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سنجش نگرش و ادراکات دانشجویان و دانشآموختگان کارشناسیارشد نسبت به
نقش برنامههای درسی رشته تحصیلی خود در کسب مهارتهای شغلی ،انتظارات
شغلی و شانس اشتغال آنها
مریم اکیدی
چکیده
هر هدف کلی این پژوهش سنجش نگرش و ادراکات دانشجویان و دانش آموختگان کارشناسیارشد رشته های کشاورزی دانشگاه شهید
چمران اهواز نسبت به نقش برنامه های درسی رشته تحصیلی خود در کسب مهارت های شغلی ،انتظارات شغلی و شانس اشتغال آنها
میباشد .پژوهش حاضر ازحیث هدف،کاربردی؛ و ازحیث ماهیت ،توصیفی  -پیمایشی از نوع همبستگی است .جامعه آماری پژوهش شامل
کلیه دانشجویان و دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد رشتههای کشاورزی پنچ گروه آموزشی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهیدچمران
اهواز طی سالهای  7831تا  7857و همچنین دانشجویان حاضراست که هنوز تحصیالت خود را به پایان نرسانیدهاند( .)N=911با توجه به
اهمیت موض وع و تعداد جامعه آماری ،نمونهگیری در این پژوهش بهصورت سرشماری انجام شد و بدین ترتیب تمام اعضای جامعه آماری
به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند .ابزار جمع آوری اطالعات در این پژوهش پرسشنامهای تهیه شده توسط مقدم ( )7851است.
پرسشنامه مذکور دارای  91سؤال بود که  6خرده مقیاس ( دیدگاه نسبت به رشته تحصیلی ،تقویت دانش تئوری ،تقویت دانش عملی،
تأثیر دانشگاه محل تحصیل ،رشد حرفهای ،نگاه جامعه) را میسنجد .برای سنجش روایی پرسشنامه مورد نظر ،از روایی صوری استفاده
شد و همچنین برای بررسی پایایی ابزار پژوهش از آز مون آلفای کرونباخ استفاده گردید( ) =0/35برای تحلیل نتایج سؤال شماره  7با
استفاده از آمار توصیفی شامل فراوانی و درصد ،سؤاالت شماره  1تا  1از آمار استنباطی رگرسیون و سؤاالت شماره  3تا  77نیز از آزمون
آماری واریانس چند راهه استفاده شد .تحلیل نتایج بیانگر این است که تقریب اً  88درصد از واریانس مهارتهای شغلی دانشجویان و دانش -
آموختگان از طریق بررسی نگرش و انتظارات شغلی دانشجویان و دانش آموختگان قابل تبیین است .نتایج مشخص کرد که بین ادراک از
دروس نظری دانشجویان و دانش آموختگان و مهارتهای شغلیآنه ا رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد .همچنین آزمون همبستگی بین
دو متغیر ادراک و نگرش دانشجویان و دانش آموختگان نسبت به دروس عملی و مهارت های شغلی کسب شده توسط آنها نشان داد که
رابطه مثبت و معناداری میان نگرش نسبت به دروس عملی و مهارت های شغلی دانشجویان و دانش آموختگان وجود دارد .از دیگر یافته
های این پژوهش این بود که بین ادراک دانشجویان و دانش آموختگان در زمینه دروس نظری و نگرش تحصیلی آنها همبستگی باالیی
وجود داشت ،با وجود اینکه بین ادراک دانشجویان و دانش آموختگان نسبت به دروس عملی و نگرش و انتظارات شغلی آنها رابطهی
معناداری وجود دارد ،ولی این رابطه نسبت به دروس نظری درسطح پایین تری قراردارد .همچنین نتایج به دست آمده نشان دهنده این بود
که در زمینه نگرش و انتظارات شغلی دانشجویان و دانش آموختگان بین دختران و پسران تفاوت معناداری وجود ندارد.

