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چکیده
تحقیـق پژوهـش حاضـر بـا هـدف بررسـی و ارزیابـی ادراک دانشـجویان و دانـش آموختـگان کارشناسـی ارشـد 
رشـته های کشـاورزی نسـبت بـه برنامـه درسـی خود در طـول دوره تحصیلـی و تأثیر آن بر رشـد مهارت های شـغلی و 
شـانس اشـتغال آینـده آنـان انجام شـده اسـت. 274 نفـر نمونه آماری تحقیـق از میـان 577 نفر از دانشـجویان و دانش 
آموختـگان رشـته هـای کشـاورزی دانشـگاه شـهید چمـران اهـواز تا سـال 1397 بـه روش تصادفـی طبقـه ای انتخاب 
شـدند. با اسـتفاده از پرسشـنامه مقدم )1392( داده ها گرداوری و تحلیل شـد. روایی شـکلی پرسشـنامه با نظرخواهی 
از اسـتادان متخصـص )r =0/73( تأییـد شـد و ضریـب آلفاکرونباخ 0/89 نشـانه پایایی قابل قبول این پرسشـنامه اسـت. 
فراوانـی  هـا نشـان داد کـه بیش از 82 درصد شـرکت کننـدگان بیکار بودنـد.  نتایج تحلیل رگرسـیون بیانگر آن اسـت 
کـه ادراک شـرکت کنندگان نسـبت بـه تحصیـل و انتظارهـای شـغلی، بیـش از 46 درصـد واریانس مهارت های شـغلی 
را پیـش بینـی مـی کنـد و ادراک مثبـت بـه برنامـه هـای درسـی، اثـر مثبت معنـاداری بـر انتظار آنـان از شـغل حال و 
آینـده خـود دارد. همبسـتگی بیـن ادراک دانشـجویان کنونـی و دانش آموختـگان سـال های قبل از درس هـای نظری و 
عملـی بـا ادراک آنـان از رشـد مهارت های شـغلی، مثبـت و معنادار بـوده و بهبود ادراک دانشـجویان از رشـته تحصیلی 
خـود، امیـد آنـان بـرای اشـتغال را نیـز بهبـود خواهـد داد. پیونـد و آمیختگـی درس هـای نظـری و عملـی، می تواند به 
بهبـود ادراک دانشـجویان از برنامـه تحصیلی و دانشـگاه محل تحصیل بیانجامد و در نتیجه رشـد مهـارت های الزم برای 

اشـتغال را موجب شـود.
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مقدمه
دانش آموختـگان  اشـتغال  زمینـه  نبـود  پدیـده 
دانشـگاهی از اوایـل دهـه 1370 هجـری خورشـیدی در 
ایـران بروز کـرده و هـر سـال حادتـر می شـود. چشـم انداز 
بـی گمـان،  رونـد کنونـی  ادامـه  نیـز در صـورت  آینـده 
مبهم تـر خواهـد بـود. از ایـن رو شـناخت وضـع موجـود و 
یافتـن علـت ناهماهنگی هـای عرضه و تقاضا بـرای طراحی 
برنامه  های تربیت نیروی انسـانی، بسـیار مهم اسـت. برخی 
پژوهشـگران، کیفیـت پاییـن نیـروی کار جوان و بـاال بودن 
نـرخ بیکاری را به نامناسـب بـودن آموزش های ارائه شـده 
مرتبـط می داننـد ) همتی، پزشـکی راد و چیـذری، 1386(. 
هـر چـه دانشـگاه و آمـوزش عالـی بیش تـر محـل توجـه و 
تقاضـا واقـع می شـود، حساسـیت نسـبت به اعتبار سـنجی 
آن، اطمینان از پاسـخگویی اجتماعی آن، و تضمین کیفیت 
آن، نیـز بیش تـر اهمیـت پیـدا می کنـد ) ایتـن، 2006 (. 
امـروزه بزرگ تریـن دغدغـه دانشـجویان و دانش آموختگان 
رشـته های کشـاورزی کمبود فرصت های شـغلی مناسـب و 
پژوهشـگران  اسـت.  آنـان  تحصیلـی  رشـته  بـا  متناسـب 
عامل هـای  جملـه  از  را  افـراد  الزم  مهـارت   نداشـتن 
گارسـیا  می کننـد.  تلقـی  بـازاِرکار  در  مداخله گـر  اصلـی 
آلـوارز، لـوزادا و کومسـانا )2014( نبـود رابطـه پایـدار بین 
آموزش هـای دانشـگاهی و بـازار کار را از جملـه مهم تریـن 
اشـاره  اشـتغال،  در  دانش آموختـگان  ناکامـی  عامل هـای 
 ،) 1391 ( شـریفی  شـرج  پژوهش هـای  نتایـج  کرده انـد. 
فرجی  ارمکی و دشـتکی ) 1390 (، شـادفر، لیاقتدار و شریف 
)1390(، دیباواجـاری، یمنـی دورزی سـرخابی، عارفـی و 
رضوانـی،  سـعیدی  آقـاداود )1389(،   ،)1390( فردانـش 
محمدحسـین زاده و باغگلـی )1389(، هیئـت مدیـره اداره 
کار ایـاالت متحده )2012(، شـورای صـدور مجوز مدیریت 
)2009( و  ولیگامیـج   ،)2008( نورتـون   ،)2012( آمریـکا 
درحـال  کـه  داده اسـت  نشـان   )2008( ووال،  ترلیـاون و 
حاضـر یکی از چالش هـا و بحران های اجتماعی، مسـئله ی 

اشـتغال وآینـده   شـغلی جوانـان بـه ویـژه دانش آموختگان 
دانشـگاه ها و تأمیـن انتظارهـای آنـان اسـت.

بنابـر گـزارش مرکـز آمـار ایـران )1397(، نـرخ بیکاری 
دانش آموختـگان گروه رشـته هـای کشـاورزی، جنگلداری و 
شـیالت در سـال 1397 به میزان 21 درصد بوده که هرچند 
نسـبت به سـال 1396، حدود 11 درصد کاهش داشته است؛ 
امـا در بیـن 19 مجموعـه رشـته مختلف، پس از رشـته های 
معمـاری و سـاختمان، هنر، علوم زیسـتی، فراوری و سـاخت، 
رفـاه و حقـوق، رتبـه هفتـم را بـه لحـاظ بـاال بـودن شـمار 
بیـکاران دارد. عرضـه نیـروی کار دارای تحصیـالت عالـی، از 
جملـه در حـوزه علوم کشـاورزی، در مقایسـه بـا تقاضای آن 
بسـیار بیش تـر بـوده و ایـن امر بـدون درنظـر گرفتن شـمار 
زیـادی از دانش آموختـگان مهاجـر از کشـور اسـت. گـزارش 
سـالنامه مرکـز آمـار ایـران )1395( نیـز نشـان مـی دهـد 
برخـی گروه هـای تحصیلـی ماننـد کشـاورزی، دامپزشـکی و 
علـوم تربیتـی در ایـران دارای باالتریـن درصـد از بیـکاران 
هسـتند کـه دالیـل گوناگونی دارد. زیـرا در ایـران، هیچگونه 
پایـش و تحقیقـی از وضعیت بازار کار رشـته های دانشـگاهی 
توسـط دولـت یـا خـود دانشـگاه ها صـورت نمی گیـرد و افراد 
بـدون هرگونه آگاهـی از بازار کار آینده، رشـته های تحصیلی 

خـود را انتخـاب و وارد دانشگاه ها می شـوند.
ایـن امـر گویـای نـا هماهنگـی بیـن دانش آموختـگان و 
بـازارکار و نبـود زمینـه اسـتفاده درسـت از افـراد متخصـص 
ایـن رشـته ها توسـط سـازمان ها و جامعـه اسـت. بـا تحمیل 
هزینه هـای اقتصـادی پیامدهـای فرهنگـی و اجتماعـی ادامه 
ایـن رونـد، دانشـگاه ها بـه دلیـل رشـد بـازار و نیـاز بیش تـر 
بـه تأمیـن منابـع مالـی خـود، ناگزیـر خواهنـد شـد کـه بـا 
صنایـع هماهنـگ شـده و تأکیـد بیش تـری بـر آموزش های 
کاربـردی و مهارت هـای حرفه ای داشـته باشـند. شـکاف بین 
توانمنـدی هـا و مهارت هـای دانشـجویان با الزام هـای عملی 
شـغل از جملـه مهم تریـن عامل هـای بیـکاری اسـت. نبـود 
تناسـب شـغل بـا سـطح مـدرک تحصیلی نیـز از جملـه این 
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علت هاسـت )هوانـگ، 2017(. بنابـر طـرح رصـد اشـتغال 
نـرخ  کم تریـن   )1397( عتـف  وزارت  دانش آموختـگان 
اشـتغال بین سـال های 1390 تا 1396 بـه دانش آموختگان 
رشـته های کشـاورزی تعلق دارد. داشـتن مدرک دانشـگاهی 
اشـتغال  مفهـوم  نیسـت.  اشـتغال  بـرای  کافـی  تضمیـن 
ماننـد  مفهوم هایـی  اسـت و  پیچیـده  دانش آموختـگان، 
گسـترده ای  دامنـه  فعـال و  شـهروندی  ای،  حرفـه  هویـت 
از مهارت هـا و ویژگـی هـای حرفـه ای را در بـر می گیـرد 
) روه و زیگـوارد، 2017 (. لـذا انتظـار مـی رود مؤسسـه های 
آمـوزش عالـی، دانشـجویان را بـه مهارت های سـخت و نرم و 
ویژگی هـای فـردی و شـغلی الزم مجهز کننـد. اقتصاد دانش 
موجب شـده کـه دایره ی ذی نفعـان و مشـتریان آموزش عالی 
بیش از پیش توسـعه و تنـوع پیدا کند ) فراسـتخواه، 1389 (. 
را  عالـی  آمـوزش  نقـش  نـادری )1394(  زارع و  نظـرزاده 
در راهبـرد توسـعه مبتنـی بـر دانایـی بـرای تحقـق اقتصـاد 
محـوری  کلیـدی و  آمـوزش،  طریـق  از  دانـش  بـر  مبتنـی 
ابوالقاسـمی و  قهرمانـی،  زاده،  نـوروز  آتشـک،  می داننـد. 
فراسـتخواه )1398( بـر ایـن باورنـد کـه بـرای رویارویـی بـا 
برنامـه  بـر  از مهم تریـن پیامدهـای جهانـی شـدن  برخـی 
هـای درسـی آمـوزش عالـی ماننـد پیشـرف  هـای فناورانه و 
علمـی، دگرگونی هـای جهانـی کار و اشـتغال، نابرابر ی هـای 
اجتماعـی و...، الزم اسـت بـه سـاز و کارهایـی چـون تأکیـد 
بیش تـر بـر یادگیری زبـان انگلیسـی، تهیه و تولیـد محتوای 
مجـازی، تغییـر جریـان آمـوزش از تدریس به یادگیـری، و از 
گروهـی به انفرادی، از کسـب دانش به کسـب مهـارت، و نیز 
تغییـر جریـان آمـوزش از سـنتی بـه مجـازی در برنامه های 
درسـی آمـوزش عالـی بیش تر توجه شـود. قریـش، الونبرگ 
دانش آموختـگان  بیـکاری   )2017( دیالـو  سـوماه و  دبوئـر، 
کشـاورزی را ناشـی از عامل هـای بسـیاری از جملـه سـازگار 
نبـودن برنامه های درسـی با نیازهـای کارفرمایـان می دانند. 
بازدارنده هـای  مهم تریـن  از  برخـی   )1396( موحـدی 
اشـتغال دانش آموختگان رشـته های کشـاورزی، را مشـتمل 

