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چکیده
افزایـش رونـد پذیـرش دختـران در دانشـگاه ها نسـبت بـه پسـران و محدودیت هـای فـردی، اجتماعـی و فرهنگی 
موجـود بـرای آن هـا در دسـت یابی بـه شـغل در رشـته های کشـاورزی، مسـئله اشـتغال دانـش آموختـگان دختـر را 
نسـبت بـه مـردان پیچیده تر کرده اسـت. بنابرایـن هدف پژوهش حاضر شناسـایی مولفه هـای فـردی و اجتماعی بانوان 
دانش آموختـه کشـاورزی اسـتان همـدان بـرای اشـتغال پذیری اسـت کـه بـه روش کیفـی انجام شـده اسـت. گزینش 
نمونه هـا بـا روش نمونه گیـری گلولـه برفـی از میـان اعضـاء هیـات علمـی، کارفرمایان و متخصصان کشـاورزی اسـتان 
همـدان اجـرا شـد کـه بـه گزینـش 25 تـن انجامید. بـرای گـردآوری داده  هـای تحقیـق از مصاحبـه نیمه سـاختارمند 
اسـتفاده شـد. فراینـد گـردآوری داده هـا تا سـطح اشـباع نظری ادامـه یافت. تجزیـه و تحلیل کیفـی داده ها با اسـتفاده 
از نـرم  افـزار مکس  کیـودا نسـخه 12 انجـام گرفـت. شناسـایی مقوله هـا و برقـراری ارتبـاط میـان مقوله هـا با اسـتفاده 
از تعییـن شـرایط علـی، مداخلـه ای، زمینـه ای، راهبردهـا و پی آمدهـا بـر پایـه ی نظریـه ی پایـه ور انجـام شـد. نتایـج 
تحقیـق نشـان داد، ازمهمتریـن مقوله هـای اسـتخراجی در روانشناسـی فـردی، بطـور مثـال )انگیـزه شـغلی بـا درصـد 
تکـرار 17/99، مهـارت کارآفرینانـه بـا درصـد تکـرار 16/97 و محدودیـت فـردی بـا درصـد تکـرار 15/44(، همچنیـن 
نتایـج مربـوط از مهمتریـن مقوله هـای اسـتخراجی در روانشناسـی اجتماعی، بطور مثـال )هنجارهـا و باورهای فرهنگی 
بـا درصـد تکـرار 19/11 و اعتمـاد و امنیـت اجتماعـی بـا درصـد تکـرار 13/99 و مشـارکت اجتماعـی بـا درصـد تکـرار 
13/31(. همچنیـن افـزون بـر ایـن، نتایـج تحقیـق حاکـی از آن بـود کـه اصلـی تریـن عوامـل تاثیر گـذار بـرای بهبود 
شـرایط اشـتغال دانش آموختـگان کشـاورزی زن)بازنگـری درسیاسـت های دولت، اصـالح عقاید و باورهـا، اصالح الگوی 

رفتـاری و آموزش هـای کاربـردی و آگاهـی( بخـش معرفی شـد.
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مقدمه 
آمـوزش عالـی در چنـد دهـه گذشـته گسـترش قابـل 
توجهی در سراسـر نقاط مختلف جهان داشـته است خصوصا 
در نیم قرن گذشـته ما شـاهد رشد سـریع از افزایش آموزش 
امـا  عالـی در آسـیا بوده ایـم ) مـوک1 و جیانـگ2، 2017(. 
به تازگـی در پژوهش هـای مختلف مشـخص شـده اسـت که 
سـرمایه گذاری در بخـش آمـوزش عالـی لزومـا و عمال منجر 
بـه رشـد اقتصادی و توسـعه کشـور نمی شـود. بطـور مثال با 
گسـترش دوره های آموزش عالی، نرخ بیـکاری افزایش یافته 
اسـت و ممکـن اسـت برخـی نارسـایی ها باعـث این مشـکل 
شـده باشـد )کارول3 وتانـی4، 2013؛ ماریوس- کریسـتین5 و 
همـکاران، 2012؛ میشـل2011،6؛ پانـا7 و موسـورا8، 2013(. 
بحـران بیکاری امروزه در بسـیاری از کشـورهای جهان حتی 
در کشـورهای پیشـرفته صنعتـی بـه عنـوان یـک مشـکل 
اصلـی تلقـی می شـود. فرصت هـای شـغلی که قبـال بصورت 
مشـخص و ثابتـی بودنـد، امروزه بخاطـر تغییر و تحـوالت در 
سراسـر سـازمان ها، دچـار بی ثباتـی شـدند )مـک آردل9 و 

همـکاران، 2007(.
بـا افزایـش حضور زنـان و دختران در دانشـگاه ها و مراکز 
بـه  دانش آموختـگان  از  ایـن حجـم  ورود  عالـی و  آمـوزش 
بخش کشـاورزی وضعیـت بیکاری در مـورد دانش آموختگان 
رشـته های کشـاورزی حادتـر شـده اسـت. در همیـن راسـتا 
افزایـش رونـد پذیـرش دختـران در دانشـگاه ها نسـبت بـه 
فرهنگـی  اجتماعـی و  فـردی،  محدودیت هـای  پسـران و 

1- Jiang

2- mok

3- Carroll

4- Tani

5-Marius-Cristian

6- Mishel

7- Pana

8- Mosora

9- Macardle

بـه شـغل کشـاورزی  بـرای آن هـا در دسـت یابی  موجـود 
ایـن دسـت یابی به شـغل در رشـته های کشـاورزی، مسـئله 
مـردان  بـه  نسـبت  را  دختـر  آموختـگان  دانـش  اشـتغال 
پیچیده تـر کرده اسـت )موحـدی و همـکاران، 1389(. طبق 
آمارهـای موجـود در سـال 1397 نرخ بیکاری در کل کشـور 
معـادل 12 درصـد اعالم شـده ایـن در حالی اسـت که بخش 
کشـاورزی با سـهم 17/7 درصد، در مقایسه با سایر بخشهای 
صنعـت )32 درصـد( و خدمات )50/3 درصد( کمترین سـهم 
اشـتغال را بـه خـود اختصـاص داده اسـت )سـالنامه آماری، 
1397(. مشـکل بیـکاری دانش آموختـگان مثـل هر مشـکل 
دیگـر ابعـاد مختلفـی دارد و شـواهد نشـان می دهـد بجـز 
عوامـل اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگـی، عوامل روانشناسـی 
نیـز در ایـن مسـئله موثر هسـتند، همانطـور که گفته شـده 
جنسـیت درکار کشـاورزی مطـرح اسـت بـه لحـاظ روانی از 
سـوی کارفرمایـان تمایـل کمتری در جذب زنـان در کارهای 
اجرائـی اسـت. امروزه روانشناسـان بر این باورنـد که از دالیل 
عـدم موفقیت آمـوزش عالی جهت آمادگـی دانش آموختگان 
بـرای اشـتغال نا آگاهـی و عـدم شـناخت تسـبت بـه اصول و 
عوامـل روانشناسـی فـردی و اجتماعـی و عدم اجـرای آن در 
مباحـث تدریـس و یادگیـری اسـت. بطـور مثـال در آموزش 
عوامـل  توجـه  تدریـس  در حیـن  وقتـی  عالـی کشـاورزی 
روانشناسـی فـردی و اجتماعـی دانشـجویان صـورت گیـرد، 
می توانـد بـه فراگیـران در جهت رشـد و توسـعه وتوانمندی 
ظرفیت هـای یادگیـری آنـان کمـک نمایـد. همچنیـن می 
توانـد آنهـا را در مهارت هایـی چـون حـل مسـئله، تفکـر 
انتقـادی، خالقیـت کمـک نماید کـه عموما ایـن مهارتها به 
افـراد در کسـب شـغل و حفـظ آن کمـک می نمایـد، )تقی 
بیگـی و بـرادران ، 1397( . در خصـوص عوامـل اقتصادی و 
اجتماعـی موثـر بـر اشـتغال دانش آموختـگان تحقیقـات 
نسـبتا وسـیعی توسـط محققیـن در داخـل و خارج کشـور 
انجـام گرفته اسـت، همچـون )موحـدی، 1396؛ موحدی و 
پـور  1396؛  همـکاران،  علی آبـادی و  1396؛  همـکاران، 
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1394؛  همـکاران،  زاللـی و  1395؛  همـکاران،  سـعید و 
1388؛  همـکاران،  اکبـری و  1393؛  همـکاران،  نـادری و 
الف اسـتورم12 و  2015؛  جکسـون11،  2019؛  کاپیـز10، 