واژههای کلیدی :انتظارات شغلی ،برنامههای درسی ،شانس اشتغال ،مهارتهای شغلی ،کشاورزی
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مقدمه و بیان مسأله
پیشرفت سریع فناوری و فراگیری دانش که زمینهساز ورود به عصر اطالعات و تشکیل جوامع دانش بنیان است ،در حال ایجاد
فضای جدیدی در سطح جهانی است که پیچیدگیهای خاص خود را به همراه میآورد .پیچیدگیهای پیش رو به خصوص در
کشورهای در حال توسعه مسألهی مدیریت جامعه را با چالشهای جدیدی مواجه میکند .دانش و فناوری میروند تا سکوی
اول عاملیت را در مناسبات اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جوامع از آن خود کنند .کشورهایی که به این مهم پیبردهان د با درک
صحیح از اهمیت جایگاه فناوری و اهمیت ساختار سازی و تحلیل و رصد دائمی عوامل تعیین کننده در این عرصه از جمله
بازنگری در روابط ارکان اصلی (دولت ،دانشگاه و جامعه) ،خواهان آن هستند که در عرصه جهانی کنشگر باشند (طاعتی و
بهرامی .) 7833 ،از طرفی پدیده عدم اشتغال و سوء اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی را می توان مسئله ای به حساب آورد که
از اوایل دهه  10هجری شمسی در ایران بروز کرده است و هر سال حادتر می شود .چشم انداز آینده نیز در صورت ادامه روند
کنونی بی گمان ،مهمتر خواهد بود .از این رو شناخت وضع موجود و یافتن علت ناهماهنگی های عرضه و تقاضا برای طراحی
برنامه های تربیت نیروی انسانی دارای اهمیت فروان است .پژوهشگران ،کیفیت پایین نیروی کار جوان و باال بودن نرخ بیکاری
را به نامناسب بودن آموزش های ارائه شده مرتبط می دانند(همتی و همکاران  .) 7836،هر چه دانشگاه و آموزش عالی بیشتر
محل توجه و تقاضا واقع می شود ،حساسیت نسبت به اعتبار سنجی آن ،اطمینان از پاسخگویی اجتماعی آن ،و تضمین کیفیت
آن ،نیز بیشتر اهمیت پیدا می کند ( ایتن .) 1006 ،فراهم آوردن دانش و مهارت های مورد نیاز نیروی کار آتی ،یکی از مستقیم
ترین و بدیهی ترین راه هایی است که آموزش عالی می تواند به توسعه اقتصادی کمک کند .از طرف دیگر فراهم کردن شرایط
و امکانات الزم برای نیروهای انسانی ماهر و کارآزموده جهت ورود به بازار کار از مهم ترین اقدامات و پیش بینی هایی است که
دولت مردان و برنامه ریزان می بایست جهت پیشبرد برنامه های توسعه خود اعمال نمایند( هال .) 7818 ،در راستای آنچه که
بیان گردید ،بازنگری برنامه های درسی دانشگاهها اهمیت بسیاری پیدا می کند .عدم موفقیت دانش آموختگان در تصدی شغل
مناسب ،از جمله موضوعاتی است که در دهههای اخیر همواره مورد توجه جدی مسؤوالن و صاحبنظران بوده است .درتحلیل
علل این معضل اجتماعی ،د یدگاههای مختلفی وجود دارد؛ برخی اقتصاد مونتاژ و بازار کار ناسالم را مقصر می دانند و برخی
سرعت تغییرات و تحوالت دانش و فناوری درجهان امروز را و برخی عدم صالحیت و تخصص دانش آموختگان را به عنوان
عامل اصلی معرفی میکنند  .در حال حاضر نظام آموزش عالی یکی از ارکان آموزش و پرورش نیروهای متخصص درکشورمان
است که با توجه به تحقیقات و بررسی های انجام شده در زمینه ارزیابی نظام آموزشی می توان اعالم کرد که بنا به دالیل
متعدد دست یابی به هدف تربیت نیروهای متخصص و کارآمد و ایجاد اشتغ ال برای این نیروها در سطح جامعه محقق نشده
است ( نظریکتولی و همکاران .) 7830 ،در این زمینه پژوهش های مختلفی انجام شده از جمله شرج شریفی (  ،) 7857فرجی
ارمکی و دشتکی (  ،) 7850شادفر و همکاران (  ،) 7850دیباواجاری(  ،) 7850آقاداود (  ،) 7835سعیدی رضوانی و همکاران
(  ،) 7835دفتر آمار کار ایاالت متحده (  ،)1071مدیریت جهانی تحصیالت تکمیلی (  ،) 1071نورتون (  ،)1003ولیگامیج ( ) 1005
و ویلیامز (  .) 1003به طور کلی ،نتایج پژوهش های آنها نشان دهنده این است که درحال حاضر یکی از مشکالت و بحران های
اجتماعی ،مسئله ی اشتغال و آینده ی شغلی جوانان به ویژه دانش آموختگان دانشگاه ها و تأمین انتظارات آنان است (تریلون و
ووال .) 1003 ،همچنین پژوهش ها نشان داده است که ضروری است ویژگی های شغلی دانش آموختگان تقویت شود
(الکساندر1006،؛ هوبان و همکاران 1002؛ کمیرو لیانگ1002 ،؛ نقل تریلیون و وال1003 ،؛) .یکی از مشکالت و بحرانهای
اجتماعی و نگرانی اصلی آموزش عالی امروز  ،مسئله اشتغال و آینده شغلی جوانان به ویژه دانش آموختگان دانشگاه ها و تأمین
انتظارات آنان است ( تریلوین و ووال 1003 ،؛ نقل در مقدم .) 7851 ،بیکاری دانش آموختگان آموزش عالی یکی از چالشهای
مهم و شاید از مهم ترین چالش های کنونی دنیا است و جوامع در حال توسعه ،درگیری جدی تری با این مسئله دارند (شرج
شریفی ) 7857 ،و این چالش ها متأثر از علل گوناگونی است که از جمله آن علل ،ناکارآمدی برنامه های درسی و دوره های
آموزشی دانشگاه ها در پاسخگویی به نیازهای بازار کار و صنعت برای ایجاد نیروی انسانی ورزیده و ماهر است( .شرج شریفی،
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7857؛ حجازی و همکاران7850 ،؛ دیباواجاری7850 ،؛ فیض پور7850 ،؛ عالی و حسینقلی زاده7850 ،؛ شادفر و همکاران،
7850؛ خسروی پور و منجم زاده7835 ،؛ سعیدی رضوانی و همکاران7835 ،؛ پورکاظمی7833 ،؛ باقری7833 ،؛ سبحانی نژاد
و افشار7831 ،؛ رحمانی و نظری کتولی7831 ،؛ دفتر آمار کار ایاالت متحده1071 ،؛ ویکرامسینگهی و پریرا 1070 ،؛ ولیگامیج،
1005؛ نورتون .) 1003 ،بنابراین با توجه به توضیحاتی که در باال به آن اشاره گردید و همچنین اهمیت بحث اشتغال و نرخ
 75 /2در صدی بیکاری در سال های اخیر در بین دانش آموختگان آموزش عالی کشور ،در پژوهش حاضر سعی بر این است که
میزان موفقیت دانشگاه ها در تحقق رسالت مورد نظر با توجه به نگرش ها و انتظارات شغلی دانشجویان و دانش آموختگان
نسبت به برنامه های درسی در دانشگاه و فرصت های شغلی پیش روی آنها مورد مطالعه قرار گیرد.
پیشینهی پژوهش
شورای مدیریت جهانی تحصیالت تکمیلی (  ) 1071پزوهشی با هدف روند استخدام دانشآموختگان رشته مدیریت
آموزشی انجام دادند .نتایج پژوهش در رابطه با روند استخدام بیش از  9200دانش آموختهء رشته مدیریت آموزشی در سراسر
جهان نشان داد  61درصد از دانش آموختگان جویای کار رشته مدیریت آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد در سال 1071
استخدام شده اند و یا تا زمان انجام این پژوهش پیشنهاد کار دریافت کردهاند (مقدم.) 7851 ،
ولیگامیج (  ) 1005پژوهشی با هدف بررسی نیازهای بازار کار و انتظارات شغلی دانش آموختگان و کارفرمایان انجام
دادند .نتایج پژوهش نشان داد که بین نیازهای بازار کار و انتظارات شغلی دانش آموختگان و کارفرمایان تطابق وجود ندارد .وی
بیان کرد با افزایش سطح تحصیالت فرد ،احتمال بیکاری بیشتر است .این وضعیت ناشی از میزان باالی ورود نیروی کار ب ه بازار
از یک سو و گسترش رکود اقتصادی از سوی دیگر و عدم تولید اشتغال به دلیل کمبود بودجه و نبود برنامهریزی سازمانی است.
به عالوه او معتقد است بسیاری از دانش آموختگان ،اشتغال در بخش دولتی را ترجیح می دهند که این نیز عاملی در افزایش
بیکاری این طبقه محسوب می شود.
تورکر و سلکوک  ) 1005 ( 7در پژوهش خود به بررسی عوامل مؤثر بر کار آفرینانه دانشجویان پرداختند .نتایج پژوهش
نشان داد که دو عامل :محیط دانشگاهی و عمل ساختاری حمایت کننده (مانند اقتصادی که فرصت های زیادی برای
کارآفرینان فراهم می سازد) قصد کار آفرینانه دانشجویان را تحت تأثیر قرار می دهد .آنها بیان داشتند که اگر دانشگاه ،دانش و
انگیزه کافی برای کارآفرینی را فراهم سازد ،احتمال انتخاب یک حرفه ی کار آفرینانه ،توسط افراد جوان افزایش پیدا می کند.
نورتون (  ) 1003در پژوهش خود به بررسی علل مهم اشتغال از نظر دانش آموختگان دانشگاه پرداخت .نتایج پژوهش
نشان داد حدود  50درصد از دانش آموختگان آموزش عالی نهایتاً تا سه سال و نیم پس از پایان تحصیالت شاغل شده اند .علل
مهم اشتغال از نظر دانش آموختگان ،مالحظات علمی مانند تدریس خوب ،ساختار و محتوای دوره ها ،برنامه درسی مرتبط،
امکانا ت خوب دوره ،درک نگرش ها و انتظارات فعلی دانش آموختگان است.
رابینسون و همکاران  ) 1001 ( 1پژوهشی درباره « احراز مشاغل مختلف کشاورزی توسط دانش آموختگان رشته های
کشاورزی در آینده» انجام دادند .نتاج پژوهش ایشان نشان داد که داشتن انگیزه و نگرش مثبت؛ توانایی کارکردن با دیگران؛ و
توانایی کار به طور مستقل ،مهم ترین عوامل مؤثر در کسب شغل در آینده هستند.
کانن  ) 1009 ( 8نیز در پژوهش خود به بررسی عدم تمایل داوطلبان ورود به دانشگاه ها به رشته کشاورزی پرداخت.
نتایج پژوهش وی نشان داد که داوطلبان ورود به دانشگاه ها در آمریکا بنا به دالیل متعدد ،گرایشی برای ورود به رشته های
.Turker&Selcuk
Robinson et al
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کشاورزی ندارند .این دالیل عبارتند از :کاهش نقش بخش کشاورزی نسبت به صنعت در رشد اقتصادی در دهه های  10و ،30
افزایش شدید قیمت ها ،تبلیغات سوء رسانه های خبری درباره کشاورزی و بزرگ نمایی مشکالت زندگی روستایی و کشاورزی و
فقدان دانش و مهارت های حرفه ای دانش آموختگان کشاورزی.
ورسپچ و همکاران (  ) 1002در پژوهش خود به بررسی انتظارات شغلی دانش آموختگان مدارس کشاورزی فنالند
پرداختند .نتایج پژوهش نشان داد که دانش آموختگان ،مشاغلی را ترجیح میدهند که ویژگی هایی چون :اهداف بیرونی (مانند
درآمد خوب ،مزایا ،اضافه حقوق و ،)...اهداف درونی (مانند یک کار جالب ،نو و )...و اهداف بیانی (مانند داشتن امکان توسعه
ظرفیت های حرفه ای و  )...و اهداف اجتماعی (مانند :ارتباطات اجتماعی با دیگر مردم و  )...را دارا باشد (مقدم.) 7851 ،
مقدم (  ) 7851پژوهشی با عنوان « بررسی نگرش دانشجویان و دانش آموختگان کارشناسی ارشد گروه علوم تربیتی
دانشگاه شهید چمران اهواز درباره نقش برنامه های درسی رشته تحصیلی خود ،بررشد مهارتهای شغلی و شانس اشتغال آن
ها» انجام داد .یافته های این پژوهش حاکی از این است که نگرش دانشجویان و دانش آموختگان مورد نظر نسبت به برنامه
درسی رشته تحصیلی شان قادر به پیش بینی انتظارات شغلی و میزان رشد مهارت های شغلی آنان است .بین نگرش
دانشجویان و دانش آموختگان نسبت به دانشگاه محل تحصیل با انتظارات شغلی و مهارت های شغلی آنان همبستگی مثبت
معنا دار وجود دارد .عامل جنسیت بر نگرش گروه نمونه نسبت به برنامه درسی رشته تحصیلی شان ،انتظارات شغلی و مهارت
های شغلی آنان اثر معنی داری داشته است .عامل رشته و تعامل دو فاکتور رشته و جنسیت بر انتظارات شغلی و مهارت های
شغلی نمونه تأثیر معناداری داشته است.
در پژوهش حکمتی و فیروزآبادی (  ) 7850با عنوان « بررسی وضعیت اشتغال دانش آموختگان کشاورزی استان
کرمان» نتایج پژوهش نشان داد که بخش کشاورزی  71درصد از تولید ناخالص داخلی و  11درصد سهم اشتغال و  79درصد
صادرات غیرنفتی را در بر می گیرد و تأمین کننده  50درصد مواد اولیه صنایع کشاورزی و غذایی کشور است که اهمیت به
سزایی در ایجاد فرصت های شغلی جدید داشته و باعث شده هر ساله تعداد زیادی از جوانان به منظور اشتغال در حرفه
کشاورزی داوطلب تحصیل در این رشته باشند .از افراد مورد بررسی  70درصد در مقطع کاردانی 19 ،درصد در مقطع
کارشناسی 70 ،درص د در مقطع کارشناسی ارشد و  9درصد دارای مدرک دکتری تخصصی بودند که تأیید کننده هرم نا
متعادل مقاطع تحصیلی در استان کرمان می باشد .از بین این افراد  69درصد دانش آموختگان ،از خانواده های کشاورز بوده و
یا به نحوی با کشاورزی ارتباط قبلی داشته اند .از نظر سنی افر اد نمونه کالس بندی شدند و بیشترین فراوانی مربوط به کالس
 19تا  13سال بودند که  80درصد می باشد .در این بررسی باالترین نرخ بیکاری به دارندگان مدرک کارشناسی تعلق دارد و
بیشترین تعداد بیکار مربوط به رشته زراعت می باشد .اغلب دانش آموختگان بیکار ،دلیل بیکاری خود را نیافتن شغل مناسب و
مرتبط با رشته تحصیلی خود عنوان کرده اند .اغلب دانش آموختگان اظهار داشتند که در صورت فراهم بودن امکانات به کار
تولیدی عالقه مند هستند و بیشتر از متوسط درآمد یک خانوار در کل کشور ،توقع درآمدی ندارند.
نتایج پژوهش دارابی و دستجردی (  ) 7850با عنوان « بررسی وضعیت اشتغال پایدار دانش آموختگان کشاورزی و
چالش موجود» ،نشان داد که از میان  890نفر از دانش آموختگان هنرستان کشاورزی طی سال های  7838تا  7833در
شهرستان داراب 20 ،درصد در مقاطع مختلف موفق به ادامه تحصیل شدند و  79درصد به فعالیت های کشاورزی و شغل
پدری خود ادامه دادند 29 .درصد نیز به مشاغل مرتبط با کشاورزی پرداختند .همچنین از میان  170نفر از دانش آموختگان
دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد و پیام نور این شهرستان که در طی این مدت مورد پرسش قرار گرفتند 20 /9 ،درصد در بخش
های مرتبط با کشاورزی و  95 /9در صد نیز یا بیکار بوده و یا در حوزه های غیر مرتبط با کشاورزی مشغول به کار می باشند .از
.Cannon
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دالیل بروز این مشکل میتوان به تعداد زیاد دانش آموختگان  ،آموزش های غیرکاربردی ،توسعه ناپایدار این بخش و دیدگاه
سودجویانه نسبت به منابع طبیعی اشاره کرد.
سؤاالت پژوهش
 .7وضعیت اشتغال دانشآموختگان مقطع کارشناسیارشد رشتههای کشاورزی گروههای پنجگانه دانشکده کشاورزی
دانشگاه شهید چمران اهواز چگونه است؟
 .1آیا بین نگرش تحصیلی و انتظارات شغلی دانشجویان و دانشآموختگان مورد نظر با مهارتهای شغلی کسب شده آنها
در طی دوره تحصیل ،رابط ه معنادار وجود دارد؟
 .8آیا بین ادراک دانشجویان و دانشآموختگان مورد نظر نسبت به دروس نظری رشته تحصیلی خود با مهارتهای شغلی
کسب شده آنها در طی دوره تحصیل ،رابطه معنادار وجود دارد؟
 .2آیا بین ادراک دانشجویان و دانشآموختگان مورد نظر نسبت به دروس عملی رشته تحصیلی خود با مهارتهای شغلی
کسب شده آنها درطی دوره تحصیل ،رابطه معنادار وجود دارد؟
 .9آیا بین ادراک دانشجویان و دانشآموختگان مورد نظر نسبت به دروس نظری رشته تحصیلی خود با نگرش تحصیلی و
انتظارات شغلی آنها رابطه معنادار وجود دارد؟
 .6آیا بین ادراک دانشجویان و دانشآموختگان مورد نظر نسبت به دروس عملی رشته تحصیلی خود با نگرش تحصیلی و
انتظارات شغلی آنها رابطه معنادار وجود دارد؟
 .1آیا بین دانشجویان و دانشآموختگان دختر و پسر مورد نظر در زمینه نگرش تحصیلی و انتظارات شغلی آنها تفاوت
معنادار وجود دارد؟
 .3آیا بین ادراکات دانشجویان و دانشآموختگان دختر و پسر مورد نظر در ادراک از دروس نظری رشته تحصیلی خود
تفاوت معنادار وجود دارد؟
 .5آیا بین ادراکات دانشجویان و دانشآموختگان دختر و پسر مورد نظر در ادراک از دروس عملی رشته تحصیلی خود
تفاوت معنادار وجود دارد؟
 .70آیا بین ادراکات دانشجویان و دانشآموختگان دختر و پسر مورد نظر نسبت به مهارتهای شغلی و حرفهای کسب شده
آنها در طی دوره تحصیلی ،تفاوت معنادار وجود دارد؟
 .77آیا بین دانشجویان و دانشآموختگان دختر و پسر رشتههای مورد نظر در زمینه انتظارات شغلی آنها تفاوت معنادار
وجود دارد؟