بـر کیفیـت پاییـن و سـرفصل های نامناسـب در برنامـه های 
درسـی دانشـگاه، مهـارت پاییـن مدرسـان دانشـگاه، کسـب 
نکـردن مهارت هـای کارآفرینـی طـی دوره آمـوزش، و نیـز 
برخـی ویژگی هـای فـردی ماننـد اعتمـاد بـه نفـس پاییـن، 
مهارت هـای ناکافـی و یـا چالش هـای فرهنگـی و سـاختاری 
جهـان  پیشـرفته  دانشـگاه های  بنابرایـن  می کنـد.  عنـوان 
درصـدد تغییـر نظام آموزشـی و آمـوزش مهارت هـای تبدیل 
دانـش به نسـل بعـدی دانشـجویان و تغییـر فرآینـد پژوهش 
هسـتند و بـا در نظـر گرفتـن ماهیـت کاربـردی توسـعه، بـه 

دنبـال دیدگاه هـای جدیدنـد. 
یـک  دانش  آموختـگان،  شـغلی  ویژگی  هـای  تقویـت 
ضـرورت جـدی اسـت ) هوبـان و همـکاران، 2004؛ کمبـر و 
لیونـگ، 2005؛ بـه نقل از ترلیاون و ووال، 2008 ؛ پور آتشـی، 
1397(. یکـی از چالش هـا و بحران هـای اجتماعـی و نگرانی 
اصلـی آمـوزش عالـی امـروز، مسـئله اشـتغال و آینده شـغلی 
 ،2008 ووال،  ) ترلیـاون و  دانشگاه هاسـت  دانش آموختـگان 
مقـدم، 1392 (. شـریفی اسـدی ملفـه، اباصلـت خراسـانی، 
مؤلفـه   16  )1398( عمـران  صالحـی  واجـارگاه و  فتحـی 
اشـتغال پذیری ماننـد دانـش موضوعـی رشـته، مهارت هـای 
عملـی رشـته، مهارت هـای ارتباطـی، کارگروهـی، مدیریت و 
اصلـی  مقولـه  را شناسـایی کـرده و در 3   ... برنامه ریـزی و 
دانـش و مهـارت علمـی، دانـش و مهـارت مرتبـط بـا محیط 
کار و نیـز نگـرش و ویژگی-هـای فـردی دسـته بنـدی کرده 
انـد. در تحقیـق هماننـد دیگـری، داکرپـول، کوالتر و سـوول 
)2014( نیـز افـزون بـر دانـش و مهـارت موضوعـی رشـته، 
بـر مهـارت عمومـی، یادگیـری توسـعه شـغلی و ویژگی های 
عنـوان  بـه  خودارزیابـی  خودکارآمـدی و  ماننـد  فـردی 
اشـتغال پذیری دانش آموختـگان  تأثیرگـذار در  مؤلفه هـای 
تأکیـد کرده اند. پورآتشـی )1397( محتوای درسـی، کیفیت 
بخشـی بـه آمـوزش، دانـش و یادگیـری، ارتباط هـای فردی 
را از مؤلفه هـای مهـم در اشـتغال دانشـجویان رشـته های 

کشـاورزی  برشـمرده اسـت. 
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نمودار شماره 1- نرخ اشتغال دانش آموختگان رشته های مختلف 
طی سال های 1390 تا 1396 )وزارت عتف، 1397(

 غالمـی و کریمـی )1397( معتقدنـد صالحیت هاي پس 
از ایجاد کسـب و کار ) صالحیت هاي مدیریتی( و مهارت هاي 
فنـی )تخصصی( از جنبه های همانندی کارآفرینی و اشـتغال 
پذیری هسـتند و وجه تمایز اشـتغال پذیري یادگیري توسعه 

شـغلی اسـت. چالش بیکاری دانش آموختـگان آموزش عالی 
متأثر از علل گوناگونی اسـت که از جمله آن علل، ناکارآمدی 
در  دانشـگاه ها  آموزشـی  دوره هـای  درسـی و  برنامه هـای 
ایجـاد  بـرای  بـازار کار و صنعـت  نیازهـای  بـه  پاسـخگویی 
نیروی انسـانی ورزیده و ماهر اسـت. ) شـرج شـریفی، 1391؛ 
حسـینقلی-زاده،1391؛  همـکاران،1390؛  واجـاری و  دیبـا 
شـادفر و همکاران، 1390؛ خسـروی پور و منجـم زاده، 1389؛ 
سـعیدی رضوانی و همـکاران، 1389؛ هیـأت مدیـره اداره کار 

ایاالت متحـده، 2012؛ ولیگامیـج، 2009؛ نورتـون، 2008 (. 
حسـینی لرگانی )1398( برنامه درسـي نوآورانه را شـامل ابعاد 
ابهام پذیـري، نوگرایـي، جامعه گرایي، تحول گرایـي، پیچیدگي، 
کمال گرایـي، بازارمحـوري، ارزش گرایـي، نیازمحـوري و ارتباط 
محـوري می دانـد و تأکیـد می کنـد کـه برخـی از  مهم تریـن 
توانمندسـازي  نوآورانـه،  درسـي  برنامـه  اجـراي  پیامدهـاي 
افزایـش  پایـدار،  اشـتغال  کارآفرینـي و  توسـعه  فراگیـران، 
ارتبـاط دانشـگاه بـا بـازار کار و صنعـت، و دسـتیابي به توسـعه 
زاده و  بـاور شـیری، میـرک  بـه  پایـدار همـه جانبـه اسـت. 
زرافشـانی )1393( بـر مبنـای الگـوی طراحـی شـده، بـرای 
ترویـج کارآفرینـی در بیـن دانشـجویان کشـاورزی بایسـتی 
بـر روی عامل هـای بیرونـی ) انسـانی، فرهنگـی، اجتماعـی، 