همـکاران، 2014 و فیرلیـه13 و همـکاران، 2011(.
امـا مـی تـوان گفـت در کشـور مـا، مفاهیـم مربـوط بـه 
عوامـل روانشناسـی فـردی و اجتماعـی در فرآینـد تدریس و 
ناشـناخته  عمومـا  عالـی،  آمـوزش  مراکـز  در  یادگیـری 
اسـت کـه تمامـا از کـم توجهـی و بی توجهـی نسـبت بـه 
سـومالینگامل و  توسـط  کـه  درپژوهشـی  دارد.  مهـم  ایـن 
شـانتاکوماری14 در سـال 2013 در مالزی انجام شـده اسـت، 
کارفرمایـان مهمتریـن مشـخصه هایی کـه دانش آموختـگان 
بایـد بـرای ورود در بـازار کار داشـته باشـند را مهارت هـای 
سـخت،  مهارت هـای  سـخت می دانند.  مهارت هـای  نـرم و 
یـا مدیریتـی هسـتند کـه بـه کسـب و  مهارت هـای فنـی 
نـرم  بنـگاه مرتبـط هسـتند. مهارت هـای  کار اصلـی یـک 
کـه  هسـتند  رفتاریـی  مهارت هـای  عـام،  مهارت هـای  یـا 
هسـتند.  احساسـی  هـوش  از  غیر ملمـوس  ویژگی هایـی 
مهارت هـای نـرم را بـا عنـوان رفتار هـای غیـر شـناختی هم 
معرفـی می کننـد، مهارت هـای نرم ویژگی های شـخصیتی و 
فـردی،  تراکنش هـای  کـه  هسـتند  رفتـاری  مهارت هـای 
عملکرد شـغلی و دور نمای شـغلی را در موقعیت های شـغلی 
مشـخص می سـازند. نمونه هـای از ایـن مهارت هـا همچـون 
سـازگاری، مهارت هـای ارتباطی، همکاری، انضبـاط، امانت و 
شـانتاکوماری،2013(.  )سـومالینگامل و  می باشـد  درسـتی 
ویژگی هـای  را  نـرم  مهارت هـای  دیگـر  تعریفـی  در 
شخصیتی، توانایی های غیرشـناختی، مهارت های شخصیتی 
یا مهارت های اجتماعی می شناسـند  )درویشـان و همکاران، 

10- kwapisz

11- Jackson

12- Lofstorm

13- Fairlie

14- Somalingmal & Shanthakumari

1398(. برخـی از محققـان همچـون در پژوهش هـای خـود 
اشـاره بـه عواملـی همچون غالمـی و کریمی در سـال 1397 
پذیـری و  تجربـه  وسـارکار15 و همـکاران در سـال 2019،  
مهارت هـای  کارآفرینـی و  مهارت هـای  عمل گرایـی، 
انسـجام اجتماعـی،  ارتباطـی، رهبـری، مشـارکت پذیـری، 
آگاهی هـای تجـاری، تجربیـات شـغلی و مهارت جسـتجوی 

شـغلی کـه بـر روی اشـتغال موثـر اسـت بیـان نموده انـد.
در مباحـث مربـوط به روانشناسـی اشـتغال، دیدگاه های 
متعـددی در خصـوص رابطـه ی روان و کار و مولفه های روان 
شناسـانه و تاثیـرات شـغلی وجـود دارد. بـا در نظـر گرفتـن 
خصایـص روانـی فـرد و محیـط اجتماعـی و تاثیـرات متقابل 

ایـن دو ، بـر پیچیدگـی مطلـب اضافـه می شـود.
ایـن پیچیدگـی از باب ایجاد نقش هـای متعدد اجتماعی 
بـرای زنـان و بـه طـور خـاص )اشـتغال پذیری و نقش هـای 
شـغلی( و وجـود ارتباطـات فـی مابیـن نقـش بـا یکدیگـر از 
یـک سـو و بـا خصایـص و ویژگی هـای روانـی زنان از سـوی 
دیگـر اسـت. بـا توجه بـه نکات بیـان شـده، و اینکـه تاکنون 
بعـد روانـی فـردی و  اثر پذیـری  مطالعـه ای کـه مسـتقیما 
اجتماعـی یـک فـرد در حـوزه علـوم اجتماعی بـا مولفه های 
ویـژه بانـوان دانش آموختـه کشـاورزی بـر اشـتغال پذیری را 
بررسـی نکـرده، کـه سـبب تمایـز ایـن مولفه هـا نسـبت بـه 

سـایر کارهای پژوهشـی شـده اسـت.
اساسـی ترین  از  یکـی  کشـاورزی  همـدان،  اسـتان  در 
محورهـای توسـعه در طرح هـای توسـعه اقتصـادی اسـتان 
محسـوب می شـود، اما نرخ بـاالی بیـکاری دانش آموختگان 
کشـاورزی در این اسـتان نگران کننده اسـت. اسـتان همدان 
بـا داشـتن 9 شهرسـتان شـامل: )همـدان، بهار، تویسـرکان، 
مالیـر(  نهاونـد و  کبودرآهنـگ،  فامنیـن،  اسـدآباد،  رزن، 
25 بخـش و 73 دهسـتان، موقعیت مناسـبی بـرای فعالیت و 
اشـتغال در بخـش کشـاورزی محسـوب می شـود، همانطـور 
کـه قبـال هم گفته شـد، طبـق آمار هـای موجود، در اسـتان 

15- Sarkar
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همـدان نـرخ دانش آموختـگان زن کـه در کلیـه رشـته های 
کشـاورزی تحصیـل کـرده انـد، در سـال 1397، 409 نفـر، 
گـزارش شـده )سـالنامه آمـاری، 1397(. بـا توجـه بـه ایـن 
مقولـه کـه در اسـتان همـدان هماننـد سـایر نقـاط کشـور، 
بیـکاری زنـان باعـث شـده نـرخ فقـر در جمعیـت زنـان کـه 
همـواره بیـش از مـردان اسـت ثابـت بمانـد، از سـوی دیگـر 
هزینه هـای ملـی صـرف شـده بـرای تحصیـالت و ارتقـای 

اجتماعـی دختـران و زنـان در 
در واقـع در روانشناسـی اشـتغال زنـان، ابعـاد متفـاوت 
فـردی و اجتماعـی وجـود دارنـد کـه شناسـایی آنهـا بـرای 
برنامه ریـزان و سیاسـت گذارن آمـوزش عالـی اهمیـت دارد. 
عوامـل  بررسـی  بـه  حاضـر  پژوهـش  دلیـل  همیـن  بـه 
اشـتغال پذیری  بـر  موثـر  اجتماعـی  فـردی و  روانشناسـی 
بانـوان دانش آموختـه کشـاورزی اسـتان همدان می پـردازد. 
هـر چنـد تحقیقـات بـه نسـبت پرشـماری دربـاره موضـوع 
اشـتغال پذیری زنـان دانش آموختـه از جنبه هـای مختلـف 
وجـود دارنـد ولـی بیشـتر ایـن تحقیقـات از جنبـه کمـی 
)بـا روش شناسـی کمـی( انجـام شـده انـد؛ و تحقیقاتـی که 
بـا روش کیفـی بـه ایـن موضـوع پرداختـه باشـند بسـیار 
ناچیـز هسـتند و شـامل هـر دو مولفـه روانشناسـی فـردی و 
روانشناسـی اجتماعـی به گونـه ای همزمان نمی شـوند. امید 
اسـت بـا انجـام ایـن پژوهـش ابعـاد جدیـد و کامـل کننـده 
مولفه هـای روانشناسـی فـردی و اجتماعـی اشـتغال پذیری 

زنـان شناسـایی و معرفـی شـوند.
بخش هـای  در  شـده  اشـاره  مطالـب  بـه  توجـه  بـا 
پیشـین، الگـوی اولیـه و کلـی پژوهـش در قالـب نـگاره 1 

ترسـیم شـده اسـت.

اشتغال 
پذیری دانش 

آموختگان دختر

مولفه های 
روانشناسی 

فردی

مولفه های 
روانشناسی 

اجتماعی

مواد و روش ها
تحقیـق حاضـر از نـوع تحقیقـات کیفـی اسـت کـه بـا 

)تئـوری  داده هـا  از  برخاسـته  نظریـه  رویکـرد  از  اسـتفاده 
نظریـه  اجـرای  شـیوه های  اسـت.  شـده  انجـام  بنیانـی( 
برخواسـته از داده هـا در ایـن تحقیـق سیسـتماتیک )منظم( 
میباشـد کـه مراحـل کار مطابـق بـا شـکل شـماره 4 صورت 
نمونه گیـری  شـامل  روش،  ایـن  اصلـی  مراحـل  پذیرفـت. 
هسـته ای  مقولـه ی  داده هـا،  مقایسـه ای  تحلیـل  نظـری، 
)کانونـی(، صـورت بندی و تکوین نظریه، یادداشـت های فنی 
می باشـد )بـازرگان، 1394(. بـرای انجـام این رویکـرد که به 
اشـتراس و کوربین16 1998 روش سیسـتماتیک و منظمی را 
پیشـنهاد داده انـد کـه در ایـن تحقیـق از این روش اسـتفاده 
می شـود. مطابـق بـا این شـیوه سـه نوع کـد گذاري شـامل، 
کـد گـذاري بـاز، کد گـذاري محـوري وکـد گـذاري انتخابي 
انجـام مـی شـود. در مرحلـه اول کـد گـذاری باز، پژوهشـگر 
نظریـه برخاسـته از داده هـا از طریـق جـزء بـه جـزء کـردن 
اطالعـات بـه شـکل بنـدی مقوله هـای )طبقه هـا( اطالعات 
دربـاره پدیـده ی مـورد مطالعـه می پـردازد. پژوهشـگر بـر 
اسـاس داده هـای گردآوری شـده از مطاحبه ها، مشـاهده ها، 
از  )حاصـل  فنـی  یاد داشـت های  روزانـه،  یادداشـت های 
عملیـات میدانـی( مقوله هـای اصلـی )طبقـه( و مقوله هـای 

16- Strauss & Corbin
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فرعـی را مشـخص می کنـد. در مرحله دوم بـرای کد گذاری 
محـوری، پژوهشـگر یـک مقولـه کـد گـذاری بـاز را انتخاب 
می کنـد، آن را )بعنـوان یـک پدیـده اصلی( در مرکـز فرآیند 
مـورد بررسـی قـرار می دهـد و سـپس سـایر مقوله هـا را بـه 
از کـد گـذاری  آن مرتبـط می کنـد و در سـومین مرحلـه 
گزینشـی، پژوهشـگر بـه تکویـن نظریـه ای دربـاره رابطـه ی 
الگـوی کـد گـذاری  آمـده در  به دسـت  میـان مقوله هـای 
محـوری می پـردازد. در نهایـت پـس از عملیـات کدگـذاري، 
گـزارش  صـورت  بـه  آن هـا  انتقـال  اطالعـات و  اسـتخراج 

مکتـوب صـورت می پذیـرد. 