روش پژوهش ،جامعه آماری ،روش نمونه گیری
روش این پژوهش با توجه به تمرکز بر وضع موجود ،توصیفی  -پیمایشی خواهد بود .در این پژوهش نگرش
دانشجویان و دانش آموختگان نسبت به برنامه ی درسی رشته تحصیلی خود ،انتظارات شغلی و شانس اشتغال آنان پس از طی
دوره تحصیلی توصیف و ارائه خواه د شد و چون در جست و جوی رابطه بین این متغیرها است ،یک تحقیق همبستگی نیز
محسوب میشود.
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جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان و دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد رشته های کشاورزی پنچ
گروه آموزشی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز طی سال های  7831تا  7857و همچنین دانشجویان حاضر که
هنوز تحصیالت خود را به پایان نرسانیدهاند می باشد که در مجموع  991نفر هستند.
با توجه به اهمیت موضوع و تعداد جامعه آماری ،نمونه گیری در این پژوهش به صورت سرشماری خواهد بود و بدین
ترتیب تمامی اعضای جامعه آماری به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند.
ابزار جمع آوری اطالعات
ابزار جمع آوری اطالعات دراین پژوهش پرسشنامه ای تهیه شده توسط مقدم (  ) 7851بود .اطالعات آماری در نظر
گرفته شده در این پرسشنامه شامل ،رشته تحصیلی ،سن ،جنسیت ،وضعیت اشتغال ،تناسب شغل با رشته تحصیلی و معدل
آزمودنی ها در مقطع کارشناسی ارشد است .پرسشنامه مذکور دارای  6خرده مقیاس شامل دیدگاه نسبت به رشته تحصیلی،
تقویت دانش تئوری ،تقویت دانش عملی ،تأثیر دانشگاه محل تحصیل ،رشد حرفه ای ،نگاه جامعه و سؤاالت مربوط به افراد
شاغل هنگام تحصیل و قبل از آن است .در مجموع پرسشنامه دارای"  "91گویه است که نمره گذاری آن بر اساس مقیاس پنج
درجه ای ( =9کامالً موافقم =2 ،موافقم =8 ،تا حدودی =1 ،مخالفم=7 ،کامالً مخالفم) تنظیم شد.
روایی و پایایی ابزار پژوهش
با توجه به اهداف این پژوهش ،برای سنجش عملکرد پرسشنامههای مورد نظر  ،از روایی صوری استفاده شده است.
روایی صوری این پرسشنامه قبالً توسط اساتید علوم تربیتی در پژوهش مقدم (  ) 7851مورد تایید قرار گرفته است و در این
پژوهش نیز به تأیید صاحب نظران مورد نظر رسیده است .همچنین در پژوهش حاضر جهت بررسی پایایی ابزار پژوهش از
آزمون آلفای کرونباخ استفاده گردی د .نتایج مربوط به ضریب پایایی هر یک از پرسشنامههای پژوهش و مؤلفههای آنها در
جداول شماره  7نشان داده شده است.
جدول  : 7پایایی پرسشنامه پژوهش
ابعاد پرسشنامه

