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 قدمهم
رش و نگ زهیاز منظر پژوهشگران مختلف داشتن انگ

ور و کار کردن به ط گرانیکار کردن با د ییتوانا، مثبت
مؤثر در کسب شغل های عامل ترین، مهممستقل

 باشدمی یکشاورزهای دانش آموختگان رشته
 یعالقمند، نیچن هم(. 200۱، 1و همکاران نسونیراب)

 ییکارا تواندمی ییروستاهای به اشتغال در منطقه
را  یکشاورزهای دانش آموختگان رشته یاتیعمل
 شدارا به دنبال داشته ب یکاریداده و کاهش ب شیافزا

در دانشجویان عالقه (. 1۹۲1، یو قاسم ییتبرا)
فرد  یبرا تیفعال کیکه  شودمی جادیا یهنگام

راتر ف یزیعالقه چ، گریبه عبارت د. شود یمعنادار تلق
 یردف یآمادگ یاست و نوع یدرون هزیسلسله انگ کیاز 
 مشخص استهای تیو فعالها به هدف یابیدست یبرا
است که  عىیطب، نیبنابرا(. 1۹۲0، یعتیو شر یقمران)

نوع و مکان شغل ، با توجه به عالقه زین انیدانشجو
 یکشاورز انیدانشجو. را انتخاب کنند شیخو ندهیآ
ه به با توج دیاشتغال در روستاها با تیماه لیدل هب زین

و اشتغال در  یعالقه خود نسبت به کار کشاورز
 یکشاورزانتخاب رشته  اقدام به ییروستاهای منطقه

با وجود نقش ، اما. کنند دانشگاه یدر آزمون ورود
 هایآموختگان رشته که عالقه در اشتغال دانش یمهم

های آموختگان رشته نشهمواره دا، دارد یکشاورز
ا ب ییروستاهای به لحاظ اشتغال در منطقه یکشاورز
 . روبه رو هستند یمشکالت
 انینگرش دانشجو (،1۹۲1) یو قاسم ییتبرا
 یرا بررس ییروستاهای به اشتغال در منطقه یکشاورز
تر بیش نشان داد که قیتحقهای افتهی. کردند

عالقه مند به کار در  یمورد بررس انیدانشجو
، تیجنس یرهایمتغ نیب. بودند ییروستاهای منطقه

، محل سکونت، سال ورود به دانشگاه، یلیرشته تحص
 از انتخاب تیرضا زانیم، سکونت در روستا نهیشیپ

 یانتخاب رشته کشاورز تیاولو، یرشته کشاورز
ا ب یلیو مقطع تحص یکنکور سراسر یدرآزمون ورود

رابطه  ییروستاهای به اشتغال در منطقه یعالقمند
 و همکاران یموحد. وجود داشتداری معنی مثبت

ه نسبت به رشت انیدانشجو شیگرا یبا بررس (،1۹۲0)
عالقه  زانیکه م ددنیرس جهینت نیبه ا یکشاورز

به  از ورود شیپ ینسبت به رشته کشاورز انیدانشجو
عالقه  زانیم نیا یول، رشته در حد متوسط بود نیا

از . است افتهی شیافزا ادیپس از ورود به رشته تا حد ز
 یمورد بررس انیمحل سکونت دانشجو نیب گرید یسو

آنان نسبت به  شیگرا زانیمو ( روستا ایشهر )
. مشاهده شدداری معنی رابطه مثبت یکشاورز

 شیگرا یبه بررس (،1۹۲۱) و همکاران یصبور
دانشگاه آزاد گرمسار به  یکشاورزی رشته انیدانشجو

 یبستگهم لیبا روش تحل ییروستاهای کار در منطقه
الب مط یمحتوا نیگرفتند که ب جهینت یونیو رگرس

 دولت ازهای تیحما زانیم، انشگاهارائه شده در د
با  یعالقه به کار عمل زانیو م ییروستاهای منطقه

های کار در منطقهی نهیدر زم انیدانشجو شیگرا
. وجود داردداری معنی مثبت وی رابطه ییروستا
نگرش  یبا بررس (،1۹۲۲) و همکاران یاکبر

به  نسبت نایس یدانشگاه بوعل یکشاورز انیدانشجو
 نیه اب ونیرگرس لیبا تحل یکشاورز نهیزم دراشتغال 

به مشاغل مرتبط با  یعالقمند دند؛یرس جهینت
 ،دانشجو یتخصصهای یتوانمند، یکشاورزهای رشته

 یشغلهای فرصت، یکار یارتباط دانشگاه با مرکزها
، لیسطح دانش دوران تحص یمند تیرضا، موجود

و  التیتسه، اشتغال نهیدولت در زمهای استیس
در اشتغال دانش نقش را ترین شیموجود ب مکاناتا

 . دارد یآموختگان کشاورز
با عنوان  یپژوهش (،1۹۳۹) و همکاران یسلطان

به  المیا ییجوانان روستا شیمؤثر بر گراهای عامل
جام ان ونیرگرس لیبا تحل یاشتغال در بخش کشاورز

به  ییجوانان روستا یکل شینشان داد گرا جینتا. دادند
. در حد متوسط قرار دارد یاشتغال در بخش کشاورز

های نهیآنان به زم یآگاه زانیم یرهایمتغ، نیچن هم
درآمد خانواده از  زانیم، یاشتغال در بخش کشاورز

دولت های تیحما زانیم، یمحصوالت کشاورز دیتول
، یدر بخش کشاورز ییاز اشتغال جوانان روستا

ه ب ییجوانان روستا شیمؤثر بر گراهای عامل ترینمهم
 و یمحمد. شناخته شدند یاشتغال در بخش کشاورز

مؤثر بر نوع های عامل لیبه تحل (،1۹۳۱) یروحان
ا ب یکاربرد-یعلم یاشتغال دانش آموختگان کشاورز

نشان داد  جینتا. چندگانه پرداختند تیمدل پروب
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در انتخاب رشته  یعالقمند زانیم، تیجنس یرهایمتغ
از  یبایارز، یلیحصاز رشته ت تیرضا زانیم، یلیتحص

ای هحرفهای مهارت زانیاشتغال و م یرو هینقش سرما
اثر  یرهایمتغ ترینمهم، لیدر زمان تحص یو آموزش

 . است یگذار بر نوع اشتغال دانش آموختگان کشاورز
در مورد  (،1۹۳۱) بادسار و همکاران قیتحق جینتا 
 انیدانشجو شیبر گراای نهیو زم یفردهای عامل تأثیر