شکل1- تصویر شماتیک از مراحل کد گذاری

 
جامعه آماري، جمعیت نمونه و روش نمونه گیري

اسـاتید،  گـروه  سـه  شـامل  تحقیـق  آمـاری  جامعـه 
متخصصـان و کارفرمایـان رشـته کشـاورزی که با اسـتفاده از 
روش نمونـه گیـری هدفمنـد بـا توجه بـه معیار تعـداد نمونه 
هـا مشـخص شـدند. روش انتخـاب و گزینـش نمونـه هـا بـر 
اسـاس معیارهـای تجربـه، آگاهی نسـبت به موضـوع و معیار 
نظـری بـوده کـه بـر اسـاس روش نمونه گیـری گلولـه برفی 
اجـرا شـد. تعـداد دقیـق نمونـه هـا بـر اسـاس اصـل اشـباع 
نظـری تعییـن شـد بدیـن صـورت کـه جمـع آوری داده هـا 
بـر اسـاس نظـرات 25 نفـر از افـراد مذکـور به اشـباع نظری 
رسـید. ابـزار گردآوري اطالعـات عالوه بر مروری گسـترده بر 
اسـناد و مدارک کتابخانـه اي و اینترنتـی، مصاحبه های نیمه 
سـاختارمند با اسـاتید، متخصصـان و کارفرمایان کشـاورزی 
بود. سـواالت تحقیق و مشـخصات جامعه آمـاری در جدول1  

ترسـیم شده اسـت.

جدول 1- جامعه آماري، تعداد نمونه و سواالت تحقیق

ابزار تحقیق سواالت تحقیقتعداد نمونهنمونه انتخابی

14 نفرهیات علمی

از نظر روانشناسی فردی چه عامل یا مولفه هایی بر اشتغال 
پذیری زنان دانش آموخته رشته کشاورزی موثرند؟ 

مصاحبه عمیق- نیمه 
ساختارمند-مطالعه نظری

5 نفرکارفرمایان

متخصصان رشته 
کشاورزی

6 نفر

یافته ها
در ایـن مطالعـه، در مصاحبه 22 ام اشـباع نظری داده ها 
جهـت  امـا  شـد  حاصـل   )theoretical data saturation(
اطمینـان از ایـن موضوع، انجـام مصاحبه تا مشـارکت کننده 

25 ام ادامه یافت. مشـخصات مشـارکت کنندگان در مصاحبه 
در جـدول 2 زیر آورده شـده اسـت.
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جدول 2- مشخصات مشارکت کنندگان در مصاحبه

سطح تحصیالت و تخصصسابقه کاريسنسازمانشماره

دکتری خاک شناسی- دانشیار4210دانشگاه بوعلی سینامصاحبه شونده 1

دکتری علوم دامی- داشنیار4314دانشگاه بوعلی سینامصاحبه شونده2 

دکتری گیاه پزشکی- دانشیار4010دانشگاه  بوعلی سینامصاحبه شونده3

دکتری مهندسی آب- استادیار3515دانشگاه بوعلی سینا مصاحبه شونده4

دکترای توسعه روستایی - استادیار3813دانشگاه بوعلی سینامصاحبه شونده5

دکتری خاک شناسی–  استادیار4212دانشگاه بوعلی سینا مصاحبه شونده6

دکتری مهندسی آب- استادیار4513دانشگاه بوعلی سینامصاحبه شونده7

345دانشگاه بوعلي سینامصاحبه شونده8
دکترای ترویج و آموزش کشاورزی- 

استادیار

دکترای زراعت - استادیار4418دانشگاه بوعلی سینامصاحبه شونده9 

دکترای باغبانی- استادیار5225دانشگاه بوعلی سینامصاحبه شونده10

دکترای ترویج کشاورزی - استادیار 377دانشگاه بوعلی سینامصاحبه شونده11

دکترای خاک شناسی- استادیار4220دانشگاه بوعلی سینامصاحبه شونده12

دکترای  باغبانی- استادیار377دانشگاه بوعلی سینامصاحبه شونده13 

دکترای زراعت- استادیار4217دانشگاه بوعلی سینامصاحبه شونده14

4722جهاد کشاورزی مصاحبه شونده15 
ارشدترویج-کارشناس ترویج کشاورزي-

کارفرما

دکتری خاک شناسی- کارفرما4612 جهاد کشاورزی مصاحبه شونده16

دکتري توسعه کشاورزی- کارفرما4823جهاد کشاورزی مصاحبه شونده17

دکتري ترویج کشاورزی- - کارفرما4220جهاد کشاورزی مصاحبه شونده18

4012جهاد کشاورزی مصاحبه شونده19
کارشناسي ترویج و آموزش کشاورزی-  

کارفرما

303مرکز تحقیقات کشاورزیمصاحبه شونده20
ارشد ترویج-کارشناس مسئول زنان 

روستای
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سطح تحصیالت و تخصصسابقه کاريسنسازمانشماره

365مرکز تحقیقات کشاورزیمصاحبه شونده21
ارشد توسعه- کارشناس مسئول زنان 

روستایی

ارشد گیاهپزشکی- کارشناس ترویج4510مرکز تحقیقات کشاورزیمصاحبه شونده 22

404مرکز تحقیقات کشاورزیمصاحبه شونده 22
دکترا ترویج- کارشناس ارشد گروه 

توسعه وترویج

ارشد گیاهپزشکی - کارشناس ترویج429مرکز تحقیقات کشاورزیمصاحبه شونده 23

ارشد زراعت- رئیس اداره تجهیز مراکز4715 مرکز تحقیقات کشاورزیمصاحبه شونده 24

388مرکز تحقیقات کشاورزیمصاحبه شونده 25
ارشد باغبانی- کارشناس ارشد گروه 

آموزشی باغبانی

ادامه جدول 2- مشخصات مشارکت کنندگان در مصاحبه

 در مرحلـه اول، یعنـي کدگـذاري بـاز، متـن مصاحبه ها 
دربـاره دو سـوال اصلـی تحقیـق پیاده سـازی شـد. بـه طور 
میانگیـن هـر مصاحبـه 15 دقیقـه بـه طـول انجامیـد و در 
نهایـت مطالـب پیـاده سـازی شـده، در 92 صفحـه مکتـوب 
شـدند؛ چندیـن بـار به دقـت مرور شـد؛ هر قسـمتي از متن 
کـه واحدهـاي تحلیلـي معنی داري وجود داشـت، مشـخص 
گردیـد و در حاشـیه متـون به ذکـر یادداشـت هایي پرداخته 
شـد تـا بـا اسـتفاده از آن هـا کدگـذاري انجـام پذیـرد. پس 
از مـرور متـن مصاحبه هـا کـه بـه صـورت خـط بـه خـط 
انجام شـد، حـدود 350 کـد اولیـه مفیـد اسـتخراج گردیـد. 
در ادامـه بـا ترکیـب و حـذف کدهـاي تکـراري داراي فضاي 
مفهومـي مشـابه، مفاهیـم مـورد نظـر بـه 185کـد مفهومي 

کاهش یافـت.
از مجمـوع ایـن 185 کـد مفهومـي، حـدود 99 کـد آن 
مربـوط بـه مصاحبـه بـا دانش آموختـگان اسـت و نزدیـک 
بـه 77کـد مربـوط بـه مصاحبـه بـا اعضـائ هیـات علمـی، 
کارفرمایـان و متخصصان کشـاورزی بود. ایـن مفاهیم )کدها( 

بـه نوعـي مبین )عوامل روانشـناختی فـردی و اجتماعی موثر 
بـر اشـتغال زایی بانـوان دانـش آموختـه( که حاصـل نظرات 
مسـتقیم مصاحبه شـوندگان بوده می باشـند. فراواني افرادي 
کـه بـه هر یـک از این کدهـا )مفاهیـم( اذعان داشـته اند نیز 

در داخـل پرانتـز بیان شـده اسـت. 

