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چکیده
خوداشتغالی در بخش کشاورزی یک راه مهم به منظور برون رفت از معضل بیکاری میباشد .بنابراین این پژوهش با هدف شناسایی
سازههای مؤثر بر تمایل دانشجویان کشاورزی نسبت به خوداشتغالی بر اساس نظریه رفتار برنامهریزی شده انجام شده است .جامعهی آماری
پژوهش ،دانشجویان دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان بودند و از روش نمونهگیری تصادفی برای انتخاب نمونه مورد مطالعه
بهره گرفته شد .تعداد  303پرسشنامه از نمونه مورد مطالعه جمعآوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .ابـزار گردآوری دادهها ،پرسشنامه
بود که روایی صوری آن به کمک صاحبنظران تأیید شد .برای تأیید پایایی پرسشنامه نیز آلفای کرونباخ محاسبه شد ( 0/50تا  )0/88بود.
نتایج پژوهش حاکی از همبستگی مثبت و معنیدار بین متغیرهای نگرش ،هنجار ذهنی ،هنجار اخالقی ،کنترل رفتاری درک شده و هویت
فردی با متغیر تمایل نسبت به خوداشتغالی در بخش کشاورزی بود .همچنین نتایج معادالت ساختاری نشان داد ،متغیرهای نگرش ،هنجار
اخالقی ،کنترل رفتاری درک شده و هویت فردی دارای تأثیر مستقیم مثبت و معنیداری بر متغیر تمایل نسبت به خوداشتغالی در بخش
کشاورزی میباشند .در مجموع این متغیرها قادرند 83 ،درصد از تغییرپذیری متغیر تمایل نسبت به خوداشتغالی در بخش کشاورزی را
پیشبینی نمایند.

کلمات کلیدی :خوداشتغالی ،نظریه رفتار برنامهریزی شده ،تمایل
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 .2استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی ،دانشگاه ،دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان ،مالثانی ،ایران؛

مقدمه
اصـــلیترین چالش عصـــر مدرن در بســـیاری از کشـــورهای در حال توســـعه ،پیکار با بیکاری به ویژه در میان جوانان و
دانشآموختگان دانشـگاهی میباشـد ) .(Isah & Garba, 2015مسئله بیکاری در کشور ما نیز با شرایط حادی روبهرو است،

که از  21درصد در سال  1387به  32/3درصد در سال  1333افزایش یافته است ) .(Movahedi, 2017در این میان شواهد
آماری نشان میدهد وضعیت بیکاری در بین دانشآموختگان کشاورزی بسیار زیاد است .نرخ بیکاری دانشآموختگان رشتههای
کشـاورزی بر اساس بررسیهای صورت گرفته توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی  27درصد در سال 1331
گزارش شـده که نسبت به دیگر رشتهها باالترین میزان را دارد ( .)Zolali et al. 2015بنابراین چالشهای مربوط به اشتغال
یا در واقع موضوع کار و بیکاری ،یکی از مهمترین مسائل اجتماعی کشور ایران به شمار میرود و با توجه به میزان رشد جمعیت
در دو دهه گذشــته میتوان آن را مهمترین چالش اجتماعی چند دهه آینده به حســاب آورد .حل این مشــکل ،دولتمردان اکثر
کشــورها را با چالشهای بزرگی روبرو ســاخته اســت ،به گونهای که میتوان گفت ثبات و زوال برخی از دولتها منوط به حل
بحران بیکاری است ) .(Khaghani et al. 2012بنابراین اشتغال دانشآموختگان یکی از مسائلی است که همواره مورد توجه
برنامهریزان آموزشی در کشورهای مختلف بوده ) (Hoseini & Hoseini, 2012چرا که اشتغال دانشآموختگان دانشگاهها
و مؤسـسـات آموزش عالی یکی از عناصـر الزم توسـعه ملی اسـت ) (Saboohi, 2001و نظام آموزشی کشور ایران نیز از این
قاعده مستثنی نیست ).(Hoseini & Hoseini, 2012

بر اساس آمار رسمی ارائه شده از سوی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ،حدود  75هزار نفر از دانشآموختگان
رشته کشاورزی به دنبال کار هستند ( .)Shiri et al. 2013از طرف دیگر با توجه به وارد شدن ساالنه 250 ،هزار دانشآموخته
دانشگاهی به بازار کار ( )Movahedi et al. 2013و کافی نبودن ظرفیت بازار کار به منظور پاسخگویی به جذب شمار روزافزون
دانشآموختگان کشاورزی و نظر به محدودیت اشتغال در بخشهای دولتی ،توجه به خوداشتغالی بیش از پیش اهمیت مییابد
( .)Movahedi et al. 2014بر اساس بررسیهای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در سال 38338 ،1333
نفر از دانشآموختگان بخش کشاورزی بیکار هستند .در این راستا ،امروزه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ،به منظور
غلبه بر مشکالت شغلی دانشآموختگان دانشگاهی ،کارآفرینی و خوداشتغالی را پیشنهاد ) (Hoseini & Hoseini, 2012و
پرداختن به این موضوع را حائز اهمیت دانستهاند ) .(Mokht et al. 2013به عبارت دیگر کارآفرینی و خوداشتغالی به عنوان
یک راهحل در برابر بیکاری ،پیشنهاد شده است ) .(Ghavidel et al. 2011برای کاهش میزان بیکاری جوانان و
دانشآموختگان ،پیش از هر چیز بایستی عاملهایی را که سبب بروز چالشهایی برای ورود جوانان به بازار کار و پیدا کردن کار
مناسب و شایسته سطح تحصیالت و انتظارات آنان شده است شناسایی کرد تا بتوان با شناخت بهتر و کاملتر چالشها ،در جهت
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به طوری که جمعیت بیکار در نظام آموزش عالی کشور در دوره  1387-1333با افزایش فزایندهای روبهرو بوده است .به گونهای