های دانشگاه زنجان به اشتغال در منطقه یکشاورز
 ،جنسای نهیزم یرهایمتغ نیب، نشان داد ییروستا

 نهیشیو پ یدرآمد خانوادگ، کار در روستا نهیشیپ، سن
ش به اشتغال در روستا رابطه یسکونت در روستا با گرا

 یمیکر قیتحق جهینت. وجود داردداری معنی مثبت و
خدمت دانش  زهیانگ نهیدر زم (،1۹۳۱) یو زمان

خدمت در  یبرا رازیدانشگاه ش یآموختگان کشاورز
 صورت مردان به، نشان داد ییروستاهای منطقه
خدمت در  یبراتر بیش زهیانگ یداراداری معنی

 . هستند ییتاروسهای منطقه
نقش  یدر بررس (،1۹۳0) و همکاران ییرضا

به  شیبر گرا یطیو مح یفردهای عامل یانجیم
، تندافیدانشگاه زنجان در یکشاورز انیاشتغال دانشجو

 یدرآمد خانوادگ، کار در روستا نهیشیپ یرهایمتغ نیب
به اشتغال در روستا  شیگرا ریو محل سکونت با متغ

 و همکاران یبهجوئ. وجود داردداری معنی رابطه
 انیدانشجو یمند مؤثر بر عالقههای عامل (،1۹۳0)

های به اشتغال در منطقه زیردانشگاه تب یکشاورز
نشان  جینتا. کردند یبررس یعامل لیرا با تحل ییروستا

کار و ی ژهیچون؛ پرداخت اعتبارات وهایی داد عامل
شدن دانش  میسه، سکونت در روستاها توسط دولت

 کشاورزان بهی افتهی شیآموختگان در درآمد افزا
، روستا از شهری فاصله زانیم، یصورت درصد

و ای مشاوره، یخدمات فنهای با شرکت یهمکار
 یکاری نهیشیو لزوم به دست آوردن پ یجیترو

 ترینمهم، یدولتهای استخدام یبرا ییروستا
به اشتغال در  انیدانشجو یمؤثر در عالقمندهای عامل

و  یوبعقی قیتحق جینتا. باشدمی ییروستاهای منطقه
احساس  رینشان داد سه متغ (،1۹۳0) همکاران
 ینیبه روستانش شیسن و گرا، در روستا یارزشمند

به  ییجوانان روستا شینقش مثبت در احتمال گرا

و  یدیجمش. داشتند یاشتغال در بخش کشاورز
مؤثر بر نگرش های عامل (،1۹۳۱) همکاران
ت به نسب یلیمحقق اردب شگاهدان یکشاورز انیدانشجو

های معادلهرا با روش  ییروستاهای اشتغال در منطقه
 انینشان داد دانشجو جینتا. کردند یبررس یساختار

تا ساکن روس انیپسر نسبت به گروه دختران و دانشجو
تری ساکن شهر از نگرش مثبت انینسبت به دانشجو

کل  رد. دارند ییروستاهای نسبت به اشتغال در منطقه
نگرش مثبت نسبت به اشتغال  انیدرصد از دانشجو 11

 جهینتچنین . همداشتند ییروستاهای در منطقه
نشان داد که سه  یساختارهای معادلهسازی مدل

های عامل، نانهیکارآفر یفردهای یژگیعامل و
دولت  یتیحماهای استیو س یو اقتصاد یاجتماع
 راتییتغ ازدرصد  ۲0 میصورت مستق بهاند توانسته

 نییوابسته نگرش به اشتغال در روستاها را تب ریمتغ
 . کنند

، اشتغال یبا بررس (،200۱) 2آردل و همکاران مک
ه ک دندیرس جهینت نیبه ا یو اجتماع یانسان هیسرما

 ،اعتماد به نفس، ییخود اتکا یرهایمتغ یبرخ نیب
، یاجتماع تیحما زانیم، نسبت به شغل یآگاه زانیم

تالش در  زانیم، یاجتماعسازی از شبکه تیحما
در بازار کار  غلبا احراز ش هیو داشتن سرما یابیکار

جود و یرابطه مثبت یتوسط دانش آموختگان دانشگاه
نگرش جوانان  یبا بررس (،200۳) ۹یفیو ا هویاو. دارد

 هیجریمنطقه جنوب ن یتوسعه کشاورزهای به برنامه
عه نسبت به توس یداشتند که جوانان نگرش منف انیب

بخش  یاساس ییربناهایدارند و نبود ز یکشاورز
مبود ک، یکشاورز شرفتهیپ زاتیتجه دکمبو، یشاورزک

و  یاعتبار التینبود تسه، یو نظام اجاره دار نیزم
 نییو پا ییدر جوانان روستا زهینبود انگ، یکاف ارانهی

های بازدارنده ترینمهماز  یبودن درآمد بخش کشاورز
 .هستند یجوانان به اشتغال بخش کشاورز شیگرا
ان داشت که یخود ب قیتحق جیدر نتا (،2012) ۱تیوا

 یجوانان نسبت به اشتغال در بخش کشاورز
ه ب یینداشتن جوانان روستا یو دسترساند عالقهبی
 شیگراهای از بازدارنده یکیرا  یکشاورزهای نیزم

عنوان کرده  یجوانان به اشتغال در بخش کشاورز
 . است
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های نهیزم یبا بررس (،201۹) 1و سکومد آدبو
 یکشاورز انیدانشجو نیدر ب یکشاورزانتخاب شغل 

ر تبیش که دندیرس جهینت نیبه ا جربهیکشور ن
 رندیگنمی در نظر یرا شغل اصل یکشاورز، انیپاسخگو

 با سهیدر مقا یشغل فرع کیعنوان  بلکه آن را به
 و همکاران انیفیظر. رندیگیدر نظر م گریدهای حرفه

بت نس یکشاورز انینگرش دانشجو یابیبا ارز (،201۱)
 نددیرس جهینت نیبه ا ییروستاهای طیبه کار در مح

 به کارکردن یعالقه متوسط یکشاورز انیکه دانشجو
عالقه در  نیا زانیدارند و م ییروستاهای در منطقه

 . استتر بیش که ساکن روستا هستند یافراد
جوانان  یبا بررس (،2010) 0و همکاران کوایبدنار

