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تنگناها و چالش های اشتغال دانش آموختگان کشاورزی از دیدگاه مدیران اجرایی

 نعیمه زاللی1، بهمن خسروی پور2، عادل زارع3
1- دانشجوی دكتری آموزش كشاورزی دانشگاه رامین خوزستان

2- دانشیار دانشگاه كشاورزی منابع طبیعی رامین خوزستان
3- دانشجوی دكتری ترویج كشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده
هـدف كلـی ایـن پژوهـش بررسـی چالـش هـای پیـش روی دانـش آموختـگان كشـاورزی و اشـتغال آنـان و پیش بینـی رونـد 
مشـكل  آفرینی آن در آینـده اسـت. روش تحقیـق از لحـاظ گـردآوری اطاعـات پیمایشـی و از نظـر ماهیـت از نـوع كمـی اسـت. 
جامعـه آمـاری تحقیـق را مدیـران و اعضـای هیـأت علمـی موسسـه هـا و مراكـز تحقیقاتـی و آموزشـی وابسـته بـه وزرات جهـاد 
كشـاورزی واقـع در اسـتان تهـران)327 تـن( تشـكیل دادنـد. حجـم نمونـه آمـاری بـر پایـه فرمـول كوكـران 135 تـن برآورد شـد 
كـه بـرای بـاال بـردن ضریـب بازگشـت پذیـری پرسشـنامه، 147 تـن بـه صـورت تصادفی بـه عنـوان نمونه آمـاری گزینش شـدند. 
ابـزار تحقیـق، پرسشـنامه محقـق سـاخته ای بـود كـه روایـی و پایایـی آن بـه ترتیب بـا نظر اعضـای هیـات علمی دانشـكده های 
 θ=./85 كشـاورزی، دانشـگاه تهـران و دانشـگاه تربیـت مدرس و اسـتفاده از یک بررسـی راهنما و محاسـبه تتای ترتیبی معـادل
بررسـی و تاییـد شـد. نتیجـه ی تحقیق نشـان داد كـه از نظر مدیران اجرایـی تنگناها و چالـش های دانش آموختگان كشـاورزی 
كـه مـی توانـد در نهایـت در دامـن زدن بـه بیـكاری آنـان نقش بسـزایی داشـته باشـد، بـه چهار عامـل گرایـش منفی به انجـام كار 
خصوصـی، نبـود گزینـش عقایـی، بـار منفـی جامعـه در تعییـن موقعیت هـای اجتماعـی و تنگناهـای جـذب دانـش آموختگان 
دسـته بنـدی می-شـوند كـه در مجمـوع این چهـار عامل 69 درصـد از واریانس عامـل ها و چالش هـای موجـود را تبیین می كند. 
یافته هـا گویـای آن اسـت كـه پـاره ای از ایـن چالـش هـا بـا عنایـت بـه سیاسـت های جدیـد بخـش آمـوزش و كشـاورزی رونـدی 
كاهنـده داشـته و بهبـودی آنهـا مـورد انتظـار پاسـخگویان مـی باشـد؛ ماننـد مـدرك گرایی دانـش آموختـگان، روحیه پشـت میز 
نشـینی در میـان آنـان، نداشـتن شـناخت كافی از رشـته های كشـاورزی پیـش از ورود به دانشـگاه و نبـود روحیه خود اشـتغالی 
نـزد دانـش آموختـگان. همچنیـن مشـخص شـد كـه بحران هـای نظـام آمـوزش كشـاورزی در آینـده عبارتنـد از: جـذب پاییـن 
دانش آموختـگان كشـاورزی در سـازمان های دولتـی، مهاجـرت دانـش آموختـگان روسـتایی به مناطق شـهری، اشـتغال دانش 

آموختـگان در مشـاغل غیـر مرتبـط و نداشـتن گرایـش دانـش آموختـگان به انجـام كارهای كشـاورزی.
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 مقدمه
پیشـرفته  كشـورهای  در  توسـعه  فراینـد  تاریخـی  تجربـه 
در  اساسـی  نقـش  كشـاورزی  كـه  دهـد  مـی  نشـان  صنعتـی 
توسـعه ملـی ایـن كشـورها را بـه عهده داشـته است)شـكوری، 
1389(. كشـاورزی، دارای جنبـه هـای پیچیـده ی اجتماعی، 
و  شـناختی  زیبایـی  شـناختی،  بـوم  اقتصـادی،  سیاسـی، 
نبـود  هـا،  پیچیدگـی  بـا  مطلـوب  رویارویـی  اسـت.  اخاقـی 
متضـاد،  هـای  گرایـش  و  هـا  ارزش  هنجارهـا،  و  قطعیـت 
و  كشـاورزی  كارهـای  در  بنیـادی  هـای  دگرگونـی  نیازمنـد 
شایسـتگی  در  اساسـی  هـای  تغییرپذیـری  ایجـاد  درنتیجـه 
روسـتایی  توسـعه  و  كشـاورزی  دانشـجویان  موردنیـاز  هـای 
اسـت هـدف آمـوزش، بایـد شـكوفا كـردن اسـتعدادها، رشـد 
و بـروز قابلیـت هـا و شایسـتگی هـا و نـه تعریـف آینـده بـرای 
دانشـجویان باشـد. دانـش آموختـگان كشـاورزی نه تنهـا باید 
مجهـز بـه مهـارت هـای فنـی و تخصصـی باشـند بلكـه، بایـد 
دارای مهـارت های تسـهیل گری فرآیند های توسـعه، شـامل 
باشـند  نیـز  مذاكـره  و  ارتباطـات  پـروژه،  مدیریـت  در  تبحـر 