رفع آنها اقدامهای اثربخش و برنامهریزی شده انجام داد ) .(Movahedi, 2017با توجه به اینکه تمایل به خوداشتغالی الزمهی
موفقیت در فعالیتهای مربوط به آغاز کسب و کارهای نوپاست ) .(arabiun et al. 2014بنابراین پرداختن به موضوع تمایل
به خوداشتغالی از مسائل ضروری بوده و تحقیقات در این زمینه مهم میباشند.

) ،Babyetsiza (2015خوداشــتغالی را به عنوان راهی برای مهار بیکاری یا افزایش اشــتغال ،افزایش رشــد اقتصــادی از
طریق نوآوری و تازه اندیشی (در بین سالهای دهه  80 -50میالدی) دانسته است .اصطالح خوداشتغالی به افرادی که کارهای
فردی خود را عملیاتی میکنند و ممکن اســت موجب به کارگیری دیگران گردند (و یا شــاید نشــود) اطال میگردد .همچنین
خوداشـتغالی ممکن اسـت در مناطق شـهری یا روستایی ،در بخش کشاورزی و یا خارج از آن صورت گیرد ).(Fields, 2015
خوداشــتغالی میتواند در بخشهایی نظیر کشــاورزی ،مهار آبها ،آمادهســازی زمین ،عمران روســتا ،خدمات ،راه و ســاختمان،
صــنایع کوچک ،دســتی و هنری ،تولید محصــوالت خوراکی ،پوشــاک ،چرم ،کفش ،کاله ،چمدان ،امور ســاختمانی ،فعالیتهای
دیجیتالی و نرمافزاری در کوتاهترین زمان ،بدون تشــریفات و حتی در درون خانه و در ســراســر شــبانهروز به کمک خانواده و
دوستان انجام شود ( .)Kaldi et al. 2012از طرفی برخی محققان ،اصطالح خوداشتغالی را مترادف با واژه کارآفرینی در نظر
گرفته اند .در واقع ،در بسـیاری از مطالعات انجام شـده ،خوداشـتغالی را به عنوان معیاری برای سنجش کارآفرینی مورد استفاده
قرار دادهاند ).(Isah & Garba, 2015
( ،Kolvereid (1996با مطالعه نمونهای از  133دانشـجوی نروژی با هدف شناسایی علل فردی تمایل به انتخاب وضعیت
شـغلی نشـان داد نگرش ،هنجار ذهنی و کنترل رفتاری درک شـده بر روی تمایل به خوداشتغالی تأثیر میگذارند ،در حالی که
ویژگیهای جمعیت شـناختی پاسـ دهندگان (جنسـیت ،وضعیت شغلی والدین ،تجربه خوداشتغالی) تنها به طور غیر مستقیم
تمایل به خوداشــتغالی را تحت تأثیر قرار میدهند ،Isah & Garba (2015( .در مطالعهای به بررســی نگرش دانشــجویان
نسبت به تمایل به خوداشتغالی پرداختند و مشخص شد که بین تمایل به خوداشتغالی با خودکارآمدی ،نوآوری و ریسکپذیری
رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد .این مطالعه همچنین نشــان داد تفاوت معنیداری در بین دانشــجویان در رابطه با تمایل به
خوداشتغالی وجود ندارد Solesvik et al. (2012( .در پژوهشی با هدف بررسی تمایل دانشجویان به منظور خوداشتغالی در
کشور اوکراین همبستگی باالیی بین نگرش ،هنجار ذهنی و کنترل رفتاری درک شده و تمایل به خوداشتغالی را گزارش نمودند.
همچنین نتایج پژوهش ( Movahedi et al. (2013تحت عنوان "عوامل مؤثر بر نگرش دانشــجویان کشــاورزی نســبت به
خوداشـتغالی و کارآفرینی" نشـان دادند که دانشجویان نگرش مثبتی نسبت به خوداشتغالی دارند .همچنین پژوهش آنان نشان
داد که توانایی خوداشتغالی ،نیمسال تحصیلی ،ویژگیهای کارآفرینی ،عالقه به کار در بخش کشاورزی و عالقه به کار کشاورزی
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مروری بر مبانی نظری و پیشینه تحقیق

عاملهای مهمِ مؤثر بر نگرش دانشـجویان نسبت به کارآفرینی و خوداشتغالی میباشند Liñán & Chen (2009( .با استفاده
از مدل معادالت سـاختاری ،نشـان دادند که نظریه رفتار برنامهریزی شده  77درصد از تغییرات تمایل به خوداشتغالی را تبیین
میکند Gafar et al. (2015( .در پژوهشـی نتیجه گرفتند که نگرش نسبت به واقعیت کسب و کار و ایجاد ارزش درک شده

