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ABSTRACT 

       

     Given to the importance of employability as an indicator of higher education quality and social 
capital as a key factor for this system efficiency, examining the relationship of these variables is 
necessary. Thus, the main purpose of this study was to investigate the role of social capital 
dimensions in employability of agricultural students of agricultural and natural resources 
University College, university of Tehran. The statistical population of this research was consisted 
of all agricultural majors’ senior and junior students of agricultural and natural resources university 
college, university of Tehran (N=715). The sample size was calculated by Cochran formula 
(n=190) accessed through proportional stratified random sampling method. Data were collected by 
a questionnaire including demographic characteristics and two main variables i.e. employability 
and social capital. In order to investigate the validity, reliability, fitness of latent variables and test 
of conceptual model, structural equation modeling (SEM) with LISREL8.80 software was used. 
Results of confirmatory factor analysis (CFA) confirmed the validity and reliability latent 
variables. Results of structural equation modeling showed that five dimensions of social capital i.e. 
Social values, Social trust, Social networks, Social cohesiveness, Social participation, Sharing 
knowledge, Social Communication had positive significant effect on the employability of surveyed 
students. 
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هاي کشاورزي: مورد مطالعه؛ پذیري دانشجویان رشتهاشتغالاجتماعی در  سرمایۀنقش 
 پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران

 
 4، احمد رضوانفر3، سید محمود حسینی2ین غالمیحسام الدّ ،*1سید یوسف حجازي

 ، ایرانکرج، دانشگاه تهراندانشکده کشاورزي و منابع طبیعی،  گروه ترویج و آموزش کشاورزي،ان استاد، 4، 3، 1
 ، ایرانکرج، دانشجوي دکتري گروه ترویج و آموزش کشاورزي، دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، 2

 )26/6/97تاریخ تصویب:  -28/1/96(تاریخ دریافت: 

 

  چکیده 

 
گان به عنوان شاخصی از کیفیت آموزش عالی آموختپذیري دانشاهمیت اشتغال با توجه به

این دو  رابطۀ، بررسی این نظاماجتماعی به عنوان متغیري کلیدي در کارایی  سرمایۀو همچنین 
 سرمایۀرسد. بنابراین، هدف کلی این پژوهش، بررسی نقش ابعاد متغیر ضروري به نظر می
رزي پردیس کشاورزي و منابع هاي کشاوپذیري دانشجویان رشتهاجتماعی در میزان اشتغال

هاي دانشجویان سال سوم و چهارم رشته ،پژوهشاست. جامعه آماري طبیعی دانشگاه تهران 
با استفاده از فرمول   (n = 190)نفر از آنان 190)، که = N 715( استکشاورزي این پردیس 
انتخاب شدند. اي تصادفی با انتساب متناسب براي مطالعه گیري طبقهکوکران به روش نمونه

هاي فردي و دو متغیر اصلی اي متشکل از سه بخش ویژگیها از طریق پرسشنامهداده
پایایی متغیرهاي و  منظور بررسی رواییاجتماعی، گردآوري شد. به سرمایۀپذیري و اشتغال

کارگیري هسازي معادالت ساختاري با بنهفته و آزمون مدل مفهومی پژوهش از روش مدل
پایایی  و )، رواییCFAاستفاده شد. نتایج تحلیل عاملی تأییدي ( 8.80LISREL افزارنرم

ساختاري پژوهش نشان داد که پنج بعد از  پژوهش را تأیید کرد. نتایج مدل نهفتۀمتغیرهاي 
هاي اجتماعی، هاي اجتماعی، عضویت در شبکهاجتماعی یعنی ارزش سرمایۀگانه ابعاد هفت

پذیري داري بر اشتغالتأثیر مثبت و معنی ،اجتماعی و تبادل دانش انسجام اجتماعی، مشارکت
 دانشجویان مورد مطالعه داشته است. 

 
 . سرمایۀ اجتماعی اشتغال، تیقابل ،يکاریب ،یاجتماع يها، شبکهاشتغالهاي کلیدي: واژه

 
 مقدمه

یکی از کارکردهاي اساسی آموزش  با وجود اینکه
رآوردن نیازهاي بازار کار عالی، پرورش افراد براي ب

کافی ي به اندازه یهاي آموزشنظام (Cai, 2012)است
 & Maclean) کنندنیازهاي نوین جوامع را برآورده نمی

Ordonez, 2007)  بین آموزش عالی و دنیاي کار  رابطۀو
 ,Crossman & Clarke)فاصله دارد از حالت آرمانی

 آموختگانانشدآمادگی نا رو، به دلیلاز این.  (2010

 ي ایشان،پذیراشتغال عدم یا» دنیاي کار«براي 
به نظام آموزش کارفرمایان  سويشدیدي از  هايانتقاد

 90از دهه  . (Pillai et al., 2012)شودعالی وارد می
آموختگان به به این سو موفقیت شغلی دانشمیالدي 

عنوان شاخصی از کیفیت آموزش عالی مورد توجه قرار 
-ها تمایل بیشتري به پاسخدانشگاه ،ز آن زمانگرفت و ا

 . (Cai, 2012)اند گویی به نیازهاي بازار کار داشته
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اي جهانی آموختگان، مسألهبیکاري دانشامروزه 
رشد آموزش در ایران نیز  .(Pillai et al., 2011)است 
سازي  کوچکو  (Nomi Khalajan et al., 2011)عالی 

آموختگان دانشی جذب دولت به عنوان مرکز سنت
افزایش باعث ؛ (Hosseini et al., 2008)کشاورزي 

اي که بر به گونه. آموختگان شده استبیکاري دانش
آموختگان درصد از دانش 28، 1385اساس آمار سال 

دو برابر  که بیش از هاي کشاورزي بیکار هستندرشته
 درصد) است 13آموختگان (نرخ بیکاري کل دانش

(Khosravipour & Soleimanpour, 2011) .بر  افزون
المللی سازي و بینجهانی اي مانندتغیرات فزاینده این،

از بین رفتن بسیاري از ، شدن فضاي کسب و کار
شرایط استخدام سنتی و کهنه شدن  ، تغییرمشاغل

 و در بازار کار ثباتی، باعث افزایش بیسریع دانش
 ,Cai) ده استنیازهاي کارفرمایان ششدن  ترنامشخص

در گستردگی و گوناگونی بسیار از سوي دیگر،  .(2012
و ماهیت   (Wallace, 1997)هاي کشاورزيفعالیت

و زمینه بودن اي بین رشتهپیچیده این بخش، از جمله 
کند خاص فرهنگی، اجتماعی و سیاسی آن ایجاب می

هاي پویا و منتقدانه آن، داراي قابلیتآموختگان که دانش
 Shahbazi) و عملی در رویارویی با مسائل باشندفکري 