نتایج کد گذاری محوری
در مرحلـه کدگـذاری محـوری، داده ها به طـور دائمی با 
هم مقایسـه شـده و بـا چندین بـار مطالعه و رفت و برگشـت 
میـان کدهـا و مفاهیم تا رسـیدن به مقوله های مشـترک این 
کار ادامـه یافـت. طـوری که حاصـل این مقایسـه ها و رفت و 
برگشـت ها، رسـیدن به مفاهیم مشـابه و قـرار دادن آن ها در 
یـک طبقه یـا مجموعه تحـت عنـوان مقوله های فرعـی بود. 
ایـن رونـد تا رسـیدن بـه مقوله هـای اصلـی ادامه پیـدا کرد. 
در ایـن مرحلـه مفاهیـم و نکات بدسـت آمـده از مصاحبه در 
زمینـه عوامـل روانشـناختی فردی موثـر بر اشـتغال دختران 

دانش آموخته کشـاورزی در جدول 3 ترسـیم شـدند. 
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مقوله هـای  پیداسـت،  جـدول 3  در  کـه  همانطـور   
بانـوان  اصلـی روانشـناختی فـردی موثـر بـر اشـتغالزایی 
دانش آموختـه کشـاورزی، شـامل انگیـزه شـغلی، مهـارت 
سـرمایه ی  رهبـری،  فـردی،  محدودیـت  کارآفرینانـه، 

روانشـناختی، خود پنداره شـغلی، فراشـناخت، مهارت های 
جسـتجوی شـغلی، پیامدهای فـردی، باورهای جنسـیتی، 
هویـت شـغلی و حرفـه ای، اصـالح الگـوی رفتـاری، عـزت 

نفـس و هـوش هیجانـی می باشـد.

جدول 3- نتایج کدگذاری باز و محوری مربوط به عوامل روانشناختی فردی موثر بر اشتغال پذیزی دختران دانش آموخته کشاورزی

محور اصلی  نمونه کدهای باز
)کدهای محوری(

تعداد 
تکرار

درصد 
تکرار

خودکفائی مالی)استقالل مالی( )29(- حمایت خانواده مانند )نگهداری 
از فرزند توسط دیگران، اجازه همسر( )19(- میزان تمایل زن به خرج 
کردن )19(- تمکن مالی و پایگاه اجتماعی و اقتصادی زن )سطح مالی 
زن( )19(- تمایل به دیده شدن )15(- - یادگیری مداوم )8(- منزلت 
اجتماعی )7(- روحیه صرفه جویی و پس انداز )5( - انگیزه شغلی )2( 

- روحیه سرمایه گذاری )1(

10617/99انگیزه شغلی 

ریسک پذیری )19( - رقابت پذیری )15(- تجربه پذیری و عملگرایی 
)14(- مهارت ارتباطی )13(- احساس شایستگی )9(- استقالل طلبی 
)9(- آگاهی حقوقی و آگاهی تجاری )6(- خالقیت )5( - مهارت تفکر 
انتقادی )3(- پشتکار )3(- اقتصاد محوری)قدرت محاسباتی و کار با 

آمار و ارقام( )2(- عالقه به کارآفرینی )1( تنوع طلبی )1(

10016/97مهارت کارآفرینانه

تعدد نقش  های چندگانه زنان )23(- میزان احساس و عاطفه و 
دلبستگی به فرزند )19(- تعداد فرزندان )12( – سن )10( – تاهل 
)10(– مشکالت جسمی و روحی زنان )5(- عدم شناخت زنان از 

بازار و راه ورود به آن )5(- سطح روارنجوری و روحیه آسیب پذیر زنان 
)4(- نوع مدرک تحصیلی )3(

9115/44محدودیت فردی

نظم پذیری )13( - توانایی مدیریت )12(- جزءنگری )8(- قدرت 
نکته سنجی )7(- قدرت تمرکز باال)5(- متابعت پذیری از قوانبن )3( 

- دقت و ظرافت )1(- زنان در کار محکم و جدی هستند )1(
508/48رهبری

صبوری )13(- روحیه تمایل به پیشرفت )8(- مثبت اندیشی و 
امیدواری )8(- سازگاری با محیط )4(- سطح امید به آینده )3(- تاب 

آوری )3(- انعطاف پذیری )2(.
416/96سرمایه روانشناختی

اعتماد بنفس )19(- باورها و ارزشهای فردی )10(- خود کارآمدی 
)شناخت توانایی های شخصی( )8(

376/28خود پنداره شغلی

توانایی حل مسئله)12(- توانایی تصمیم گیری )8( - توانایی برنامه 
ریزی )3(-  داشتن حق رای و نظر )1(

345/77فراشناخت
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محور اصلی  نمونه کدهای باز
)کدهای محوری(

تعداد 
تکرار

درصد 
تکرار

آگاهی تجاری )10(- آشنایی با محیط کسب و کار )6(- آگاهی 
حقوقی )5(- داشتن تجربه ی کاری و تجربه ی قبلی )4(- مهارت 

جستجوی شغلی )3(

مهارت جستجوی 
شغلی

)284/75

کسب اعتماد به نفس )4(- افزایش سالمت روانی و دوری از افسردگی 
کمک به شادابی روح )4(- درک بیشتر فرزندان )3(- کسب استقالل 

)2(- کسب حق تصمیم گیری )2( - پرورش فرزندان موفق و 
تحصیلکرده )2(-  ژرف اندیشی و منطقی شدن )دید عینی واقعیت ها( 
)1(- رشد شخصیت )1(- شکوفا شدن استعدادها )1(- پر شدن اوقات 

فراغت زنان شاغل )1( – با ایجاد درآمد مستقل در زنان وضعیت 
تغذیه و بهداشت خانواده بهبود می یابد)1(- توانمند سازی زنان )1(.

3/90)23(پیامد های فردی

دیدگاههای جنسیتی نسبت به کار کشاورزی )8(- سوء گیری های 
جنسیتی در گزینش کارمندان )5( - باورهای جنسیتی جامعه و 

خانواده در رابطه با اشتغال زنان در شغل کشاورزی )5(
3/05)18(باورهای جنسیتی

داشتن آگاهی و دانش و توانمندی تخصصی شغلی )6( - عالقه به 
رشته کشاورزی )5(- تعهد داشتن به شغل )3(- عالقه به شغل 

کشاورزی )3(
2/88)17(هویت شغلی و حرفه ای

کاستن دغدغه های هویتی نقش های متعدد زنان )6(- ایجاد حس 
خودباوری )3(- تشویق زنان در برابر سرمایه گذاری در بخش 

کشاورزی )2(- اصالح روحیه آسیب پذیر و کاهش سطح روان رنجوری 
)2(- ایجاد فاصله بین مقاطع تحصیلی )1(- داشتن ارتباطات 

اجتماعی هدفمند و در راستای اشتغال )1(

2/71)16(اصالح الگوی رفتاری 

عزت نفس )5(- احساس توانمندی در انجام کارها )5(- احساس 
ارزشمند بودن )2(- افتخار کردن به خود )2(

2/54)15(عزت نفس

2/20)13(هوش هیجانیاحساس همدلی )8(- کنترل و مدیریت خشم )5(
589100جمع

 بـا بهره گیـری از نـرم افـزار مکـس کیـودا نسـخه 12 و 
وارد نمـودن مقوله هـای اسـتخراجی از کـد گـذاری محوری 

در این نرم افزار، بجهت شـفافیت بیشـتر نتایج و سـهولت در 
مطالعه، 14مقوله اسـتخراجی در نمودار 2، ترسـیم شـده اند.

 

ادامه جدول 3- نتایج کدگذاری باز و محوری مربوط به عوامل روانشناختی فردی موثر بر اشتغال پذیزی دختران دانش آموخته کشاورزی
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نمودار 1- خروجی نرم افزار Maxqda12 درباره مقوله های 
استخراجی مربوط به عوامل روانشناختی فردی موثر بر اشتغال 

دختران دانش آموخته کشاورزی

در جـدول 4، کدگذاری باز و محوری و اسـتخراج مقوله های 
مربوط به عوامل روانشـناختی اجتماعی موثر بر اشـتغال پذیری 
دختـران دانش آموختـه کشـاورزی آمده اسـت. همانطـور کـه 

در جـدول مشـاهده می شـود مقوله هـای اصلـی روانشـناختی 
اجتماعـی موثـر بر اشـتغالزایی بانـوان دانش آموخته کشـاورزی 
شـامل: هنجـار و باورهـای فرهنگـی، اعتماد و امنیـت اجتماعی، 
مشـارکت اجتماعـی، محدودیت اجتماعی، پیامدهای سیاسـی و 
سیاسـت های  در  بازنگـری  اجتماعـی،  تعامـالت  اجتماعـی، 
دولـت، پیامدهـای فرهنگی و اجتماعی، اصـالح عقاید و باورهای 
اجتماعـی، پیامدهـای اقتصـادی و اجتماعی، انسـجام اجتماعی، 

آموزش هـای کاربـردی و آگاهـی بخش می باشـد. 