آلفای کرونباخ

شماره گزینهها

تعداد شرکت
کنندگان

دیدگاه نسبت به رشته تحصیلی
تقویت دانش تئوری

0 /12
0 /31

7– 3
5 – 79

911
911

تقویت دانش عملی

0 /32

76 – 11

911

تأثیر دانشگاه محل تحصیل
رشد حرفهای

0 /57
0 /13

18 – 81
88 – 83

911
911

نگاه جامعه

0 /18

85 – 90

911

کل پرسشنامه

0 /35

91

911

یافته های پژوهش
سؤال اول :وضعیت اشتغال دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشدرشته هایِ کشاورزی گروههای پنج گانه دانشکده کشاورزی
دانشگاه شهید چمران اهوازچگونه است؟
نتایج تحلیل سؤال باال نشان دهنده این بود که از بین شرکت کنندگان در پژوهش در مجموع  23نفر شاغل و 116
نفر فاقد شغل می باشند .بیشترین میزان اشتغال در گروه گیاه پزشکی با اشتغال  18درصدی و کمترین آن در گروه باغبانی با
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 77درصد اشتغال بوده است .میزان اشتغال بقیه گروه ها نیز بین این دو درصد می باشند .به طور کلی 71 /91 ،درصد از افراد
نمونه شاغل و  31 /23درصد بیکار هستند.
سؤال دوم :آیا بین نگرش تحصیلی و انتظارات شغلی دانشجویان و دانش آموختگان مورد نظر با مهارتهای شغلی کسب شده
آنها در طی دوره رابطه معنادار وجود دارد؟
مدل