 یدر روستاها یکشاورزهای در رشته لکردهیتحص
و  قیوتش نهیکه نبود زم دندیرس جهینت نیبه ا هیروس
 یکارها یبرا نیوالد یالزم از سوهای تیحما

 یکار کشاورز یبرا یکاف نینداشتن زم، یکشاورز
 یرزکشاو رجوانان به اشتغال در کا زهیسبب کاهش انگ

 . شدمی روستا طیدر مح
کز مرا نیارتباط ب یبرقرار ؛کار سه راه پژوهشگران
، یبا مراکز کسب و کار کشاورز یآموزش کشاورز

 کسب و اندازیراه یبرا یبه اعتبارات کاف یدسترس
بهبود  و یکشاورز نیزم دیو خر یکشاورز یکارها

جوانان  یماندگار یدر روستا را برا یزندگ طیشرا
در روستاها  یورزکشاهای رشته آموخته دانش

با عنوان  یدر پژوهش (،2010) ۱ادآویاند. داده شنهادیپ
 نیبه ا ینسبت به کار کشاورز انینگرش دانشجو

 یشغل نگرش انیدرصد پاسخگو ۳۱که  دیرس جهینت
درصد  2۱داشتند و  ینسبت به اشتغال کشاورز یخنث

نگرش  یدرصد دارا 12و تنها  ینگرش منف یدارا زین
 یدادن نگرش منف رییشان تغیا. مثبت بودند

ه را الزم دانست ینسبت به اشتغال کشاورز انیدانشجو
 یباور است که دانش آموختگان کشاورز نیو بر ا

ش بخ وریبهرهدر  رییتغ یعنصرها براترین ستهیشا
 . باشندمی یکشاورز

با  یقیدر تحق (،2010) ۲و همکاران یاولورونفم
 ینسبت به کشاورز یکشاورز دینگرش اسات یبررس

، دندیرس جهینت نیبه ا هیجریمنطقه شمال ن
 و نامناسب یمنف یاغلب نگرش یمتخصصان کشاورز

الس داگ. عنوان اشتغال داشتند به ینسبت به کشاورز
نگرش جوانان نسبت  یبا بررس (،201۱) ۳و همکاران

ن جواناتر بیش اگرچه، گرفتند جهینت یکشاورز به
 طیو مح ینسبت به اشتغال در کشاورز ینگرش منف

 یاقتصاد-یاجتماعهای یژگیو اما، داشتند ییروستا
 ،یتجربه کار کشاورز، تیازجمله جنس انیپاسخگو

 ییرهایشغل خانواده و منبع درآمد متغ، نیزم تیمالک
 . اردد تأثیرآنان  رشبر نگداری معنی هستند که به طور

و  نایدغدغه دانشجوترین بزرگ که نیتوجه به ا با
دولت  زیو ن یکشاورزهای آموختگان رشته دانش

 از این رو، است یشغلهای فرصت شیمردان کشور افزا
اشتغال  جادیجهت ا یعمل یبردن به راهکارها یپ

بر آن شد تا  یسع قیتحق نیدر ا. دارد تیاهم اریبس
های رشته انیدانشجو یعالقمند نهیزم یبا بررس
 ،ییروستاهای اشتغال در منطقه نهیدر زم یکشاورز

 انیدانشجو یشغل ندهید آبهبو یبرا یعمل یراهکارها
 . شود هیو ارا ییشناسا یکشاورزهای رشته

 شناسیروش
و از نظر  یاز لحاظ هدف کاربرد قیتحق نیا

 یدانیمهای یبررس هدر حوزها، داده یگردآوری هویش
 یارتباط -علیو از نوع  یکمّ قیتحق دیدمان. استقرار 
 . است

از  تن 12۲۱پژوهش را  نیا یآماری جامعه
با  یکشاورز تحصیلیهای مقطعی همه انیدانشجو

دانشگاه  یمختلف در دانشکده کشاورزهای شیگرا
برآورد حجم نمونه از فرمول  یبرا. دادند لیتشک یراز

 ریصورت ز بهفرمول کوکران کوکران استفاده شد 
 است:

 
N :یحجم کل جامعه آمار ،n حجم نمونه مورد :

، در سطح احتمال مورد نظر ودنتیاست t: مقدار t، ازین
d2، جامعه( پارامتر) در برآورد فراسنجه بی: تقرS :

 . جامعه انسیوار
صفت مورد  انسیمنظور مشخص کردن وار به

 یرابچنین هم مطلوب و یدقت احتمال نییتع، یابیارز
نفر از جامعة  ۹0تعداد  نامهپرسش ییایسنجش پا

 شیانتخاب و پ یصورت تصادف به قیمورد تحق یآمار
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فرمول  قیاز طر ازیمورنی حجم نمونه. آزمون شدند
 صورت بهنفر برآورد شد که  11۱کوکران به تعداد 

 . انتخاب شدند یکامال تصادف
 یتتا بیاز ضر زین نامهپرسش ییایسنجش پا یبرا

 زین نامهپرسش ییروا(. Ө=۲۲/0) استفاده شد یبیترت
در  یو آموزش کشاورز جیتوسط استادان ترو

. شد دییتأ یراز نشگاهدا یکشاورزی دانشکده
به اشتغال در روستا با استفاده  انیدانشجو یعالقمند

 یلیخ( یسطح 1 کرتیل فیدر قالب ط هیگو ۱0از 
( 1= ادیز یلیو خ ۱= ادیز، ۹=متوسط ، 2=کم ، 1=کم 
 افزارنرمبا استفاده از ها داده پردازش. شد یابیارز

SPSS انیدانشجوهای یژگیو فیصتو یبرا. انجام شد 
 یسبن یو درصد فراوان یفراوان، نیانگیاز م یمورد بررس

های عاملبندی رتبه یبرا، نیچن هم. استفاده شد
به اشتغال در  یکشاورز انیدانشجو یعالقمند

در  .استفاده شد رییتغ بیاز ضر ییروستاهای منطقه
کاهش تعداد ها، متناسب عاملبندی دسته یآغاز برا

سهم  نییکمتر و تعهای به عامل قیتحق یرهایتغم
انجام  یاکتشاف یعامل لیتحل، رهایاز متغ کیهر  تأثیر
از در آغ دیبا یاکتشاف یعامل لیتحل یاجرا یبرا. شد

با  قیتحق نیدر ا. مطمئن شدها از مناسب بودن داده
موضوع  نیو آزمون بارتلت ا KMOمحاسبه مقدار 