توجهی ندارد Krueger et al. (2000( .در پژوهشی ارتباط کنترل درک شده رفتاری و نگرش با تمایل به کارآفرینی را نشان
دادنـد ،امـا بین هنجار ذهنی و تمایل ارتباط آماری معنیداری نیافتند .نتایج مطالعه ( )Zakaria et al. 2014نشـــان داند
نگرش و درک دانشـجویان در رابطه با چشـم انداز شرکت تجارت محصوالت کشاورزی در کشور غنا تأثیر مثبت و معنیداری بر
تمایل آنان نسبت به تجارت محصوالت کشاورزی به عنوان یک راه خوداشتغالی در آینده دارد .بنابراین با توجه به اهمیت تمایل
به خوداشتغالی به ویژه برای دانشجویان رشته کشاورزی که نرخ بسیار باالیی از بیکاری جامعه را به خود اختصاص دادهاند لزوم
انجام مطالعات تجربی بیشـــتر به منظور ایجاد درک عمیقتری از عوامل مؤثر بر تمایل به خوداشـــتغالی در بخش کشـــاورزی
احسـاس میگردد .لذا در این پژوهش به بررسـی سـازههای مؤثر بر تمایل دانشجویان دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
خوزستان نسبت به خوداشتغالی در بخش کشاورزی با استفاده از نظریه توسعه یافته رفتار برنامهریزی شده پرداخته شد.
در سـالهای اخیر نظریه رفتار برنامهریزی شـده ،به یکی از پرکاربردترین نظریههای روانشناختی ،به منظور توضیح دادن و
پیشبینی نمودن رفتار بشـر تبدیل شده است ) .(Tkachev & Kolvereid, 1999چرا که این نظریه یک نظریه اجتماعی-
شناختی بوده که در زمینههای بسیار گوناگونی به کار گرفته شده است ) .(Khaghani et al. 2012نظریه رفتار برنامهریزی
شده ) Ajzen (1991که در سال  1331میالدی ارائه گردید ،که خود این نظریه از نظریه کنش منطقی فیش بین و آجزن در
ســـال  1357میالدی ایجـاد گردیـد ) (McStay, 2008و یـک چـارچوبِ مفهومی ســـودمنـد را بـه منظور طرز برخورد با
پیچیدگیهای رفتار اجتماعی انســان فراهم میســازد ( .)Akmaliah Pihie Lope & Hassan, 2009تمایلِ یک فرد به
خوداشــتغالی توســط ســه عاملِ نگرش ،هنجار ذهنی و کنترل رفتاری درک شــده تعیین میگردد ;(Babyetsiza, 2015
) .Majogoro & Mgabo, 2012; Akmaliah Pihie Lope & Hassan, 2009این نظریه همچنین بیان میدارد
رفتار ،توسط نیات افراد پیشبینی میگردد ( .)Akmaliah Pihie Lope & Hassan, 2009در همین راستا Krueger
) et al. (2000به نقل از ) Gafar et al. (2015نظریه رفتار برنامهریزی شــده آجزن را به منظور ارائه درک نظری و تجربی
فرآیندهای ذهنی برای تمایل به خوداشــتغالی افراد نســبت به کســب و کار و ایجاد بنگاههای تجاری به کار گرفتند .این نظریه
بیان میکند که تمایل به سه عامل نگرش فرد نسبت به رفتار ،هنجار ذهنی و کنترل رفتاری درک شده بستگی دارد .ترکیبی از
این ســه عامل ،کنترلِ واقعیِ شــخص بر رفتار را نشــان میدهد و به طور معمول بر پیشبینی دقیقی از تمایالتِ رفتاری مبتنی
میباشد و این تمایالت میتوانند بخش قابلتوجهی از تغیرپذیری رفتار را توضیح دهند ).(McStay, 2008
00
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نقش مهمی در تبیین تمایل به خوداشــتغالی برای دانشــجویان ایفا میکند ،این در حالی اســت که هنجارهای ذهنی تأثیر قابل

آجزن نیـت یا تمایل را میزان میل افراد برای تالش به منظور برنامهریزی جهت شـــکل دادن به یک رفتار میداند و تأکید
میکنـد کـه عمومـا تمایالت قویتر موجب میشـــوند تا فرد با احتمال بیشـــتری رفتار مورد نظر را انجام دهد ( Shangoli
 .)najafabadi et al. 2014نگرش یکی از اجزای اصــلی و مهم رفتار انســانها اســت و بر پایه آن میتوان درباره رفتار و یا