نیـز  روانشـناختی، و   - شـخصیتی  محیطـی،  زمینـه ای 
جمعیـت شـناختی( و عامل هـای انگیزشـی )نگـرش نسـبت 
بـه کارآفرینـی، هنجارهـای ذهنـی و کنتـرل رفتـاری درک 
شـده( در برنامه های آموزشـی رسـمی و غیررسـمی در نظام 
آمـوزش عالـی کشـاورزی توجـه کـرد. بنابـر  نتایـج پژوهش 
آقاپـور، موحـد محمـدی و علـم بیگـی )1393( در تربیـت 
دانش آموختـگان شایسـته و توانمنـد رشـته های کشـاورزی، 
اهمیـت کسـب مهـارت توسـعه کسـب و کار بیش تـر از دو 
مهـارت توسـعه فـردي و مهـارت علمـی و دنشـگاهی اسـت. 
لـذا، توجـه بـه محتـواي برنامه درسـی به گونه اي که سـبب 
ایجـاد مهارت هـاي توسـعه کسـب و کار بیش تـر شـود، از 
جملـه مهم تریـن اولویت هـاي ایجـاد کیفیـت در آمـوزش 
عالی کشـاورزي کشـور اسـت. بنابـر نتایج پژوهش یادشـده، 
انتقـال مهارت هـاي کسـب و کار از طریـق برنامـه درسـی 
بیش تریـن سـهم را در شـکل گیـري قابلیـت اشـتغال دارد. 
از ایـن رو، افزایـش توانایـی ایجـاد ارتبـاط مؤثـر و کارامـد  با 
دیگـران، مهـارت برنامه ریـزي زمانی دقیق بـراي انجام دادن 
کارهـا، توانایـی کار گروهـی بـا دیگـران، ارتقـاء مهارت هـاي 
کارآفرینی و آشـنایی بـا قوانین بازرگانی در زمینه کشـاورزي 
نقـش شـایان توجهـی را با شـکل دهی مهارت هاي کسـب و 
کار در توسـعه قابلیت اشـتغال نشـان دادند. به نظر می رسـد 
کـه نبـود تناسـب بیـن برنامه   های درسـی و مواد آموزشـی و 
نیـاز بـازار کار یکـی از مهم تریـن عامل هـای موفـق نبـودن 
دانش آموختـگان بیش تـر رشـته  ها به ویـژه رشـته  های 
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کشـاورزی در کاریابـی بـوده و الزم اسـت برنامه های درسـی 
دانشـجویان بیش تـر ارزیابـی شـود. در این زمینـه از دیدگاه 
پژوهشـگران ) مارش، 2007؛ نصر، نیلی و اعتمادزاده، 1390؛ 
شـادفر و همکاران، 1390 (، دانشـجویان به عنوان مشـتری و 
ذینفـع بالفصل آمـوزش عالـی، دارای حق اظهار نظـر درباره 
برنامـه درسـی هسـتند و ادراک هـا و نظرهـای آنـان دربـاره 
مهم تریـن و  از  خـود  تحصیلـی  رشـته  درسـی  برنامه هـای 
برنامه هـاِی  بازنگـرِی  بـه  کـه  اسـت  اطالعاتـی  موثق تریـن 
اصلـی  رسـالت های  بـا  بیش تـر  هم سـویی  بـرای  درسـی 
آمـوزش عالـی کمـک خواهدکرد. بیـدت ) 2009 ( نخسـتین 
طبیعـی و  جهـان  درک  علـم و  تولیـد  را  دانشـگاه   هـدف 
دانـش و  انتشـار  دانشـگاه،  دوم  هـدف  می دانـد.  اجتماعـی 
همچنین شـکل گیری شـخصیت شناختی دانشـجویان است 
بـه طوری که نسـبت بـه جهان دید انتقادی داشـته باشـند و 
هـدف آخـر، یعنی تعامل و ارتباط دانشـگاه بـا جامعه، اگرچه 
جدیـد اسـت؛ امـا به طـور فزاینـده ای پذیرفته شـده اسـت. 
بـازار کار، دیدگاه هـای  در مـورد رابطـه آموزش عالـی و 
بسـیاری ارائه شـده اسـت کـه مهرعلیـزاده و آرمـن ) 1386 ( 
آن را بـه چهـار گـروه مشـتمل بـر: نظریـه فنـی- کارکـردی 
)فنـاوری، منجر به افزایش سـطح مهارت مشـاغل می شـود(، 
نظریـه سـرمایه انسـانی )انسـان ها بـا آمـوزش بـه سـرمایه 
مبـدل می شـوند و جامعـه می توانـد از تـوان تولیـدی آنـان 
بـه صـورت بهتـری بهره منـد شـود(، نظریـه انتقـادی )بـا 
تأکیـد بر افزایـش عقالنیت نظـام اجتماعی، تصویر مناسـبی 
از رابطه هـای بـازارِ کار نـدارد( و دیـدگاه تجدیـد نظـر شـده 
وبـر )اهمیـت دادن بـه ارتباط جنبه هـای شـخصیتی افراد را 
بـا بهـره وری اقتصـادی( تقسـیم می کننـد. امـا مـدرک، یک 
کاالی موقعیتـی و بـه لحـاظ اجتماعـی محدود اسـت که هر 
چـه افـراد بیش تـری بـدان دسترسـی داشـته باشـند ارزش 
اجتماعـی آن کم تـر  می شـود. ایـن  رویـه، دو پیامـد تـورم 
مـدرک و پاالیـش  بیش تـر  نیـروی کار توسـط کارفرمایان را 
در پـی دارد. شـولتز )1961، بـه نقل از علمی و جمشـیدنژاد، 

1386( از آمـوزش به عنـوان نوعـی سـرمایه گذاری یاد کرد و 
ایـن فرضیـه را اثبـات کـرد کـه کلیـد توسـعه ی اقتصـادی، 

خـود انسـان اسـت، نـه منابـع مادی. 
نظریـه کشـمکش )بـا تأکیـد بـر توزیـع نابرابـر منابـع 
قـدرت و مـدرک بـه عنـوان یکـی از عامل های گزینـش نیرو 
بـا فرض قـدرت بیش تر عرضـه کاال و خدمـات )محمدخانی، 
1382: 33 (؛ نظریـه  رفتـاِر مصرف کننده )بـا تأکید بر رویکرد 
مشـتری مداری و حـق دانشـجویان بـه عنـوان مصرف کننده 
خدمـات آمـوزش عالـی، بـرای کسـب آموزشـی بـا بهتریـن 
کیفیـت( )باقـری نـژاد، 1389(؛ و رویکرد سیسـتمی به نظام 
آموزش عالـی بـه عنـوان یکـی از الگوهـای جدیـد در رابطـه 
نتیجـه  را  آموزش عالـی  نظـام  کـه  بـازارِ کار  آموزش عالـی و 
مثلثـی از عامل هـای: دولـت، بـازار و الیگارشـی دانشـگاهی 
می  دانـد ) اسـپیزال ، 2012 (، آموزش عالـی را هماننـد یـک 
نظـام بـا ورودی، فرآینـد و خروجـی تلقـی می کنـد کـه دو 
عملکـردی،  نـوع  از  نتیجه گرایـی  مشـتری مداری و  مؤلفـه 
نقـش کلیـدی و بنیادیـن در کیفیـت خروجـی ایـن نظـام 
دارنـد ) باقـری نـژاد، 1389 (؛ همگـی بـه عنـوان نظریه هـای 
پشـتیبان بـر ضـرورت توجـه بـه رابطـه برنامه هـای درسـی 

آمـوزش عالـی و اشـتغال دانش آموختـگان، تأکیـد دارنـد.
در ادبیـات برنامه ریزی آموزشـی و درسـی بـه رویکرد ها و 
الگوهـای مختلف بـرای پیوند آموزش و بازارِ کار، اشـاره شـده 
اسـت. بینقـی و سـعیدی رضوانـی )1386( مجمـوع نظرهای 
متخصصـان را در سـه رویکرد دسـته بندی کرده اند. نخسـت، 
رویکـرد حرفه آمـوزی )معتقـد بـه ارائـه درس هـای حرفه ای 
آماده سـازی  مسـتقل و  خـاص و  مؤسسـه های  در  محـض 
بـه  تنـوع بخشـیدن  از طریـق  بـرای کسـب و کار  جوانـان 
رشـته  های فنـی و حرفـه ا ی(؛ دوم، رویکـرد یکپارچه سـازی 
بیـن  مـرز  کـردن  )کمرنـگ  نظـری  عملـی و  آمـوزش 
آمـوزش  یکپارچه سـازی  علمـی و  حرفـه ای و  آموزش هـای 
حرفـه ای و نظـری و ارتقـاء دانش عمومـی افراد بـرای تکمیل 
دانـش فنـی آنان( و سـومین رویکـرد، پـرورش صالحیت ها و 
مهارت هـای پایـه اسـت و تأکیـد دارد کـه موفقیـت شـغلی، 
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افـزون بـر چیرگـی در مهارت هـای علمـی و عملـی مسـتلزم 
یـک  ورای  فـردی  عـادات  مهارت هـا و  یـک سـری  وجـود 
شـغل خـاص اسـت. ماننـد ارزش گذاری بـرای کسـب و کار، 
و...  و  پذیـری  انعطـاف  مخاطره پذیـری،  مسـئولیت پذیری، 
روندهـای جـاری و جهانی اشـتغال نیز مؤید رویکـرد آموزش 

مهارت هـای پایـه و بنیادیـن اسـت
روندهـای جـاری و جهانـی اشـتغال نیـز مؤیـد رویکـرد 
آمـوزش مهارت هـای پایـه و اساسـی اسـت؛ کاهش اشـتغال 
در بخـش دولتـی و شـرکت های بـزرگ خصوصـی، افزایـش 
اشـتغال در بخش های غیر متشـکل اقتصادی، سرعت گرفتن 
ایجـاد مشـاغل جدید، کم شـدن ثبـات و امنیت شـغلی، نیاز 
فزاینـده بـه رایانه و مهارت هـای ظریف ارتباطـی و اطالعاتی، 
کاهـش مشـاغل یـدی و ... نشـان می دهـد کـه راهبردهـای 
»دانـش نظـری« و »دانش عملی« به تنهایـی در آماده کردن 
فـرد بـرای رویارویی بـا دگرگونی های شـغلی، ناتـوان بوده و 
الزم اسـت راهبردهـای جدیـد آمـوزش مهارت هـای شـغلی 
اتخـاذ شـود. مهارت هـای شـغلی مجموعـه ای از توانایی هـا، 
ادراک ها و ویژگی های شـخصیتی هسـتند که امکان اشـتغال 
موفقیـت  می کننـد و  فراهـم  را  دانش آموختـگان  بیش تـر 
آنـان را در شـغلی کـه انتخـاب کرده انـد، تضمین می کننـد. 
آمـوزش ایـن مهارت هـا بـه نفـع دانش آموختـگان، نیـروی 
کار، جامعـه و اقتصـاد اسـت )یـورک و نایـت، 2003، نقـل 
در ولیگامیـج، 2009(. انـواع مختلفـی از مهارت هـای شـغلی 
وجـود دارد کـه هـاروی ) 2001 ( آنـان را در دو دسـته کلـی 
قـرار می دهـد: اول، توانایی هـای دانشـجویان برای به دسـت 
آوردن، حفـظ و توسـعه شـغل پـس از پایـان تحصیـالت و 
دانشـجویان  شـخصیتی  ویژگی هـای  کـه  دوم  مجموعـه 
گسـترش  را  توانایی هـا (  نگـرش و  دانـش،  ) مهارت هـا، 
می دهـد و در نهایـت دانشـجو را بـه عنـوان یـک یادگیرنـده 
اشـتغال  بـه  دسـت یابی  می سـازد.  توانمنـد  مادام العمـر، 
چـون  مختلفـی  مهارت هـای  بـه  زیـادی  حـد  تـا  موفـق 
توانایـی ارتباطـی فـرد، تناسـب شـغلی، تـوان عملـی فـرد و 