& Ali-beigi, 2006). اهمیت عوامل محیطی با وجود، 
عوامل درونی نظام آموزش  پژوهشگران،بسیاري از 

آموختگان بیکاري دانش مسألۀدر  را عالی کشاورزي
 خوانی میانهمدانسته و بویژه بر عدم  دخیل

بازار کار  نیازهاي وآموختگان هاي دانشصالحیت
 ,.Mirshekari, 2006; Yaghobi, et al)اند تأکید کرده

2006; Shahbazi, & Ali-beigi, 2006; Zamani & 
Azizi,; Khosravipour & Soleimanpour, 2011; 

Alibaygi & Barani, 2012).   
پذیري را یکی از اهداف آموزشی در نظر اگر اشتغال

ست که دانشجویان معتقد ا )Etchevery )2001بگیریم؛ 
نظام آموزش عالی از سه نوع سرمایه براي نیل به اهداف 

ی، سرمایۀ مال سرمایۀکه عبارتند از:  برخوردارندآموزشی 
ضرورت به به همین دلیل بر  انسانی، و سرمایۀ اجتماعی.

شده اجتماعی فراگیران تاکید  سرمایۀرسمیت شناختن 
 ,Eng, 2009; Kim & Schneider, 2005; Prado)است 

2009; Schlee et al., 2009; Tramonte & Willms, 
2010; Shiri et al., 2013) . توان گفت می سخن دیگربه

 سرمایۀپذیري افراد، بر اشتغال مؤثریکی از متغیرهاي 
 . (Fugate et al., 2004) اجتماعی آنان است

براي مفهوم موجز و جامع  یتعریفارائه 
تعریفی  ؛(Lees, 2002) گیز استبرانپذیري چالشاشتغال

  Pool & Sewellکه مبناي این پژوهش بوده تعریف
ها، اي از مهارتداشتن مجموعه«یعنی:  است (2007)

هاي فردي که احتمال انتخاب و ، درك و ویژگیدانش
ی و موفق تواند راضکسب مشاغلی که فرد در آنها می

 ».دهدباشد را افزایش می
براي تبیین  هاییمدل گذشته،هاي در سال

از جمله این ارائه شده است. پذیري و ابعاد آن اشتغال
اشاره   Hillage & Pollard (1998)توان بهها میمدل

به «، 1»پذیريدارایی اشتغال«کرد که متشکل از 
و  )شغلگرفتن  در رابطه با( »3ارائه«، »2کارگیري

 ،Knight & York (2002) .است »ايمسائل زمینه«
، »درك«اند که شامل پیشنهاد دادهرا  4دل یوسمم
. است» فراشناخت«و  »هاي کارآمديباور«، »مهارت«

 مؤلفهداراي چهار  ،5داتآموزش شغلی مدل همچنین 
هاي آگاهی از فرصت«؛ »گیريهاي تصمیممهارت«

(جستجوي شغل و  »یادگیري انتقالی«؛ »کاري
 ,Watts) است» خودآگاهی«هاي معرفی خود) و مهارت

2006) .Pool & Sewell (2007)  مدلی در زمینه
اند. این مدل با توجه به سادگی پذیري ارائه کردهاشتغال

هاي آموزش و در عین حال تدوین آن براي محیط
گیري براي اندازه پژوهشاین  يمبنا ،دانشگاهی

داراي پنج بعد، قرار گرفته است. این مدل  پذیرياشتغال
رت و درك مربوط به رشته دانش و مها« شامل
ار و ک تجربۀ«، »یعموم يهامهارت«، »یلیتحص
» یجانیه هوش«و  6»یشغل توسعۀ يریادگی«، »یزندگ
 در این مدل، هاي عمومیمهارت منظور از است.

 وسیعی گستره دربالقوه اي گونهاست که بههایی مهارت
 گوناگونکارفرمایان  آیند و مورد نیازمی به کار از مشاغل

هاي عمومی که در این مدل از هاي مهارتهستند. مؤلفه

                                                                                  
1- Employability assets 
2 - Deployment 
3 - presentation 
4 - USEM 
5 - DOT 
6 - Career development learning 
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-ي موارد زیر میبرگیرندهآید، درآن سخن به میان می
 شود:

 قیت؛ خال
 پذیري؛ انعطاف

 تمایل به یادگیري؛ 
 توانایی کار مستقل؛

 ؛ یکار گروه 
 توانایی مدیریت دیگران؛ 

 توانایی کار تحت فشار؛
 نوشتاري؛  و ارتباط شفاهی 

 ب؛ حسا
 توجه به جزئیات؛

 مدیریت زمان؛  
 گیري؛پذیرش مسئولیت و تصمیم

 ریزي، هماهنگی و سازماندهی؛ توانایی برنامه 
 & Pool)هاي نو آوريگیري از فنتوانایی بهره

Sewell, 2007). 
هاي کسب و مهارت«و  1آگاهی تجاري همچنین

 ،حل مسأله ،ابتکار هايمهارت عبارت ازکه نیز » کار
کاردانی و  ،رهبري ،هااسایی و کار بر روي فرصتشن

 از  (Sewell & Pool, 2010b)ها استواکنش به چالش
 هاي عمومی هستند.مهارت دیگر

دهد که کارفرمایان هاي زیادي نشان میپژوهش
براي تجارب کاري ارزش زیادي قائل هستند و دانش 

بیشتري براي  امیدکاري  تجربۀآموختگان داراي 
  .(Pool & Sewell, 2007)  دارند ماستخدا

موفقیت  افزایش احتمال شغلی براي توسعۀیادگیري 
در به دانشجویان . این عامل و رضایت شغلی مهم است

آگاهی بیشتر، شناخت عمیق عالیق شغلی، و خود
باعث و  کندمیکمک هاي بازار کار شناسایی فرصت

 یرندخود بگ اي درباره شغلتصمیمات سنجیدهشود، می
(Pool & Sewell, 2007). با  یادگیري توسعۀ شغلی

قابل  .Fugate et al (2004)هویت شغلی در مدل 
 مقایسه است. این مؤلفه نقشی راهبردي و در عین حال

ر ن ببرانگیزاننده براي تعیین مسیر شغلی و موفقیت در آ
 عهده دارد. 

                                                                                  
1 - Commercial awareness 

هوش هیجانی به معناي ظرفیت شناخت احساسات 
و در خود انگیزش ایجاد  ه منظورن، بخود و دیگرا

 شخصی در رابطه با دیگران است.احساسات  مدیریت
ی مبتنی شغلهاي فرصتافزایش  تقویت این مؤلفه باعث

، یک هوش هیجانیشود. می با مردم بر سروکار داشتن
نامیده  2کریرادج ،قابل آموزش است. این مدل ویژگی

 .(Pool & Sewell, 2007)شد است 
جه به اینکه هدف اصلی این پژوهش بررسی با تو

پذیري و سرمایۀ اجتماعی است در ادامه به رابطۀ اشتغال
بررسی ابعاد سرمایۀ اجتماعی پرداخته خواهد شد. 