جدول 4- کدگذاری باز و محوری مربوط به عوامل روانشناختی اجتماعی موثر بر اشتغالزایی دختران دانش آموخته کشاورزی

محور اصلی نمونه کدهای باز
درصد تکرارتعداد تکرار)کدهای محوری(

فرهنگ مردساالرانه )17(- باورها و ارزش ها اشتغال زنان 
)8(-  تنوع فرهنگی در همدان )6(- تعصبات ذکور فامیل 

)6(-فرهنگ خانواده )5( - جو اجتماع نسبت به اشتغال زنان 
)4(- ارزش های فرهنگی )2(- تعصبات فرهنگی )2(- منع 
عرفی )2(- تقدیر گرایی )2(- مسائل مذهبی )1(- باورهای 

فرهنگ )مرد نان آور/ زن مراقب( )1(

هنجارها و باورهای 
فرهنگی

) 56(19/11

بعد مکان و بعد مسافت )25( امنیت محیط کار )11(–
اعتماد و امنیت اجتماعی )5(

اعتماد و امنیت 
اجتماعی

)41(13/99

مشارکت زنان در سازمان های دولتی و غیر دولتی )14(- 
روحیه مسئولیت پذیری )13(- روحیه ی جمع طلبی و عالقه 
به کار تیمی )8(- تعامل و تعاون )2(- میزان خود محوری 

)2(

13/31)39(مشارکت اجتماعی

محدودیت های اجتماعی )8(- محیط مردانه مشاغل 
کشاورزی)5(- فرصت های شغلی بیشتر برای مردان )4(- 

ساعت کاری برابر زنان با مردان )3( - تحریم ها)2(- نبود زیر 
ساخت مناسب جهت اشتغال زنان )2(- موانع فعالیت میدانی 

)2(- تنش های شغلی )2(- بی عدالتی در محیط کار)2(- 
تعارض در سیاست گذاری های دولت در محیط کار)1(

محدودیت های 
اجتماعی

)31(10/58
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محور اصلی نمونه کدهای باز
درصد تکرارتعداد تکرار)کدهای محوری(

قانون مند شدن و پذیرفتن قانون براحتی از طرف زنان شاغل 
)11( - شناخت حق و حقوقشان )7(- ایجاد شعور سیاسی 
در زنان شاغل )2( –شناخت قوانین و مقررات اجتماعی )2(

پیامدهای سیاسی-
اجتماعی

)22(7/50

ارتباطات اجتماعی )10(- ارتباطات درون گروهی و 
برونگروهی )سازمان های دولتی و غیر دولتی( )7(- 

درونگرایی و برونگرایی )3(
6/82)20(تعامالت اجتماعی

ایجاد قانون حمایت از اشتغال زنان )6(- حمایت های مالی 
خاص دولت برای اشتغال زنان )4(- تغییر سیاست های 

اجتماعی دولت )2(- ایجاد فرصت های شغلی بیشتر برای 
زنان )1(- ایجاد امنیت در مشاغل کشاورزی )1(- تغییر در 
روند برنامه های صدا و سیما )مرد نان اور/ زن مراقب( )1(- 
حمایت های نظام تعلیم و تربیت جامعه در رابطه با اشتغال 

زنان )1(- جهت حمایت سازمان نظام مهندسی کشاورزی از 
دانش آموخته کشاورزی )1(

بازنگری در 
سیاست های دولت

)19(6/48

ایجاد اعتبار اجتماعی برای زنان از طریق اشتغال )7(- 
توسعه ارتباطات اجتماعی زنان شاغل جامعه )2(- رشد 
مسئولیت  پذیری بیشتر زنان شاغل)2(- اعتالی فرهنگی 

جامعه از طریق اشتغال زنان )1(- ایجاد اتحاد ملی از طریق 
اشتغال زنان )1(- بسط عدالت اجتماعی ناشی از اشتغال 
زنان )1(- کم رنگ شدن فرهنگ مرد ساالری در خانواده 

)1(- کاهش آسیب های اجتماعی )1(

پیامد های فرهنگی- 
اجتماعی

)18(6/14

اصالح افکار منفی جامعه نسبت به اشتغال زنان در بخش 
کشاورزی و فرهنگ سازی )11(- منطق گرای جمعی در برابر 

تقدیر گرایی )6(

اصالح عقاید و 
باورهای اجتماعی

)17(5/80

برخورداری از درآمد بیشتر و رفاه بیشتر و دسترسی به 
امکانات و تسهیالت بهتر)3(- استقالل مالی و عدم اتکای 
مالی به شوهر)3(- بهبود وضعیت اقتصادی زن شاغل و 

خانواده های آنها )2(- تاثیر درآمد ملی و پیشرفت اقتصادی 
کشور از طریق اشتغال زنان )2(- ایجاد روحیه صرفه جویی 

در زنان و جامعه)1( 

پیامدهای اقتصادی - 
اجتماعی

)11(3/75

حس مفید بودن در جامعه و پیدا کردن جایگاه ویژه 
اجتماعی )6(- احساس عضوی از جامعه بودن )4(

3/41)10(انسجام اجتماعی

ادامه جدول 4- کدگذاری باز و محوری مربوط به عوامل روانشناختی اجتماعی موثر بر اشتغالزایی دختران دانش آموخته کشاورزی



سبب های روانشناختی اشتغال دختران دانش آموخته کشاورزی در همدان

شماره 53
تابستان 1399

فصل نامه علمی پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 122

محور اصلی نمونه کدهای باز
درصد تکرارتعداد تکرار)کدهای محوری(

ارائه مشاوره های دانشگاهی)علمی- روانشناسی( )3(- دادن 
آگاهی های حقوقی به زنان )4(- ارائه آموزش های رایگان 
بازار محور و کارآفرین)2(- ایجاد مراکز مربوط به کانون 

دانش آموختگان و مراکز مشاوره در دانشگاه ها )1(- ایجاد 
بازدید های علمی از مرکز فعال کشاورزی توسط کانون 

دانش آموختگان دانشگاه ها برای دانش آموختگان کشاورزی 
)1(- ایجاد ارتباط دانش آموختگان با مراکز تجاری کشاورزی 

)1(- ایجاد دوره های کارورزی با شرایط مناسب و حفظ 
حقوق حمایت از زنان برای دانش آموختگان زن جهت 
معرفی افراد برتر به مراکز و فضا های کاری کشاورزی )1(

آموزش های 
کاربردی و آگاهی 

بخشی
)9(3/07

293100جمع

 در ایـن قسـمت نیـز بـا بهره گیـری از نـرم افـزار مکس 
کیـودا نسـخه 12 و وارد نمـودن مقوله هـای اسـتخراجی از 
کـد گـذاری محـوری در ایـن نـرم افـزار، بجهـت شـفافیت 
بیشـتر نتایـج و سـهولت در مطالعه، 12مقوله اسـتخراجی در 

نمـودار 2، ترسـیم شـده اند.

 

نمودار2- خروجی نرم افزار Maxqda12 درباره مقوله های مربوط 
به عوامل روانشناختی اجتماعی موثر بر اشتغالزایی بانوان دانش 

آموخته کشاورزی

 مرحله سوم- کدگذاری گزینشی:
پس از شناسـایی مقوله ها در مرحلـه کدگذاری محوری، 
بـر اسـاس مبانـی نظریـه بنیـادی بـه برقـراری ارتبـاط بیـن 
مقوله هـا بـا پدیـده محوری یـا هسـته )روانشناسـی فردی و 
اجتماعـی اشـتغال پذیری بانـوان دانش آموختـه کشـاورزی 

اسـتان همدان( پرداخته شـد. برای این کار الزم اسـت رابطه 
میـان مقوله هـا بـا شـرایط علـی، شـرایط زمینه ای، شـرایط 
مداخله گـر یـا واسـطه ای، راهبردهـا و پیامدهـای حاصل به 
گونـه ای که اشـتراوس و کوربـن )1998( مشـخص کرده اند، 

ترسـیم گردد )شـکل 1(.

 

 

شکل 2- نحوه کد گذاری داده ها در تئوری بنیادی

 
مطابـق بـا الگـوی شـکل 1 شـرایط علّـی شـامل عواملـی 
اسـت کـه مقولـه اصلـی را تحـت تاثیـر قـرار می دهنـد و در 
اصلـی  پدیـده  کـه  یـا محرک هایـی هسـتند  علت هـا  واقـع 
یعنـی روانشناسـی فـردی و اجتماعـی اشـتغال پذیری بانـوان 
تاثیـر  تحـت  را  همـدان  اسـتان  کشـاورزی  دانش آموختـه 
ایـن تحقیـق شـرایط علـی شـامل چهـار  قرار می دهنـد. در 
عامـل بودنـد: محدودیـت فـردی )91 تکرار(- هنجـار فرهنگی 
)56 تکـرار(- محدودیت اجتماعی )28 تکـرار(. )جدول 19-3(

ادامه جدول 4- کدگذاری باز و محوری مربوط به عوامل روانشناختی اجتماعی موثر بر اشتغالزایی دختران دانش آموخته کشاورزی
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 جدول 5- شرایط علی موثر در اشتغال پذیری زنان دانش آموخته کشاورزی استان همدان

شرایط علی

نمونه کدمقوله

محدودیت فردی 

تعدد نقش  های چندگانه زنان - میزان احساس و عاطفه و دلبستگی به 
فرزند - تعداد فرزندان – سن – تاهل – مشکالت جسمی و روحی زنان - عدم 
شناخت زنان از بازار و راه ورود به آن- سطح روان رنجوری و روحیه آسیب پذیر 

زنان- نوع مدرک تحصیلی 

هنجار ها و باور های فرهنگی 

فرهنگ مردساالرانه - باورها و ارزش ها اشتغال زنان - تنوع فرهنگی در همدان 
- تعصبات ذکور فامیل -فرهنگ خانواده - جو اجتماع نسبت به اشتغال زنان 
- ارزش های فرهنگی - تعصبات فرهنگی- منع عرفی - تقدیر گرایی - مسائل 

مذهبی - باورهای فرهنگ )مرد نان آور/ زن مراقب( 

محدودیت اجتماعی 

محدودیت های اجتماعی - محیط مردانه مشاغل کشاورزی- فرصت های 
شغلی بیشتر برای مردان - ساعت کاری برابر زنان با مردان- تحریم ها- نبود 
زیر ساخت مناسب جهت اشتغال زنان - موانع فعالیت میدانی- تنش های 