 یعامل لیآن تحلداری معنی شد و با توجه به یبررس
 ماکسیاز روش وارچنین . همصورت گرفت یاکتشاف

 . استفاده شد یچرخش عامل یبرا

 هاافتهی
 انیدرصد از پاسخگو ۹/11، 1جدول  بنابر
مرد  انیدرصد آنان دانشجو ۱/۱۱زن و  انیدانشجو

سال قرار داشتند  ۱۲و  1۲ یکه در محدوده سن، بودند
 تیاز نظر وضع. سال بود ۳0/2۹ها آن سن نیانگیو م

درصد  1/۲1 یمورد بررس انیدانشجو نیتاهل در ب
مقطع چنین . همدرصد متأهل هستند ۳/1۱مجرد و 

 و یکارشناس یمورد بررس انیدانشجو 1/۱1 یلیتحص
 گرایش. باشدمی یو دکتر ارشدکارشناسی هیبق

عبارت  بیبه ترت قینمونة تحق یاعضاتر بیش یلیتحص
علوم و (، درصد 2/20) کیژنت دیتول یبودند از: مهندس

و آموزش  جیترو(، درصد ۱/1۲) خاک یمهندس

( درصد ۱/11) یاهپزشکیگ(، درصد ۹/12) یکشاورز
 داتیتول یمهندسی آن مربوط به رشته نیو کمتر

بنابر اطالعات به . است 0/2 یبا درصد فراوان یاهیگ
ساکن شهر و  انیدرصد پاسخگو ۹/۲۹، دست آمده

درصد  0۱درصد ساکن روستا هستند و حدود  ۱/10
در کشتزار  یکار نهیشیگونه پ چیه انیدانشجو
 یکشاورز ارک نهیشیپ نیانگیلذا ماند. نداشته
سال بوده  ۹/2 نهیشیپ نیبرخوردار از ا انیدانشجو

 .است
در  مؤثرهای عاملبندی تیو اولو ییشناسا یبرا

های به اشتغال در منطقه ی دانشجویانمند هعالق
 ۱0، انیشده به دانشجو هیارا نامهپرسشدر  ییروستا

 یبر مبناها هیگو نیا(. 2جدول ) شد شنهادیپ هیگو
و  یو خارج یداخلهای یبررس، قیتحق اتیمرور ادب

 پرسش قالبدر  که. ندشد ینظر صاحبنظران گردآور
 یاورزکش انیو از دانشجو میتنظ کرتیل فیبه شکل ط

 یبرا. پاسخ دهندها پرسش نیخواسته شد به ا
به اشتغال در  یعالقمندهای نهیزمبندی تیاولو

استفاده ( CV) راتییتغ بیاز ضر، ییروستاهای منطقه
 راتییتغ بیهر چه مقدار ضر، جدول نیبرابر ا. شد

خواهد  ریآن متغ تیدرجه اهم هندهد کمتر باشد نشان
 طیذاب بودن محجهای عاملها یافتهبنابر . بود

 سطح، یلیتحصی رشته، یعیاز نظر طب ییروستا
روستاها از لحاظ سهولت رفت و آمد به  یافتگیتوسعه 
های در اشتغال در منطقه تیجنس ، تأثیرروستا
 ترینمهمدرآمد در روستاها جزء  زانیو م ییروستا
 ،سکونت در روستا نهیشیپهای هستند و عاملها عامل

دانش  ییدولت از اشتغالزاهای تیحما زانیم
 زانیم، ییروستاهای در منطقه یآموختگان کشاورز

را  تیاهم نیکمتر ییروستا طیدر مح یعالقه به زندگ
  .دارند

 ،عوامل مطرح شده یبا توجه به تنوع و گستردگ
چنین ، هممتناسب و همساز عواملبندی دسته یبرا

به عوامل کمتر و  قیتحق یرهایکاهش تعداد متغ
 یعامل لیتحلها، از عامل کیهر  تأثیرسهم  نییتع

مناسب بودن  صیتشخ یبرا. انجام شد یاکتشاف
و  تبارتل تیشده از آزمون کرو یگردآورهای داده

مقدار ، مطالعه نیدر ا. استفاده شد KMOشاخص 
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و مقدار بارتلت برابر با  ۲۱۳/0برابر  KMOشاخص 
با آزمون بارتلت داری چنین معنیهم ۹11/201۹

 بستگیهمدرصد بر مناسب بودن  ۳۳ نانیاطم
 . داللت دارد یعامل لیتحل یوارد شده برا یرهایمتغ

 
 یمورد بررس انیدانشجو یفردهای یژگیو یفراوان عیتوز -1جدول 

 درصد فراوانی فراوانی سطوح متغیر متغیر

 جنس

 ۹/11 0۹ زن

 ۱/۱۱ 11 مرد

 100 11۱ جمع

 وضعیت تاهل 

 مجرد

 متاهل

 جمع

۳۱ 

1۱ 

11۱ 

1/۲1 

۳/1۱ 

100 

 مقطع تحصیلی

 کارشناسی

 ارشدکارشناسی

 دکتری

 جمع

۲1 

22 

11 

11۱ 

1/۱1 

۹/1۳ 

0/۳ 

100 

 رشته تحصیلی

 مهندسی تولید ژنتیک گیاهی

 علوم و مهندسی خاک

 ترویج و آموزش کشاورزی

 گیاهپزشکی

 علوم دامی

 علوم و مهندسی آب

 منابع طبیعیمهندسی 

 مکانیک بیوسیستم

 توسعه کشاورزی

 مهندسی تولیدات گیاهی

 جمع

2۹ 

21 

1۱ 

1۹ 

10 

۳ 

۲ 

۱ 

0 

۹ 

11۱ 

2/20 

۱/1۲ 

۹/12 

۱/11 

۲/۲ 

۳/۱ 

0/۱ 

1/0 

۹/1 

0/2 

100 

  محل سکونت

 روستا

 شهر

 جمع

1۳ 

۳1 

11۱ 

۱/10 

۹/۲۹ 

100 

 سال 2 انیپاسخگو یکار کشاورز نهیشیپ نیانگمی**  سال ۳0/2۹ انیپاسخگو یسن نیانگی* م

 
 به اشتغال در روستادانشجویان کشاورزی دانشگاه رازی  یمند هعالق در های مؤثرعاملبندی تیاولو -2جدول 