مقدار R

7

0 /91

جدول  : 1خالصه مدل
تعدیل شده
0 /815

خطای معیار برآورد
0 /61

0 /873

جدول  1نشان میدهد ،ضریب تبیین مهارت های شغلی دانشجویان و دانشآموختگان با توجه به نگرش آنها نسبت
میباشد .به این معنا که تقریباً  88درصد از
به تحصیل و انتظارات شغلی آنها در سطح آلفای 0 /09برابر با 0 /815
واریانس مهارتهای شغلی دانشجویان و دانشآموختگان از طریق بررسی نگرش و انتظارات شغلی دانشجویان و دانش
آموختگان قابل تبیین است.
جدول  : 8ضرایب رگرسیونی
β

مدل

B

مقدار ثابت

0 /182

نگرش تحصیلی

0 /635

0 /99

انتظارات شغلی

0 /035

0 /025

خطای استاندارد

t

P

0 /132

1 /93

0 /070

0 /066

70 /28

0 /0007

0 /059

./581

0 /891

جدول  8نیز نشان می دهد از بین متغیرهای پیش بین وارد شده در مدل رگرسیون ،نگرش تحصیلی بهترین پیش -
بینی کننده انتظارات شغلی دانشجویان و دانش آموختگان است .ضریب بتای این مؤلفه  0 /99است و اثر مثبت معناداری بر
پیش بینی انتظارات شغلی دارد ،زیرا که در سطح معناداری (  ) P<0 /0007نیز معنادار شده است .همچنین با توجه به جدول
ب اال ،ضریب استاندارد مربوط به مولفه انتظارات شغلی دانشجویان و دانشآموختگان 0 /025می باشد که نشان دهنده این است
که این متغیر قدرت پیش بین خیلی کمی در زمینه مهارت های شغلی دانش جویان و دانش آموختگان دارد.
سؤال سوم :آیا بین ادراک دانشجویان و دانشآموختگان مورد نظر نسبت به دروس نظری رشته تحصیلی خود با مهارتهای
شغلی کسب شده آنها در طی دوره تحصیل ،رابطه معنادار وجود دارد؟
با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون پاسخ این سؤال محاسبه و گزارش شده است.
جدول  :2آزمون همسبتگی بین ادراک دانشجویان و دانش آموختگان نسبت به دروس نظری رشته تحصیلی خود با مهارت های
شغلی
همبستگی پیرسون

مهارت های شغلی کسب شده

ادراک دروس نظری

0 /996

سطح معناداری

P>/0007

تعداد

111

همانطورکه درجدول  2مشاهده میشود ،بین ادراک از دروس نظری دانشجویان و دانشآموختگان و مهارتهای
شغلی آنها در سطح معناداری (  ) P>0 /0007رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد .همچنین میزان همبستگی بین ادراک از
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دروس نظری دانشجویان و دانشآموختگان و مهارتهای شغلی آنها 0 /996 ،می باشد .بدین ترتیب رابطه بین این دو متغیر در
این پژوهش ،تأیید میشود.
سؤال چهارم :آیا بین ادراک دانشجویان و دانش آموختگان مورد نظر نسبت به دروس عملی رشته تحصیلی خود با مهارتهای
شغلی کسب شده آنها درطی دوره تحصیل ،رابطه معنادار وجود دارد؟
برای پاسخ به این سؤال پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون  2استفاده شده است.
جدول  :9آزمون همسبتگی بین ادراک دانشجویان نسبت به دروس عملی با نگرش تحصیلی و مهارتهای شغلی آنها
مهارت های شغلی کسب شده
همبستگی پیرسون
ادراک دروس عملی

0 /929

سطح معناداری

P>0 /0007

تعداد

111

با توجه به جدول باال ،آزمون همبستگی بین دو متغیر ادراک و نگرش دانشجویان و دانشآموختگان نسبت به دروس
عملی و مهارتهای شغ لی کسب شده توسط آنها نشان داد که در سطح معنیداری(  ) P>0 /0007و با ضریب همبستگی
 ، 0 /929رابطه مثبت و معنادارای بین نگرش نسبت به دروس عملی و مهارتهای شغلی دانشجویان و دانشآموختگان وجود
دارد؛ به این معنا که هرچه دانشجویان و دانش آموختگان دانشکده کشاوزی از مهارتهای شغلی بیشتری برخوردار می باشند،
ادارک مثبتتری از دروس عملی موجود در برنامه درسی خود دارند.
سؤال پنجم :آیا بین ادراک دانشجویان و دانش آموختگان مورد نظر نسبت به دروس نظری رشته تحصیلی خود با نگرش
تحصیلی و انتظارات شغلی آنها رابطه معنادار وجود دارد؟
ب رای پاسخ به این سؤال پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون  9استفاده شده است.

جدول  :6آزمون همسبتگی بین ادراک دانشجویان نسبت به دروس نظری با نگرش تحصیلی و انتظارات شغلی آنها
متغیرها

نگرش تحصیلی

انتظارات شغلی

ادراک از دروس نظری

0 /679

0 /819

سطح معناداری

P>0 /0007

P>0 /0007

تعداد

131

137

به منظور سنجش رابطه بین ادراک دانشجویان و دانشآموختگان دانشکده کشاورزی نسبت به دروس نظری موجود
در برنامه درسی و نگرش به تحصیل و همچنین انتظارات شغلی آنها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده گردید که نتایج این
آزمون نشان داد که در سطح آلفای (  ) P>0 /0007همبستگی مثبت ومعناداری بین متغیر های فوق وجود داشت .بین ادراک
. Pierson
. Pierson
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دانشجویان و دانش آموختگان در زمینه دروس نظری و نگرش تحصیلی آنها همبستگی باالیی وجود داشت (ضریب همبستگی
بین این دو متغیر تقریبا  0 /69می باشد) ،به این معنا که هر چه ادراک دانشجویان و دانش آموختگان نسبت به دروس تئوری
رشته خود بیشتر باشد به همان میزان نیز نگرش آنها نسبت به تحصیل و رشته تحصیلی خود بیشتر خواهد بود .همچنین از
جمله نتایج دیگر آزمون باال محاسبه ضریب همسبتگی بین ادراک دانشجویان و دانش آموختگان نسبت به دروس نظری و
انتظا رات شغلی آنها بود که نتایج نشان داد ،همبستگی تقریباً متوسطی بین این دو متغیر وجود دارد .الزم به ذکر است که
ضریب همبستگی بین ادراک دانشجویان و دانش آموختگان نسبت به دروس نظری و انتظارات شغلی آنها 0 /819 ،می باشد.
سؤال ششم :آیا بین ادراک دانشجویان و دانش آمو ختگان مورد نظر نسبت به دروس عملی رشته تحصیلی خود با نگرش و
انتظارات شغلی آنها رابطه معنادار وجود دارد؟
جدول  : 1آزمون همسبتگی بین ادراک دانشجویان نسبت به دروس عملی با نگرش تحصیلی و انتظارات شغلی آنان
همبستگی پیرسون