شغلی- بی عدالتی در محیط کار- تعارض در سیاست گذاری های دولت در 
محیط کار 

باور های جنسی 
دیدگاههای جنسیتی نسبت به کار کشاورزی - سوء گیری های جنسیتی در 

گزینش کارمندان - باورهای جنسیتی جامعه و خانواده در رابطه با اشتغال زنان 
در شغل کشاورزی 

 شـرایط زمینـه ای شـامل مجموعـه شـرایط مکانـی یـا 
زمانـی اسـت که پدیـده در آن قـرار دارد و بر پدیـده محوری 
 : شـامل  پژوهـش  ایـن  در  شـرایط  ایـن  میگذارنـد.  تاثیـر 
مهـارت کارآفرینانـه )100 تکـرار(- رهبـری )50(- سـرمایه 
روانشـناختی )41(- مشـارکت اجتماعـی )39( -خودپنـداره 
شـغلی )37( - فراشـناخت )34(- مهارت جسـتجوی شـغلی 

)28(- تعامـالت اجتماعـی )20(- هویـت شـغلی و حرفـه ای 
)17(- عـزت نفـس )15(- هـوش هیجانـی )13(- انسـجام 

اجتماعـی )10(.
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جدول 6 - شرایط زمینه ای موثر در در اشتغال پذیری زنان دانش آموخته کشاورزی استان همدان

شرایط 
زمینه ای

نمونه کدمقوله

مهارت کارآفرینانه

ریسک پذیری  - رقابت پذیری - تجربه پذیری و عملگرایی - مهارت ارتباطی - احساس 
شایستگی - استقالل طلبی - آگاهی حقوقی و آگاهی تجاری - خالقیت - مهارت تفکر 
انتقادی - پشتکار - اقتصاد محوری)قدرت محاسباتی و کار با آمار و ارقام( - عالقه به 

کارآفرینی - تنوع طلبی

رهبری
نظم پذیری  - توانایی مدیریت - جزءنگری- قدرت نکته سنجی - قدرت تمرکز باال- 

متابعت پذیری از قوانبن  - دقت و ظرافت- زنان در کار محکم و جدی هستند

سرمایه 
روانشناختی 

صبوری - روحیه تمایل به پیشرفت - مثبت اندیشی و امیدواری - سازگاری با محیط - 
سطح امید به آینده - تاب آوری - انعطاف پذیری.

مشارکت اجتماعی
مشارکت زنان در سازمان های دولتی و غیر دولتی - روحیه مسئولیت پذیری - روحیه ی 

جمع طلبی و عالقه به کار تیمی - تعامل و تعاون - میزان خود محوری

اعتماد بنفس - باورها و ارزش های فردی- خود کارآمدی )شناخت توانایی های شخصی(خودپنداره شغلی

توانایی حل مسئله- توانایی تصمیم گیری - توانایی برنامه ریزی- داشتن حق رای و نظر فراشناخت 

مهارت جستجوی 
شغلی 

آگاهی تجاری - آشنایی با محیط کسب و کار - آگاهی حقوقی - داشتن تجربه ی 
کاری و تجربه ی قبلی - مهارت جستجوی شغلی 

تعامالت اجتماعی
ارتباطات اجتماعی - ارتباطات درون گروهی و برونگروهی )سازمان های دولتی و غیر 

دولتی( - درونگرایی و برونگرایی

هویت شغلی و 
حرفه ای 

داشتن آگاهی و دانش و توانمندی تخصصی شغلی - عالقه به رشته کشاورزی - تعهد 
داشتن به شغل - عالقه به شغل کشاورزی 

عزت نفس 
عزت نفس - احساس توانمندی در انجام کارها - احساس ارزشمند بودن - افتخار کردن 

به خود 

احساس همدلی - کنترل و مدیریت خشم هوش هیجانی 

انسجام اجتماعی 
حس مفید بودن در جامعه و پیدا کردن جایگاه ویژه اجتماعی - احساس عضوی از 

جامعه بودن 

شـرایط میانجـی یـا مداخله گـر شـامل شـرایط درونی و 
بیرونـی اسـت کـه راهبردهـا و شـرایط علّـی را تحـت تاثیـر 
عبـارت  میانجـی  شـرایط  پژوهـش  ایـن  در  قرارمی دهنـد. 

بـودن از: انگیزه هـای شـغلی )106 تکـرار(، اعتمـاد و امنیت 
اجتماعـی )41 تکـرار(
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جدول 7- شرایط میانجی یا مداخله گر موثر مولفه های روانشناسی فردی و اجتماعی اشتغال پذیری زنان دانش آموخته کشاورزی 
استان همدان

شرایط 
مداخله گر

نمونه کدمقوله

انگیزه های شغلی

خودکفائی مالی)استقالل مالی( - حمایت خانواده مانند )نگهداری از فرزند توسط 
دیگران، اجازه همسر(- میزان تمایل زن به خرج کردن- تمکن مالی و پایگاه 
اجتماعی و اقتصادی زن )سطح مالی زن( - تمایل به دیده شدن - یادگیری 
مداوم - منزلت اجتماعی - روحیه صرفه جویی و پس انداز - انگیزه شغلی- 

روحیه سرمایه گذاری 
بعد مکان و بعد مسافت امنیت محیط کار – اعتماد و امنیت اجتماعی اعتماد و امنیت اجتماعی 

 همچنیـن منظـور از راهبردها )کنـش و واکنش( مطابق 
بـا الگـوی شـکل 1، اقدامات، کنش هـا و واکنش هایی اسـت 
کـه از پدیـده محـوری حاصـل می شـوند. در ایـن پژوهـش 
بازنگـری در سیاسـت های دولت )19 تکـرار(، اصالح عقاید و 

تکـرار( و  رفتـاری )16  الگـوی  اصـالح  باورهـا )18 تکـرار(، 
آموزش هـای کاربـردی و آگاهی بخـش ) 9 تکـرار( به عنوان 
راهبردهایـی هسـتند کـه از شـرایط علّـی مربـوط بـه پدیده 

هسـته حاصل شـده اند )جـدول 22-3(. 

 
جدول 8- کنش ها و واکنش های )راهبردهای( حاصل از مولفه های روانشناسی فردی و اجتماعی اشتغال پذیری زنان دانش آموخته 

کشاورزی استان همدان

راهبردها

نمونه کدمقوله

بازنگری در 
سیاست های دولت 

ایجاد قانون حمایت از اشتغال زنان - حمایت های مالی خاص دولت برای اشتغال 
زنان - تغییر سیاست های اجتماعی دولت - ایجاد فرصت های شغلی بیشتر برای زنان- 
ایجاد امنیت در مشاغل کشاورزی - تغییر در روند برنامه های صدا و سیما )مرد نان اور/ 
زن مراقب( - حمایت های نظام تعلیم و تربیت جامعه در رابطه با اشتغال زنان - جهت 

حمایت سازمان نظام مهندسی کشاورزی از دانش آموخته کشاورزی

اصالح عقاید و باورها 
اصالح افکار منفی جامعه نسبت به اشتغال زنان در بخش کشاورزی و فرهنگ سازی - 

منطق گرای جمعی در برابر تقدیر گرایی 

اصالح الگوی رفتاری 

کاستن دغدغه های هویتی نقش های متعدد زنان- ایجاد حس خودباوری - تشویق 
زنان در برابر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی - اصالح روحیه آسیب پذیر و کاهش 
سطح روان رنجوری - ایجاد فاصله بین مقاطع تحصیلی- داشتن ارتباطات اجتماعی 

هدفمند و در راستای اشتغال 

آموزش های 
کاربردی و آگاهی 

بخش 

ارائه مشاوره های دانشگاهی)علمی- روانشناسی( - دادن آگاهی های حقوقی به 
زنان - ارائه آموزش های رایگان بازار محور و کارآفرین- ایجاد مراکز مربوط به کانون 

دانش آموختگان و مراکز مشاوره در دانشگاه ها - ایجاد بازدید های علمی از مرکز فعال 
کشاورزی توسط کانون دانش آموختگان دانشگاه ها برای دانش آموختگان کشاورزی- 
ایجاد ارتباط دانش آموختگان با مراکز تجاری کشاورزی - ایجاد دوره های کارورزی با 
شرایط مناسب و حفظ حقوق حمایت از زنان برای دانش آموختگان زن جهت معرفی 

افراد برتر به مراکز و فضا های کاری کشاورزی 
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جدول 9- پیامدهای حاصل از مولفه های روانشناسی فردی و اشتغال پذیری زنان دانش آموخته کشاورزی 

نمونه کدمقولهپیامدها
پیامد سیاسی- 

اجتماعی 
قانون مند شدن و پذیرفتن قانون براحتی از طرف زنان شاغل  - شناخت حق و حقوقشان - 

ایجاد شعور سیاسی در زنان شاغل -شناخت قوانین و مقررات اجتماعی 

پیامدهای فردی

کسب اعتماد به نفس - افزایش سالمت روانی و دوری از افسردگی کمک به شادابی روح 
- درک بیشتر فرزندان - کسب استقالل - کسب حق تصمیم گیری - پرورش فرزندان 