وجوه گوناگون سازمان اجتماعی نظیر  3اجتماعی سرمایۀ
هاي انسانی را در بر اعتماد، هنجارهاي جمعی و شبکه

موجود پیوندها و ارتباطات ). Putnam, 1995گیرد (می
عنوان منابع با ارزش مورد میان اعضاي یک شبکه به

گیرد و با خلق هنجارها و اعتماد متقابل توجه قرار می
. (Shiri et al., 2013)شود موجب تحقق اهداف اعضا می

هاي اجتماعی است اجتماعی جزو ماهیت شبکه سرمایۀ
(Fugate, 2004).  ،اجتماعی به  سرمایۀبه عبارت دیگر

منابع قابل دسترس در درون ساختارهاي اجتماعی نظیر 
هاي اجتماعی، ارتباطات اعتماد، هنجارها و ارزش

اجتماعی و اهداف مشترك که افراد را براي انجام اقدامی 
در زمرة منافع ناشی اشاره دارد و  ،کندجمعی آماده می

هاي رسمی و غیر رسمی روابط اجتماعی در سازمان از
 ).Kavachi, 2001ست (ا

هاي ویژگی يدربرگیرندهاجتماعی سرمایۀ  
ها و رفتارهاي مشترك، گوناگونی مانند اعتماد، ارزش

و  ،ارتباطات، همکاري، تعهد متقابل، شناخت متقابل
 سرمایۀ). Vilanova & Josa, 2003ها است (شبکه

هاي آموزشی در نظام تا حدي که اجتماعی فراگیران
، در موفقیت آموزشی ایشان، به خوبی گیردشکل می

سازمانی هاي پژوهش). Putnam, 2000( اثرگذار است
درصد یادگیري در  هفتاداند که حدود نشان دادهاخیر 
هاي غیررسمی ارتباطات و تعامل راههاي آموزشی از نظام

. بنابراین (Sharepour, 2005) آیدبه دست می
تري هستند ی بیشاجتماع سرمایۀدانشجویانی که داراي 

                                                                                  
2 - CareerEDGE 
3 - Social capital 
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موفقیت بیشتري کسب  ،یابی به اهداف آموزشیدر دست
). در این Pishghadam & Zabihi, 2011کنند (می

 ;Field, 2003)راستا، بسیاري از پژوهشگران از جمله 

Bankston, 2004; Shiri et al, 2013) به مطالعه ،
هاي آموزشی و ارتباط آن با اجتماعی در نظام سرمایۀ
اند و با یران پرداختهت و موفقیت تحصیلی فراگپیشرف

 سرمایۀاند که توجه به اظهار نموده توجه به نتایج خود،
هاي اجتماعی و تالش در جهت ارتقاي آن در نظام

 سرمایۀ ،)Goddard )2003 آموزشی ضروري است.
هاي شبکه يلفهؤسه م ياجتماعی را در بر دارنده

هاي جارها و ارزشارتباطی، اعتماد اجتماعی و هن
، )Anne-Marie )2009 و اجتماعی در نظر گرفته است

هاي مؤلفهاجتماعی در بر دارنده  سرمایۀمعتقد است 
هاي اجتماعی، حمایت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، شبکه

 تبادل دانش و اطالعات است. 
پذیري اجتماعی و اشتغال سرمایۀدر زمینه ارتباط 

هاي این پژوهش نشان ررسیدانشجویان، تا آنجا که ب
داده است، مطالعه تجربی وجود ندارد اما در بعد نظري 

(2004) Fugate et al.پذیري افراد و ، در تحلیل اشتغال
اي پذیري سازهکنند که اشتغالابعاد آن پیشنهاد می

سه بعد هویت وجود  که ناشی ازاجتماعی است  -روانی 
عی و انسانی اجتما سرمایۀشغلی، سازگاري فردي و 

سه بعد، عوامل  کنند که اینها استدالل میاست. آن
یی فرد براي تواناو  هستند پذیريمؤثر بر اشتغال

هاي شغلی (یعنی اشتغال شناسایی و تحقق فرصت
است.  اجتماعی سرمایۀپذیري) تا حد زیادي تحت تأثیر 

به  ،هااجتماعی از طریق شبکه به این شکل که سرمایۀ
ها به سهم و این کندمی ءعات و اعتبار اعطااشخاص اطال

شوند. به هاي شغلی میخود باعث دسترسی به فرصت
کند اجتماعی به افراد کمک می عنوان نمونه، سرمایۀ

هاي غیر رسمی نیز ي رسمی از شبکهعالوه بر شبکه
از . (Fugate et al., 2004)استفاده کنند  یابیکاربراي 

 ،ايهاي حرفهافراد و در انجمن سازي باسوي دیگر شبکه
است.  افراد فنّی مهارت رشداي مرسوم براي شیوه
گردش براي  يابزاربه عنوان  معموالً، ،سازيشبکه

سرمایۀ  گاه،. شودمیدر نظر گرفته  کاریابیاطالعات 
شود افراد سازي) باعث میشبکه ویژه،اجتماعی (به

و مهارت) خود به انسانی (دانش  سرمایۀمشاغلی فراتر از 

 رسد که. بنابراین به نظر می(Smith, 2010)دست آورند 
پذیري افراد و ارتباط مستقیم و مثبتی بین اشتغال

اجتماعی آنان یا به طور خاص میزان  سرمایۀمیزان 
دارد. از سوي هاي اجتماعی وجود عضویت آنان در شبکه

-دیگر، چنین رابطۀ مثبت و مستقیمی، میان اشتغال
یري افراد و میزان مشارکت اجتماعی (که خود، پذ

هاي اجتماعی صورت در شبکه ، به شکلیمعموالً
. بینی استنیز قابل پیش گیرد) یا ارتباطات اجتماعیمی

 دیگر سرمایۀبه ابعاد  ايکه آیا چنین رابطه نکته اما این
انسجام اجتماعی  و هاي اجتماعیاجتماعی مانند ارزش

تأمل است. از  جايي ودتا حدا خیر، یاست  تعمیمقابل 
براي افرادي که در حال  رابطهاگر چه این  ،سوي دیگر 

حاضر در بازار کار هستند مانند کارمندان، کارگران و یا 
 ،شاید اما کامل، مصداق دارد،طوربهکارجویان، 

اندکی با  یت،به لحاظ ماه ،پذیري دانشجویاناشتغال
 . زیرااشاره متفاوت باشدهاي مورد پذیري گروهاشتغال

