی در آینده بوده و کمتر به  یافتن فرصت

وکار مستقل کارآفرینانه در آینده  اندازي یک کسب راه

وکار  داشتن کسب دیگر،به عبارت . گرایش دارند

کارآفرینانه در آینده براي ایشان در اولویت هاي اول قرار 

  .به دنبال استخدام شدن هستند عموماًرفته و نگ

توان نتیجه گرفت با توجه به اشباع  یم ،به طورکلی

-روزافزون بازار کار در پذیرش نیروهاي متخصص دانش

رسد توسعه هاي کشاورزي، به نظر میآموخته در رشته

قابلیت اشتغال در نظام آموزش عالی کشاورزي کشور 

هاي آموختگان گامي دانشبتواند با افزایش کیفیت فرد

هاي مستقل و کارآفرینانه وکار موثري در توسعه کسب

هاي  مهارتکه دهد  یمزیرا نتیجه تحقیق نشان . بردارد

توانند در توضیح بخشی از تمایل به  یمقابلیت اشتغال 

وکار مستقل اثر خود را  کارآفرینی در قالب یک کسب

اشتغال تنها به در واقع این فرض که قابلیت . نشان دهند

تواند مورد  یممعناي تمایل به استخدام شدن است 
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ن به عنوان یک کیفیت آتردید قرار گرفته و می توان از 

هاي سازد در زمینهفردي یاد نمود که فرد را آماده می

در این ارتباط . مختلف خود را براي اشتغال آماده سازد

دهد  یمنیز نشان  Rasul et al. (2013)تحقیق 

هاي قابلیت اشتغال تنها به معناي تمایل به  هارتم

استخدام نبوده و قابلیت اشتغال مفهومی فراگیر و در 

بر این  .شود یمقالب توسعه کیفیت فردي محسوب 

هاي درسی دانشجویان شود در برنامه یمپیشنهاد  ،اساس

هاي تدریس و یادگیري بیشتر به سوي توسعه رویکرد

بازبینی مرتب . سوق یابد هاي قابلیت اشتغال مهارت

برنامه درسی و استفاده از کارشناسان خبره در دفاتر 

دو راهکار کارساز تجربه  ها دانشگاهمشاوره شغلی در 

  .شده در بسیاري از کشورهاي جهان در این ارتباط است

نتیجه تحقیق نشان داد دانشجویانی که  ،همچنین

داراي و رهبري هستند  هاي بین فردي داراي مهارت

دانشجویان  تري براي کارآفرینی در مقایسه باتمایل بیش

در این رابطه . ها هستندتر این مهارتبا سطح کم

هاي اجرایی  یس دفاتر مشترك همکاري بین دستگاهتأس

اي در تجربه  کننده تواند نقش تعیین یمو دانشگاه 

هاي بخش  هاي موردنظر و آشنایی با واقعیت مهارت

هاي موجود براي  و شناخت فرصت کشاورزي در عمل

رسد انجام یک مطالعه  یمبه نظر . دانشجویان گردد

سنجی در این رابطه بتواند راهگشاي مناسبی براي  امکان

نیز خاطر نشان  Linan et al, (2010). این منظور باشد

تغییر در سطح تمایالت رفتاري مشارکت که  ساختند

هاي ري برنامهوکنندگان متغیري مهم در افزایش بهره

آموزشی است که تحقیق حاضر نیز نشان داد کسب 

هاي درسی هاي مرتبط با قابلیت اشتغال در برنامه مهارت

  .گیري تمایل به کارآفرینی دانشجویان اثر داردبر شکل

هاي  با توجه به اینکه در پژوهش حاضر اثر مهارت

قابلیت اشتغال بر تمایل به کارآفرینی مورد توجه قرار 

 هاي قابلیت رفت و مشخص شد بین دو مفهوم مهارتگ

اشتغال و تمایل به کارآفرینی داراي نقاط مشترك بوده و 

هاي قابلیت اشتغال از توان تفکیک افراد  بخشی از مهارت

با سطوح مختلف تمایل به کارآفرینی برخوردارند، 

شود در تحقیق مجزایی اثر تمایل به  یمپیشنهاد 

ي قابلیت اشتغال ها مهارتسعه کارآفرینی نیز در تو

هاي طولی در  استفاده از روش. موردبررسی قرار گیرد

تواند نتایج ارزشمندي را به همراه داشته  یماین ارتباط 

  .باشد

ها روبروست که  یتمحدودهر پژوهشی با برخی 

هاي  ه ایدهیمعرفی آن براي سایر پژوهش گران ضمن ارا

اي پژوهش حاضر ه تواند به تفسیر یافته یمپژوهشی 

در پژوهش حاضر براي سنجش قابلیت . کمک نماید

خود اشتغال دانشجویان از رویکرد خود پنداشته و روش 

شود در تحقیقات  یماست و پیشنهاد  شده استفادهي ابراز

ی که بین سه تا آموختگان دانشآتی با استفاده از نظرات 

شان گذشته است و بر  یآموختگ دانشپنج سال از زمان 

این  اند دادهاساس قابلیت اشغال واقعی که از خود نشان 

  .ی و تحلیل قرار گیردموردبررسموضوع 
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