روانشناسانه مبتنی بر تجربه که تأثیری پویا بر فرد اعمال میکند و او را به طور ویژهای آماده واکنش نشان دادن در برابر برخی
اشــیا و وضــعیتها میکند ) .(Papzan et al. 2015متغیر دیگر این نظریه ،هنجار ذهنی اســت .هنجار ذهنی به فشــارهای
اجتماعی اِدراک شـده در راستای انجام یا عدم انجام یک رفتار اشاره دارد ( .)Fayolle & Gailly, 2004به عبارت دیگر ،این
متغیر بیان میدارد که تا چه اندازه فرد برای انجام رفتار خاصـی از سوی جامعه احساس فشار یا تأیید میکند .هنجار ذهنی در
این نظریه یعنی فشــار درک شــده از ســوی محیط (پدر و مادر ،دوســتان نزدیک ،همکاران و  )...که به معنای هنجارهای جامعه
بوده و منعکسکنندهی فشــار و جهتدهی مؤکد اجتماعی اســت که شــخص آن را برای انجام دادن یک رفتار خاص ،احســاس
میکند و برای شـخص مهم اسـت که جامعه چه برداشتی از رفتار مورد نظر وی داشته باشد ) .(Barani et al. 2009کنترل
رفتاری درک شــده (خودکارآمدی) مفهومی اســت که نخســتین بار بندورا ) (Banduraآن را برای تبیین نظریه شــناختی
اجتماعی ارائه داد و آن را به عنوان پیششـرط اساسی برای شکوفایی استعدادهای پنهان کارآفرینی افراد در نظر گرفت (Safa
) .& makgoli, 2015از دیدگاه بندورا ) (Bandura, 1997خودکارآمدی ،باورهایی اســت که یک فرد توســط آن ،توانایی
خود را برای مقابله با موقعیتهای چالشزا میشناسد ) .(Barani et al. 2009به عبارت دیگر ،این مفهوم در معنای کلی ،به
عنوان یک حالت ذهنی تعریف میشــود که بر پایه تصــور افراد در مورد مهارتها و تواناییهایشــان پیریزی شــده اســت .بر این
اساس ،کنترل رفتاری درک شده به باورها و افکار درونی افراد در مورد این که آیا آنان توانایی الزم برای انجام یک کار نوآورانه و
مخـاطرهآمیز را دارنـد و یا اینکه آیا آنان میتوانند به شـــکل اثربخشـــی مهارتهای خود را برای راهاندازی یک کســـب و کار
(خوداشــتغالی) به کار بگیرند یا خیر ،اشــاره دارد ) Chen et al. (1989( .(Safa & makgoli, 2015به نقل از Barani
) et al. (2009خودکارآمدی را اینگونه تعریف کردهاند :باورهایی که یک فرد از تواناییهای خود برای انجام نقشها و وظایف
کارآفرینی و خوداشــتغالی دارد .همچنین آنها در مطالعهی خود نشــان دادند ،خودکارآمدی اثر معنیدار و مثبتی بر روی نیت
کارآفرینی و خوداشتغالی دارد.
اگرچه موفقیت نظریه رفتار برنامهریزی شـده در پیشبینی رفتار اثبات شده است و مطالعات زیادی با استفاده از این نظریه
انجام شده است ،با این وجود تکامل تئوری متوقف نشده است و محققان دیگر در حوزههای تحقیقاتی مختلف در راستای مجوز
آجزن در خصوص اجازه اضافه نمودن متغیرهای جدید جهت افزایش توان پیشبینی کنندگی مدل ،سازههای جدیدی را به این
نظریه اضـافه نمودهاند ) .(Yazdanpanah et al. 2016به عبارت دیگر ،به منظور درک بهتر نظریه رفتار برنامهریزی شده و
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Downloaded from eraa.asnrukh.ac.ir at 8:35 +0430 on Monday May 20th 2019

نتایج آن داوری و تصـــمیمگیری کرد ( .)Movahedi et al. 2014به عبارت دیگر ،نگرش عبارت اســـت از حالتی روانی و

تبیین بهتر تمایل و رفتار واقعی افراد ،مطالعات بسیاری انجام گردیده که در آنها متغیرهای دیگری را با متغیرهای اصلی نظریه
رفتار برنامهریزی شــده ادغام کردهاند ) .(Huang & Chen, 2015در این راســتا شــواهد زیادی برای گنجاندن جنبههای
اخالقی در نظریه رفتار برنامهریزی شـده وجود دارد .با این حال ،برخی از محققان استدالل نمودند که هنجار اخالقی تنها برای

) (2006به نقل از ( Shangoli najafabadi et al. (2014متغیر هنجار اخالقی را به ســازههای نظریه رفتار برنامهریزی
شده اضافه کرد .هنجار اخالقی ،ارزشها یا قوانین اخالقی درونی هستند که بهوسیله پاداش یا تنبیهی که فرد برای خود در نظر
میگیرد ،انگیخته میشـوند .به منظور توسـعه دادن نظریه رفتار برنامهریزی شده (Conner & Armitage, 1998) ،به نقل
از ) (Huang & Chen, 2015اهمیت هنجار اخالقی در نظریه رفتار برنامهریزی شـــده را مطرح کردند .هنجار اخالقی به
عنوان اِدراک فرد از درسـتی یا نادرسـتی اخالقی انجام یک رفتار در نظر گرفته شده است ،همچنین مطالعات تجربی گذشته از
وجود رابطهای مثبت بین هنجار اخالقی و تمایل به خوداشـتغالی حمایت کردهاند .از طرفی شواهد زیادی برای گنجاندن متغیر
هویت فردی (چگونه یک شـخص خود را درک میکند) به عنوان پیشبینی کننده تمایل در نظریه رفتار برنامهریزی شده وجود
دارد .مفهوم هویت فردی ناشــی از نظریه هویت ارائه شــده از ســوی اســترایکر ) (Strykerمیباشــد & (Yazdanpanah
) .Forouzani, 2015با توجه به نظریه اســترایکر ،هویت فردی مجموعهای از نقشهای اجتماعی ســاخته شــده اســت که
منعکس کننـده این واقعیت میباشـــد که فرد تا چه حد خود را به عنوان معیاری برای انجام یک نقش اجتماعی خاص میبیند
) .(Yazdanpanah et al. 2011به طور کلی ،هویت فردی به عنوان برچسـبی تلقی میشـود که افراد برای توصیف خود از
آن اســتفاده میکنند ( )Shangoli najafabadi et al. 2014و انتظار میرود که تأثیر مهمی بر تمایل فرد داشــته باشــد
) .(Yazdanpanah et al. 2011در مجموع بـا توجـه بـه نتایج یافتههای پژوهشهای صـــورت گرفته در زمینه تمایل به
خوداشـتغالی و نظریه رفتار برنامهریزی شده ،چارچوب مفهومی زیر برای این پژوهش ارائه شد .بر اساس شکل  1نگرش ،کنترل
رفتاری درک شده ،هنجار ذهنی ،هنجار اخالقی و هویت فردی ،پیشگوکنندههای تمایل به خوداشتغالی به شمار میآیند.
بر اساس موارد مذکور ،فرضیههای این پژوهش بر اساس نظریه توسعه یافته رفتار برنامهریزی شده به صورت زیر میباشد.
-