مهارت  هـای حرفـه ای فوق العـاده و ارائـه یـک روش و رفتـار 
مناسـب بسـتگی دارد ) لیـن، 2011 (. اهمیـت مهارت هـای 
نـرم و سـختی مانند حـل مسـئله، کارگروهی، ارتباطـات و ... 
از آنجـا ناشـی مـی شـود کـه باعـث قابلیـت تحـرک شـغلی 
بیش تـر شـده و بـا ایـن صالحیت هـا افـراد بهتـر می تواننـد 
نسـبت بـه دگرگونی  های شـغلی آینده واکنش نشـان دهند 
) صالحی عمـران، 1388 (. از این رو امـروزه، کارکردهای فنی، 
بـازاری و فن سـاالرانه )تکنوکراتیـک( آموزش عالـی بیش تـر 

نمایـان اسـت ) فراسـتخواه، 1389: 90 (.
بهبـود مهارت هـای شـغلی در مقطـع کارشناسی ارشـد 
بـه عنـوان یـک وظیفـه مهـم در هر کشـوری در نظـر گرفته 
شـده اسـت ) ولیگامیـج، 2009 (. تقاضـای جهانی بـرای انواع 
خاصـی از مهارت هـای عالی تـر، بـه ویـژه در اقتصادهایی که 
بـا فراینـد جهانـی شـدن ارتبـاط بیش تـری دارنـد، موجـب 
شـده اسـت بـه افـرادی کـه تحصیـالت بیش تـری دارنـد 
حقـوق بیش تـری پرداختـه شـود )کارنـوی، 1999، ترجمـه 
میـرزا محمـدی و فریـدی، 1384؛ 34 (. افـراد دسـت یافتـه 
بـه تحصیـالت باالتر بر ایـن باورند کـه توانمنـدی بیش تری 
دارنـد و در نتیجـه احتمـال بیش تـری وجـود دارد که شـغل 
بهتـری پیـدا کنند و دسـتمزد باالتـری دریافت کننـد. نتیجه 
درک جدید این اسـت که بسـیاری از دانش آموختگان مقطع 
کارشناسـی، امـروزه خواهـان ورود بـه دوره کارشناسی ارشـد 
بـرای بـه دسـت آوردن مزایـای رقابتـی در بـازاِرکار هسـتند 
آموزش عالـی،  طبقه بنـدی  نظـام  یـک  در   .) 2011 ) لیـن، 
دانشـگاه ها  آموزشـکده ها و  توسـط  اعطـا شـده  درجه هـای 
بـا سـطوح امتیـازی در سلسـله مراتب آموزشـی منجـر بـه 
فرصت هـای شـغلی مختلـف و بـازده اقتصـادی فـردی برای 
مونـر، 2003، هاومـان و  ) کریسـتی و  دانشـجویان می شـود 
لـذا  دینـگ، 2008 (.  مـورگان و  لـی،  اسـمیدینگ، 2006، 
می بینیـم کـه د سـتیابی بـه امتیـاز آموزش عالی بـه احتمال 
فرصت هـای  موقعیت هـا و  بـه  دسـت یابی  بـه  منجـر  زیـاد 
شـغلی مختلـف می شـود ) گربـر و شـفر، 2004 (؛ بنابرایـن 
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اگـر بـه تأییـد ولیگامیـج )2009( مؤسسـه های آموزش عالی 
را بـه عنـوان اصلی-تریـن مرکز آمـوزش مهارت های شـغلی 
راه  ایـن مؤسسـه های مهم تریـن  برنامـه  درسـی  بپذیریـم، 

آمـوزش ایـن مهارت هـا خواهـد بود.
بـراي  جامعه هـا  کـه  منبع هایـی  مهم تریـن  جملـه  از 
پیشـرفت و توسـعه کشـاورزی در اختیار دارند، دانشکده های 
کشـاورزی اسـت. بنابرایـن یکـی از مهم تریـن الزمه هـای 
توسـعه کشاورزی، اسـتفاده از نیروهای متخصص کشاورزی و 
مجهـز بـه ابـزار دانـش و فناوری های نوین کشـاورزی اسـت. 
کیفیـت آمـوزش عالـی کشـاورزی هنگامـی بـه حـد مطلوب 
خواهـد رسـید که بتوانـد در راسـتای اهداف توسـعه جامعه و 
در جهـت رفـع نیازها و پاسـخگویی بـه انتظارهای هـر یک از 
دانش آموختـگان حرکـت کنـد. در کشـورهای توسـعه یافته، 
یادگیري تجربي، ارزش و جایگاه ویژه ای در آموزش کشاورزي 
دارد. بـرای مثـال آموزش کشـاورزي در دوراني توسـعه یافت 
کـه فلسـفه هاي » یادگیـري از طریـق عمـل« و » آمـوزش از 
طریـق تجربـه« در آمریـکا رواج و چیرگـی پیـدا کردنـد. این 
فلسـفه ها تبییـن کننـده ایـن نکتـه هسـتند کـه یادگیـری 
مهارت هـای شـغلی در رابطـه بـا آن دسـته از حرفه هایـی که 
بـا پدیده هـا و محیط هـای واقعـی سـرو کار دارنـد، در صورتی 
اثربخـش کـه زمینه کسـب تجربه عینـی در آن بـرای فراگیر 
فراهـم شـود. بنابرایـن اصالح برنامـه های آموزشـی در جهت 
توسـعه، یـک نیـاز گسـترده بـه شـمار می آیـد و رشـته های 

کشـاورزی نیـز از ایـن امر مستثنی نیسـتند.
یافته هـای پژوهـش مقـدم ) 1392 ( گویـای ایـن اسـت 
کـه نگـرش دانشـجویان و دانش آموختگان مورد نظر نسـبت 
بـه برنامه  درسـی رشـته تحصیلی خـود، قادر بـه پیش-بینی 
انتظارهـای شـغلی و میـزان رشـد مهارت هـای شـغلی آنـان 
اسـت. بین نگـرش دانشـجویان و دانش آموختگان نسـبت به 
دانشـگاه محـل تحصیـل بـا انتظارهـای شـغلی و مهارت های 
شـغلی آنان همبسـتگی مثبت معنادار وجود دارد. در پژوهش 
بیـکاری  نـرخ  باالتریـن   )1390( فیروزآبـادی  حکمتـی و 
بـه دارنـدگان مـدرک کارشناسـی تعلـق دارد و بیش تریـن 

شـمار بیـکاران مربـوط به رشـته زراعت اسـت. اغلـب دانش 
نیافتـن شـغل  را  بیـکاری خـود  دلیـل  بیـکار،  آموختـگان 
مناسـب و مرتبـط بـا رشـته تحصیلی خـود عنـوان کرده اند. 
دهقـان، سـوهانی دربـان و فکـری )1390 ( در پژوهـش خود 
دانش آموختـگان  رضایـت  کـه  رسـیدند  نتیجـه  ایـن  بـه 
رشـته های کشـاورزی از رشـته خـود تنهـا 11 درصد بسـیار 
خوب بوده اسـت. این پژوهشـگران چنین نتیجـه گرفتند که 
کاربـردی شـدن رشـته ها و سـرفصل ها نیـز می توانـد باعث 
افزایـش اشـتغال وکاهش بیـکاری در این بخش و شـکوفایی 
اقتصاد کشـاورزی کشـور  شـود. شـادفر و همـکاران ) 1390 ( 
میزان همخوانی برنامه  درسـی رشـته مدیریـت  و برنامه ریزی 
 آموزشـی بـا نیازهـای دانشـجویان را کمتـر از حـد متوسـط 
ارزیابـی کرده اند. خسـروی پور و منجـم زاده ) 1389 ( ناآگاهی 
از بـازاِرکار متناسـب بـا رشـته تحصیلـی، سـطح نامناسـب 
دانـش و مهارت هـای تجربی و شـغلی دانش آموختـگان، را به 
ترتیـب مهم ترین بازدارنـده های کارآفرینی و اشـتغال عنوان 
براتعلـی، یوسـفی و میرشـاه جعفـری  انـد. پژوهـش  کـرده 
) 1389 ( نشـان داد کـه کسـب مـدارج باالتـر تحصیلـی در 
آموزش عالـی بـا افزایـش اشـتغال همـراه اسـت. یافته هـای 
پژوهـش اکبـری، موحدی و کوچکیان ) 1388 ( نشـان داد که 
هفـت عامـل توانمندی هـای تخصصـی دانشـجویان، ارتبـاط 
دانشـگاه بـا مرکزهـای کاری، فرصت هـای شـغلی موجـود، 
رضایت منـدی سـطح دانـش دوران تحصیـل، سیاسـت های 
موجـود و  امکانـات  تسـهیالت و  اشـتغال،  زمینـه  در  دولـت 
عالقه منـدی به مشـاغل مرتبـط با رشـته های کشـاورزی، در 
بهبـود آینـده شـغلی دانشـجویان رشـته های کشـاورزی، بـه 
ترتیـب بیش تریـن نقـش را دارا هسـتند. بارانـی و علی بیگی 
)1388 ( در نتایـج بررسـی های خـود مهم تریـن مهارت هـای 
مـورد نیاز دانش آموختگان کشـاورزي از دیـدگاه مدیران را به 
ترتیب، شـامل مسـئولیت پذیری، جدیت و اسـتقامت در کار و 
اخـالق حرفـه ای مـی داننـد. دانش آموختـگان افـزون بر این 
سـه مهـارت، بر ایـن باورند کـه اعتماد بـه نفس هـم مهارتی 
ضـروری بـرای اشـتغال اسـت. ده یـوری و حسـینی) 1387 ( 
بیـن وضعیـت اشـتغال و اثربخشـي برنامه هـای درسـي رابطه 
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معنـي داری گـزارش داده انـد و اظهـار داشـته اند کـه مقطـع 
تحصیلـي دانشـجویان بر اشـتغال آنـان تأثیـر دارد. یافته های 
چیـذری  راد و  پزشـکی  نصرآبـادی،  محمـدزاده   پژوهـش 
تجهیـزات  امکانـات و  بیـن  کـه  می دهـد  نشـان   ) 1385 (
زیربنایـی و آموزشـی مرکزها، توانایی تدریس و شـیوه آموزش 
اسـتادان، روش هـای تدریـس واحدهـای نظـری، روش هـای 
سـطح  در  آموزشـی  محتـوای  عملـی،  واحدهـای  تدریـس 
دانـش و محتـوای آموزشـی در سـطح نگـرش بـا توانمنـدی 