حالتی ، بیشتر، چنان که گفته شدمورد دانشجویان، در 
برخی  داشتن در حقیقت که نظر است موردبالقوه 
پرسش  بنابراین .است هاها، دانش و مهارتویژگی

اجتماعی  سرمایۀجا این است که آیا اساسی در این
هاي ها، دانش و ویژگیکسب مهارت«دانشجویان با 

مرتبط است؟ در وهله نخست » پذیريبط با اشتغالمرت
اجتماعی  سرمایۀکم برخی ابعاد رسد، دستبه نظر می

هاي اجتماعی، مشارکت مانند عضویت در شبکه
اجتماعی، تبادل دانش و اطالعات و ارتباطات اجتماعی 

هایی مرتبط باشد ولی در برخی با کسب چنین ویژگی
هاي اجتماعی، ند ارزشاجتماعی مان سرمایۀابعاد دیگر 

انسجام اجتماعی و اعتماد اجتماعی در بعد نظري هم، 
رسد. از سوي دیگر تر به نظر میاین ارتباط قدري مبهم

پذیري جهان اشتغال پژوهشی مربوط به بخشی از ادبیات
 است ها مرتبطپذیري دانشجویان دانشگاهکه به اشتغال
دي است و توصیفی یا مطالعات مور آثاربیشتر شامل 

 ,.Rothwell, et al) ادبیات تجربی آن چندان غنی نیست

اشتغال از دیرباز مورد  مسألۀهمچنین اگرچه . (2009
هاي گران کشور قرار گرفته است؛ پژوهشتوجه پژوهش

در  (Alibaygi et al., 2013) به عنوان مثال اندکی
التحصیالن انجام فارغ» پذیرياشتغال«چارچوب ادبیات 

رابطۀ بررسی در است. لذا، با توجه به خالء موجود  گرفته
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و از جمله دانشجویان  پذیري دانشجویانشتغالا
این پژوهش ، اجتماعی سرمایۀهاي کشاورزي با رشته

 طراحی و اجرا شد.
 بر این اساس فرضیات زیر تدوین شد: 
پذیري هاي اجتماعی و اشتغالبین ارزش -1

 اري وجود دارد. دمثبت و معنی رابطۀدانشجویان 
پذیري بین میزان اعتماد اجتماعی و اشتغال -2

 داري وجود دارد. مثبت و معنی رابطۀدانشجویان 
 هاي اجتماعی و بین میزان عضویت در شبکه -3

 

داري مثبت و معنی رابطۀپذیري دانشجویان اشتغال
 وجود دارد. 

پذیري بین میزان انسجام اجتماعی و اشتغال -4
 داري وجود دارد. مثبت و معنی رابطۀن دانشجویا

پذیري بین مشارکت اجتماعی و اشتغال -5
 داري وجود دارد. مثبت و معنی رابطۀدانشجویان 

پذیري بین میزان تبادل اجتماعی و اشتغال -6
 داري وجود دارد. مثبت و معنی رابطۀدانشجویان 

پذیري و اشتغال اجتماعی بین ارتباطات -7
 دارد. داري وجود مثبت و معنی ابطۀردانشجویان 

  
 هامواد و روش

 هايپژوهشاز نوع  ،به لحاظ هدف پژوهشاین 
گرفته ارتباطی انجام  -یکاربردي است که به روش علّ

واریانس  -هاي ماتریس کوواریانسو از انواع تحلیل است
 کلیۀشامل  پژوهششود. جامعه آماري محسوب می

هاي ارم کارشناسی رشتهدانشجویان سال سوم و چه
کشاورزي پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه 

نفر  715 که بر اساس آمار اداره آموزش استتهران 
نفر از آنان به  190بودند. با استفاده از فرمول کوکران، 

اي با انتساب متناسب گیري تصادفی طبقهروش نمونه
شدند. (متناسب با رشته تحصیلی) براي مطالعه انتخاب 

اي متشکل از سه بخش پرسشنامه پژوهش،ابزار اصلی 
پذیري و هاي اشتغاللفهؤهاي فردي، مشامل ویژگی

 سرمایۀ پژوهشاجتماعی بود. متغیر مستقل  سرمایۀ

گویه در قالب طیف لیکرت  28و  مؤلفه 7اجتماعی با 
 ,Vilanova & Josaبود که بر اساس دیدگاهاي نظري؛ (

2003; Baker, 2003; Kavachi, 2001; Putnam, 
اجتماعی طراحی و تدوین  سرمایۀ)، در باب 1995

دانشجویان  پذیرياشتغال پژوهش، وابستۀگردید. متغیر 
 & Pool)از مدل مفهومی  بود که براي سنجش آن

Sewell, 2007) پذیري استفاده شد. اجزاي اصلی اشتغال
دانشجویان در این مدل چنان که توضیح داده شد؛ 

، دانش و مهارت و درك مربوط به رشته تحصیلی لشام
ر و زندگی)، یادگیري هاي عمومی، تجربه (کامهارت

گیري هوش هیجانی است که براي اندازهتوسعۀ شغلی و 
همچنین بر پذیري مورد استفاده قرار گرفت. اشتغال

 1پروفایلی در دانشگاه النکشایر مرکزي ،اساس این مدل
                                                                                  
1 - University of Central Lancashire 

 هاي اجتماعیارزش

 اعتماد اجتماعی

 هاي اجتماعیشبکه

 انسجام اجتماعی

 مشارکت اجتماعی

 تبادل اطالعات

 ارتباطات اجتماعی

 تجربه پذیري اشتغال اجتماعی سرمایۀ
 

 پژوهشچارچوب مفهومی  -1شکل 

 هاي عمومیهارتم
 

 در رشته صالحیت
 

 هوش هیجانی
 

 شغلی توسعۀیادگیري 
 



 551 ...پذیري دانشجویاننقش سرمایۀ اجتماعی در اشتغالو همکاران:  غالمی 

براي  شده است و توسط همین محققان طراحی
 رودپذیري دانشجویان به کار میگیري اشتغالاندازه

(Pool & Sewell, 2010a)هاي این پروفایل . گویه
گیري رات جزئی براي اندازهیترجمه و با برخی تغی

روایی  .پذیري مورد استفاده قرار گرفتهاي اشتغالمؤلفه
اجتماعی توسط  سرمایۀپذیري و هاي اشتغالمقیاس

نل متخصصان (شامل برخی استادان رشته ترویج و پا
آن با  ییایسازه و پا ییو محاسبه رواآموزش کشاورزي) 

 دییکرونباخ تأ يآلفا بیو ضر یبیترک ییایمحاسبه پا
ها در دو . جهت تجزیه و تحلیل داده)3(جدول  دیگرد