موفق و تحصیلکرده- با ایجاد درامد مستقل در زنان، وضعیت تغذیه و بهداشت خانواده بهبود 
می یابد- ژرف اندیشی و منطقی شدن )دید عینی واقعیت ها( - رشد شخصیت - شکوفا شدن 

استعدادها - پر شدن اوقات فراغت زنان شاغل - توانمند سازی زنان 

پیامد فرهنگی- 
اجتماعی 

ایجاد اعتبار اجتماعی برای زنان از طریق اشتغال - توسعه ارتباطات اجتماعی زنان شاغل 
جامعه - رشد مسئولیت  پذیری بیشتر زنان شاغل- اعتالی فرهنگی جامعه از طریق اشتغال 

زنان - ایجاد اتحاد ملی از طریق اشتغال زنان - بسط عدالت اجتماعی ناشی از اشتغال زنان - 
کم رنگ شدن فرهنگ مرد ساالری در خانواده-کاهش آسیب های اجتماعی 

پیامد اقتصادی- 
اجتماعی 

برخورداری از درآمد بیشتر و رفاه بیشتر و دسترسی به امکانات و تسهیالت بهتر- استقالل 
مالی و عدم اتکای مالی به شوهر- بهبود وضعیت اقتصادی زن شاغل و خانواده های آنها- تاثیر 
درآمد ملی و پیشرفت اقتصادی کشور از طریق اشتغال زنان - ایجاد روحیه صرفه جویی در 

زنان و جامعه

شکل 3- مدل نظری مولفه های روانشناسی فردی و اجتماعی 
اشتغال پذیری زنان دانش آموخته کشاورزی

بحث و نتیجه گیری 
 نتایـج بدسـت آمـده بیانگـر ان اسـت کـه مهمتریـن 
محرک هـا و علت هایـی کـه می تواننـد بـر پدیـده محـوری 
ایـن تحقیـق یعنـی عوامـل روانشناسـی فـردی و اجتماعـی 
بانـوان دانش آموختـه کشـاورزی  اشـتغال پذیری  بـر  موثـر 
فـردی  محدودیـت  عامـل  بگـذارد  تاثیـر  همـدان  اسـتان 
اسـت ایـن چالـش خـود ناشـی از عوامـل متعـددی اسـت 

آنهـا تعـدد نقش هـای چند گانـه اسـت.  از مهمتریـن  کـه 
زنـان بخصـوص زنـان متاهـل بعلت داشـتن مسـئولیت های 
متفاوت که شـامل همسـری و مـادری اسـت همچنین وجود 
احسـاس و عواطـف ناشـی از دلبسـتگی بـه فرزنـد و تعـداد 
فرزنـدان کـه بعنـوان همزمانـی نقش هـای مادری و اشـتغال 
پذیرفتـن  یـا  اشـتغال  ادامـه  بـه  نسـبت  می شـود،  اشـاره 
شـغل امتنـاع می کننـد. در واقـع بـا وجـود مسـئولیت های 
قبلـی و اضافـه شـدن امورات شـغلی، فشـار روحـی- روانی و 
جسـمی فراوانـی بـرای زنـان بـه همـراه مـی آورد. همچنین 
مقولـه سـن و ناتوانی جسـمی و تحصیالت هم از مـوارد مهم 
دیگـری بـود که توسـط مصاحبه شـوندگان اعـالم گردید در 
واقـع زنـان با تحصیالت باالتر و سـن بیشـتر بسـختی شـغل 
مناسـب خود را پیدا می کنند و شـاغل می شـوند و همچنین 
سـایر شـرایط علـی که قبل تـر اعالم گردیـد. این نـوع موانع 
اشـتغال پذیری از سـوی زنان همچنین همسـو بـا یافته های 
تحقیقات )شـربتیان، 1387(؛ )موحدی و همکاران ، 1392(؛ 
)باقـری و شـاهمرادی زواره، 1395(؛ )کاردوانـی و همـکاران، 

1396( و )روسـتی و چلـی17، 2009( می باشـد. 

17- Rosti & Chelli
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مسـاله هنجار ها و باور هـای فرهنگی، گـزاره بازدارنده ی 
کـه  شـد.  مشـخص  تحقیـق  ایـن  در  کـه  اسـت  دیگـری 
حاصـل عوامـل متعـددی اسـت و از مهمتریـن آن: فرهنـگ 
مـرد سـاالرانه خانـواده و باورهـا و ارزش هـای اشـتغال زنـان 
می تـوان نـام بـرد. در واقع وجـود فرهنگ )مرد نـان آور/ زن 
مراقـب( و توجـه به ایـن نکته که بعـد فرهنگـی و اقتدار گرا و 
سـنتی و  باور هـای  دهنـده  رواج  همـواره  مـرد  سـاالرانه 
کلیشـه های جنسـیتی بوده می توان از آن بعنـوان علل عدم 
اشـتغال پذیری زنـان نـام برد همچنیـن مصاحبه شـنودگان 
بـا بیـان اینکـه در خانـواده آنهـا شـغل کشـاورزی بعنـوان 
شـغلی مردانـه شـناخته شـده و یا بطـور کلی اصـال اعتقادی 
به اشـتغال زنـان وجـود نـدارد وهمچنین سـوء گیری برخی 
خانواده هـای مذهبـی نسـبت مسـائل شـرع اسـالم در رابطه 
اشـتغال زنـان و آداب رسـوم آنهـا نسـبت بـه اشـتغال زنـان 
تنـوع فرهنگـی مـردم اسـتان همـدان کـه از فـارس تـا لـر و 
کـرد و تـرک وجـود دارد و اعتقـاد بـه سرنوشـت و تقدیـر در 
خانواده هـا، مانعـی بـرای اشـتغال زنـان می شـود. نتایج این 
قسـمت همسـو بـا یافته های)شـربتیان، 1387(؛ )ویلیامز18 و 
همـکارن، 2019( و )کاردوانـی و همکاران، 1396( می باشـد. 
از  دیگـری  علـی  شـرایط  اجتماعـی،  محدودیت هـای 
موانع اشـتغال پذیری زنان اسـت که شـامل عوامـل متعددی 
همچـون محیـط مردانـه مشـاغل کشـاورزی و فرصت هـای 
شـغلی بیشـتر بـرای مـردان در جامعـه و ... نیز از این دسـته 
مـوارد هسـتند. نتایـج این بخش همسـو اسـت بـا تحقیقات 
)خسـروی پـور و سـلیمان پـور، 1389(، )صالحـی عمـران، 

1385( و )روسـتی و چلـی، 2007( می باشـد.
باورهـای  گـزاره ی  بـه  مربـوط  آخـر  علـی  شـرایط 
جنسـی اسـت کـه در اشـتغال پذیری زنـان موثـر اسـت. که 
شـامل دیدگاه هـای جنسـیتی نسـبت بـه کار کشـاورزی و 
سـوء گیری های جنسـیتی در گزینـش کارمنـدان عمومـا و 
بطـور معمـول از طـرف کارفرمایـان، نیروهای مرد را بیشـتر 

18- Williams

بجهت کارشـناس کشـاورزی اسـتخدام می کنند و همچنین 
باورهـای جنسـیتی جامعـه و خانـواده در رابطـه بـا اشـتغال 
زنـان در شـغل کشـاورزی مـورد آخـری اسـت کـه توسـط 
مصاحبـه شـوندگان اعـالم گردیـد، در واقـع نابرابـری هـای 
جنسـیتی ، تبعیضات جنسـیتی و کلیشـه های جنسـیتی در 
اشـتغال پذیری زنـان دانش آموختـه موثـر اسـت. نتایـج این 
بخـش همسـو بـا یافته هـای تحقیقـات ) میلـز و همـکاران، 

2012( و )فورسـایت و همـکاران، 2019( اسـت.
2- شـرایط زمینه ای که در آن پدیـده ی مورد نظر یعنی، 
عوامـل روانشناسـی فـردی و اجتماعی موثر بر اشـتغال پذیری 
اتفـاق  همـدان  اسـتان  کشـاورزی  دانش آموختـه  بانـوان 
بترتیـب  کـه  اسـت  متنوعـی  گزاره هـای  شـامل  می افتـد 
بیـان گردیـد، شـامل: 1- مهارت هـای کارآفرینانـه  اولویـت 
افـراد اسـت، یکـی از راه حل هـای معضـل بیـکاری، بخصوص 
در رابطـه بـا زنـان تحصیلکـرده و ایجـاد اشـتغال همچنیـن 
تزریـق روحیـه اشـتغال پذیری، توسـعه کارآفرینـی در میـان 
آن هاسـت، موضـوع پر اهمیـت، ایجاد تفکـر کارآفرینی و ورود 
به عرصه ی کسـب و کار اسـت. مهارت های کارآفرینانه شـامل 
ابعاد متفاوتی اسـت کـه از مواردی که اکثریـت در مصاحبه ها 
بـه آن اشـاره نمودنـد، مقولـه ریسـک پذیـری اسـت، داشـتن 
خصیصـه ریسـک پذیـری در دانش آموختـگان بـه آنها کمک 
می  کنـد تـا بتواننـد در فعالیت های شـغلی موفـق عمل کنند. 
مقولـه بعـدی رقابـت پذیری کـه در میان زنان وجـود دارد که 
کمـک می کنـد، کـه اگـر در محیطـی باشـند کـه سـایر زنان 
نیـز شـاغل باشـند ، بـا خصوصیت رقابـت پذیری، سـوق داده 
می شـوند بـه سـوی اشـتغال. مقولـه بعـدی خصیصـه تجربـه 
پذیـری و عمل گرایـی اسـت، افـرادی کـه تمایـل بـه تجربـه 
کـردن دارنـد و عمل گـرا هسـتند عمومـا اشـتغال پذیرترنـد . 
مهـارت ارتباطـی مقولـه دیگـری اسـت کـه توسـط مصاحبـه 
شـوندگان بیـان گردیـد وسـایر مقوله های این بخـش که جزو 
مهارت هـای کارآفرینـی می تـوان نـام بـرد.  نتایـج تحقیقـات 
ایـن بخـش همسـو بـا یافته هـای محققانـی چـون )صالحـی 
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)حاجـی هاشـمی و  )مردانشـاهی، 1395(؛  عمـران، 1385(؛ 
موحـدی، 1395(؛ )غالمـی و کریمـی، 1397( و )تیمورییان و 