 میانگین روستا اشتغال در به در عالقمندی دانشجویان های مؤثرعامل
انحراف 

 معیار

ضریب 

 تغییرات
 رتبه

 1 ۹۹۲/0 21/1 1۱/۹ طبیعی نظر از روستایی محیط بودن جذاب

 2 ۹۱۱/0 0۱/1 ۳۳/2 تحصیلی در اشتغال در مناطق روستاییی رشته تأثیر

 ۹ ۹0۱/0 22/1 ۹1/۹ توسعه یافتگی روستاها از لحاظ سهولت رفت و آمد به روستا سطح

 ۱ ۹۱۲/0 120/1 ۳0/2 روستاییهای جنسیت در اشتغال در منطقه

 ۱ ۹۱۲/0 2۹/1 21/۹ روستاها در درآمد میزان

 1 ۹۱۳/0 12/1 ۳1/2 شهر در تحصیلی زمینه در اشتغال امکان نبود

 0 ۹۳2/0 20/1 21/۹ کشاورزی بخش در خصوصیهای فعالیت افزایش تأثیر

 ۱ ۱01/0 2۳/1 21/۹ دانشجو توسط خانواده اعضای از دوری تحمل میزان

 ۲ ۱0۱/0 1۲/1 ۳2/2 شهر از روستا فاصله میزان

 ۳ ۱00/0 ۹2/1 21/۹ دانشجو توسط روستاییهای منطقه به شدن قائل ارزش میزان
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 میانگین روستا اشتغال در به در عالقمندی دانشجویان های مؤثرعامل
انحراف 

 معیار

ضریب 

 تغییرات
 رتبه

 10 ۱0۳/0 2۱/1 0۹/۹  کشاورزیهای فعالیت با مرتبط پرشمارهای مؤسسه مرکزها و وجود

 11 ۱11/0 20/1 00/۹ دانشکده آموزشی گروه طریق از شغلیهای فرصت با آشنایی

 12 ۱1۹/0 ۹۱/1 ۹1/۹ کشاورزیهای رشته در شغلی تنوع وجود

 1۹ ۱1۱/0 ۹1/1 1۱/۹ تحصیلی رشته از رضایت میزان

 1۱ ۱20/0 2۱/1 ۳1/2 روستاییهای منطقه از شرایط و امکانات دانشجو آگاهی

 کاربردی و عملی محتوای ارائه و روستاییهای منطقه با رابطه در دانشگاه در شده ارائه درسی تئوری مطالب محتوای

 روستایی کشتزارهای در کشاورزی درست
1۱/2 0۳/1 ۱2۳/0 11 

 10 ۱۹0/0 2۱/1 ۲۲/2  کشاورزی شغلیهای فرصت زمینه در اطالعات وجود

 1۱ ۱۹0/0 2۱/1 ۳1/2 ترویجی وای مشاوره، فنی خدماتهای شرکت با همکاری

 1۲ ۱۹۲/0 ۱0/1 1۳/۹ کشاورزی عملی کار به دانشجو عالقه میزان

 1۳ ۱۱۱/0 2۱/1 ۱۳/2 روستاییهای منطقه سربازی در خدمت انجام برای پسر دانش آموختگان برای سازندگی سربازان طرح

 1۳ ۱۱۱/0 21/1 ۲1/2 کار بازار نیازهای با شده گذراندههای درس محتوای تناسب

 20 ۱10/0 ۹1/1 ۲۱/2 الکترونیکی ارتباطی امکانات به روستاها دسترسی

 21 ۱1۱/0 ۹1/1 ۳1/2 کشاورزی رشته به عالقه میزان

 22 ۱02/0 ۹۱/1 ۳0/2 دختر آموختگان دانش برای روستاییهای منطقه در اشتغالهای زمینه وجود

 2۹ ۱0۱/0 2۱/1 0۱/۹ روستاها در کشاورزی دانش آموختگان برای کارآفرینیهای زمینه ایجاد

 2۱ ۱0۲/0 ۹2/1 ۲2/2 درصدیصورت  به کشاورزان یافته افزایش درآمد در آموختگان دانش سهیم شدن

 21 ۱۱۲/0 ۹۱/1 ۲0/2 کشاورزیهای شغل آموختگان دانش به کشاورزان نگرش

 20 ۱۲۹/0 ۱۹/1 ۳0/2 روستاها از دانشگاهی بازدیدهای و علمیهای گردش برگزاری

 2۱ ۱۲۲/0 2۱/1 00/2 دولت تولیدی و اقتصادیهای سیاست

 2۲ ۱۳0/0 ۹0/1 ۱۱/2 دولتیهای استخدام برای روستایی کاریی سابقه آوردن به دست لزوم

 2۲ ۱۳0/0 2۱/1 1۹/2 آزمون ورودی سراسری در کشاورزی رشته انتخاب اولویت

 2۳ ۱۳1/0 ۹۱/1 ۱۳/2 کشاورزی بخش در دولت استخدامیهای سیاست

 ۹0 ۱۳1/0 22/1 ۱0/2 روستایی مناطق در دانشجو کار به خانواده گرایش میزان

 ۹1 1/0 ۹۱/1 ۱۱/2 روستا در شغلیهای فرصت بودن مهیا میزان

 ۹2 101/0 ۱۹/1 ۲1/2 اشتغال در کار کشاورزی بدلیل کسب استقالل مالی

 ۹۹ 110/0 ۱2/1 ۱۲/2 دولت توسط روستاها در سکونت و کار ویژه اعتبارات پرداخت

 ۹۱ 110/0 ۱1/1 ۲1/2 روستا در کار شغلیی آینده تضمین

 ۹1 120/0 ۹۲/1 01/2 روستایی محیط در زندگی به عالقه میزان

 ۹0 1۱2/0 ۹۹/1 ۱1/2  روستاییهای آموختگان کشاورزی در منطقه از اشتغالزایی دانش دولتهای حمایت میزان

 ۹۱ 1۱۳/0 ۱1/1 0۱/2 روستاییهای در منطقههای پیشینه سکونت در روستا در شغل تأثیر

 . بوده است 1-1 نیب نیانگی*دامنه م

 
 از چند عامل اشباع نامهپرسشکه  نیا نییتع یبرا

 انسینسبت وار، ژهیارزش وهای شاخص، شده است
 مفروض عوامل   شده توسط هر عامل و تعداد نییتب

 انسیاز وار ینسبت ژهیمقدار و. مورد توجه قرار گرفت
ا ر شوندمی نییکه توسط آن عامل تب رهایکل متغ