 SPSSافزارهاي بخش آمار توصیفی و استنباطی از نرم
استفاده شد.  8/8خه نس LISRELو  21نسخه 

که در این پژوهش براي  يمعادالت ساختار يسازمدل
پذیري اشتغالبررسی نقش سرمایۀ اجتماعی در 

است که  يکردیرو دانشجویان بهره گرفته شده است؛
و مدل  يریگمدل اندازه یعنیشامل دو مرحله، 

در  .(Anderson & Gerbing,1988) باشدیم يساختار
 ییروا یبه بررس يریگدل اندازهم یعنیمرحله اول، 

با  پژوهش نهفتۀ يرهای(اعتماد) متغ ییایپا و )(اعتبار
) پرداخته CFA( يدییتأ یعامل لیاستفاده از تحل

) AVEسازه ( ییو روا tمرحله از مقدار  نی. در اشودیم
 بی) و ضرCR( یبیترک ییایو از پا ییروا یبررس يبرا

 يابزارها ییایپا یبررس ي) براαکرونباخ ( يآلفا
هاي روایی و پایایی بخش. شودیاستفاده م يریگاندازه

حد مناسبی بود  درگوناگون پرسشنامه این پژوهش، 
به  يمرحله دوم، توسط مدل ساختاردر  ).1(جدول 

 نهفتۀ يرهایمتغ نیدر مورد روابط ب هاهیفرض یابیارز
 . شودیها) پژوهش پرداخته م(سازه
 

 نتایج و بحث
 اي فردي هویژگی

ها، میانگین سن دانشجویان مورد براساس یافته
ین ببود. از  192/1سال با انحراف معیار  9/21مطالعه، 

درصد دختر بودند که  53درصد پسر و  46پاسخگویان 
 8/5نفر ( 11درصد) در رشته آبیاري،  5/9نفر ( 18

 رشتهر درصد) د 8/15نفر ( 30درصد) در رشته اقتصاد،

در  درصد) 9/7نفر ( 15سبز و باغبانی)،  باغبانی (فضاي
درصد)  2/13نفر ( 25رشته ترویج و آموزش کشاورزي، 

هاي کشاورزي (مکانیک و نیدر رشته ماش
درصد) زراعت و اصالح  7/13نفر ( 26مکانیزاسیون)، 

 13شناسی، درصد) نفر در رشته خاك 9/8( 17نباتات، 
 1/11ر (نف 21پزشکی، ) در رشته گیاهدرصد 8/6نفر (

درصد) در  3/6نفر ( 12درصد) در رشته علوم دامی و 
میانگین  رشته صنایع غذایی مشغول به تحصیل بودند.

د پذیري دانشجویان اندکی باالتر از حکل نمره اشتغال
گین بود. میان 508/0با انحراف معیار  45/3متوسط یعنی 

 با انحراف 20/3کل نمره سرمایۀ اجتماعی دانشجویان 
 بود.  516/0 معیار

 گیري پژوهش ابی مدل اندازهیارز
گیري منظور ارزیابی مدل اندازهدر پژوهش حاضر به

ها) پژوهش از تحلیل عاملی (سازه ۀمتغیرهاي نهفت
 گیري متغیرهاي) استفاده شد. مدل اندازهCFAتأییدي (

 پژوهش با نمایش بارهاي عاملی استاندارد شده ۀنهفت
هاي برازندگی (مدل و شاخص (پس از انجام اصالحات)

هاي روایی و پایایی متغیرهاي و شاخص t) و مقدار 2
ر ) به دست آمد. با توجه به مقدا3پژوهش(جدول  ۀنهفت

)، مشاهده 2هاي برازندگی (مدل گزارش شده شاخص
 ها از لحاظ آماري با ساختار عاملی وشود که دادهمی

گاري پژوهش ساز ۀزیربناي نظري چهار متغیر نهفت
 ) پژوهش ازيها(سازه ۀدارند. بنابراین، متغیرهاي نهفت

برازش مناسبی برخوردارند و این بیانگر همسو بودن 
نظري پژوهش است. همچنین، با  هايها با سازهنشانگر

شود ، مشاهده می3توجه به نتایج ارائه شده در جدول 
تمامی ضرایب مسیر بین نشانگرها و  tکه مقدار 
باشند و براي می 96/1پژوهش باالتر از  هفتۀنمتغیرهاي 

(سازه) پژوهش مقادیر  ۀتمام متغیرهاي نهفت
از مقادیر مناسبی  AVEو  α ،CRهاي شاخص

 توان اظهار کرد که تمامیبرخوردارند. بنابراین، می
 ۀنشانگرهاي انتخابی براي سنجش متغیرهاي نهفت

اجتماعی و  سرمایۀها) پژوهش، یعنی (سازه
 پذیري مورد تأیید است.لاشتغا
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 گیري پژوهشاطالعات مدل اندازه ۀخالص -1جدول 
ضریب استاندارد  عالمت نشانگر متغیرهاي نهفته

 
خطاي 

 
T α CR AVE 

 SV( SE1 72/0 05/0 --- 74/0 945/0 911/0هاي اجتماعی (ارزش
SE2 82/0 086/0 **49/9 

 )trustاعتماد اجتماعی (
SE5 66/0 05/0 --- 

72/0 945/0 854/0 SE6 78/0 098/0 **95/7 
SE7 59/0 089/0 **59/6 

 net( SE11 66/0 05/0 --- 67/0 895/0 812/0هاي اجتماعی (عضویت در شبکه
SE12 75/0 181/0 **13/4 

 (coh)انسجام اجتماعی 
SE14 79/0 05/0 --- 

79/0 956/0 880/0 SE15 76/0 090/0 **37/8 
SE16 69/0 087/0 **90/7 

 (sp)مشارکت اجتماعی 
SE19 83/0 05/0 --- 

84/0 973/0 924/0 SE20 77/0 053/0 **34/14 
SE21 79/0 052/0 **04/15 

 (sk) تبادل دانش 
SE22 75/0 05/0 --- 

80/0 950/0 865/0 SE23 80/0 113/0 **02/7 
SE24 74/0 110/0 **70/6 

 (sc)ارتباطات اجتماعی 
SE25 66/0 05/0 --- 

73/0 949/0 862/0 SE26 70/0 086/0 **08/8 
SE28 73/0 096/0 **57/7 

 (Ya)یادگیري توسعۀ شغلی 
YA4 59/0 05/0 --- 

64/0 922/0 799/0 YA5 63/0 117/0 **36/5 
YA6 62/0 116/0 **31/5 

 (TA)تجربه 
TA7 52/0 05/0 --- 

73/0 932/0 828/0 TA8 61/0 101/0 **01/6 
TA9 88/0 143/0 **15/6 

 (DA)صالحیت تخصصی رشته 
 

DA10 68/0 05/0 --- 
73/0 945/0 851/0 DA11 66/0 093/0 **08/7 

DA12 68/0 094/0 **22/7 

 (MO)هاي عمومی مهارت

MO14 60/0 05/0 --- 

79/0 966/0 801/0 

MO15 60/0 093/0 **40/6 
MO16 58/0 093/0 **20/6 
MO17 60/0 094/0 **37/6 
MO18 64/0 095/0 **67/6 
MO22 57/0 093/0 **11/6 
MO26 56/0 091/0 **10/6 