.  )Wals and Bawdon, 2000)
توسـعه كشـاورزی در هـر كشـوری تابـع مولفـه های بسـیار 
و  سیاسـتگذاران  توجـه  مـورد  كـه  اسـت  ای  شـده  تعریـف  و 
متولیان توسـعه بخش كشـاورزی نیز هست)فلسـفی، 1390(. 
یكـی از ابزارهایـی كـه مـی توانـد نقش حیاتـی و ارزنـده ای در 
امر رشـد و توسـعه بخش كشـاورزی داشـته باشـد، آموزش در 
سـطح هـای مختلف و بـاال بردن كیفیـت دانش نیروی انسـانی 
آمـوزش دیـده دانشـگاهی اسـت كـه بـه نوبـه ی خـود نیازمنـد 
آگاهـی پیوسـته و بـه روز مدیـران و محققـان و مربیـان علـوم 
كشـاورزی از تنگناهـا و نیازهـای مهارتـی و تخصصـی در حال 
تغییـر و دگرگونـی دانـش آموختگان كشـاورزی اسـت. روشـن 
اسـت كـه، گویا تریـن صحنـه ی نمایـش واقعـی ایـن تنگناهـا، 
تولیـدی  قطب هـای  و  مناطـق  در  كشـاورزی  كار  بازارهـای 

كشـاورزی در سراسـر كشـور اسـت.
از سـوی دیگـر، بیـكاری بـاال و بیـش از انتظـار بروندادهای 
نظـام هـای آمـوزش مقدماتی، میانـی و عالی كشـاورزی را می 
تـوان از جهتـی به كـم توجهی مسـووالن به چالـش های پیش 
روی دانـش آموختـگان كشـاورزی و كوشـش در جهـت رفـع 

آنهـا دانسـت)زارع، 1384(.
در ایـران نیز  چون بسـیاری از كشـورهای در حال توسـعه، 

نیـروی انسـانی دارای تحصیـات عالـی در سـال هـای اخیر از 
لحـاظ كمی، رشـد قابل توجهی داشـته اسـت.

 از سـال های تحصیلـی1384-1383 تا 1388-1387 حدود 
890 هـزار دانش آموخته در بخش كشـاورزی از دانشـگاه های 
دولتـی و آزاد فـارغ التحصیـل شـده اند)مصطفـی جمشـیدی 
سـازمان  هـای  بررسـی  اسـاس  بـر   .)1389 همـكاران،  و  فـر 
نظـام مهندسـی كشـاورزی و منابـع طبیعـی در سـال 1393، 
بیـكار  كشـاورزی  بخـش  التحصیـان  فـارغ  از  نفـر   38438
هستند)سـازمان نظـام مهندسـی كشـاورزی و منابـع طبیعی، 
نشـانگر  آموختـگان،  دانـش  بیـكاری  نـرخ  آمـار   .)1393
نامتناسـب بودن  و  كشـور  كار  بـازار  در  سـاختاری  مشـكات 
سـامانه برنامه ریـزی در نظـام آمـوزش عالـی بـا نیاز هـای بازار 

كار اسـت.
در  بیكاری  وضعیت  كه  دهند  می  نشان  آماری  شاهدهای 
بین دانش آموختگان كشاورزی بسیار زیاد است. نرخ بیكاری 
بررسی  اساس  بر  كشاورزی  های  رشته  آموختگان  دانش 
كشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان  توسط  گرفته  صورت  های 
كه  شده  گزارش   1391 سال  در  درصد   25 طبیعی  منابع  و 
نسبت به دیگر رشته ها باالترین میزان را دارد)سازمان نظام 
متخصصانی   .)1391 طبیعی،  منابع  و  كشاورزی  مهندسی 
كه می توانستند با ورود به این بخش و كار و تاش در بخش 
این بخش  و خودكفایی در  توسعه  باعث پیشرفت،  كشاورزی 
شوند، بیشتر یا در این بخش نتوانسته اند مشغول به كار شوند 
و بیكار مانده اند یا به اشتغال در بخش های دیگر و شغل های 

كاذب روی آورده اند. 
از  كشــور  در  عالــی  آمــوزش  نامتــوازن  و  كمــی  توســعه 
ــرای جــذب دانــش  یــك ســو و نبــود ظرفیــت هــای مناســب ب
تــا  باعــث شــده  دیگــر،  از ســوی  دانشــگاهی  آموختــگان 
فرصــت هــای تشــكیل ســرمایه انســانی، ارتقــای بهــره وری و 
ــه تهدیدهــای بحــران زا و چالــش  افزایــش رشــد اقتصــادی ب
ــی  ــی و فرهنگ ــادی، اجتماع ــف اقتص ــاد مختل ــز در ابع برانگی
ناشــی از بیــكاری دانــش آموختــگان تبدیــل شــوند. افــزون بــر 
ایــن، دانــش آموختــگان دانشــگاهی بــرای ورود بــه بــازار كار، 
بایــد توانایــی هــای ســازگاری و هماهنگــی بــا شــرایط در حــال 
تغییــر جامعــه خــود را داشــته باشــند. پیشــرفت فنــاوری هــا، 
هــر روز زمینــه ی فرصــت هــای شــغلی را تغییــر داده و شــغل 
هــای جدیــدی را ایجــاد مــی كننــد. ایــن امــر نیــاز بــه دانــش 

تنگناها و چالش های اشتغال ...
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ــش  ــه روز افزای ــتغال را روز ب ــن و خوداش ــگان كارآفری آموخت
ــی، 1389(. ــور و رضای ــین پ ــی دهد)حس م

نبـود روحیـه ی خـود اشـتغالی و كار افرینـی و اعتمـاد بـه 
گرایـی،  مـدرک  بـودن  بـاال  و  گرایـی  تخصـص  نفس،كمبـود 
روحیـه پشـت میزنشـینی و اشـتغال در مشـاغل غیـر مرتبـط، 
همگـی گویـای كـم توانـی دانـش آموختـگان بـرای جـذب، به 
بازار كار كشـاورزی هسـتند. موسسـه های آموزش كشـاورزی 
بایـد شایسـتگی هایـی را در دانش آموختگان خـود بارور كنند 
تـا آنـان قـادر باشـند با نبـود قطعیـت، موقعیـت هـای پیچیده 
و نامعیـن و هنجارهـا، ارزش هـا و عایـق متضـاد یا دسـت كم 
ایـن شایسـتگی  از  برخـی  كننـد.  برخـورد شایسـته  گوناگـون 
هـا در ارزش هـا، نگـرش هـا و رفتـار افـراد نهفتـه اسـت و ایـن 
بـه آن مفهـوم اسـت كـه آمـوزش كشـاورزی افـزون بـر انتقـال 
شایسـتگی هـای فنی بایـد به دانشـجویان در به دسـت آوردن 
ارزش هـا، نگـرش هـا و رفتارهـای مثبـت مرتبـط بـا رشـته و 