شـغلی دانش آموختـگان رابطـه معنـا داری وجـود دارد. 
نتایـج پژوهـش ولیگامیـج ) 2009 ( نشـان داد کـه بیـن 
نیازهـای بـازاِرکار و انتظارهـای شـغلی دانـش آموختـگان و 
سـطح  افزایـش  بـا  نـدارد.  وجـود  هماهنگـی  کارفرمایـان 
تحصیـالت فـرد، احتمـال بیـکاری بیش تـر اسـت. تورکـر و 
سـلکوک ) 2009 ( در نتایج پژوهش خود نشـان دادند که دو 
عامـل: محیـط دانشـگاهی و عمـل سـاختاری حمایت کننده 
) ماننـد اقتصـادی کـه فرصت هـای زیـادی بـرای کارآفرینان 
تحـت  را  دانشـجویان  کار آفرینانـه  فراهـم می سـازد ( قصـد 
تأثیـر قـرار می دهـد. اگـر دانشـگاه، دانـش و انگیـزه کافـی 
انتخـاب یـک  را فراهـم سـازد، احتمـال  بـرای کارآفرینـی 
حرفـه  کار آفرینانه، توسـط افـراد جوان افزایش پیـدا می کند. 
نورتـون ) 2008 ( در پژوهـش خـود علل مهم اشـتغال از نظر 
تدریـس  ماننـد  علمـی  مالحظه هـای  را  دانش آموختـگان 
خـوب، سـاختار و محتـوای دوره هـا، برنامـه  درسـی مرتبـط، 
امکانـات خـوب دوره، درک نگرش هـا و انتظارهـای کنونـی 
دانش آموختـگان مـی دانـد. بنابر نتایـج تحقیق رابینسـون و 
همـکاران ) 2007 ( داشـتن انگیـزه و نگـرش مثبـت؛ توانایـی 
مسـتقل،  به طـور  کار  توانایـی  دیگـران؛ و  بـا  کارکـردن 
آینـده  در  شـغل  کسـب  در  مؤثـر  عامل هـای  مهم تریـن 
آوردن  فراهـم  هسـتند.  کشـاورزی  دانش آموختـگان  بـرای 
اطالعـات روشـن تر، به حل مسـئله  هایی ماننـد: ناهماهنگی 
بیـن اشـتغال و بـازاِر کار، بیـکاری تحصیل کـردگان، آگاهـی 
درسـی و  برنامه هـای  قـوت  ضعـف و  نقـاط  بـه  مسـئوالن 
آموزشـی  و آگاهـی بـه ضـرورت ایجـاد تغییرهـای مطلـوب 

در برنامه هـا و روش هـای  موجود، محوریت و حسـن شـهرت 
دانشـگاه شـهید چمـران  اهـواز در تربیت متخصصـان حوزه 
بـا  متناسـب  خوزسـتان و  اسـتان  در  به ویـژه  کشـاورزی و 
نیازهـای ایـن اسـتان، دالیل محکمـی برای ضـرورت اجرای 
ایـن تحقیـق بـه  شـمار می آیند. لـذا ایـن پژوهش بـا هدف 
ادراک دانشـجویان و دانش آموختـگان  از  نگـرش و  اگاهـی 
شـهید  دانشـگاه  کشـاورزی  رشـته های  کارشناسی ارشـد 
چمـران اهـواز نسـبت بـه نقـش برنامه هـای درسـی رشـته 
تحصیلـی خـود در کسـب مهارت هـای شـغلی، انتظارهـای 
شـغلی و شـانس اشـتغال آنـان تـالش دارد بـه 7 پرسـش 
تحقیـق پاسـخ دهد که در بخـش یافته ها بیان خواهند شـد.

روش شناسی
روش ایـن پژوهـش بـا توجـه به تمرکـز بر وضـع موجود، 
توصیفی - پیمایشـی اسـت و چون در پـی درک رابطه نگرش 
درسـی  برنامـه  بـه  نسـبت  دانش آموختـگان  دانشـجویان و 
رشـته  تحصیلـی خـود، انتظارهـای شـغلی و شـانس اشـتغال 
آنـان اسـت، یـک پژوهـش همبسـتگی نیـز به شـمار می آید. 
جامعـه آمـاری پژوهـش شـامل 577 نفـر دانش  آموختـگان و 
دانشـجویان مقطـع کارشناسـی  ارشـد رشـته های کشـاورزي 
پنـچ گـروه  آموزشـی )باغبانی، زراعـت و اصالح نباتـات، خاک 
شناسـی، گیـاه پزشـکی و ماشـین آالت کشـاورزی( تـا سـال 
1397 اسـت کـه بـا روش نمونه گیـری تصادفـی طبقـه  ای 
دانشـجو و  گـروه  دو  تحصیلـی و  رشـته  مبنـای  بـر  سـاده  
دانش آموختـه، بـر اسـاس روش کرجسـی و مـورگان، 274 
نفـر از آنـان به  عنـوان نمونـه، انتخاب شـدند. ابزار گـردآوری 
داده هـا در ایـن پژوهـش پرسـش  نامه  مقـدم )1392( بـا 52 
گویه و6 خرده مقیاس اسـت. روایی  شـکلی پرسشـنامه مورد 
تأییـد اسـتادان متخصص قرار گرفت کـه میانگین آن 0/73 و 
در سـطح کم تـر از 0/05 معنـادار بـود و ضرایب پایایـی نیز با 
اسـتفاده از آلفای کرونباخ محاسـبه شـد. پرسش شـماره 1 با 
اسـتفاده از آمار توصیفی شـامل فراوانی و درصد بررسـی شـد. 
پرسـش های شـماره 2 تـا 7 بـا اسـتفاده از آمـار اسـتنباطی 

رگرسـیون )همزمـان( تجزیـه و تحلیل شـده اند.
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جدول 1- پایایی مؤلفه های پرسشنامه پژوهش 

شمار شرکت کنندگانشماره گزینه هاآلفای کرونباخابعاد پرسشنا مه
8577 - 0/741دیدگاه نسبت به رشته تحصیلی

15577 - 0/879تقویت دانش نظری

22577 - 0/8416تقویت دانش عملی

32577 - 0/9123تأثیر دانشگاه محل تحصیل

38577 - 0/7833رشد حرفه ای

50577 - 0/7339نگاه جامعه

0/8952577کل پرسشنامه

 یافته ها
 در پاسـخ بـه پرسـش اول بـرای فهـم وضعیـت اشـتغال 
رشـته های  کارشناسـی  ارشـد  مقطـع  دانش  آموختـگان 

کشـاورزی گروه هـای پنج گانـه دانشکده کشـاورزی دانشـگاه 
شـهید چمران اهواز، از فراوانی و درصد اسـتفاده شـده اسـت.

 

جدول2- فراوانی دانشجویان و دانش آموختگان دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز به تفکیک رشته، جنسیت، وضعیت 
تحصیلی و اشتغال

درصد کلوضیعت اشغالوضعیت تحصیلیجنسیتگروه

باغبانی
8شاغل20نیمسال آخر41زن

15/3 48بیکار32دانش آموختگان11مرد
52کل

زاعت و اصالح نباتات
9شاغل10نیمسال آخر39زن

18/3 42بیکار39دانش آموختگان10مرد
49کل

خاک شناسی
11شاغل33نیمسال آخر42زن

18/3 49بیکار27دانش آموختگان18مرد
60کل

گیاه پزشکی
12شاغل25نیمسال آخر28زن

27/2 34بیکار21دانش آموختگان16مرد
44کل

مهندسی مکانیک 
ماشین های کشاورزی و 

مکانیزاسیون

13شاغل33نیمسال آخر23زن
18/8 57بیکار36دانش آموختگان46مرد

69کل

کل

48100شاغل121نیمسال آخر173زن
226بیکار153دانش آموختگان101مرد

274کل
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از بیـن شـرکت کنندگان در پژوهـش در مجمـوع 48 نفر 
شـاغل و 226 نفـر بـدون شـغل هسـتند. بیش تریـن میـزان 
اشـتغال در گـروه گیاه پزشـکی بـا اشـتغال 27 درصـدی و 
کم تریـن آن در گـروه باغبانـی بـا 15 درصـد اشـتغال بـوده 
اسـت. به طـور کلـی، 17/51 درصـد از افـراد نمونـه شـاغل و 

82/48 درصـد بیـکار هسـتند.
در پرسـش دوم، رابطـه بیـن نگـرش تحصیلـی، 

دانـش نظـری، دانـش عملـی و دانشـگاه محـل تحصیل 
به عنـوان چهـار متغیر مسـتقل پیش بیـن و )مهارت  های 
رگرسـیون  روش  بـا  مـالک  متغیـر  به عنـوان  شـغلی( 

است. محاسـبه شـده 
 خالصـه ای از داده هـای مربـوط بـه متغیرهـای تحقیق 

در جـدول شـماره 3 گزارش شـده اسـت.