بین نگرش و تمایل دانشجویان نسبت به خوداشتغالی رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد.

-

بین کنترل رفتاری درک شده و تمایل دانشجویان نسبت به خوداشتغالی رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد.

-

بین هنجار ذهنی و تمایل دانشجویان نسبت به خوداشتغالی رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد.

-

بین هنجار اخالقی و تمایل دانشجویان نسبت به خوداشتغالی رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد.

-

بین هویت فردی و تمایل دانشجویان نسبت به خوداشتغالی رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد.

-

متغیرهای نگرش ،کنترل رفتاری درک شده ،هنجار ذهنی ،هنجار اخالقی و هویت فردی بر متغیر تمایل تأثیر دارند.
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درک رفتاری مهم اسـت که تحت اصطالح اخالقی تفسیر شده است )Kaiser .(Yazdanpanah & Forouzani, 2015

-

بر اساس چارچوب پژوهش ،متغیرهای نگرش ،کنترل رفتاری درک شده ،هنجار ذهنی ،هنجار اخالقی و هویت فردی بر
تمایل دانشجویان نسبت به خوداشتغالی تأثیر آماری معنیداری دارند.
نگرش

هنجار اخالقی

تمایل

هنجار ذهنی

هویت فردی

شکل  .1تئوری توسعه یافته رفتار برنامهریزی شده

مواد و روشها
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی ،از لحاظ گردآوری دادهها پیمایشی و از لحاظ روش پژوهش توصیفی -همبستگی
میباشد  .جامعه آماری این پژوهش دانشجویان دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان بودند ( )N= 2233که از این
میان ،تعداد  325دانشجو به عنوان نمونه آماری با استفاده از جدول کرجسی و مورگان انتخاب گردید و به منظور انتخاب نمونه،
از روش نمونهگیری تصادفی استفاده گردید .به دلیل نقصان اطالعات بعضی از پرسشنامهها 23 ،پرسشنامه از کل دادهها حذف
گردید و در نهایت 303 ،پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامهای محقق ساخت ،متشکل
از چند بخش شامل ویژگیهای فردی و اجتماعی ،متغیرهای نگرش ( 3گویه) ،هنجار ذهنی ( 7گویه) ،کنترل رفتاری درک شده
( 7گویه) ،هنجار اخالقی ( 0گویه) ،هویت فردی ( 3گویه) و تمایل ( 7گویه) بودند .به منظور سنجش تمامی گویههای پرسشنامه
از طیف لیکرت پنج گزینهای شامل «خیلی کم»« ،کم»« ،متوسط»« ،زیاد» و «خیلی زیاد» استفاده گردید .در این راستا ،روایی
پرسشنامه بر اساس نظر متخصصان گروه ترویج و آموزش کشاورزی تأیید شد .برای سنجش میزان پایایی سؤاالت طرح شده30 ،
پرسشنامه به صورت پایلوت در اختیار دانشجویان قرار گرفت و میزان آلفای کرونباخ آن محاسبه گردید (جدول  .)1همچنین
برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزارهای  SPSSversion24و  AMOSversion22استفاده شد.
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کنترل رفتاری درک شده