)Patel et al, 2001).تخصـص خـود كمـك كنـد
ــی  ــاورزی وارد م ــوزش كش ــر آم ــروزه ب ــه ام ــی ك  انتقادهای
شــود بــه طــور آشــكار گویــای ایــن واقعیــت اســت كــه در مــورد 
آمــوزش كشــاورزی بایــد بــه صــورت انتقــادی، بــاز اندیشــی و 
اركان آن مبتنــی بــر زمینــه و اوضــاع و احــوال موجــود و پیــش 
بینــی آینــده، مــورد بازنگــری و بازســازی قــرار گیــرد. بــه بیــان 
اســترلینگ)2000(، نظــام آموزشــی موجــود تأكیــد بــر رقابــت 
و مصــرف دارد تــا نگهــداری و حفــظ. نظــام آموزشــی موجــود 
بــه تربیــت هــزاران متفكــر ناتــوان در برابــر دگرگونی  های شــتابان 

و بــه طــور عمیــق نظــام یافتــه جامعــه امــروز، مشــغول اســت  .
بـه بـاور كانـن )2005(، داوطلبـان ورود بـه دانشـگاه هـا در 
امریـكا بنـا بـه دلیـل هـای پرشـمار، گرایشـی بـرای ورود بـه 
رشـته هـای كشـاورزی ندارنـد. از جملـه: كاهش نقـش بخش 
كشـاورزی نسـبت بـه صنعـت در رشـد اقتصـادی در دهه های 
1370 و 1380، افزایـش شـدید قیمـت هـا، تبلیغات بد رسـانه 
تنگناهـای   نمایـی  بـزرگ  و  كشـاورزی  دربـاره  خبـری  هـای 
زندگی روسـتایی و كشـاورزی و نداشـتن دانـش و مهارت های 

حرفـه ای دانـش آموختـگان كشـاورزی.
اعتمـاد  نداشـتن  كـه  دارنـد  بـاور  الری)1383(،  و  زمانـی 
شـناخت  نبـود  كشـاورزی،  آموختـگان  دانـش  در  نفـس  بـه 
اقتصـادی  فعالیـت هـای  و كمبـود  از رشـته هـای كشـاورزی 
بازدارنـده جـذب آنـان در بـازار كار می شـود. به نظر شـهبازی 

و علـی بیگـی)1385( و موحـدی)2009(، یكـی از دلیـل هـای 
مهـارت  نبـود  كشـاورزی،  آموختـگان  دانـش  بیـكاری  مهـم 
هـای مـورد نیـاز بـازار كار از سـوی آنـان اسـت. رابینسـون و 
همـكاران)2007(، دربـاره احـراز مشـاغل مختلـف كشـاورزی 
كشـاورزی  هـای  رشـته  آموختـگان  دانـش  توسـط  آینـده  در 
نتیجـه مـی گیرند كـه داشـتن انگیزه و نگـرش مثبـت، توانایی 
كار كـردن بـا دیگران و توانایـی كار به طور مسـتقل، مهم ترین 
عامـل هـای موثـر در به دسـت آوردن شـغل در آینده هسـتند.
بنابـر بررسـی شـفیعی و فمـی )1386(، پنـج عامـل زیـر بـه 
نگـرش دانشـجویان كشـاورزی  بـر  عنـوان عامـل هـای موثـر 

نسـبت بـه اشـتغال در بخـش كشـاورزی شناسـایی شـدند؛ 
- قابلیت تامین نیازهای روان شناختی

مشـاغل  اجتماعـی  اقتصـادی-   جایـگاه  بـودن  پاییـن   -
كشـاورزی 

- مخاطره های شغلی
- نبـود دسترسـی بـه اعتبـارات و اسـتخدام هـای دولتی در 

بخش كشـاورزی و 
- ناسازگاری مشاغل كشاورزی برای دختران و زنان. 

بـاورز بـراون و هـاروی )2004(، در مـورد وضعیت اشـتغال 
كـه  انـد  كـرده  بیـان  چنیـن  انگلسـتان  در  آموختـگان  دانـش 
مهـارت هایـی كـه دانـش آموختـگان فرا  گرفتـه اند بـا آنچه كه 

مـورد نیـاز كارفرمایـان اسـت، فاصلـه دارد .
موحـدی )1386(، نیـز در بررسـی خود درخصوص مسـایل 
و  ترویـج  رشـته  آموختـگان  دانـش  اشـتغال  هـای  چالـش  و 
اشـتغال  هـای  محدودیـت  تریـن  مهـم  كشـاورزی،  آمـوزش 
بـودن  پاییـن  اسـت:  كـرده  خاصـه  مـوارد  ایـن  در  را  آنـان 
سـطح مهـارت های فنـی و عملی دانـش آموختـگان ترویج در 
زمینـه كشـاورزی، نظـری بـودن برنامـه های درسـی دانشـگاه 
و نبـود ارتبـاط آن بـا بـازار كار، محدودیـت هـای ورود دانـش 
شـمار  بیـن  تناسـب  نبـود  خصوصـی،  بخـش  بـه  آموختـگان 
دانـش آموختـگان و مشـاغل موجـود، نبـود ارتباط دانشـگاه و 

بـازاركار. 
تحقیـق بنـی عامریـان و همـكاران )1390(،  كـه به بررسـی 
وضعیـت اشـتغال دانـش آموختـگان رشـته ترویـج و آمـوزش 
كشـاورزی دانشـگاه رازی كرمانشـاه پرداختـه بـود نشـان داد 
كـه 13/34 درصـد از آنـان در بخـش دولتـی و 72/26 درصـد 
در بخـش خصوصـی، 2/08 درصـد بـه صـورت خوداشـتغالی 
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و 8/32 درصـد در بخـش غیركشـاورزی مشـغول بـه فعالیـت 
هسـتند.