 قیو از طر( املمتناظر با ع انسیوار) دهدمی نشان
مربوط به تمام  یعامل یمجموع مجذورات بارها

مطالعه  نیدر ا. دیآمی در آن عامل بدست رهایمتغ
 کیاز ها آنی ژهیمدنظر بودند که مقدار وهایی عامل

ها آن ژهیچهار عامل که مقدار و تیدر نها. بزرگتر بود
 استخراجهای عامل. استخراج شدندبود  کیبزرگتر از 

و درصد  انسیدرصد وار، ژهیبا مقدار و مراهشده ه
عوامل  نیااند. آمده ۹ در جدولها آن یتجمع انسیوار

 اند. مرتب شده، انسیگزارش حداکثر وار بیبه ترت
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 پس از دورانها عامل انسیو درصد وار انسیوار، ژهیاستخراج شده همراه با مقدار وهای عامل -3جدول 

 درصد تجمعی درصد واریانس مقدار ویژه شماره عامل

 1۲/۹2 1۲/۹2 0۹/1۹ اول

 ۱1/۱1 ۲0/۲ 1۱/۹ دوم

 ۱1/۱0 00/1 00/2 سوم

 00/11 01/۱ ۲۱/1 چهارم

 
 نییجهت تع ماکسیروش چرخش وار از

 ریتفس شیعوامل و افزا نیمربوط به ا یرهایمتغ
چرخش  یژگیو ترین. مهمدیاستفاده گرد رهایمتغ
 .استها عامل انیم انسیمتعادل وار عیتوز ماکسیوار

، یاصلهای از عامل کیهر  یاساس برا نیبر ا
و  ییشناسا 1/0بزرگتر از  یبا بار عامل ییرهایمتغ
در عوامل و  رهایمتغ یریقرارگ تیوضع. شد یابیارز

با  تیدر نها. است ۱به شرح جدول ها عامل ینامگذار
ها عامل، هر عامل دهنده لیتشک یرهایتوجه به متغ

و  ۹جدول های داده یبر مبنا. شدند ینامگذار
 ژهیعامل اول با مقدار و (،۱جدول ها )عامل ینامگذار

 رهایمتغ انسیدرصد از کل وار 1۲/۹2 مقدار (،0۹/1۹)
 یرا در عالقمند نقشترین شیو ب کندمی نییرا تب

های به اشتغال در منطقه یکشاورز انیدانشجو
ه ک یریشش متغ یعامل بر مبنا نیا. دارد ییروستا

 یاستیس -یداشتند عامل آموزشداری معنی بار
 هدگذرانده شهای درس یتناسب محتوا. شدگذاری نام
 یدیو تول یاقتصادهای استیس، بازار کار یازهایبا ن

 یشغلهای فرصت نهیاطالعات در زموجود ، دولت
دولت در بخش  یاستخدامهای استیس، یکشاورز
پرشمار مرتبط های وجود مرکزها و مؤسسه، یکشاورز

 یغلشهای با فرصت ییو آشنا یکشاورزهای تیبا فعال
 لیتشک یرهایمتغ ازدانشکده  یگروه آموزش قیاز طر

 . عامل هستند نیا دهنده
درصد  ۲0/۲حدود ( 1۱/۹) ژهیدوم با مقدار و عامل

مندی  هدر عالق مؤثرهای عامل کل انسیوار از
، ندکمی نییرا تب دانشجویان برای اشتغال در روستا

داشتند که داری معنی عامل بار نیا یرو ریچهار متغ

، یعالقه به رشته کشاورز زانیعبارت بودند از؛ م
 یدر آزمون ورود یانتخاب رشته کشاورز تیاولو

 یکشاورز یعالقه دانشجو به کار عمل زانیم، یسراسر
ا عامل ب نیا. روستا طیدر مح یعالقه به زندگ زانیو م

. شدگذاری نام یلیعنوان عامل انتخاب رشته تحص
 نییو تب( 00/2) ژهیعامل سوم با مقدار و بیترت نیبد

 ،یتیبا عنوان عامل حما، کل انسیدرصد ازوار 1حدود 
با بار  ریپنج متغ یعامل دارا نیا. شدگذاری نام
 ییدولت از اشتغالزاهای تیحما زانیم. استدار یمعن

ار ک ژهیپرداخت اعتبارات و، یدانش آموختگان کشاورز
های نهیزم جادیا، و سکونت در روستاها توسط دولت

در  یدانش آموختگان کشاورز یبرا ینیکارآفر
فراهم  زانیفاصله روستا ازشهر و م زانیم، روستاها

 لیتشک یرهایدر روستا از متغ یشغلهای بودن فرصت
 . عامل هستند نیدهنده ا

 01/۱حدود ( ۲۱/1) ژهیچهارم با مقدار و عامل
را به خود اختصاص داده است و  انسیدرصد از کل وار

ارزش قائل  زانیم، دانشجو یاستقالل مال یرهایمتغ
سطح ، توسط دانشجو ییروستاهای شدن به منطقه

روستاها از لحاظ سهولت رفت و امد به  یافتگیتوسعه 
عنوان عامل ، شتنددادار یآن بار معن یروستا بر رو

 . عامل انتخاب شد نیا ینگرش برا
چهار ، نشان داده شده ۹که در جدول  گونههمان

کل  انسیدرصد از وار 00/11شده در مجموع  ادیعامل 
 یکه نشانة درصد باال کنندمی نییرا تب رهایمتغ
، یعامل هاست و باق نیشده توسط ا نییتب انسیوار

در ها بینی آنپیشاست که هایی عامل گریمربوط به د
 . استنبوده  سریم قیتحق نیا
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 هر عامل دهنده لیتشک یرهایمتغ -6جدول 
 بار عاملی متغیر عامل

 سیاستی  -عامل آموزشی

 ۲2۱/0 کار بازار نیازهای با شده گذرانده دروس محتوای تناسب

 ۱0۹/0 دولت تولیدی و اقتصادیهای سیاست

 0۳2/0 کشاورزی شغلیهای فرصت زمینه در اطالعات وجود

 0۱۳/0 کشاورزی بخش در دولت استخدامیهای سیاست

 0۱1/0 کشاورزیهای فعالیت با مرتبط پرشمارهای مؤسسه و مرکزها وجود

 102/0 دانشکده آموزشی گروه طریق از شغلیهای فرصت با آشنایی

 عامل انتخاب رشته تحصیلی

 ۲12/0 کشاورزی رشته به عالقه میزان

 ۱۲۱/0 سراسری کنکور در کشاورزی رشته انتخاب اولویت

011/0 

10۱/0 
 کشاورزی عملی کار به دانشجو عالقه میزان

 محیط روستامیزان عالقه به زندگی در 

 عامل حمایتی

 ۱10/0 روستاییهای آموختگان کشاورزی در منطقه از اشتغالزایی دانش دولتهای حمایت میزان