جدول  .1ضریب آلفا و تعداد گویهها برای متغیرهای پژوهش
ردیف

متغیرهای مستقل

متغیرها
نگرش

3

0/83

هنجار ذهنی

7

0/53

کنترل رفتاری درک شده

7

0/50

هنجار اخالقی

0

0/83

هویت فردی
تمایل

3
7

0/88
0/85

نتایج و بحث
آمار توصیفی
بر اساس نتایج حاصل از بررسی ویژگیهای فردی و حرفهای ،میانگین سنی پاسخگویان  22/70سال و انحراف معیار آن
 2/838بود ،سن جوانترین پاسخگو  18سال و مسنترین آن  30سال بود .توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس جنسیت نشان
میدهد 133 ،نفر ( 33/5درصد) از پاسخگویان مرد و  151نفر ( 70/3درصد) زن میباشند .از طرفی ،توزیع فراوانی تعداد اعضای
خانوار پاسخگویان نشان میدهد ،میانگین تعداد اعضای خانوار پاسخگویان  7/52نفر ،میانه برابر با  0و نما (مد) برابر با  7بود که
نشان میدهد خانوارهایی که دارای  7عضو هستند بیشترین تعداد را در نمونه مورد بررسی داشتند .همچنین کم جمعیتترین
خانوار  2نفر و پر جمعیتترین آن  12نفر بود .توزیع فراوانی وضعیت پاسخگویان از نظر وضعیت تأهل نشان میدهد 202 ،نفر
( 80/2درصد) مجرد و  35نفر ( 12/2درصد) متأهل بودند .همچنین  7نفر ( 1/0درصد) به این سؤال پاس نداده بودند .توزیع
فراوانی شغل پدر پاسخگویان نشان میدهد 110 ،نفر ( 38/2درصد) شغل دولتی و  182نفر ( 73/8درصد) شغل آزاد داشتند.
همچنین  0نفر ( 2درصد) به این سؤال پاس نداده بودند .همچنین توزیع فراوانی سال تحصیلی پاسخگویان نشان میدهد135 ،
نفر ( 38/3درصد) سال اول 23 ،نفر ( 5/3درصد) سال دوم 33 ،نفر ( 10/1درصد) سال سوم و  70نفر ( 18/3درصد) سال چهارم
بودند ،همچنین  28نفر ( 3/2درصد) به این سؤال پاس نداده بودند .در نهایت توزیع فراوانی دانشجویان بر اساس وضعیت محل
زندگی آنها نشان میدهد 03 ،نفر ( 20/5درصد) ساکن روستا و  232نفر ( 50/3درصد) ساکن شهر بودند .همچنین  3نفر (3
درصد) به این سؤال پاس نداده بودند .جدول  2آمار توصیفی متغیرهای پژوهش را نشان میدهد ،مطابق با یافتههای پژوهش
میانگین تمایل پاسخگویان به خوداشتغالی در بخش کشاورزی در حد متوسط به باال میباشد (میانگین  13/33و انحراف معیار
آن  .)7/03همچنین میانگین متغیر نگرش در حد باالیی است (میانگین  12/37و انحراف معیار آن  .)3/83میانگین متغیر هنجار
ذهنی در حد متوسط است (میانگین  13/03و انحراف معیار آن  .)3/01همچنین میانگین متغیر هنجار اخالقی در حد متوسط
است (میانگین  18/32و انحراف معیار آن  .)7/33میانگین متغیر کنترل رفتاری درک شده در حد متوسط است (میانگین 13/00
و انحراف معیار آن  .)3/02میانگین متغیر هویت فردی در حد متوسط است (میانگین  8/72و انحراف معیار آن .)3/27
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متغیر وابسته

تعداد گویه

ضریب آلفای کرونباخ

جدول  .2آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
تمایل
نگرش
هنجار ذهنی
هنجار اخالقی
کنترل رفتاری درک شده
هویت فردی

301
303
303
303
303
300

1
3
7
0
7
3

27
20
27
30
27
17

13/33
12/37
13/03
18/32
13/00
8/72

7/03
3/83
3/01
7/33
3/02
3/27

27-7
20-3
27-7
30-0
27-7
17-3

رابطه بین متغیرهای پژوهش
به منظور بررسی همبستگی بین متغیر های مستقل پژوهش با متغیر تمایل نسبت به خوداشتغالی در بخش کشاورزی ،با
توجه به سطح سنجش متغیرها ،از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید .بر اساس نتایج جدول  3متغیرهای نگرش (=0/023
 ،)rهنجار ذهنی ( ،)r =0/732هنجار اخالقی ( ،)r =0/501کنترل رفتاری درک شده ( )r =0/001و هویت فردی ()r =0/703
دارای رابطه مثبت و معنیداری با متغیر تمایل نسبت به خوداشتغالی در بخش کشاورزی میباشند.

جدول  .3همبستگی بین متغیرهای مستقل پژوهش با متغیر تمایل نسبت به خوداشتغالی
متغیر

ضریب همبستگی

سطح معنیداری

نگرش
هنجار ذهنی
هنجار اخالقی
کنترل رفتاری درک شده
هویت فردی

0/023
0/732
0/501
0/001
0/703

0/001
0/001
0/001
0/001
0/001

در این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش از مدل معادلههای ساختاری استفاده شد .آزمون تحلیل مسیر
شامل برآورد تناسب مدل و مسیر عامل مشترک میباشد .در تجزیه و تحلیل مدل معادالت ساختاری ،پذیرش هر مدل پژوهش
ساختاری مبتنی بر استفاده از چندین شاخص مناسب میباشد ) .(Gafar et al. 2015به عبارت دیگر ،تحلیل مسیر نیازمند
شرایطی است از جمله این که کای اسکور نباید معنیدار باشد و همچنین تقریب ریشه میانگین مربع خطا باید بین صفر تا 0/08
باشد (.)Yazdanpanah & Rahimi Feyzabad, 2015