نگرش تحصیلی

انتظارات شغلی

ادراک دروس عملی

0 /225

0 /165

سطح معناداری

P>/0007

P>/0007

تعداد

131

137

نتایج جدول باال ،نشان می دهد که در سطح معنی داری (  ) P>/0007بین ادراک دانشجویان نسبت به دروس عملی
موجود در برنامه درسی رشته خود و نگرش تحصیلی و انتظارات شغلی آنها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .ب ه این صورت
که ضریب همبستگی بین ادراک دروس عملی و نگرش تحصیلی دانشجویان و دانش آموختگان دانشکده کشاورزی  0 /29می
باشد و این در حالی است که ضریب همبستگی بین دو متغیر ادراک دانشجویان و دانش آموختگان نسبت به دروس عملی و
انتظارات شغلی آنها  ./11می باشد .با توجه به نتایح دو جدول باال مشخص می سازد که در زمینه نگرش تحصیلی و انتظارات
شغلی دانشجویان و دانش آموختگان دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران ،دروس نظری همبستگی بیشتری نسبت به
دروس عملی با متغیرهای فوق دارند.
سؤال هفتم :آیا بین دانشجویان و دانشآموختگان دختر و پسر مورد نظر در زمینه نگرش تحصیلی و انتظارات شغلی آنها
تفاوت معنادار وجود دارد؟
بهمنظور آزمودن سؤال باال از آزمون  tبرای گروه های مستقل استفاده گردید که نتایج آن در جدول پایین بیان شده
است.
جدول  :3مقایسه میانگین نمرات دانشجویان و دانشآموختگان دختر و پسر در زمینه نگرش تحصیلی و انتظارات شغلی
متغیر

جنسیت

تعداد

میانگین

نگرش

زن

730

1 /37

تحصیلی

مرد

708

1 /37

انتظارات
شغلی

زن

715

1 /56

مرد

708

1 /51

درجه آزادی

مقدارT

مقدار معناداری

137

0 /517

P=0 /055

130

0 /515

P=0 /050

نتایج به دست آمده از جدول باال نشان میدهد که در سطح آلفای  0 /09در زمینه نگرش تحصیلی و انتظارات شغلی
دانشجویان و دانش آموختگان بین دو جنس تفاوت معناداری وجود ندارد .به عبارتی این نتیجه بیانگر این است که نگرش
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تحصیلی و انتظارات شغلی دانشجویان و دانشآموختگان دختر و پسر دانشکدهکشاورزی شبیه به هم بوده و تفاوت قابل توجهی
باهم ندارند .میانگین نگرش هر دو گروه دانشجویان و دانش آموختگان دختر و پسر به تحصیل  1 /37می باشد که نشان دهنده
نگرش نزدیک آنها می باشد .همچنین میانگین انتظارات شغلی این دو گروه به ترتیب  1 /56و  1 /51میباشد.
سؤال هشتم :آیا بین ادراکات دانشجویان و دانش آموختگان دختر و پسر مورد نظر در ادراک از دروس نظری رشته تحصیلی
خود تفاوت معنادار وجود دارد؟
برای مقایسه میانگین نمرات دو گروه از آزمون  tبرای گروههای مستقل استفاده شد.
جدول  :5مقایسه میانگین نمرات دانشجویان و دانشآموختگان دختر و پسر نسبت به دروس نظری رشته تحصیلی خود
متغیر

جنسیت

تعداد

میانگین

درجه آزادی

مقدار t

مقدار معناداری

نگرش به دروس
نظری

زن

730

1 /32

130

- 0 /821

P=0 /115

مرد

701

1 /31

130

جدول  5بیانگر این است که در زمینه نگرش دانشجویان و دانش آموختگان دختر و پسر نسبت به دروس نظری در
سطح آلفای  0 /09بین دو جنس تفاوت معناداری وجود ندارد .به این صورت که نگرش هر دو جنسیت نسبت به این موضوع
یکسان می باشد .میانگین نگرش دانشجویان و دانش آموختگان دختر و پسر به ترتیب  1 /32و  1 /31میباشد.
سؤال نهم :آیا بین ادراکات دانشجویان و دانش آمو ختگان دختر و پسر مورد نظر از دروس عملی رشته تحصیلی خود تفاوت
معنادار وجود دارد؟
جدول  :70مقایسه میانگین نمرات دانشجویان و دانش آموختگان دختر و پسر نسبت به دروس عملی رشته تحصیلی خود
سطح معناداری
مقدار t
درجه آزادی
میانگین
جنسیت تعداد
متغیر
نگرش نسبت به دروس عملی

زن

730

1 /31

130

مرد

701

1 /52

130

- 0 /756

P>/115

همچنین با توجه به جدول باال ،مشخص شد که در زمینه نگرش دانشجویان دختر و پسر نسبت به دروس عملی
رشته خود در نتیجه ای مشابه با نگرش نسبت به دروس نظری ،بین این دو گروه تفاوت معناداری مشاهده نشد (مقدار آزمونی
تی برابر با  - ./756می باشد) .به این معنی که نگرش این دو گروه نسبت به دروس عملی شبیه می باشد .میانگین نگرش
دانشجویان و دانش آموختگان دختر و پسر نسبت به دروس عملی به ترتیب  1 /31و  1 /52می باشد.
سؤال دهم :آیا بین ادراکات دانشجویان و دانشآموختگان دختر و پسر مورد نظر نسبت به مهارتهای شغلی و حرفه ای کسب
شده آنها در طی دوره تحصیلی ،تفاوت معنادار وجود دارد؟
برای پاسخ به این سؤال نیز از آزمون آزمون  tبرای گروههای مستقل انجام شده است.
جدول  :77مقایسه میانگین نمرات مهارتهای شغلی دانشجویان و دانشآموختگان دختر و پسر
مقدارمعناداری
مقدارt
درجه آزادی
میانگین
تعداد
جنسیت
متغیر
مهارتهای شغلی

زن

713

1 /51

116

مرد

700

1 /35

116

0 /280

P=0 /150

نتایج حاصل از آزمون  tدو گروه مستقل باال نشان دهنده این می باشد که در زمینه مهارتهای شغلی بین دانشجویان
و دانشآموختگان دختر و پسر دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز در سطح آلفای  0 /09تفاوت معنیداری مشاهده
نگردید .میانگین این دو گروه به ترتیب  1 /51و  1 /35و مقدار  tمحاسبه شده  0 /280می باشد آزمون باال نشان دهنده این
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است که با وجود اینکه میانگین پسران نسبت به دختران ا ین دانشکده در زمینه مهارتهای شغلی بیشتر است ولی این تفاوت
را نمیتوان معنیدار تلقی کرد.
سؤال یازدهم :آیا بین دانشجویان و دانشآموختگان دختر و پسر رشتههای مورد نظر درزمینه انتظارات شغلی آنها تفاوت
معنادار وجود دارد؟
برای پاسخ به این سؤال از تحلیل واریا نس دو عاملی استفاده شد و نتایج آن در جداول  2- 78و  2- 72گزارش شده
است.
جدول  : 71میانگین و انحراف استاندارد انتظارات شغلی نمونه به تفکیک جنسیت و رشته
جنسیت