 (HH)هوش هیجانی 
HH1 72/0 05/0 --- 

68/0 935/0 830/0 HH2 67/0 114/0 **84/5 
HH3 58/0 102/0 **66/5 

 درصد 1داري در سطح معنی **
 

 ارزیابی مدل ساختاري پژوهش
پایایی (اعتماد) و  و )پس از تأیید روایی (اعتبار

پژوهش توسط  ۀگیري متغیرهاي نهفتبرازش مدل اندازه
منظور بررسی تأثیر  )، بهCFAتحلیل عاملی تأییدي (

پذیري و آزمون مدل اجتماعی بر اشتغال سرمایۀابعاد 
سازي معادالت ساختاري مفهومی پژوهش از روش مدل

در قالب تحلیل مسیر استفاده شد. مدل ساختاري روابط 
پژوهش با نمایش بارهاي عاملی  نهفتۀبین متغیرهاي 

هاي استاندارد شده (پس از انجام اصالحات) و شاخص
) و خالصه اطالعات تحلیل مسیر اثر 3برازندگی (مدل 

هاي اجتماعی زاي پژوهش (ارزشبرون نهفتۀتغیرهاي م
)sv) اعتماد اجتماعی ،(trustهاي )، عضویت در شبکه

، مشارکت (coh))، انسجام اجتماعیnetاجتماعی(
، ارتباطات اجتماعی (sk)، تبادل دانش (sp)اجتماعی

sc) پژوهش، یعنی  يزادرون نهفتۀ) بر متغیر
) دانشجویان مورد مطالعه Employپذیري (اشتغال

 ) در ادامه نمایش داده شده است. 4(جدول 
هاي برازندگی با توجه به مقدار گزارش شده شاخص

ها از لحاظ آماري با شود که داده)، مشاهده می1(مدل 
ساختار عاملی و زیربناي نظري مدل ساختاري 

پژوهش سازگاري و توافق دارند.  نهفتۀمتغیرهاي 
پژوهش از  نهفتۀساختاري متغیرهاي  بنابراین، مدل

 برازش مناسبی برخوردار است.
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 هاي برازندگیپژوهش با نمایش بارهاي عاملی استاندارد شده و شاخص ساختاري: مدل 2شکل 

 
، درجه آزادي) به X2( ئراسکويکا يهاشاخص

 یبرازندگ نشده)، شاخص نرمGFI( یشاخص برازندگ
)NNFI( ندهیفزآ ی)، شاخص برازندگIFI شاخص ،(

 يمجذور خطا نیانگیم شهی)، رCFI( یقیتطب یبرازندگ
مجذور  نیانگی) و شاخص مRMSEA( تقریب

براي بررسی برازش مدل استفاده  )RMR( هاماندهیباق
) است که 364/2دو به درجه آزادي برابر (مقدار خی .شد

نشان دهنده برازش مناسب مدل است. مقدار شاخص 
GFI  است و با توجه به اینکه  شدهگزارش  95/0برابر

دو از اعتبار باالتري این شاخص در قیاس با شاخص خی
برخوردار است، بنابراین برازش مدل، مناسب ارزیابی 

 RMRریشه دوم میانیگین مجذور پس ماندها،  شود.می
نشان دهنده تببین مناسب محاسبه شده و  26/0

پژوهش برابر  ایندر  NFIمقدار کوواریانس هاست. 
برابر  IFI) و مقدار 08/1برابر ( NNFI) و مقدار 00/1(
نشان از مناسبت است که ) 00/1برابر ( CFI) و 06/1(

شاخص ریشه . جهت علّی مربوط به روابط مدل دارند
 085/0 (RMSEA)یانس خطاي تقریب دوم برآورد وار

گیري قبول خطاي اندازه بود که نشان از کنترل قابل
بخش آمار توصیفی از فراوانی، درصد معتبر،  دردارد. 

میانگین و انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی از 
 آزمون تحلیل مسیر استفاده شد.

دهنده این است ، نشان3نتایج ارائه شده در جدول
اجتماعی و  که ضریب مسیر استاندارد شده بین ارزش

رصد است که در سطح یک د 31/0پذیري برابر با اشتغال
بنابراین فرضیۀ  .)γ= 0.31, t= 6.35باشد (دار میمعنی

همچنین، نتایج بیانگر این  شود.پذیرفته می 1شماره 
ضرایب مسیر استاندارد شده بین اعتماد است که 

است که در  -11/0برابر با پذیري اشتغالاجتماعی و 
 - =γ= - 0.11, t(باشد دار میسطح یک درصد معنی

شود. این پژوهش رد می 2ن فرضیۀ شماره بنابرای. )2.13
، مشاهده 3این در حالی است که بر اساس نتایج جدول 

ضرایب مسیر استاندارد شده بین عضویت در شود که می
است  38/0برابر با پذیري اشتغالهاي اجتماعی و شبکه

 =γ= 0.38, t(باشد دار میکه در سطح پنج درصد معنی

 همچنین شود.ذیرفته میپ 3و فرضیۀ شماره  )14.34
ضرایب مسیر استاندارد شده بین انسجام اجتماعی و 

است که در سطح یک درصد  1/0پذیري برابر اشتغال
این نتایج باعث  ).γ= - 0.10, t= 2.09( استدار معنی

ضرایب مسیر  پذیرفته شود. 4شود فرضیۀ شماره می
پذیري اشتغالاستاندارد شده بین مشارکت اجتماعی و 

 استدار در سطح یک درصد معنیاست که  13/0برابر 
)γ= .13, t= 2.95(  پذیرفته  5و در نتیجه فرضیۀ شماره

پذیري این ضرایب براي تبادل دانش و اشتغال .شودمی
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 استدار است که در سطح یک درصد معنی 25/0برابر 
)γ= .25, t= 4.70(  این  6شود فرضیۀ شماره میو باعث

ضرایب مسیر استاندارد در نهایت،  د.پژوهش تأیید شو
 -2/0پذیري برابر شده بین ارتباطات اجتماعی و اشتغال

 7و در نتیجه فرضیۀ شماره  )γ= - 0.2, t= -7.33است (
دهد که مقدار ضریب نتایج نشان می .شودپژوهش رد می