بدین منظور در آغاز ،رابطه ی بین متغیرها در چارچوب نظری تحقیق بررسی شد و سپس با توجه به مراتب باال ،کای اسکور،
درجه آزادی و تقریب ریشه میانگین مربع خطا محاسبه شد ) .(χ2=582/530, RMSEA= 0/000 , df= 337با توجه به
اینکه  RMSEAدر محدوده قابل پذیرش قرار دارد در نتیجه مدل از برازش مناسبی جهت بررسی روابط برخوردار است .با توجه
به عدم وجود اثرات غیرمستقیم در مدل مذکور تنها اثرات مستقیم محاسبه و در جدول  3نگاشته شدهاند .شکل  2مدل تحلیل
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متغیر

فراوانی

کمینه

بیشینه

میانگین

انحراف معیار

طیف پاس

مسیر (ساختاری) عاملهای مؤثر بر تمایل دانشجویان نسبت به خوداشتغالی در بخش کشاورزی را نشان میدهد .عاملهای مؤثر
بر تمایل دانشجویان نسبت به خوداشتغالی در بخش کشاورزی شامل نگرش ،هنجار اخالقی ،کنترل رفتاری درک شده و هویت
فردی میباشد .همانطور که در جدول  3مشاهده میشود ،در ارتباط با تأثیر متغیرهای پژوهش بر روی متغیر تمایل نسبت به

) ،β= 0.381کنترل رفتاری درک شده ) (P<0.0001, β= 0.394و هویت فردی ) (P<0.0001, β= 0.187دارای تأثیر
مستقیم مثبت و معنیداری بر متغیر تمایل نسبت به خوداشتغالی در بخش کشاورزی بودند .بخش عمدهای از تغییرات متغیر
تمایل نسبت به خوداشتغالی در بخش کشاورزی توسط متغیر کنترل رفتاری درک شده ( )P<0.0001, β= 0.394تعیین شده
است .متغیرهای نگرش ،هنجار اخالقی ،کنترل رفتاری درک شده و هویت فردی در مجموع توانستهاند 83 ،درصد از تغییرات
متغیر تمایل نسبت به خوداشتغالی در بخش کشاورزی را پیشبینی نماید.

جدول  .4تأثیر متغیرهای پژوهش بر تمایل دانشجویان نسبت به خوداشتغالی در بخش کشاورزی
اثر مستقیم استاندارد
متغیر

نگرش

هنجار ذهنی

هنجار اخالقی

کنترل رفتاری درک شده

هویت فردی

تمایل

0/212

-0/030

0/381

0/333

0/185

00
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خوداشتغالی در بخش کشاورزی میتوان بیان نمود ،متغیرهای نگرش ) ،(P<0.004, β= 0.212هنجار اخالقی (P<0.0001,

0.67

0.80

0.82

0.71

0.63
0.72
0.65

نگرش

0.52
0.60

0.79
0.55
0.69

0.82

تمایل

)0.381 (0.0001

هنجار اخالقی

R2= 0.84

0.65
0.75

0.77
0.75
0.68

هنجار ذهنی

0.76
0.46
0.61

هویت فردی

0.56
0.72
0.70

0.72

0.70

0.60

شکل  .2مدل معادالت ساختاری و ضرایب تحلیل مسیر بین متغیرهای تئوری رفتار برنامهریزی شده

نتیجهگیری
بیکاری دانشآموختگان دانشگاهی در ایران یکی از مهمترین و اصلیترین موضوعهایی است که نگرانیهای بسیاری هم برای
دولت و هم برای عموم مردم ایجاد نموده است .خوداشتغالی در بخش کشاورزی میتواند به حل مشکل بیکاری و توسعه اقتصاد
ملی کشورهای در حال توسعه و به خصوص کشور ایران کمک نماید .بنابراین با توجه به بیکاری دانشآموختگان دانشگاهی به
ویژه دانشجویان رشته کشاورزی خوداشتغالی ،پژوهش در رابطه با تمایل دانشجویان رشته کشاورزی به خوداشتغالی بسیار حائز
اهمیت میباشد .نتایج پژوهش ) (Yazdanpanah et al. 2016نشان داد در صورتی که دانشآموختگان بخش کشاورزی
ارزیابی از مهم و عاقالنه بودن راهاندازی فعالیتهای کارآفرینانه و خوداشتغاالنه داشته باشند با احتمال بیشتری در آینده تمایل
به راهاندازی اینگونه فعالیتها خواهند داشت .بنابر یافتههای این پژوهش ،بین نگرش و تمایل به خوداشتغالی رابطهی مثبت و
معنیداری وجود دارد .این یافته با نتایج پژوهش ;(Yazdanpanah et al. 2016; Shangoli najafabadi et al. 2014
) Gafar et al. 2015; Krueger et al. 2000هم راستا میباشد .همچنین نتایج این پژوهش حاکی از وجود رابطه مثبت و
معنیدار بین هنجار ذهنی و تمایل به خوداشتغالی است .به نظر می رسد که خوداشتغالی به عنوان یک گزینه شغلی مطلوب برای
05
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کنترل رفتاری درک شده

0.65

دانشجویان تلقی میشود زیرا بر اساس نتایج پژوهش آنها معتقدند که خانواده ،دوستان و  ...از تصمیم آنها مبنی بر شروع یک
فعالیت خوداشتغاالنه حمایت میکنند .این یافته با مطالعات ) (Malebana, 2014; Krueger et al., 2000هم راستا میباشد.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد بین هنجارهای اخالقی و تمایل نسبت به خوداشتغالی رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد .در