جدول 3- میانگین نمره های متغیرهای تحقیق به تفکیک جنسیت

میانگینشمارجنسیتمتغیر

نگرش تحصیلی
1732/81زن
1012/81مرد

انتظارهای شغلی
1732/96زن
1012/97مرد

ادراک از درس های نظری
1732/84زن
1012/87مرد

ادراک از درس های عملی
1732/82زن
1012/94مرد

مهارت های شغلی
1732/97زن
1012/89مرد

جدول 4- مدل کلی برازش رگرسیون

Pمقدار Fمیانگین مربعاتدرجه آزادیمجموع مربعاتمدل

84/12421/0358/43P >/0001رگرسیون
96/8272690/360باقی مانده

180/95274کل

 
جدول 5- خالصه مدل

خطای معیار برآورد R2 تعدیل شدهR2 مقدار Rمدل

10/680/4650/4570/60
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دانشـجویان و  شـغلی  مهارت هـای  تبییـن  ضریـب 
بـه  نسـبت  آنـان  نگـرش  بـه  توجـه  بـا  دانش آموختـگان 
تحصیل و انتظارهای شـغلی آنان در سـطح آلفای 0/05 برابر 

بـا R2=0/465   اسـت. به این معنا کـه در حدود 47 درصد از 
واریانـس مهارت هـای شـغلی دانشـجویان و دانش  آموختگان 
از طریـق بررسـی متغیرهـای پیش بیـن قابـل تبییـن اسـت.

 
جدول 6- ضرایب رگرسیونی

TPخطای استانداردBβمدل

0/1460/1890/7730/440مقدار ثابت
0/4010/3200/0715/6760/0001نگرش تحصیلی

0/0830/0670/0920/9110/363دانش نظری
0/300/2640/0684/4420/0001دانش عملی

0/2030/2020/5893/4630/001دانشگاه محل تحصیل

مـدل  در  شـده  وارد  پیش بیـن  متغیرهـای  بیـن  از 
کننـده  پیش بینـی  بهتریـن  تحصیلـی  نگـرش  رگرسـیون، 
مهـارت هـای شـغلی دانشـجویان و دانش آموختـگان اسـت. 
ضریـب بتـای این مؤلفه 0/320 اسـت و اثر مثبـت معناداری 
نگـرش  از  پـس  دارد.  شـغلی  انتظارهـای  پیش بینـی  بـر 
تحصیلـی، متغیرهـای پیش بیـن دانـش عملـی و دانشـگاه 

محلـی تحصیـل بـا ضریـب بتـای 0/26 و 0/20 بـه ترتیـب 
پیش بینـی کننده هـای خوبـی برای مهارت شـغلی هسـتند.

رابطـه نگـرش تحصیلـی، دانـش  پرسـش سـوم،  در 
نظـری، دانـش عملـی و دانشـگاه محـل تحصیـل به عنـوان 
چهـار متغیر مسـتقل پیش بیـن و انتظارهای شـغلی  به عنوان 
متغیـر مـالک بـا تحلیـل رگرسـیون محاسـبه شـده اسـت.

 
جدول 7- مدل کلی برازش رگرسیون

Pمقدار Fمیانگین مربعاتدرجه آزادیمجموع مربعاتمدل

9/63542/4114/286P >/0001رگرسیون
46/1972740/169باقی مانده

55/832278کل

  
جدول 8- خالصه مدل

خطای معیار برآوردR2 تعدیل شدهR2 مقدار Rمدل

10/4150/1730/1600/42

دانشـجویان و  شـغلی  انتظارهـای  تبییـن  ضریـب 
دانش آموختـگان بـا توجـه بـه نگـرش آنـان نسـبت بـه 
آلفـای  آنـان در سـطح  انتظارهـای شـغلی  تحصیـل و 
0/05 برابـر با R2=0/173 اسـت. چهـار متغیر پیش بین 

مـورد نظـر در مجموع در حـدود 17 درصـد از واریانس 
را  دانش  آموختـگان  دانشـجویان و  شـغلی  انتظارهـای 

می کننـد.  پیش بینـی 
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جدول 9- ضرایب رگرسیونی

TPخطای استانداردBβمدل

2/060/12616/400/0001مقدار ثابت
0/1120/1650/0482/3510/019نگرش تحصیلی

0/1130/1630/0621/8130/071دانش نظری
0/0120/020/0460/2680/78دانش عملی

0/0830/1500/0402/0810/038دانشگاه محل تحصیل

 بیـن متغیرهـا، نگـرش تحصیلـی بهتریـن پیش بینـی 
کننـده انتظارهـای شـغلی اسـت. ضریـب بتـای ایـن مؤلفـه 
0/165 اسـت و اثـر مثبت معناداری بـر پیش بینی انتظارهای 
شـغلی دارد. پـس از نگـرش تحصیلـی، متغیرهـای دانـش 
نظری و دانشـگاه محل تحصیل با ضریـب بتای0/16 و  0/15 

پیـش بین هـای خوبـی بـرای انتظارهای  شـغلی هسـتند.

در پرسـش چهـارم بـرای پـی بـردن بـه ایـن کـه آیا 
مـورد  دانش آموختـگان  دانشـجویان و  ادراک هـای  بیـن 
نظـر نسـبت بـه درس هـای نظـری رشـته تحصیلی خـود با 
مهارت های شـغلی کسـب شـده آنـان در طـی دوره تحصیل، 
رابطـه معنـادار وجـود دارد؟  از ضریب همبسـتگی پیرسـون 

استفاده شـد.

 
جدول 10- آزمون همسبتگی بین ادراک دانشجویان و دانش آموختگان نسبت به درس های نظری رشته تحصیلی 

خود با مهارت های شغلی

مهارت های شغلی کسب شدهمتغیرها

0/556ادراک از درس های نظری

P >0/0001سطح معناداری

274شمار

دانشـجویان و  نظـری  درس هـای  از  ادراک  بیـن 
دانش آموختـگان و مهارت هـای شـغلی آنان رابطـه مثبت و 
معنـی داری وجـود دارد. همبسـتگی ادراک از درس هـای 
نظـری دانشـجویان و دانش آموختگان و مهارت های شـغلی 

آنـان، 0/556 اسـت. 
پاسـخ به پرسـش  پنجم که آیا بین ادراک دانشـجویان و 
دانش آموختـگان مـورد نظـر نسـبت بـه درس هـای عملـی 

رشـته تحصیلـی خـود بـا مهارت هـای شـغلی کسـب شـده 
آنـان درطـی دوره تحصیـل، رابطه معنادار وجـود دارد؟ نیز با 

ضریـب همبسـتگی پیرسـون به دسـت آمده اسـت. 
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 جدول 11- آزمون همسبتگی بین ادراک دانشجویان نسبت به درس های عملی با نگرش تحصیلی و مهارت های شغلی

مهارت های شغلی کسب شدهمتغیرها

0/545ادراک از درس های عملی

P > 0/0001سطح معناداری

274شمار

نگـرش  ادراک و  متغیـر  دو  بیـن  همبسـتگی  آزمـون   
دانشـجویان و دانش آموختگان نسـبت بـه درس های عملی و 
مهارت هـای شـغلی کسـب شـده توسـط آنـان نشـان داد که 
بـا ضریـب همبسـتگی 0/545، رابطـه مثبـت و معنـادارای 
مهارت هـای  عملـی و  درس هـای  بـه  نسـبت  نگـرش  بیـن 
شـغلی وجـود دارد؛ بـه ایـن معنـا کـه هرچـه دانشـجویان و 
دانش  آموختـگان دانشـکده کشـاورزی دارای مهارت هـای 

شـغلی بیش تـری هسـتند، ادارک مثبت تـری از درس هـای 
عملـی موجـود در برنامـه درسـی خـود دارنـد.

پاسـخ بـه پرسـش ششـم با هـدف محاسـبه رابطـه بین 
ادراک دانشـجویان و دانش آموختـگان مـورد نظـر نسـبت به 
درس هـای نظـری رشـته تحصیلی خود با نگـرش تحصیلی و 
انتظارهـای شـغلی آنـان نیـز با ضریب همبسـتگی به دسـت 

آمده اسـت.

 جدول 12- همسبتگی بین ادراک دانشجویان نسبت به درس های نظری با نگرش تحصیلی و انتظارهای شغلی آنان

انتظارهای شغلینگرش تحصیلیمتغیرها
0/6150/375ادراک از درس های نظری

P >0/0001 P >0/0001 سطح معناداری
274274شمار

دانشـکده   دانش آموختـگان  دانشـجویان و  ادراک  بیـن 
کشـاورزی نسـبت بـه درس هـای نظـری موجـود در برنامـه 
درسـی و نگـرش بـه تحصیـل و همچنیـن انتظارهای شـغلی 
آنان همبسـتگی مثبـت و معنـاداری وجود دارد. بیـن ادراک 
دانشـجویان و دانش آموختـگان در زمینـه درس های نظری و 
نگـرش تحصیلـی آنان همبسـتگی باالیی وجـود دارد ) حدود 
دانشـجویان و  ادراک  چـه  هـر  کـه  معنـا  ایـن  بـه  0/62(؛ 
دانش آموختـگان نسـبت بـه درس هـای نظـری رشـته خود 
بهتر باشـد نگـرش آنان نسـبت به تحصیل و رشـته تحصیلی 

خـود نیـز بهتـر خواهـد بـود. نتایـج نشـان داد همبسـتگی 
نزدیـک به متوسـط )0/375( بیـن بین ادراک دانشـجویان و 
دانش آموختـگان نسـبت بـه درس هـای نظـری و انتظارهای 

شـغلی آنان وجـود دارد. 
بـرای پاسـخ بـه پرسـش هفتـم بـا هـدف آگاهـی از 
رابطـه  بیـن ادراک دانشـجویان و دانش آموختـگان مـورد 
نظـر نسـبت بـه درس هـای عملی رشـته تحصیلی خـود با 
نگـرش تحصیلـی و انتظارهای شـغلی آنان نیز بـا از ضریب 

همبسـتگی پیرسـون اسـتفاده شد.
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 جدول 13- همسبتگی بین ادراک دانشجویان نسبت به درس های عملی با نگرش تحصیلی و انتظارهای شغلی آنان

انتظارهای شغلینگرش تحصیلیمتغیرها
0/4490/269ادراک از درس های عملی

P >0/0001P >0/0001سطح معناداری
274274شمار

بیـن ادراک دانشـجویان نسـبت بـه درس هـای عملـی 
موجـود در برنامـه درسـی رشـته خـود و نگـرش تحصیلـی و 
انتظارهـای شـغلی آنان رابطه مثبـت و معناداری وجـود دارد. 
در زمینـه نگـرش تحصیلی و انتظارهای شـغلی دانشـجویان و 
دانش آموختگان دانشـکده  کشـاورزی دانشـگاه شهید چمران، 
درس هـای نظری همبسـتگی بیش تری نسـبت به درس های 

عملـی با متغیرهـای باال دارند. بین دانشـجویان دختر و پسـر 
در هیـچ یک از متغیرهـای تحقیق تفاوت معناداری مشـاهده 
نشـد. تأثیرتعاملی جنسـیت و رشـته بر انتظارهای شـغلی و یا 

رشـد مهارت های شـغلی نیـز معنـادار نبود.