است، بدین  52/0پذیري برابر با ) اشتغال2Rتبیین (
پذیري ات واریانس اشتغالدرصد از تغییر 52معنی که 

هاي کشاورزي پردیس کشاورزي و دانشجویان رشته
 سرمایۀمنابع طبیعی دانشگاه تهران توسط ابعاد 

هاي اجتماعی، اعتماد اجتماعی، اجتماعی شامل ارزش
هاي اجتماعی، انسجام اجتماعی، عضویت در شبکه

مشارکت اجتماعی، تبادل دانش و ارتباطات اجتماعی 
شود. بنابراین، مدل مفهومی پژوهش در بین تبیین می

هاي کشاورزي پردیس کشاورزي و دانشجویان رشته
 شود. منابع طبیعی دانشگاه تهران کشور تأیید می

 
 اطالعات مدل ساختاري پژوهش ۀ: خالص2جدول 

شماره فرضیۀ 
 متغیرهاي مستقل مربوطه

متغیر 
 وابسته

ضریب 
 استاندارد شده

خطاي 
 t استاندارد

پذیرش فرضیۀ  رد/
 R2 پژوهش

 هاي اجتماعیارزش 1

ال
شتغ

ا
ري

پذی
 

 پذیرش 35/6 048/0 31/0

52/0 

 رد -13/2 053/0 -11/0 اعتماد اجتماعی  2
هاي عضویت در شبکه 3

 34/14 026/0 38/0 اجتماعی
 پذیرش

 پذیرش 09/2 050/0 10/0 انسجام اجتماعی 4
 ذیرشپ 95/2 045/0 13/0 مشارکت اجتماعی 5
 پذیرش 70/4 054/0 25/0 تبادل دانش 6
 رد -33/7 /027 -20/0 ارتباطات اجتماعی 7

 
 گیري بحث و نتیجه

پذیري دانشجویان در با توجه به اهمیت اشتغال
اجتماعی در تسهیل  سرمایۀشرایط کنونی و تأثیر 

ویژه در نظام آموزشی عالی هپذیري دانشجویان، باشتغال
ران که برنامه مدون خاصی براي کشاورزي ای

پذیري دانشجویان ندارد و همچنین خالء کارهاي اشتغال
 هدف صورت گرفت. این پژوهش ،تجربی در این زمینه

بررسی تأثیر ابعاد این پژوهش دربرگیرنده اصلی 
هاي اجتماعی، اجتماعی (شامل ارزش سرمایۀگانه هفت

ی، هاي اجتماعاعتماد اجتماعی، عضویت در شبکه
انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی، تبادل دانش و 

. دانشجویان بودپذیري اشتغال برارتباطات اجتماعی) 
پذیري در این پژوهش بر اساس مدل الغهاي اشتمؤلفه

 انتخاب شد.  Pool & Sewell (2007)پذیري اشتغال
پذیري سطح اشتغال هاي توصیفی،یافتهبر طبق 

و منابع طبیعی دانشگاه  دانشجویان پردیس کشاورزي
 Alibaygi et al تهران، در حد متوسط بود. مطالعه

 پذیري پنداشته و همچنیننیز اشتغال (2013)
عمومی دانشجویان دانشگاه هاي غرب کشور را در مهارت

نتایج . همچنین ندگیري کرده بودسطح متوسطی اندازه
 پذیريکه سرمایۀ اجتماعی بر میزان اشتغالنشان داد 

اند هایی که نشان دادهمؤثر است. این یافته با پژوهش
سرمایۀ اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان مرتبط 

 (Anne-Marie, 2009; Shiri et al., 2013)است از جمله

که همه ها نشان داد هماهنگ است. از سوي دیگر یافته 
پذیري داري بر اشتغالاجتماعی اثر معنی سرمایۀابعاد 
 سرمایۀویان مورد مطالعه دارند. تأثیر همه ابعاد دانشج

اعتماد و ارتباطات اجتماعی دو بعد به جز  ،اجتماعی
هاي اجتماعی مثبت بوده است. عضویت در شبکه

) را دارد به این معنی که نسبت 38/0باالترین ضریب (
اجتماعی بیشترین تأثیر را بر  سرمایۀهاي لفهؤبه دیگر م

. این مسأله با توجه به ادبیات پذیري دارداشتغال
؛ (Fugate et al., 2004; Smith, 2010)پذیري اشتغال

بینی بود. علت این چنان که استدالل شد، قابل پیش
ررسی است. نخست اگر چه به مسأله از چند بعد قابل ب

هاي اجتماعی بیشتر در شبکه (Smith, 2010) اعتقاد
هاي مرتبط هارتثرند تا افزایش دانش و میافتن شغل مؤ

پذیري (آن چه در این پژوهش به عنوان با اشتغال
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پذیري در نظر گرفته شده است)؛ اما بایستی اشتغال
هاي اجتماعی توجه داشت که عضویت در برخی شبکه

هاي دانشجویی، زمینه رشد برخی مانند تشکل
هاي عمومی در دانشجویان مانند کارگروهی، مهارت

کند. ضمن جاد کرده یا تقویت میرهبري و مدیریت را ای
هاي اجتماعی صنفی مانند نظام برخی شبکه اینکه

نسبت به  را هاي دانشجویانمهندسی ممکن است آگاهی
هاي مرتبط با ها، دانش یا ویژگیشرایط اشتغال و مهارت

گر براي محرك و هدایتیک به عنوان باال ببرد و آن 
پذیري تغالافزایش این موارد و به عبارت دیگر اش

 دانشجویان عمل کند.
یعنی احساس ارزشمندي فرد در ، اجتماعی ارزش
رتبه دوم را از  ،31/0اي است که با ضریب لفهؤاجتماع، م

هاي لفهؤپذیري دانشجویان در بین منظر تأثیر بر اشتغال
اجتماعی دارد. به این ترتیب پنداشت دانشجویان  سرمایۀ

معه دارند، احتماًال از طریق از ارزشی که در دانشگاه و جا
هاي ایجاد انگیزه در آنان باعث افزایش دانش و مهارت

 شود. پذیري آنان میاشتغال
رتبه  25/0اي است که با ضریب لفهؤتبادل دانش، م

پذیري دارد. تبادل دانش سوم را از نظر تأثیر بر اشتغال
دانشجویان با دیگران چنان که پیش از این استدالل شد 

طریق افزایش آگاهی آنان نسبت به محیط کار و  از
 هاي مورد نیاز براي آن باعث افزایشمهارت دانش و
 شود.پذیري دانشجویان میاشتغال

اي است که از نظر قدر لفهؤارتباطات اجتماعی م
) رتبه چهارم را از نظر تأثیر -20/0مطلق ضریب مسیر (

ت که به پذیري دارد اما این ضریب منفی اسبر اشتغال
این معنی است که ارتباطات اجتماعی دانشجویان 

پذیري آنان دارد. علیرغم اهمیت تأثیري منفی بر اشتغال
 ،پذیري دانشجویانارتباطات اجتماعی در افزایش اشتغال

به نظر  ،چنان که در مقدمه مقاله توضیح داده شد
رسد ارتباطات اجتماعی دانشجویان مورد مطالعه در می

پذیري آنان نبوده است. به عبارت فزایش اشتغالراستاي ا
رف ارتباطات اجتماعی و یا به گفت که صِ دتر بایدقیق
ع ارتباطات اجتماعی باعث افزایش انوا مهدیگر ه سخن

بلکه ارتباطات اجتماعی  ؛پذیري نخواهد شداشتغال
مند و در راستاي اشتغال، چنین تأثیري خواهد هدف

 داشت. 