در تحقیـق برآبـادی و همـكاران )1388(، نداشـتن تجربـه 
عملـی و آمـوزش هـای كاربـردی و درپـی آن نداشـتن اعتمـاد 
و  شـهرها  در  اشـتغال  بـه  گرایـش  اشـتغال،  بـرای  نفـس  بـه 
انتظارهـای غیراصولـی در اذهـان دانـش آموختـگان )ماننـد 
مشـاغل  از  زیـاد  درآمـد  آوردن  دسـت  بـه  و  گرایـی  مـدرک 
محبوبیـت  كشـاورزی،  هـای  رشـته  پاییـن  اعتبـار  شـهری(، 
هـای  رشـته  پاییـن  منزلـت  شـهری،  غیرمولـد  هـای  شـغل 
دانـش- مهـم  هـای  بازدارنـده  از  اجتمـاع  نـزد  در  كشـاورزی 

اسـت.  اشـتغال  راه  برسـر  آموختـگان 
بـا توجـه بـه پیشـینه ی پژوهـش، اجـزای تشـكیل دهنـده 
چالـش هـای پیـش روی دانـش آموختـگان در زیـر ارایـه مـی 

. د شو
- مدرک گرایی

- نبود روحیه خود اشتغالی
- جذب پایین دانش آموختگان

- نبود روحیه كارآفرینی
- مهاجرت

- اعتماد به نفس پایین
- روحیه پشت میز نشینی

- نبود عاقه به حرفه كشاورزی
- نبود شناخت از رشته های كشاورزی

- نداشتن توانایی انجام كار تخصصی
- اشتغال در مشاغل غیر مرتبط

- نبود تخصص گرایی
- نداشتن شناخت از زندگی روستایی

- نبود گرایش به انجام كار كشاورزی
ایـن مطالعـه بـه بررسـی رونـد چالش هـای اشـتغال دانش 
ایـن  كـه در  آینـده پرداختـه اسـت  آموختـگان كشـاورزی در 

راسـتا هـدف هـای زیـر را دنبـال مـی نمایـد.
آموختـگان  دانـش  اشـتغال  هـای  چالـش  شناسـایی   -

كشـاورزی
- اولویـت بنـدی چالـش هـای اشـتغال دانـش آموختـگان 

كشـاورزی 
- دسـته بنـدی و تعییـن رونـد چالـش هـای اشـتغال دانش 

آموختـگان كشـاورزی در آینـده

بـرای دسـته بنـدی و تعییـن رونـد چالـش هـای اشـتغال 
دانـش آموختـگان كشـاورزی در آینـده سـه حالت زیـر در نظر 

شـد: گرفته 
حالـت بهبـود: میانگیـن نمـره های چالـش هـا در آینده به 
شـكل معنـی داری پاییـن تـر از میانگیـن نمره هـای چالش ها 

در شـرایط كنونی اسـت.
حالـت بحـران: میانگیـن نمره هـای چالش هـا در آینده به 
شـكل معنـی داری بیـش تـر از میانگیـن نمـره هـای چالش ها 

در شـرایط كنونی اسـت.
حالـت ایسـتا: میانگیـن نمـره هـای چالـش هـا در آینـده 
در  هـا  چالـش  هـای  نمـره  میانگیـن  بـا  داری  معنـی  تفـاوت 

نـدارد. كنونـی  شـرایط 

روش شناسی 
ایـن تحقیـق از نظـر ماهیـت از نـوع پژوهـش هـای كمـی، 
از نظـر امـكان كنتـرل متغیرهـا از نـوع غیـر آزمایشـی و از نظـر 
هـدف از نـوع كاربـردی بـه شـمار مـی آیـد. جامعـه ی آمـاری 
مـورد بررسـی را مدیـران و اعضـای هیـأت علمـی موسسـه هـا 
بـه وزارت جهـاد  و مركزهـای تحقیقاتـی و آموزشـی وابسـته 
كشـاورزی واقـع در اسـتان تهـران )327 تـن( در سـال 1393 
بـا  تحقیـق  ایـن  در  آمـاری  نمونـه  حجـم  دادنـد.  تشـكیل 
اسـتفاده از فرمـول كوكـران327 تـن تعییـن شـد. بـرای ایـن 
منظـور درآغـاز پرسشـنامه میـان 30 تـن از مدیـران و اعضـای 
هیـات علمـی وزارت جهـاد كشـاورزی واقـع در اسـتان البـرز 
كار  بـه  آموختـگان  دانـش  گرایـش  معیـار  انحـراف  و  توزیـع 
بـردن  بـاال  بـرای  معـادل 0/3871 محاسـبه شـد.  كشـاورزی 
نمونـه   147 بـه  تعـداد  ایـن  پرسشـنامه،  بازگشـت  ضریـب 
افزایـش داده شـد. در نهایـت 137 پرسشـنامه تكمیل شـده و 

بـه محقـق رسـید.
 ابـزار تحقیـق، پرسشـنامه ای محقق سـاخته بـود كه محور 
اصلـی گویـه هـای آن از بررسـی هـای پیشـین و نیـز مصاحبـه 
بـا مدیـران اجرایـی بـه دسـت آمـد و روایـی آن بـا نظـر اعضای 
و  هیـات علمـی دانشـكده هـای كشـاورزی، دانشـگاه تهـران 
دسـت  بـه  بـرای  رسـید.  تأییـد  بـه  مـدرس  تربیـت  دانشـگاه 
پرسشـنامه  نسـخه   30 تعـداد  پرسشـنامه،  پایایـی  آوردن 
بـا  بـا محاسـبه تتـای ترتیبـی  بررسـی راهنمـا آزمـون شـد و 
پایایـی آن  یـا  اعتبـار  R معـادل 0/85  افـزار  نـرم  از  اسـتفاده 