بحث و نتیجه گیری
تحلیـل هـا نشـان می دهـد کـه بـا وجـود عملـی بـودن 
ایـن رشـته، دانش آموختـگان آن چنـان کـه بایـد بـه  طـور 
به عبارتـی  یـا  نشـده اند و  بـازاِرکار  جـذب  موفقیت آمیـزی 
نتوانسـته اند شـغل مناسـب بـا رشـته خـود را به دسـت آورند 
)حـدود 80 درصـد از شـرکت کنندگان در ایـن پژوهش بیکار 
هسـتند(، کـه بـه دالیـل متفاوتـی از جملـه متناسـب نبودن 
بـازاِرکار و  بـا نیـاز  آموزش هـای دانشـگاهی صـورت گرفتـه 
صنعـت، توجـه کـم بـه درس هـای عملی این رشـته توسـط 
افـراد مسـئول و یـا کارآفرینـی پاییـن خـود دانش آموختگان 
بـه وجود آمده اسـت. البتـه عامل های اقتصـادی و اجتماعی و 
ازجملـه  می تواننـد  نیـز  و...  جغرافیایـی  اقلیمـی و  حتـی 
عامل هـای مؤثـر درکاهـش شـانس اشـتغال دانش آموختگان 
ایـن رشـته باشـند. این یافتـه با نتایـج بررسـی های محمدی 
دینانـی و فـوالدی )1380( و مطالعـه نورتون )2008( هم سـو 
نیسـت و علت این ناهمسـویی نیـز می تواند فاصلـه زمانی این 

بررسـی ها بـا پژوهش حاضـر و تغییر و دگرگونی هـای جهانی 
در ایـن مرحلـه زمانی باشـد. در حدود 47 درصـد از واریانس 
در  دانش آموختـگان؛ و  دانشـجویان و  شـغلی  مهارت هـای 
حـدود 17 درصد از واریانس انتظارهای شـغلی دانشـجویان و 
پیش بیـن  متغیرهـای  بررسـی  طریـق  از  دانش آموختـگان 
قابـل تبییـن اسـت. نگـرش تحصیلـی بهتریـن پیش بینـی 

کننـده مهارت هـای شـغلی و انتظارهای شـغلی دانشـجویان و 
دانشـجویان و  کـه  میزانـی  بـه  اسـت.  دانش آموختـگان 
دانش آموختگان رشـته کشـاورزی، نسـبت به رشـته تحصیلی 
خـود دیـد مثبت تـری داشـته باشـند، امیـد آنـان بـرای ورود 
بـه بـازار کار و اشـتغال بهبـود مـی یابـد و بیش تـر می شـود. 
هنگامـی که دانشـجویان و دانش آموختگان نسـبت به توانایی 
کسـب شـده از رشـته تحصیلـی و آموزش هـای ارائه شـده در 
دانشـگاه، نگـرش مطلوبـی داشـته باشـند، با اعتمـاد به نفس 
باالیـی وارد  بـازار کار در جامعه می شـوند و  شـانس اشـتغال 
آنـان نیـز بـاال مـی رود. ایـن یافتـه بـا نتایـج پژوهش هـای 
مقـدم )1392(، دهقـان و سـوهانی دربـان و فکـری )1390(، 
نورتـون   ،)2009( ولیگامیـج   ،)1388( همـکاران  اکبـری و 
)2008( هم سـو و در یـک راسـتا اسـت؛ همـه پژوهش  هـای 
بـاال، ادراک و نگـرش افـراد را از جملـه عامل هـای بنیادیـن 

مرتبـط بـا توسـعه مهارت هـای شـغلی می دانسـتند.
بیـن ادراک از درس هـای نظـری و مهارت هـای شـغلی، 
رابطـه مثبت و معنـاداری وجود دارد. مدیـران و برنامه ریزان 
آموزشـی دانشـگاه هـا بایـد بـه چگونگـی ارائـه درس هـای 
ادراک  بهبـود  مختلفـی  روش هـای  دانشـگاه و  در  نظـری 
دانشـجویان از مهارت هـای شـغلی، توجـه ویـژه ای داشـته 
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بـا  ارائـه شـده  نظـری  بـودن درس هـای  مرتبـط  باشـند. 
مهارت هـای شـغلی، بـه روز بـودن ایـن درس های، اسـتفاده 
از شـیوه ها و روش هـای تدریـس متناسـب بـا مهارت هـای 
شـغلی مـورد نظر ماننـد روش تدریـس یادگیـری مبتنی بر 
مسـئله، اسـتفاده از فناوری   های آموزشـی مناسـب و تدوین 
طـرِح  درس بـه  منظـور پیونـد و هماهنگـی بیـن درس های 
نظـری و مهارت هـای شـغلی از ایـن موارد هسـتند. بـا توجه 
بـه ایـن کـه درس هـای نظـری همـواره مبنـا و پایـه اصلـی 
دانـش مـورد نیـاز بـرای مهارت هـای شـغلی هسـتند، نـوع 
نیـاز  مـورد  شـرایط  فراهم سـازی  درس هـای و  ایـن  ارائـه 
بـرای روشـن سـاختن ارتبـاط موجـود بیـن ایـن درس ها و 
مهارت هـای شـغلی مـورد نظـر می توانـد درجهـت بهبـوِد 
درک دانشـجویان و دانش آموختـگان در ایـن رابطـه مؤثـر 
باشـد. این یافته همسـو بـا نتایج پژوهش نورتـون )2008( و 
مقـدم )1392( اسـت بـه ایـن ترتیـب کـه تدریـس خـوب، 
برنامـه  آموزشـی،  دوره هـای  مناسـب  محتـوای  سـاختار و 
درسـی مرتبـط و امکانات خوب دوره تحصیلـی باعث درک و 
نگـرش مثبت تـر دانشـجویان نسـبت بـه برنامـه درسـی و 
ادراک  درس هـای نظـری رشـته تحصیلـی خواهـد شـد و 
مثبـت ایشـان نسـبت بـه درس هـای نظـری باعـث دریافت 
بهتـر درس هـا و رشـد بهتـِر مهارت هـای شـغلی شـده و در 

نتیجـه شـانس اشـتغال آنـان افزایـش خواهد یافـت. 
بـه  نسـبت  نگـرش  میـان  معنـاداری  مثبـت و  رابطـه 
دانشـجویان و  شـغلی  مهارت هـای  عملـی و  درس-هـای 
دانش آموختـگان وجـود دارد. درس هـای عملـی بـا توجـه 
بـه هماهنگـی کـه بـا جهـان بـازارکار و صنعـت دارنـد در 
زمینـه مهارت هـای شـغلی عامـل مهمـی هسـتند. میـزان 
هماننـدی موجـود بیـن ایـن دو موقعیـت، خود دلیـل مهم و 
قانع کننـده ای بـرای تأییـد نتیجـه این پرسـش اسـت. توجه 
بـه نوع ارائـه درس های عملی در دانشـگاه و کالس درس نیز 
عامـل مهمـی در بهبـود مهارت هـای شـغلی اسـت، از جمله 
روش هـا و اقدام هایـی کـه به وسـیله آنان مهارت های شـغلی 

را به وسـیله درس هـای عملـی در کالِس درس پیاده سـازی 
کـرد می تـوان بـه باالبـردن میـزان شـناخت دانشـجویان از 
مهارت هـای شـغلی موردنظـر، در نظرگرفتـن فرصت هایـی 
ماننـد بازدیـد از مهارت های شـغلی واقعی در بـازارکار، ایجاد 
فرصـت  کارورزی و کارآمـوزی، توجـه بیش تر بـه فرصت های 
شـغلی موجود در دانشـگاه و توسـعه کشـتزارهای موجود در 
آن و در نهایـت طراحـی اقدام هایـی بـرای توسـعه و بهبـود 
ارتبـاط دانشـگاه بـا صنعـت، اشـاره کـرد. نتایج این پرسـش 
دهقـان   ،)1392( مقـدم  پژوهش هـای   نتایـج  بـا  همسـو 
وسـوهانی دربان و فکری )1390(، سعیدی رضوانی  و همکاران 
)1389(، محمـدزاده  نصرآبادی و همـکاران )1385( و نورتون 
)2008( اسـت. همگـی اذعـان دارنـد کـه کاربـردی شـدن 
رشـته ها و سـرفصل های درس هـای دانشـگاهی و همچنیـن 
ارتقـاء مهارت هـای شـغلی  بـه منظـور  کاِردانشـجویی کـه 
صـورت می گیـرد، باعـث افزایـش اشـتغال و کاهـش بیکاری 
در  دانش آموختـگان  دانشـجویان و  ادراک  بیـن  می شـوند. 
زمینـه درس های نظـری و نگرش تحصیلی آنان همبسـتگی 
باالیـی وجـود داشـت )در حـدود 65/.(، بـه این معنـا که هر 
چـه ادراک دانشـجویان و دانشـجویان نسـبت بـه درس های 
نیـز  به  همـان میـزان  باشـد  نظـری رشـته خـود مثبت تـر 
نگـرش آنـان نسـبت بـه تحصیـل و رشـته تحصیلـی خـود 
مثبت ترخواهد بـود. همبسـتگی نزدیـک بـه متوسـطی بیـن 
درس- بـه  نسـبت  دانش آموختـگان  دانشـجویان و  ادراک 