) رتبه 13/0از نظر ضریب مسیر (مشارکت اجتماعی 
اجتماعی دارد و در  سرمایۀهاي مؤلفهپنجم را در بین 

هایی که تأثیر مثبت بر آن دارند، رتبه چهارم مؤلفهبین 
. در اینجا بایستی توجه داشت که مشارکت داراست را

اجتماعی از دو جهت ممکن است باعث افزایش 
ممکن  اینکه. نخست شودپذیري دانشجویان اشتغال

هاي اجتماعی از طریق است افراد در طی مشارکت
پذیرتر شوند و افزایش تجربه و یا مهارت عمومی، اشتغال

هاي در شبکه افراد اغلباجتماعی مشارکت  اینکهدوم 
گیرد که تأثیر و مزایاي آن پیش از اجتماعی صورت می

 این توضیح داده شد. 
ششم را  رتبه -11/0اعتماد اجتماعی با ضریب مسیر 

اجتماعی داراست. ضریب این  سرمایۀهاي مؤلفهدر بین 
مؤلفه منفی است که به معنی تأثیر منفی اعتماد 

پذیري آنان است و اجتماعی دانشجویان بر اشتغال
افرادي که سطح اجتماعی آنان باالتر است سطوح 

به نظر  .اندپذیري را تجربه نمودهتري از اشتغالپایین
ضوع به این دلیل است که افراد با اعتماد رسد این مومی

هاي نوآورانه و همچنین اجتماعی باالتر عمومًا در راه حل
اند. بودهتر فرد خود ضعیفهبنحصرهاي ممعرفی ویژگی

به این معنا که اعتماد اجتماعی باالتر سبب تأکید بیشتر 
 بر مرجعیت و پایگاه دیگران شده است تا توانمندي خود. 

ترین تأثیر را کم 10/0جتماعی با ضریب انسجام ا
پذیري اجتماعی بر اشتغال سرمایۀهاي مؤلفهدربین 

دانشجویان دارد. افرادي که احساس انسجام بیشتري با 
هاي خود دارند، زمینه کالسیدوستان و هم ،دانشجویان

بیشتري براي تبادل دانش و اطالعات با هم دیگر دارند. 
سجام و یگانگی بیشتر با به عبارت دیگر احساس ان

جامعه درونی دانشگاه باعث عضویت بیشتر دانشجویان 
هاي اجتماعی و یا مشارکت اجتماعی بیشتر در شبکه

آنان شده و به این ترتیب احتمال افزایش تجربه، دانش و 
 خواهد شد.  ، بیشترپذیريهاي مرتبط با اشتغالمهارت

وهش حاضر، رو، با توجه به نتایج حاصل از پژاز این
پذیري پیشنهادهاي زیر در جهت افزایش اشتغال

هاي کشاورزي پردیس کشاورزي و دانشجویان رشته
توجه به  . باشودارائه می دانشگاه تهران منابع طبیعی

پذیري اجتماعی بر اشتغال سرمایۀ گیرچشمتأثیر 
دانشجویان مورد مطالعه، توجه به این مسأله در پردیس 
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هاي طبیعی دانشگاه تهران و گروه کشاورزي و منابع
 اینکهآموزشی آن اهمیت بسیاري دارد. با توجه به 

هاي اجتماعی بیشترین تأثیر را بر عضویت در شبکه
پذیري دانشجویان دارد بایستی توجه الزم به اشتغال
برنامه صورت گیرد. هاي دانشجویی و فعالیت فوقتشکل

هایی در گیري چنین تشکلبدیهی است افزایش جهت
هاي راستاي اشتغال باعث خواهد شد که تأثیر این شبکه

 بیشتر شود.  مراتبهپذیري باجتماعی بر اشتغال
ارتباط  ،احساس ارزشمندي دانشجویان در دانشگاه

 ون مسئوالن پذیري آنان داشت بنابرایمثبتی با اشتغال
توانند از این هاي آموزشی میگروهها و مدیران دانشکده

 افزایش ه منظورباعث انگیزش بیشتر دانشجویان ب طریق
شوند. این احساس ارزشمندي از  ایشانپذیري اشتغال

ر طریق ارتباط با دانشجویان و افزایش مشارکت آنان د
و اجراي امور قابل تقویت است. به نظر  ریزيبرنامه

هاي دانشجویی تشکل نیز،رسد در این زمینه می
 شته باشند.توانند نقشی کلیدي دامی

با توجه به تأثیر مثبت مشارکت اجتماعی دانشجویان 
افزایش روحیه مشارکت و ایجاد  ،پذیري آنانبر اشتغال

زمینه آن در سطح پردیس کشاورزي و منابع طبیعی 
پذیري دانشجویان داشته تواند نقش مثبتی در اشتغالمی

باشد. توجه به نظرات دانشجویان، برگزاري جلسات 
نشجویان، نظام پیشنهادها و اهمیت لین با دامنظم مسؤ

هاي دانشجویی و واگذاري برخی بیشتر به تشکلدادن 
تواند باعث افزایش روحیه مشارکت در امور به آنان، می

 دانشجویان گردد. 
با توجه به نتایج حاصل از پژوهش، بایستی تالش 

یان به سوي ارتباطات اجتماعی دانشجو کهشود 
. شودپذیري هدایت ثر در اشتغالی مؤارتباطات اجتماع

آموختگان موفق، بدیهی است افزایش ارتباطات با دانش
کارفرمایان بالقوه و به طور کلی جامعه کشاورزي با توجه 

هاي نوظهور در اقتصاد کشاورزي مانند ویژه به بخش
هاي هاي خدماتی کشاورزي از جمله شرکتبخش

ام مهندسی کشاورزي و همچنین نظ خدمات مشاوره
 به عنوان تشکلی صنفی، کشاورزي و منابع طبیعی

 پذیري دانشجویان گردد. تواند سبب افزایش اشتغالمی
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