تنگناها و چالش های اشتغال ...
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شماره 33، تابستان 94

مـورد تاییـد قـرار گرفـت. بـرای پـردازش داده های گـردآوری 
شـده از آزمـون نشـانه و تحلیـل عاملی با اسـتفاده از نـرم افزار 

اسـتفاده شـد.   SPSS

یافته ها 
بررسی جنس پاسخگویان نشان داد كه از میان پاسخگویان 
3/4 درصد زن  و96/6 درصد را مرد تشكیل داده اند. میانگین 
سنی پاسخگویان 42/05 سال است. از مجموع 137 پاسخگو، 
68 نفر در دسته مدیران و 42 نفر نیز در دسته اعضای هیأت 

علمی بوده و مابقی وضعیت خود را مشخص نكرده اند.
آموختـگان  دانـش  درصـد   60/3 مدیـران،   بخـش  در 
در  آنهـا  از  درصـد  و20/6  بودنـد  كشـاورزی  رشـته های 
رشـته های غیركشـاورزی ولـی مرتبـط بـا فعالیت هـای وزارت 
آب،  تأسیسـات  روسـتایی،  توسـعه  ماننـد  كشـاورزی  جهـاد 
مدیریـت دولتـی و  تعـاون  تحصیـل كرده انـد  و 19/1 درصـد 
دانـش آموختـگان رشـته های  غیر كشـاورزی  و غیرمرتبـط  بـا  

هسـتند. كشـاورزی  فعالیت هـای 
مربیـان  و  هیأت علمـی  اعضـای  از  بیشـتر  كـه  بخشـی  در 
مراكـز آمـوزش جهاد كشـاورزی بودنـد وضع از نظر رشـته های 
بـه  بـود.  متفـاوت  مدیـران  وضعیـت  بـا  اندكـی  تحصیلـی 
ترتیبی كـه در ایـن بخـش تنهـا 11/9 درصد از پاسـخگویان در 

رشـته های غیركشـاورزی و غیرمرتبـط تحصیـل  كرده اند كه در 
قیـاس بـا مدیـران اندكـی كمتـر بـوده، هـم چنیـن 9/5 درصـد 
نیـز در رشـته های غیركشـاورزی ولـی مرتبـط بـا فعالیت هـای 
وزارت جهـاد كشـاورزی مشـغول بودنـد كـه در قیـاس بـا 20/6 
درصـد مدیران بسـیار كمتر بـود و در نهایت در بخش سـایرین 
رشـته های  آموختـه  دانـش  پاسـخگویان  از  درصـد   78/6
كشـاورزی هسـتند كه در قیاس بـا 60/3 درصد مدیران بسـیار 

بود.  بیشـتر 
از 14 چالـش  كـه جـدول 1 نشـان می دهـد،  گونـه  همـان 
عبـارت  بـه  دارنـد،  ایسـتا  وضعیـت  چالـش   6 بررسـی  مـورد 
دیگـر وضعیـت ایـن چالش ها در شـرایط فعلی و آینـده تفاوت 

معنـی داری ندارنـد، ایـن چالـش هـا عبارتنـد از: 
زندگـی  از  كشـاورزی  آموختـگان  دانـش  شـناخت  نبـود   -

كشـاورزی
- نبود روحیه كارآفرینی نزد دانش آموختگان

- اعتمـاد بـه نفـس پاییـن دانـش آموختـگان در آغـاز به كار 
كشاورزی

- نبود عاقه  به حرفه كشاورزی در بین دانش آموختگان
- نداشتن  توانایی در انجام امور تخصصی

-  نبود تخصص گرایی نزد دانش آموختگان

میانگین 
وضعیت موجود

4/30
4/27
4/14
4/09
3/85
3/58
3/57
3/57
3/53
3/51
3/22
3/20
3/02
2/98

z

2/339
2/119
3/019
2/585
6/161
2/665
0/244
3/097
0/244
0/369
0/113
0/000
1/710
2/668

میانگین وضعیت 
آینده

4/01
4/41
4/31
3/86
3/24
3/67
3/51
3/28
3/50
3/45
3/19
3/22
2/91
3/31

p

0/019
0/034
0/003
0/01

0/000
0/008
0/807
0/002
0/807
0/712
0/910
1/000
0/087
0/008

پیش بینی 
وضعیت آینده

بحران
بحران
بهبود
بهبود
بحران
ایستا
بهبود
ایستا
ایستا
ایستا
ایستا
ایستا
بحران

جدول1- مقایسه وضع كنونی روند چالش های دانش آموختگان كشاورزی و آینده 

چالش

مدرك گرایی دانش آموختگان
جذب پایین دانش آموختگان كشـاورزی در سازمان های دولتی

مهاجرت دانش آموختگان روسـتایی به مناطق شهری
روحیه پشـت میز نشینی در میان دانش آموختگان

نبود شـناخت از رشـته های كشاورزی پیش از ورود به دانشگاه
اشـتغال دانش آموختگان در مشاغل غیرمرتبط

نبود شـناخت دانش آموختگان كشاورزی از زندگی كشاورزی
نبود روحیه خود اشـتغالی نزد دانش آموختگان

نبـود روحیه كارآفرینی نزد دانش آموختگان
اعتماد به نفس پایین دانش آموختگان در آغاز به كار كشـاورزی

نبود عاقه  به حرفه كشـاورزی در بین دانش آموختگان
نداشـتن  توانایی در انجام امور تخصصی

نبـود تخصص گرایی نزد دانش آموختگان
نداشـتن گرایش دانش آموختگان به انجام كارهای كشاورزی



فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 78

بررسـی رونـد چالـش هـای دانـش آموختـگان كشـاورزی 
كـه چهـار  آینـده هـم چنیـن نشـان داد  و  در شـرایط كنونـی 
چالـش مـورد بررسـی در آینـده رونـد بهبـود دارند، بـه عبارت 
بهتـر پیـش بینـی شـده اسـت این چالـش هـا در آینده نسـبت 
بـه وضعیـت كنونـی میانگیـن كمتـری خواهنـد داشـت، ایـن 

چالـش هـا عبارتنـد از:
- مدرك گرایی دانش آموختگان

- روحیه پشت میز نشینی در میان دانش آموختگان
به  ورود  از  پیش  كشاورزی  رشته های  از  شناخت  نبود   -

دانشگاه

- نبود روحیه خود اشتغالی نزد دانش آموختگان
تنگناهـا و چالـش هـای مهـم مـورد بررسـی كه پیـش بینی 
وضعیـت بحرانـی بـرای آن ها نشـان از بدتر شـدن وضعیت آن 

هـا در آینـده دارد، عبارتند از:
- جذب پایین دانش آموختگان كشـاورزی در سـازمان های 

دولتی
- مهاجرت دانش آموختگان روستایی به مناطق شهری

- اشتغال دانش آموختگان در مشاغل غیرمرتبط
كارهـای  انجـام  بـه  آموختـگان  دانـش  گرایـش  نداشـتن   -

كشـاورزی

حالت چالش

بحران

انحراف 
معیار

1.04
0.88
0.91
0.98
0.76
0.87
1.12
1.19

میانگین

0.29
0.23
0.62
0.30
0.13
0.17
0.12
0.33

ضریب 
تغییرپذیری

3.64
3.92
1.47
3.25
5.71
5.27
9.36
3.63

اولویت

3
4
1
2
3
2
4
1

جدول2- اولویت بندی چالش های اشتغال دانش آموختگان در حالت بهبود

چالش

مدرك گرایی دانش آموختگان
روحیه پشـت میز نشینی در میان دانش آموختگان

نبود شـناخت از رشـته های كشاورزی پیش از ورود به دانشگاه
نبود روحیه خود اشـتغالی نزد دانش آموختگان

جذب پایین دانش آموختگان كشـاورزی در سازمان های دولتی
مهاجرت دانش آموختگان روسـتایی به مناطق شهری

اشـتغال دانش آموختگان در مشاغل غیرمرتبط
نداشـتن گرایش دانش آموختگان به انجام كارهای كشاورزی

اولویـت بنـدی چالـش هـا در حالـت بهبـود نشـان داد كـه 
بـه  ورود  از  پیـش  كشـاورزی  رشـته های  از  شـناخت  نبـود 
در  نشـینی  پشـت میز  روحیـه  و  وضعیـت  بهتریـن  دانشـگاه 
میـان دانش آموختـگان نیز بدتریـن وضعیـت را دارد. اولویت 
بنـدی چالـش ها در وضعیت بحران نیز نشـان داد كه نداشـتن 
در  كشـاورزی  كارهـای  انجـام  بـه  آموختـگان  دانـش  گرایـش 
بدتریـن وضعیـت قـرار دارد و  اشـتغال دانـش آموختـگان در 
مشـاغل غیرمرتبـط نیـز وضعیـت بهتـری را نشـان مـی دهـد.  
به منظور كاهش ساخت عامل ها در تحقیق و تعیین سهم 
تحلیل  از  مربوط،  متغیرهای  واریانس  تبیین  در  عامل   هر 
عامل اكتشافی استفاده شد. محاسبه های انجام شده نشان 
مناسب  عاملی  تحلیل  برای  ها  داده  درونی  انسجام  كه  داد 
 P سطح0/000=  در  نیز  بارتلت  آماره  و   )KMO=0/769(بود
برای  تحقیق  این  در   .)324/242  = )بارتلت  بود  دار  معنی 
روش  و  اصلی  مولفه های  تحلیل  روش  از  ها  عامل  استخراج 
متعامد استفاده شد. با توجه به ماک كیسر، چهار عامل دارای 

مقدار ویژه باالتر از یک استخراج شدند. پس از چرخش عاملی 
به روش واریماكس، چالش های اشتغال دانش آموختگان در 

چهار عامل دسته بندی شدند )جدول3(. 

با توجه به مقدار ویژه ی عامل های استخراج شده، عامل 
گرایش منفی به انجام كار خصوصی با مقدار ویژه ی 23/254 
اشتغال  های  چالش  كل  واریانس  تبیین  در  سهم  بیشترین 
دانش آموختگان را دارا است و پس از آن، عامل نبود گزینش 

مقدار 
ویژه

3/351
1/890
1/611
1/324

درصد واریانس 
تجمعی

23/254
41/408
56/794
69/841

درصد واریانس 
تبیین شده

23/254
18/154
15/386
12/354

ــدول 3- خاصــه تحلیــل عاملــی چالــش هــای دانــش  ج
ــاورزی ــگان كش آموخت

عامل

اول
دوم
سوم

چهارم

تنگناها و چالش های اشتغال ...



79فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

شماره 33، تابستان 94

بار منفی جامعه در  با مقدار ویژه ی 18/154، عامل  عقایی 
و   15/386 ی  ویژه  مقدار  با  اجتماعی  موقعیت های  تعیین 
ی  ویژه  مقدار  با  آموختگان  دانش  جذب  های  چالش  عامل 

 69/84 شده  یاد  های  عامل  مجموع  در  دارند.  قرار   12/354
درصد از واریانس یا تغییرپذیری متغیرها را تبیین می كنند 

)جدول 3(.