 0۹0/0 دولت توسط روستاها در سکونت و کار ویژه اعتبارات پرداخت

 1۹۲/0 روستاها در کشاورزی آموختگان دانش برای کارآفرینیهای زمینه ایجاد

 11۳/0 روستا ازشهر میزان فاصله

 10۱/0 روستا در شغلیهای فرصت بودن مهیا میزان

 عامل نگرشی

 ۱۱0/0 اشتغال در کار کشاورزی بدلیل کسب استقالل مالی 

 02۲/0 دانشجو توسط روستایی مناطق به شدن قائل ارزش میزان

 1۱۱/0 توسعه یافتگی روستاها از لحاظ سهولت رفت و آمد به روستا سطح

 
 بهدانشجویان کشاورزی دانشگاه رازی  یمند هعالقدر  مؤثرهای برازش عامل ییکوینهای مشخصه -0جدول 

 اشتغال در روستا

GFI CFI NFI  (𝒙
𝟐

𝐝𝐟⁄ ) RMSEA 

۳۱1/0 ۳۱1/0 ۳11/0 02/۹ 0۲۱/0 

 
 یعامل لیمدل تحل یابیارز یبرا یکل طوربه

 نیا. وجود دارد یمشخصه برازندگ نیچند یدییتأ
 یاسکوئر نسب یکاهای شامل شاخصها شاخص

(𝑥
2

df⁄،) یقیشاخص برازش تطب CFI وNFI  و
 بیتقر یخطا انسیدوم برآورد وار شهیشاخص ر
RMSEA یقیتطبهای شاخص. است CFI وNFI 

 نیمدل تدو سهیمقا یهستند که بر مبناهایی شاخص
ها آن مقدار. شودمی مدل مبنا محاسبه کیشده و با 

باشد بهتر تر کینزد 1قرار دارد و هر چه به  1و  0 نیب
 یبرا، مقدار مجاز در برازش مطلوب مدل. است

اگر . است ۳/0از تر بیش زانیم NFIو CFIهای شاخص
باشد نشانگر  0۲/0کمتر از  RMSEAمقدار شاخص 

 ینشانگر برازندگ 1/0تا  0۲/0، خوب یلیخ یبرازندگ
 1/0شاخص بزرگتر از  نیا ریبول و اگر مقادقابل ق

، یزارع چاهوک) باشدمی مدل فیضع ینشانگر برازندگ
1۹۲۳ .) 

 (،۳11/0) برابر با NFIشاخص، 1برابر جدول 
و GFI (۳۱1/0 )شاخص  CFI (۳۱1/0،)شاخص 

. است( 0۲۱/0) برابر با RMSEAشاخص  زانیم
مشخصه ی همه دهدکهمی نشان جینتا نیبنابرا

 نیا هایهیهستند و گو یدر سطح قابل قبول یبرازندگ
 . همسو هستند ییبنا ریبا سازه ز قیتحق



 1318 ، پاییز06شماره  

نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی فصل 01   

 شنهادهایو پ گیرینتیجه
 ترینمهمکارآمد  یانسان یروین یهامنبع توسعه

التزام اشتغال در . نقش را در رشد و توسعه کشور دارد
های دانش آموختگان رشته یبرا یحرفه کشاورز

هایی است که انتخاب شغل از عامل یدر حال یکشاورز
 دانش. رندیپذتأثیر می یو عالقمند التیچون تحص

مهم از  یبخش هبه مثاب یآموختگان رشته کشاورز
از امکانات رشد و  یمندبهرهمتخصصان کشور سزاوار 

ری تشیتوجه ب ستهیو شا یدر بخش کشاورز یتعال
از  ،تگانمسئله اشتغال دانش آموخ نیبنابرا. هستند

مورد  ستیبامی است که یاساسهای جمله چالش
. ردیگزاران کشور قرار گ استیو سریزان توجه برنامه

 یاشتغال دانش آموختگان کشاورز امرچرا که توجه به 
متخصص حرفه  یانسان یروین نیبه لحاظ تأم

ای هبه هدف یابیدست یروستا برا طیدر مح یکشاورز
 . است یضرور ییتوسعه روستا

 طیجذاب بودن محهای عامل، 2جدول  جینتا بنابر
 یافتگیسطح توسعه ، یلیتحصی رشته، ییروستا

 ، تأثیرروستاها از لحاظ سهولت رفت و آمد به روستا
 زانیو م ییروستاهای در اشتغال در منطقه تیجنس

مؤثر بر های عامل ترینمهمدرآمد در روستاها 
های قهطبه اشتغال در من انیدانشجو یعالقمند

سکونت در  نهیشیپهای هستند و عامل ییروستا
دانش  ییدولت از اشتغالزاهای تیحما زانیم، روستا

 زانیم، ییروستاهای در منطقه یآموختگان کشاورز
 ثیح نیاز ا ییروستا طیدر مح یعالقه به زندگ

 یوئبهج قیبا تحق جهینت نیا) را دارند تیاهم نیکمتر
 (. اردد یهمخوان 1۹۳0، و همکاران
 -یآموزشهای است که عامل نیا انگریب ۱ جدول

د در حدو یو نگرش یتیحما، انتخاب رشته، یاستیس
 یعالقمندهای نهیزم انسیدرصد از وار 00/11

 نییتب ییروستاهای به اشتغال را در منطقه انیدانشجو
( 0۹/1۹) ژهیبا مقدار و یکه عامل آموزش کندمی

ه دارد و ب انیانشجود ینقش را در عالقمندترین شیب
 . دکنمی نییرا تب انسیدرصد از کل وار 1۲/۹2 ییتنها

 یتناسب محتوا، عوامل ۱جدول  جینتا برابر
برابر با ) بازار کار یازهایگذرانده شده با نهای درس

و  یو صبور 1۹۲۲، و همکاران یاکبر قیتحق جینتا

 یدیو تول یاقتصادهای استیس (،1۹۲۱، همکاران
 یشغلهای فرصت نهیوجود اطالعات در زم، دولت