هـای نظـری و انتظارهـای شـغلی آنان وجـود دارد. آشـنایی 
نیـز  نظـری  از درس هـای  آنـان  ادراک  نـوع  دانشـجویان و 
نگـرش  نـوع  در  مؤثـری  نقـش  عملـی  درس هـای  ماننـد 
آنـان بـه تحصیـل دارد. به منظـور پـرورش و تقویـت نگـرش 
دانشـجویان و دانش آموختـگان نسـبت بـه رشـته تحصیلـی، 
آموزش عالـی  زمینـه  در  کـه  افـرادی  مربوطـه و  مسـئوالن 
فعالیـت دارنـد، باید به درس هـای نظری و نـوع محتوایی که 
در آنـان به دانشـجویان عرضه می شـود حساسـیت زیادی به 
خـرج دهنـد. درس هـای نظـری و محتـوای آنها کـه همواره 
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سـعی در معرفـی نظریه هـای جدیـد آن رشـته و به طور کلی 
کاربردهـای آن بـرای جامعـه و بـازاِرکار دارد باعث می شـود 
کـه نوعـی انتظـار شـغلی در ایـن افـراد شـکل  گیـرد؛ بـه 
ایـن معنـی کـه نوعـی ادراک مبتنـی بـر اینکـه بـه محـض 
دانش آموختـه شـدن توانایـی جـذب در چـه شـغل هایی را 

خواهنـد داشـت، بـرای ایشـان ایجـاد می شـود.
بیـن ادراک دانشـجویان و دانش آموختـگان نسـبت بـه 
درس هـای عملـی و نگـرش تحصیلـی و انتظارهـای شـغلی 
نتایـج،   بنابـر  البتـه  دارد،  وجـود  معنـادار  رابطـه ای  آنـان 
درس هـای عملـی در قیـاس بـا درس هـای نظـری، نقـش 
شـاید،  دارنـد.  تحصیلـی  نگـرش  شـکل گیری  در  کم تـری 
علـت ان اسـت کـه به طور معمـول درس های نظری نسـبت 
بـه درس هـای عملـی حاوی اطالعـات و دانـش بیش تری در 
زمینـه رشـته مورد نظـر و کاربردهای آن هسـتند. این نتیجه 
نشـان می دهـد بـا وجـود اینکـه درس-هـای نظـری و عملی 
تـا حـدودی نقـش برابـری در زمینـه ادارک دانش آمـوزان و 
دانش آموختـگان دانشکده کشـاورزی نسـب بـه مهارت هـای 
ادراک  زمینـه شـکل گیری  در  ولـی  داشـتند  آنـان  شـغلی 
بیش تـری  نقـش  نظـری  درس هـای  شـغلی،  انتظارهـای 
نسـبت بـه درس هـای عملـی دارنـد. بنابرایـن به عنـوان یک 
نتیجه گیـری کلـی به نظـر می رسـد کـه مسـئوالن مربوطـه 
بـه  عملـی  درس هـای  محتـواِی  بـه  توجـه  درکنـار  بایـد 

درس هـای نظـری توجـه خـاص داشـته باشـند.
نتایـج ایـن پژوهش نشـان داد که نگـرش تحصیلی بهتر، 
ممکن اسـت حاصـل آموزش و یادگیری بهتر بـوده و می تواند 
بهتریـن پیش بینـی کننـده انتظارهای شـغلی دانشـجویان و 
دانش آموختـگان باشـد. در تبییـن ایـن یافته می تـوان گفت 
بـه هـر میزانی که دانشـجویان و دانش آموختگان رشـته های 
کشـاورزی، نسـبت به رشـته تحصیلـی خود دیـد مثبت تری 
داشـته باشـند، بـه همـان میـزان شـانس بیش تـری بـرای 
ورود بـه بـازار کار و اشـتغال دارنـد. بنابرایـن بـه نظـر مـی 
رسـد، هنگامـی کـه دانشـجویان و دانش آموختـگان نسـبت 

بـه توانایـی خود کـه حاصل از رشـته تحصیلـی و آموزش ها و 
مهارت های کسـب شـده در دانشگاه اسـت، آشنایی مطلوب و 
نگـرش مثبتـی داشـته باشـند، بـا اعتمـاد بـه نفـس باالیـی 
وارد جهـان بـازارکار می شـوند و متناسـب بـا همیـن نگرش، 
مهـارت هـای شـغلی متناسـب و مرتبـط نیـز در وجـود آنان 
پـرورش می یابد و شـانس اشـتغال آنـان را افزایـش می دهد. 
ایـن یافتـه بـا نتایـج پژوهش هـای مقـدم )1392(، دهقان و 
همـکاران  اکبـری و   ،)1390( فکـری  دربـان و  سـوهانی 
)1388(، ولیگامیـج )2009(، نورتـون )2008( همسـو و در 
یـک راستاسـت؛ به گونه ای که در راسـتای تأییـد نتیجه باال، 
همـه پژوهش-هـای بـاال ادراک و نگـرش دانش آموختگان را 
از جملـه عامل هـای بنیادیـن مرتبط بـا توسـعه مهارت های 
نظـری  درس هـای  از  ادراک  بیـن  دانسـته اند.  شـغلی 
دانش آمـوزان و دانش آموختـگان و مهـارت های شـغلی آنان 
رابطـه مثبـت و معنـی داری وجـود دارد. مسـئوالن آمـوزش 
عالـی می تواننـد با توجه بـه نقش ادراک دانشـجویان و دانش 
آموختـگان از درس هـای نظری رشـته تحصیلی آنـان و ارائه 
راهکارهایـی بـرای باالبردن درک آنان، و در راسـتای تناسـب 
بیـن رشـته تحصیلـی و مهارت های شـغلی که این افـراد در 

طـول تحصیـل کسـب خواهنـد کـرد گام مهمـی بردارند
از محدودیت هـای پژوهـش حاضـر ان اسـت کـه نتایـج 
دانشـگاه  دانشکده کشـاورزی  بـه  مربـوط  آمـده  به-دسـت 
دیگـر  بـه  آنـان  تعمیـم  در  اسـت و  اهـواز  شـهید چمـران 
رشـته ها و یـا دانشـگاه های دیگـر بایـد محتـاط بـود. افـزون 
بـر ایـن، ایـن پژوهش یـک رویکرد نگـرش سـنج دارد. برای 
در  عملـی  نظـری و  آموزش هـای  تأثیـر  از  بیش تـر  درک 
رشـد مهـارت دانشـجویان، شـاید الزم باشـد از رویکردهـای 
مشـاهده ای نیز استفاده شـود. بنابر نتایج تحقیق،  پیشنهاد و 
تأکیـد مـی شـود بـه نتایـج چنیـن پژوهش هایـی در زمینـه 
سـاختار و شـکل گیری انتظار هـای شـغلی و مهـارت شـغلی 
در دانشـجویان و دانش آموختـگان اهمیت زیادی داده شـود و 
انتظارهـای  مهارت هـا و  تقویـت و شـکل گیری  راسـتای  در 
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دانشـجویان  تحصیلـی  نگـرش  بهبـود  همچنیـن  شـغلی و 
بازنگـری  آیـد و  عمـل  بـه  جدی تـری  برنامه ریزی هـای 
مهارتـی  آموزش هـای  بـه  توجـه  درسـی و  برنامه هـای  در 
در اولویـت قـرار گیـرد. بـه دانشـجویان و دانش آموختـگان 
نیـز پیشـنهاد می شـود کـه در زمینـه یادگیـری درس هـای 
نظـری و عملـی به طـور همزمـان تـالش نماینـد تـا عـالوه 
بـر مهارت هـای الزم بـرای اشـتغال از عمـق دانـش کافـی و 
اشـراف نظـری الزم در زمینه هـای تخصصـی خـود بهره مند 
شـده و بتواننـد بین آموخته هـای نظری و عملی خـود، پیوند 

معنـادار و سـودمندی برقـرار کننـد.

سپاسگزاری
ایـن مقالـه مسـتخرج از پایـان نامـه کارشناسـی ارشـد 
دانشـگاه شـهید چمـران اهـواز بـوده کـه بـا حمایـت ایـن 
نتیجـه رسـیده اسـت. بدیـن وسـیله مراتـب  بـه  دانشـگاه 
قدردانـی محققـان از حمایت هـای مـادی و معنوی دانشـگاه 

اعـالم مـی گـردد.
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Abstract

This descriptive (correlational) research was conducted for studying the effects of students and graduates’ 

perceptions to the curriculum of their courses in agriculture field, on their job skills development and their 

chance for holding a job. 274 present and former students of agriculture field of study in Shahid Chamran 

University of Ahvaz, were selected by stratified random sampling method. Data were collected by Moghadam 

questionnaire (2013), and analyzed. Surface validity of questionnaire was confirmed (r=.73) and the reliability 

coefficient (.89) is acceptable. Frequencies showed that over 82 percent of participants were unemployed. 

The results of regression analysis tell us that Perceptions of schooling and job expectances of participants, 

predicted over than 46 percent of job skills variances. Positive perceptions to the curricula has significantly 

positive effect on expectances of their present and future jobs. The correlation between present students and 

graduates’ perceptions of theoretical and practical subjects with their perceptions of job skills development, is 

significantly positive and improvement of students’ perceptions to their courses, improve their hope to holding 

a job. Relationship between theoretical and practical subjects can improve students’ perceptions of curriculum 

and their university, and as a result, the required skills for holding a job are developed.

Index terms: job skills, curriculum, holding a job, job expectances, agriculture.
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