نام عامل

گرایـش منفی به انجام كار خصوصی

نبود گزینش عقایی

بار منفـی جامعه در تعیین موقعیت های 
اجتماعی

چالـش های جذب دانش اموختگان

بار عاملی

./735

./733

./699

./751

./727

./630

./613

./774

./676

./588

./813

./594

جدول4- چرخش عاملی چالش های اشتغال دانش آموختگان كشاورزی

متغیر

نبود روحیه خود اشتغالی
نبود روحیه كارآفرینی 

نبود اعتماد به نفس در آغاز به كار كشـاورزی
نداشـتن شـناخت كافی از رشته های كشاورزی پیش از ورود به دانشگاه  

نداشـتن آشنایی با زندگی روستایی و كشاورزی
نداشـتن عاقه  به حرفه كشاورزی

كمبودتخصص گرایی
مدرك گرایی 

پشت میزنشینی روحیه 
مهاجرت دانش اموختگان روسـتایی به شهر

اشـتغال دانش اموختگان در مشاغل غیر مرتبط 
جذب پایین دانش اموختگان كشـاورزی در سازمان های دولتی

برپایـه مقـدار ویـژه چهـار عامـل بـا مقـدار ویـژه بزرگتـر از 
یـک اسـتخراج شـدند كه بـه ترتیـب گـزارش بیشـینه واریانس 
بـا توجـه بـه طبیعـت هـر یـک از عامـل هـا و  مرتـب شـدند. 
ماهیـت چالـش هـای اشـتغال دانـش آموختـگان، ایـن عامـل 
هـا به نـام: عامل گرایـش منفی بـه انجام كار خصوصـی، عامل 
تعییـن  در  منفـی جامعـه  بـار  عامـل  گزینـش عقایـی،  نبـود 
موقعیت هـای اجتماعـی و عامـل چالـش هـای جـذب دانـش 

نامگـذاری شـدند )جـدول4(. آموختـگان 

بحث و نتیجه گیری
در سـال هـای اخیـر، بـا افزایـش شـمار دانـش آموختـگان 
كشـاورزی، اشـتغال آنـان بـا چالـش های جـدی روبه رو شـده 
ایـن  آموختـگان  دانـش  از  بسـیاری  بـه همیـن دلیـل  اسـت. 
رشـته هـا به كارهـای غیـر مرتبط با رشـته تحصیلـی خود پس 
از پایـان تحصیـل مـی پردازنـد كـه باعـث هدررفـت منابـع و 
سـرمایه گـذاری هـای انجام شـده روی آنان می شـود. گرایش 
منفـی بـه كار خصوصـی و نداشـتن روحیـه كارافرینـی از مهـم 
تریـن مشـكل دانـش آموختـگان كشـاورزی اسـت كه بـا نتایج 
تحقیـق زمانـی و الری)1383( همخوانـی دارد. آمارهـای بـه 
دسـت آمـده از تحقیـق بنـی عامریـان و همـكاران)1390( نیـز 
ایـن عامـل هـا را تایید مـی كنند. نبـود گزینش عقایی رشـته 

كشـاورزی دومیـن عامـل موثـر بـر اشـتغال دانـش آموختـگان 
و  زمانـی  و  كانـن)2005(  هـای  بررسـی  نتیجـه  بـا  كـه  اسـت 
جامعـه  منفـی  بـار  نهایـت  در  راستاسـت.  هـم  الری)1383( 
جـذب  هـای  نارسـایی  و  اجتماعـی  موقعیت هـای  تعییـن  در 
دانـش آموختـگان از جملـه عامـل هـای هسـتند كه بـه عنوان 
موانعـی بـر سـر راه اشـتغال دانـش آموختـگان قـرار دارنـد كـه 
بـه ترتیـب با بررسـی هـای برآبـادی و همـكاران)1388( و بنی 

عامریـان)1390( همخوانـی دارنـد. 
دیگـر نتایـج تحقیـق گویای آنسـت كه نارسـایی هایی چون 
سـازمان های  در  كشـاورزی  دانش آموختـگان  پاییـن  جـذب 
مناطـق  بـه  روسـتایی  آموختـگان  دانـش  مهاجـرت  دولتـی، 
آموختـگان در مشـاغل غیرمرتبـط  دانـش  واشـتغال  شـهری 
از بحـران هـای پیـش روی نظـام آمـوزش كشـاورزی دربخـش 
اشـتغال اسـت. بـه عبارتـی روشـن تـر وضعیـت ایـن نارسـایی 
هـا روز بـه روز در حـال وخیـم تـر شـدن بـوده كـه الزم اسـت 
تدابیـری در راسـتای رفـع ایـن بحـران هـا اندیشـیده شـود. 
خوشـبختانه رونـد چالـش هایـی چـون مـدرك گرایـی دانـش 
نبـود  آنـان،  میـان  در  پشت میزنشـینی  روحیـه  اموختـگان، 
بـه  ورود  از  پیـش  كشـاورزی  رشـته های  از  كافـی  شـناخت 
دانشـگاه و نبـود روحیـه خود اشـتغالی نـزد دانـش آموختگان 
رو بـه بهبـود اسـت هرچند برای رسـیدن به موقعیتـی مطلوب 
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و آرمانـی نیـاز بـه تـاش و توجـه بیشـتری از سـوی مسـووالن 
نظـام دارد. در نهایـت نبـود گرایـش در دانـش آموختـگان بـه 
انجـام كارهـا و امـور مربـوط بـه كشـاورزی چالشـی اسـت كـه 
نظـام آمـوزش عالـی بـا آن روبـه رو بـوده وكـم توجهـی بـه آن 
وارد  ایـن عرصـه  بـه  بیشـتر  را  اسـت غیرمتخصصـان  ممكـن 
كنـد. هـم چنـان كـه متاسـفانه در همیـن تحقیـق آمـده اسـت 
غیركشـاورزی  تخصـص  پاسـخگویان  از  درصـد   40 حـدود 
دارنـد. برپایـه نتایـج تحقیـق پیشـنهادهای جداگانـه ای برای 

رفـع هركـدام از چالـش هـا ارایـه مـی گـردد: 
الف- چالش گرایش منفی به انجام كار خصوصی

افزایـش روحیـه كارآفرینـی در دانـش  - تـاش در جهـت 
دانشـگاهی آموختـگان 

- ترغیـب دانشـجویان و دانـش آموختـگان بـه عضویـت و 
همـكاری با شـركت هـای دانـش بنیـان و خدمات مشـاوره ای 