، ارانهمک و یسلطان قیتحق جیبرابر با نتا) یکشاورز
دولت در بخش  یاستخدامهای استیس (،1۹۳۹

و  1۹۲۲، و همکان یاکبر جهیبرابر نت) یکشاورز
، و همکاران یو صبور 1۹۳۹، و همکاران یسلطان
 زانیم، یعالقه به رشته کشاورز زانیم (،1۹۲۱

دانش آموختگان  ییدولت از اشتغالزاهای تیحما
 یراکب جهیتبرابر ن) ییروستاهای در منطقه یکشاورز

 لیبدل یو اشتغال در کار کشاورز( 1۹۲۲، و همکاران
ر د یبار عاملترین شیب یدارا یکسب استقالل مال

را در  سهمترین شیبودند و ب رهایمتغ گریبا د سهیمقا
 ییروستاهای به اشتغال در منطقه یعالقمند جادیا

 انیدانشجو یعالقمندهای نهیزم شیافزا یبرا. دارند
 یبه اشتغال در بخش کشاورز یکشاورزهای رشته

 هارائ ریبه شرح ز ییشنهادهایپ ییروستاهای منطقه
  شود؛می

 یچون تناسب محتواهایی که عامل نیتوجه به ا با
، زار کاربا یازهایگذرانده شده با نهای درس

وجود اطالعات ، دولت یدیو تول یاقتصادهای استیس
های استیس، یکشاورز یشغلهای فرصت نهیدر زم

وجود مرکزها و ، یدولت در بخش کشاورز یاستخدام
و  یکشاورزهای تیپرشمار مرتبط با فعالهای مؤسسه

 یگروه آموزش قیاز طر یشغلهای با فرصت ییآشنا
رین تشیب یاستیس -یدانشکده در قالب عامل آموزش

به اشتغال در  انیدانشجو یرا در عالقمند تأثیر
 میبا تنظ شودمی شنهادیدارد؛ پ ییروستاهای منطقه
در  یآموزشهای کالس یبرخ یو اجراها درس یمحتو

به  یجهاد کشاورزهای زمانروستا با کمک سا طیمح
در  رگیکدیبا  یو نظر یعملهای برنامه قیمنظور تلف

 نایدانشجو یآگاه زانیم شیافزا، یساختار آموزش عال
صورت ، حوزه نیدر ا یشغلهای و نشان دادن فرصت

 تیگستره فعال شیبا افزا، دولتچنین . همردیگ
 به یاز خدمات کشاورز یبخش یو با واگذار یکشاورز

-یمشاوره فنهای و توسعه شرکت یخصوص شبخ
های تیرا به حما انیانشجود یدسترس، یمهندس

 . سازد ریدولت امکانپذ
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 ییروستا طیجذاب بودن مح 2 جدول جینتا برابر
 به اشتغال در یمند عالقه نهیرتبه را در زم نینخست

 نیا. به خود اختصاص داده است ییروستاهای منطقه
های تیاست که هر چه جذاب تیواقع نیا یایمسئله گو

به  نایدانشجو شیگرا باشدتر بیش در روستا یزندگ
 لذا. ابدیمی شیزاروستا افهای اشتغال در منطقه

، ساالنههای توسعه و بودجههای در برنامه شودمی
 یزندگهای تیو بهبود جذاب ییرفاه روستا شیافزا

تا سبب  ردیمورد توجه قرار گ یروستا به طور جد
به اشتغال در  یجذب دانش آموختگان کشاورز

 . شود ییروستاهای منطقه
 ،دانشجو یاستقالل مال یرگذاریتوجه به تأث با

و درآمد روستا  یکشاورزهای رشته یوجود تنوع شغل
 قیاز طر هیجذب سرما، انیدانشجو یدر عالقمند

 یبه بخش کشاورز یبخش خصوصهای تیفعال تیتقو
 توسعه اشتغال در یبراتری شیبهای زهیانگ تواندمی

درآمد در  شیفزابا ا دیباچنین هم باشد و نهیزم نیا
ه نسبت ب انیدانشجو شیحرفه کمک شود تا گرا نیا

 . شودتر بیش روستا طیدر مح یکشاورزهای شغل
 یگسترش اشتغال دربخش کشاورز تینها در

و  یبیترغ، یاعتبارهای تیمستلزم توسعه حما

در بخش  ییربنایدولت و خدمات ز یاستخدام
 یافتگیوسعه از جمله باالبردن سطح ت یکشاورز

توسعه خدمات ، روستاها به لحاظ سهولت رفت وآمد
 یذارگسرمایهاست  یلذا ضرور. باشدمی یو بانک یپول
 یتوسعه کشاورزهای یازمندین نهیدر زم ییربنایز

های مؤسسه گریو د یو بانک کشاورز ردیصورت گ
 یبرا نییبا نرخ بهره پا ژهیو یالتیتسه یو اعتبار یمال

 و دولت در رندیدر نظر بگ یدانش آموختگان کشاورز
 یبراای ژهیو ریزیبرنامهکالن ای توسعههای برنامه

ه بخش داشت نیدر ا لو اشتغا یتوجه به بخش کشاورز
 یرخب یبرگزارها، درس یتناسب محتو نیبنابرا. باشد

های تیروستا و حما طیدر مح یآموزشهای کالس
ه ب یکشاورز انیدانشجو یدر عالقمند تواندمی یمال
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Abstract 

Increase the employments is one of the largest apprehension of scholars and governments. The 

main purpose of this study is to analyze the determinants affecting Razi University agricultural 

students’ interest to work in rural areas. This research has used the cause-correlation method. The 

population of the study includes all the students in all levels studying at Razi University in the 

year 2018 (N=1287). The strafied random sample size was determined to be 114 people based on 

Cochran formula. The survey instrument was a questionnaire with questions based on a Likert 

format. Teta test coefficient (Ө=0/88) represents the reliability of the research instrument 

questions. Factor analysis was used to analyze the data. The result showed four elements; namely, 

training- politicy, choose the field, support and attitude make up for some 51/06 % of the 

variances that define the interest to get a job in rural areas. CFI factor analysis is fit with data. 

The result showed the containing oflessons, training class in the village and financial supports are 

helpful to towards Occupation in Rural areas.  

 

Index Terms: education, employment in village, graduations of agriculture, opportunity of 

occupation, rural development.  
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