زن

پسر

میانگین

انحراف استاندارد

فراوانی

گروه
باغبانی

8 /02

0 /80

28

زراعت و اصالح نباتات

8 /02

0 /81

27

خاکشناسی

1 /11

0 /98

27

گیاه پزشکی

1 /55

0 /26

80

مهندسی مکانیک و ماشین آالت

1 /53

0 /23

12

کل

1 /56

0 /22

715

باغبانی
زراعت و اصالح نباتات

1 /58
1 /32

0 /90
0 /27

78
70

خاکشناسی

8 /06

0 /21

73

گیاه پزشکی

1 /36

0 /91

76

8

0 /26

26

1 /51

0 /21

708

مهندسی مکانیک و ماشین آالت
کل

مطابق جدول  71بیشترین میانگین در مؤلفه انتظارات شغلی متعلق به پسران گروه خاکشناسی با میانگین 8 /06
است و کمترین میانگین در این مؤلفه مربوط به دانشجویان و دانشآموختگان دختر گروه خاکشناسی با میانگین 1 /11
می باشد .نکته قابل توجه در جدو ل باال این است که بیشترین و کم ترین میانگین در زمینه انتظارات شغلی به دانشجویان و
دانشآموختگان گروه خاک شناسی اختصاص دارد .الزم به ذکر است که میانگین کل دانشجویان و دانشآموختگان
دانشکدهکشاورزی دانشگاه شهید چمران  1 /51می باشد.
جدول  : 78مقایسه میانگین انتظارات شغلی گروه نمونه
منابع
مدل اصالح شده

مجموع مربعات
1 /6

درجه آزادی
5

مربع میانگین
0 /135

F
7 /297

سطح معنا داری
P=0 /761

مقدار ثابت

7313 /16

7

7313 /196

5215 /97

P<0 /0007

جنسیت
رشته

0 /080
0 /117

7
2

0 /080
0 /099

0 /791
0 /111

P=0 /651
P=0 /358

جنسیت و رشته

7 /691

2

0 /272

1 /03

P=0 /358

خطا
جمع

92 /752
1981 /8

111
131

0 /755
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مطابق جدول  78بررسی آزمون آماری تحلیل واریانس دو عاملی نشان میدهد که در سطح آلفای  0 /09اثر اصلی
عامل جنسیت و اثر اصلی عامل رشته بر انتظارات شغلی دانشجویان و دانشآموختگان معنادار نیست .مقدار  Fاین دو عامل به
ترتیب  0 /791و  0 /111می باشد .همچنین با توجه به آزمون تحلیل واریانس دو راهه باال مشخص گردید که اثر تعامل این دو
عامل جنسیت و رشته نیز با یکدیگر بر متغیر وابسته معنیدار نبوده است ،مقدار  Fاین اثر تعاملی  1 /03می باشد .با توجه به
اینکه هیچکدام از متغیرهای اصلی و تعاملی معنی دار نیست ،نیاز به انجام آزمون تعقیبی جهت مشاهده تفاوتها وجود نداشت.