فنـی و مهندسـی كشـاورزی
- چنـد مرحلـه ای كـردن و پربـار كـردن دوره كارآمـوزی تـا 
رسـیدن دانـش آموختـگان بـه سـطحی از مهـارت هـای الزم 

بـرای راه انـدازی كسـب و كار
بهبـود  بـرای  الزم  تسـهیات  و  شـرایط  گرفتـن  نظـر  در   -
وضعیـت شـغلی دانـش آموختگان كشـاورزی از طریـق تقویت 
فعالیـت هـای كارآفرینی، فعالیت های خوداشـتغالی، فعالیت 

هـای مشـاركتی و آمـوزش هـا و مهـارت  هـای عملی 
- بهبـود وضعیت اشـتغال بـا برقراری ارتبـاط تنگاتنگ بین 
انجمـن هـا و تشـكل هـای دانشـجویی و شـركت هـای دانـش 

بنیـان فعال در بـازاركار
- اجـرای دوره هـای علمی-كاربـردی و اختصاص واحدهای 

عملی بیشـتر بـه جای واحدهـای نظری
- حمایت از پژوهش های دانشجویی با تجاری سازی آنها

- برقراری تناسب میان نیاز بازار كار و شمار پذیرفته شدگان 
دانشگاهی 

- ایجـاد فرصـت های شـغلی جدیـد مرتبط با كشـاورزی در 
بخـش هـای غیردولتـی اعـم از خصوصـی، تعاونـی و سـازمان 

غیردولتی هـای 
- واگذار كردن اراضی كشاورزی به دانش آموختگان جوان

كردن  اقتصادی  جهت  در  تحقیقاتی  تاش های   -
فعالیت های كشاورزی

ب- چالش عدم انتخاب عقایی رشته های كشاورزی
و  ورودی  آزمون هـای  برگـزاری  در  تمهیداتـی  اعمـال   -
جـذب دانشـجویان بـا توجـه بـا عاقه منـدی آنـان بـه رشـته 

كشـاورزی هـای 
بـه  جـذب  ی  سـهمیه  از  زیـادی  درصـد  اختصـاص   -

ن گا د ا ز ز ر و كشـا
موجـود  هـای  نارسـایی  بـه  دانشـگاه ها  بیشـتر  ی  تكیـه   -

كشـوری درنهایـت  و  منطقـه ای  محلـی، 
رشـته های  شـغلی  آینـده  از  روشـنی  تصویـر  ی  ارایـه   -

كشـاورزی
آموختـگان  دانـش  شـغلی  نیـاز  از  تحلیـل  و  تجزیـه   -

ی ز ر و كشـا
- بازدیـد دانشـجویان كشـاورزی از روسـتاها در بـدو ورود 
زندگـی  تنگناهـای  و  نیازهـا  بـا  آنـان  آشـنایی  و  دانشـگاه  بـه 

روسـتایی
موقعیت هـای  تعییـن  در  جامعـه  منفـی  بـار  چالـش  ج- 

عـی جتما ا
- ارزش گـذاری مثبت برای رشـته های كشـاورزی در سـطح 

معه جا
- راهنمایـی و مشـاوره مناسـب و بـه كارگیـری روش هـای 
فعالیـت  در  دانشـجویان  دادن  مشـاركت  جملـه  از  انگیزشـی 
بـه  تحصیـل  دوران  در  پژوهشـی  و  آموزشـی  مختلـف  هـای 
و عاقمنـد  دانشـجویان كشـاورزی  انگیـزه در  ایجـاد  منظـور 

كـردن آنـان 
مهندسـی  نظـام  سـازمان  بـرای  قانونـی  جایـگاه  ایجـاد   -

طبیعـی منابـع  و  كشـاورزی 
- سیاسـت گذاری مناسـب و سـرمایه گذاری جدی دولت در 

كشاورزی بخش 
د- چالش جذب دانش آموختگان

- بـه كارگیـری نیـروی متخصـص و نخبـه علمـی كشـاورزی 
در مراكـز دولتـی

- اجـرای پروژه هـای پژوهشـی مشـترك میـان وزارت جهاد 
كشـاورزی و دانشـگاه بـه منظور شناسـایی نیروهای متخصص
و  عالـی  آمـوزش  نهادهـای  میـان  قـوی  ارتبـاط  ایجـاد   -

تحقیـق و  ترویـج  هـای  سـازمان 

تنگناها و چالش های اشتغال ...
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Abstract
The aim of this study was to investigate the employment problems of agricultural graduates and foresee 

trends in the future. A survey research methodology was conducted in this research. The Research instru-
ment (questionnaire). face validity was confirmed by a panel of Tarbiat Modarres and Tehran Universities 
agricultural extension and education experts and its reliability was calculated (θ=0.85) using ordinal theta. 
The target population included administrators and faculty members at the research and educational insti-
tutions of Jehad-Keshavarzi in Tehran Province (N=327) from them 147 members were selected by using 
random sampling method. The results indicate that Executive Administrators were summarized agriculture 
graduates problems in four factors: Negative attitude to do private jobs, non- rational choice of major, 
negative social status and graduates employment problems. These four factors explained 69% of variables 
variance factors and present problems. Results showed that some of these problems, according to the new 
educational and agricultural policies, have decreasing trend and at the same time improvement is expected 
in resolving them by respondents such as in credentiality and desk mindset of graduates, lack of knowl-
edge of agricultural fields before entering the university and the lack of self-employment intention among 
the graduates. The results showed that crises of agricultural education system in the future includes; low 
employment opportunity for agricultural graduates in public organizations, migration of rural graduates to 
urban areas, employment of graduates in unrelated jobs The wandering challenge however, is the unwill-
ingness of agricultural to getting involved in graduates agriculture. 

 
Index Terms: Agricultural education system, educational challenge, agricultural executive administra-

tor, graduates employment
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