ببیند ،تمایل بیشتری به فعالیت خوداشتغاالنه خواهد داشت .این یافته با نتایج پژوهش ( Shangoli najafabadi et al.
 )2014هم راستا میباشد Safa & makgoli (2015) .بیان داشتند که افراد با داشتن خودکارآمدی میتوانند نسبت به
رویدادها و چالشهایی که ممکن است در مراحل مختلف به ویژه در مراحل اولیه راه اندازی و توسعه کسب و کار با آنها روبهرو
شوند ،به طور مؤثر واکنش نشان دهند .این موضوع ،به ویژه ،در کسب و کارهای کشاورزی دارای اهمیت دو چندان است .نتایج
پژوهش حاضر نشان داد متغیر کنترل رفتاری درک شده با متغیر تمایل به خوداشتغالی دارای رابطه مثبت میباشد که این یافته
با نتیجه مطالعات ( )Isah and Garba, 2015; Movahedi et al. 2014مطابقت دارد .بین هویت فردی دانشجویان و تمایل
به خوداشتغالی رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد .این بدان معنی است که اگر دانشجویان خود را فردی مناسب برای خوداشتغالی
بدانند با احتمال بیشتری در آینده تمایل به راهاندازی اینگونه فعالیتها خواهند داشت .این یافته با نتایج ( Shangoli
 )najafabadi et al. 2014هم راستا میباشد .نتایج حاصل از معادالت ساختاری نشان داد ،متغیرهای نگرش ،کنترل رفتاری
درک شده ،هنجار اخالقی و هویت فردی دارای تأثیر مستقیم مثبت و معنیداری بر تمایل به خوداشتغالی دارد و  83درصد از
تغییرات متغیر وابسته را تبیین میکنند .با توجه به نتایج پژوهش پیشنهادهای زیر ارائه میشود.
 .1با توجه به نگرش دانشجویان در زمینه خوداشتغالی ،الزم است که نگرش آنان از طریق برگزاری کارگاههای آموزشی در زمینه
خوداشتغالی (در قالب آموزشهای فـو برنامه) به جهت آشنایی و خلق ایدههای جدید در دانشجویان و بسترسازی مناسب
به منظور برقراری ارتباط و مشاوره مستقیم با اساتید خبره و افراد موفق تقویت گردد.
 .2بهبود هنجار ذهنی دانشجویان از طریق ترغیب دانشجویان به فعالیتهای خوداشتغالی از سوی افرادی که برای آنان حائز
اهمیت هستند همانند خانواده ،دوستان و غیره و ایجاد زمینههای برقراری تعامالت اجتماعی دانشجویان با یکدیگر در قالب
فعالیتهای گروهی توصیه میگردد.
 .3توصیه میشود با کاهش موانع موجود در مسیر خوداشتغالی دانشجویان و دانشآموختگان از طریق سادهسازی و ارائه تسهیالت
و آموزشهای عملی و بازدید از محل کار افراد خوداشتغال خودکارآمدی ،اعتقاد و باور دانشجویان در رابطه با خوداشتغالی
تقویت گردد.
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حقیقت هر چه فرد خود را به احراز یک فعالیت خوداشتغاالنه بیشتر متعهد بداند و قواعد یا ارزشهای اخالقی را در وجود خود

 تقویت دانش خوداشتغالی دانشجویان از طریق برگزاری کالسهای آموزشی در رابطه با اهمیت خوداشتغالی و آشنایی.3
 فرهنگ سازی و ایجاد زمینه مناسب خوداشتغالی در دانشگاهها به منظور ارزش و بها دادن به،دانشجویان با خوداشتغالی
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.فعالیتهای خوداشتغالی به منظور باال بردن هنجار ذهنی آنان پیشنهاد میگردد
 پیشنهاد میگردد که خانـواده و اسـتادان دانشـگاه به، به منظور بهبود هویت فردی دانشجویان در راستای خوداشتغالی.7
تشویق و ترغیب دانشجویان پرداخته و از طرحها و برنامههایی ک ه توانایی تغییر ذهنیت و تمایل افراد غیر خوداشتغالی را
. حمایت کنند،دارند
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Abstract
Self-employment in the agricultural sector is an important way to get out of the unemployment. The
purpose of this study is to identify the factors affecting agricultural students’ self-employment intention
based on the Theory of Planned Behavior. The statistical population consisted of the whole students of
Khuzestan Ramin Agriculture and Natural Resources University. Then, using random sampling method
a sample of 304 persons was selected. The instrument was a questionnaire which its face validity was
approved by a panel of experts. To examine its reliability, a pilot study was carried out and Cronbach's
alpha was calculated (coefficients of 0.70 to 0.88). Results indicated a significant positive correlation
between attitude, subjective norm, moral norm, perceived behavioral control and self-identity with
variable intention towards self-employment in the agriculture sector. The results also showed that the
variables of attitudes, moral norms, perceived behavioral control and self-identity has direct effects on
the variable intention towards self-employment in the agricultural sector. Collectively, these variables
are capable of predicting 84 percent of the variability intention towards self-employment in the
agricultural sector.
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