بحث و نتیجه گیری
با توجه به این که در زمان حاضر ،پدیده اشتغال به عنوان موضوع مهمی در همه زمینه ها مطرح است ،و وقتی که
این موضوع مربوط به افراد تحصیل کرده و دانشگاهی باشد اهمیت آن بیشتر خواهد شد و با توجه به اینکه نرخ بیکاری در
سال های اخیر روند صعودی داشته است بنابراین ضرورت و اهمیت پرداختن به موضوع اشتغال دانشجویان و دانش آموختگان
دانشگاهی بیش از پیش احساس می شود .لذا توجه و سنجش میزان د رک دانشجویان از رشته تحصیلی خود و اینکه تا چه
اندازه رشته تحصیلی دانشجویان با نیازهای بازارکار و صنعت همخوانی داشته و متناسب با آنها طراحی شده است و همچنین
سنجش میزان توانمندی محتوای دروس آموزش داده شده در دانشگاه  ،جهت آماده سازی دانشجویان برای ورورد به بازار کار
از اهمیت باالیی برخوردار میباشد.
در این پژوهش دریافتیم که نگرش تحصیلی بهترین پیش بینی کننده انتظارات شغلی دانشجویان و دانشآموختگان
است .در تبیین این یافته می توان گفت که به هر میزانی که دانشجویان و دانش آموختگان رشتههای کشاورزی ،نسبت به
رشته تح صیلی خود دید مثبتتری داشته باشند ،به همان میزان می توانند در بازار کار وارد شده و اشتغال یابند .بنابراین به
نظر می رسد ،زمانی که دانشجویان و دانش آموختگان نسبت به توانایی خود که حاصل از رشته تحصیلی و آموزش ها و
مهارتهای کسب شده در دانشگاه می باشد ،آشنایی مطلوب و نگرش مثبتی داشته باشند ،با اعتماد به نفس باالیی وارد دنیای
بازارکار می شوند و متناسب با همین نگرش ،مهارت های شغلی متناسب و مرتبط نیز در وجود آنها پرورش می یابد.و شانس
اشتغال آنها را افزایش می دهد .این یافته با نتایج پژوهش های مقدم (  ،) 7851دهقان و سوهانی دربان و فکری ( ،) 7850
اکبری و همکاران (  ،) 7833ولیگامیج (  ،) 1005نورتون (  ) 1003همسو و در یک راستا می باشد؛ به گونهای که در راستای
تأیید نتیجه باال ،همه پژوهش های فوق ادراک و نگرش جامعه آماری را یکی از عوامل اساسی مرتبط با توسعه مهارت های
شغلی دانستهاند .همچنین دریافتیم که بین ادراک از دروس نظری دانش آموزان و دانش آموختگان و مهارت های شغلی آنها
رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد .تحلیل این سؤال نشان می دهد که در راستای نتیجه سؤال قبلی ،مسؤوالن آموزش عالی
میتوانند با توجه کردن به نقش ادراک دانشجویان و دانش آموختگان از دروس نظری رشته تحصیلی آنها و ارائه راه کارهایی
برای باالبردن درک آن ها ،و در راستای تناسب بین رشته تحصیلی و مهارت های شغلی که این افراد در طول تحصیل کسب
خواهند کرد گام مهمی بردارند
از سوی دیگر ،آزمون همبستگی بین دو متغیر ادراک و نگرش دانش جویان و دانش آموختگان نسبت به دروس عملی
و مهارتهای شغلی کسب شده توسط آن ها در طول دوره تحصیل ،نشان داد که رابطه مثبت و معناداری میان نگرش نسبت
به دروس عملی و مهارت های شغلی دانشجویان و دانش آموختگان وجود دارد .در تحلیل این سؤال می توان به این موضوع
اشاره کرد که دروس عملی با توجه به شباهتی که با دنیای بازارکار و صنعت دارند در زمینه مهارتهای شغلی عامل مهمی می
باشند ،به این صورت که میزان شباهت موجود بین این دو موقعیت خود دلیل مهم و قانعکنندهای برای تأیید نتیجه این سؤال
می باشد .نتایج این سؤال در راستای پژوهشهای صورت گرفته توسط مقدم (  ،) 7851دهقان و سوهانی دربان و فکری
(  ،) 7850سعیدی رضوانی و همکاران (  ،) 7835محمدزاده نصرآبادی و همکاران (  ،) 7839نورتون (  ) 1003می باشد.
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از دیگر یافته های این پژوهش این بود که بین ادراک دانشجویان و دانش آموختگان جامعه آماری ،از دروس نظری و
نگرش تحصیلی آنها همبستگی باالیی وجود دارد (ضریب همبستگی بین این دو متغیر تقریبا  0 /69می باشد) ،به این معنا که
هر چه ادراک دانشجویان و دانش آموختگان نسبت به دروس نظری رشته خود مثبتتر باشد به همان میزان نیز نگرش
تحصیلی آنها ،مثبتتر خواهد بود .ه مچنین مشخص شد که همبستگی تقریباً متوسطی بین ادراک دانشجویان و دانش
آموختگان نسبت به دروس نظری و انتظارات شغلی آنها وجود دارد .در تحلیل نتیجه بخش اول سؤال باال ،می توان به این
نکته اشاره کرد که نوع ادراک دانشجویان از دروس نظری نیز مانند دروس عملی در نگرش آنها به تحصیل ،نقش مؤثری
دارد .بنابراین این یافته نشان می دهد که به منظور پرورش و تقویت نگرش دانشجویان و دانش آموختگان نسبت به رشته
تحصیلی ،مسؤوالن مربوطه و افرادی که در زمینه آموزش عالی فعالیت دارند ،باید به دروس نظری و نوع محتوایی که در آنها
به دانشجوی ان عرضه می شود حساسیت زیادی نشان دهند .همچنین در تحلیل بخش دوم سؤال باال میتوان گفت که دروس
نظری و محتوای آن ها که همواره سعی در معرفی نظریه های جدید در رشته تحصیلی و به طور کلی کاربردهای یک رشته
تحصیلی برای جامعه و بازار کار دارد ،باعث میشود که نوعی انتظار شغلی در این افراد شکل گیرد ؛ به این معنی که
دانشجویان و دانش آموختگان درک خواهند کرد که به محض دانش آموخته شدن توانایی احراز چه نوع شغل هایی را
خواهندداشت .
درزمینه نگرش تحصیلی و انتظارات شغلی دانشجویان و دانش آموختگان دختر و پسر بین دو جنس تفاوت معناداری
وجود ندارد ،به عبارتی این نتیجه بیانگر این است که نگرش تحصیلی و انتظارات شغلی دانشجویان و دانش آموختگان دختر و
پسر دانشکده کشاورزی شبیه به هم بوده و تفاوت قابل توجهی باهم ندارند .به نظر می رسد یکی از عواملی که توجیه کننده
نتیجه باال می باشد ،ماهیت خ اص رشته های کشاورزی است ،بهاینصورت که ویژگیهای خاص این رشته به گونهای است که
نگرش و انتظارات شغلی که از آن حاصل می شود برای هر دو جنسیت یکسان می باشد .به عبارت دیگر ،با توجه به این که
رشته کشاورزی با طبیعت زنده ارتباط داشته و بیشتر ،ماهیت عملی دارد و دانشجویان درهنگام ورود به دانشگاه ،با این
ویژگی آشنا هستند ،بهنظر میرسد عدم تفاوت بین جنسیت آن ها ،در زمینه نگرش تحصیلی و انتظارات شغلی در هنگام
تحصیل و بعد از دانش آموخته شدن ،طبیعی و قابل توجیه می باشد .یعنی دانشجویان و دانشآموختگان پسر و دختر ،نگرش
تحصیلی و انتظارات شغلی یکسانی از این رشته دارند .این یافته بر خالف نتایج پژوهشهای مقدم (  ،) 7851سعیدی رضوانی و
همکاران (  ،) 7835خسروی پور و منجم زاده (  ) 7835می باشد ،مقدم در پژوهش خود به این نتیجه رسیده بود که عامل
جنسیت در متغیرهای فوق تأثیر گذار می باشد
یکی دیگر از یافته های این پژوهش نشان داد که در زمینه نگرش تحصیلی دانشجویان و دانشآموختگان دختر و پسر
نسبت به دروس نظری و عملی و مهارتهای شغلی و حرفهای کسب شده طی دوره تحصیلی خود ،بین دو جنس تفاوت
معناداری وجود ندارد .همان طور که در توضیحات مربوط به س ؤال قبلی اشاره شد ،دلیل این عدم اختالف مربوط به ماهیت
خاص رشته کشاورزی (ارتباط با طبیعت زنده و عملی بودن رشته و آشنایی دانشجویان با این موضوع) می باشد .بهگونهای که
دروس نظری و عملی که در دانشکده کشاورزی تدریس و ارائه میگردد ،بهگونهای متفاوت از سایر دانشکدههای دیگر می باشد.
نتایج این یافته با نتیجه پژوهش مقدم (  ،) 7851سعیدیرضوانی و همکاران (  ،) 7835خسرویپور و منجمزاده (  ) 7835هم
راستا و در یک جهت نمی باشد.
اثر تعامل دو عامل جنسیت و رشته تحصیلی نیز با یکدیگر بر متغیر وابسته معنیدار نبوده است .تحلیل این سؤال
نشان دهنده این نکته است که در بین دانشجویان و دانش آموختگان دانشکده کشاورزی نه تنها عامل جنسیت در نحوه شکل
گیری انتظارات شغلی آن ها تأثیری ندارد ،بلکه رشته تحصیلی و تعامل بین جنسیت و رشته نیز بیتأثیر بوده است .بنابراین
میتوان گفت نوع عالقه و شخصیت افرادی که وارد این رشته می شوند و همچنین دید کلی آنها نسبت به رشته تحصیلی خود
(به طور کلی کشاورزی نه رشته های مختلف آن) به گونه ای تأییدی بر یافته های فوق می باشند .الزم به ذکر است که نتایج
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این یافته با نتیجه پژوهشهای مقدم (  ،) 7851سعیدی رضوانی و همکاران (  ،) 7835خسروی پور و منجم زاده (  ) 7835در
یک راستا نمی باشد ،به این صورت که تمام این پژوهشها به گونه ای به این نتیجه رسیده بودند که عوامل جنسیت و رشته
تحصیلی در شکل گیری نگرش دانشجویان و دانش آموختگان مؤثر می باشد و حال آنکه در این پژوهش این عوامل بی تأثیر
بودند.
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