همـکاران، 1397(.
گـزاره بعـدی رهبری اسـت ، زنـی کـه دارای خصوصیت 
رهبـری باشـد در پسـت های باالتـر مشـاغل می توانند موفق 
عمـل کننـد. رهبـری از مقوله هـای متعددی تشـکیل شـده 
مـوارد مهـم آن نظـم پذیـری زنـان و توانایی مدیریـت کردن 
آنهاسـت، بیـان گردید کـه زنان نظم پذیرینـد و این خصیصه 
آنهـا را در فعالیت هـای شـغلی موفـق می کند و اگـر توانایی 
مدیریـت داشـته باشـند می توانـد در موقعیت هـای شـغلی 
موفق تـر عمـل کننـد. زنـان جـزء نگر هسـتند و نکته سـنج 
هسـتند و از قـدرت تمرکز باالیـی برخوردارند، برای اشـتغال 
پذیـری بایسـتی دارای قـدرت متابعـت پذیـری در اجـرای 
قوانیـن داشـته باشـند و سـایر مـوارد کـه همگـی در گـزاره 
رهبـری جمـع بنـدی شـده انـد. نتایج ایـن بخش همسـو با 

تحقیقـات )ون پینـگ و میـاو19، 2015( بوده اسـت.
گـزاره بعـدی سـرمایه روانشـناختی اسـت، تـالش فـرد 
بـرای تغییـر موقعیت هـای فشـار زا را تـداوم می دهـد و او را 
بـرای ورود بـه صحنـه عمل آمـاده، مقاومت و سرسـختی وی 
در تحقـق اهـداف را تضمیـن می کند.کـه شـامل صبـوری، 
روحیـه تمایـل بـه پیشـرفت، مثبـت اندیشـی و امیـدواری، 
سـازگاری بـا محیـط و تـاب آوری و سـایر موارد اسـت. نتایج 
ایـن بخش همسـو با تحقیقات )بریمانی و همـکاران، 1394(، 

)ضیـاء و همـکاران، 1393( و )کاپـالن و بیکـس20، 2013(
مشـارکت اجتماعـی شـرایط زمینه ای دیگری اسـت که 
در ایـن تحقیـق به آن اشـاره شـده، زنانـی کـه دارای روحیه 
سـازمان های  درفعالیت هـای  هسـتند و  پذیـری  مشـارکت 
دولتی و غیر دولتی مشـارکت می کنند، بیشـتر دارای روحیه 
مسـئولیت پذیری هسـتند. آنهـا عمدتـا عالقـه بـه کار تیمی 
دارنـد و در ایـن امـور بـا تعـاون و تعامـل عمـل  می کننـد و 

19- Wenpin& miao

20- Kaplan Bickes

اصـوال روحیه خـود محوری ندارنـد. نتایج ایـن بخش مطابق 
)غالمـی و  2019( و  همـکاران،  )سـارکار21 و  یافته هـای  بـا 

همـکاران، 1397( می باشـد.
خـود پنداره شـغلی کـه شـامل مقوله های ماننـد اعتماد 
کارآمـدی و  خـود  فـردی و  ارزش هـای  باورهـا و  بنفـس و 
احسـاس و  طـرز  بنفـس  اسـت،اعتماد  فـردی  توانایی هـای 
فکـر شـخص در مـورد خـود، همـه چیـز او بـرای موفقیـت 
در کاری اسـت کـه می خواهـد انجـام دهـد یـا آرزوی انجـام 
آن را دارد. عمومـا زنـان از میـزان اعتمـاد بنفـس کمتـری 
برخوردارنـد، در واقـع وقتی زنان دارای اعتماد بنفس باشـند 
در اشـتغال موفق تـر عمـل می کننـد، باورهـای فـرد نسـبت 
بـه شـغل کشـاورزی و ارزش هـای فردی نسـبت به اشـتغال 
در پیشـبرد ایـن هـدف مهـم اسـت و همانطور کـه می دانیم 
خودکارآمـدی عامـل تعییـن کننـده چگونگی تفکـر، رفتار و 
احسـاس افـراد اسـت.وقتی زن دارای روحیـه خـود اتکایـی و 
خـود کارآمـدی باشـد نسـبت بـه تصمیم گیری های شـغلی 
یافته هـای  بـا  بخـش  ایـن  نتایـج  می کنـد.  عمـل  بهتـر 
2013(؛  وهمـکاران،  )لوتانـس23  2019(؛  )فورسـایت22، 
)چیانـگ24 و همکاران، 2012( و )خسـروی پور و سـلیمانپور، 

1389( همسـو اسـت.
شـرایط زمینـه ای بعـدی گزاره فراشـناخت اسـت، نوعی 
نظـارت بـر فعالیت هـای شـناختی و شـامل برنامـه ریزی هـا 
هـم اسـت، این خصیصـه که شـامل مقوله هـای مهمی چون 
توانایـی حـل مسـئله، توانایی تصمیم گیـری، توانایـی برنامه 
ریـزی و داشـتن حـق رای و نظـر اسـت. نتایـج ایـن تحقیـق 
همسـو بـا یافته هـای محققانـی چـون )محبوبـی، 1393(؛ 
1396(؛  )موحـدی،  1393(؛  همـکاران،  مهـدی و  )نـادری 

)لیتونـن25، 2000( و)ونپینـگ و میـاو26، 2015(.

21- Sarkar

22-forsyth

23- Luthans

24- Chiang

25- Litonen

26-Wenpin and miao 
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مهـارت جسـتجوی شـغلی از شـرایط مهـم زمینـه ای 
بعـدی اسـت کـه کمـک بـه کسـب شـغل می کند، داشـتن 
آگاهی هـای تجـاری و نداشـتن اطالعـات کافـی از وضعیـت 
بـازار کارو شـرایط بـازار کار، آشـنایی با محیط کسـب و کار، 
آگاهی حقوقی و آشـنایی به حقوق زنان در اشـتغال، داشـتن 
تجربیـات کاری و تجـارب قبلـی و خـود مهـارت جسـتجوی 
شـغلی از اهمیـت زیـادی برخـوردار اسـت. نتایـج این بخش 
)موحـدی،  1389(؛   ، همـکاران  )شـریفی و  یافته هـای  بـا 
همـکاران،  )برآبـادی و  1397(؛  کریمـی،  1396(؛)غالمـی و 
1388( ؛ )ماتسـکو و مـی هایـل27 ، 2016( و ) جکسـون28، 

2015( همسـو هسـتند.
بـا  زنـان  اسـت  اجتماعـی  تعامـالت  بعـدی  گـزاره 
داشـتن تعامـالت و ارتباطـات اجتماعـی همچـون ارتباطـات 
سـازمانهای  دوسـتان و  بیـن  برون گروهـی  درون گروهـی و 
دولتـی و غیر دولتی و داشـتن روحیـه برونگرایـی و اجتماعی 
بـودن یـا بلعکس روحیـه درونگـرا بـودن در اشـتغال پذیری 
آنهـا موثـر اسـت. نتایج ایـن بخش بـا یافته هـای )موحدی و 
1394( و  همـکاران،  مهدیـی و  )نـادری  1396(؛  همـکارا، 

می باشـد. همسـو  پـول2010،29(  )سـویل و 
گزاره بعدی از شـرایط زمینه ای هویت شـغلی و حرفه ای 
می باشـد، داشـتن آگاهـی و دانـش و توانمنـدی تخصصـی 
شـغلی و عالقـه به رشـته کشـاورزی همچنین داشـتن تعهد 
بـه شـغل و عالقـه بـه شـغل کشـاورزی از مقوله هـای مهـم 
ایـن گـزاره اسـت. نتاج این بخـش با یافته هـای )مک آردل و 
همکاران، 2007(؛ )شـاوردی و حیـدری، 1395( و )حیدری و 

دهقانـی، 1395( همسـو بوده اسـت.
 شـرایط زمینـه ای بعـدی عـزت نفـس اسـت که شـامل 
کارهـا،  انجـام  در  توانمنـدی  احسـاس  چـون  مقوله هایـی 
احسـاس ارزشـمند بـود و افتخـار کـردن بـه خوداسـت، هـر 
فـرد با داشـتن عـزت نفـس و در واقـع حس دوس داشـتن و 

27-Matsouka & Mihail

28- Jackson

29- Sewell & Pool

احتـرام به خـود، قدرت اعتمـاد بنفس می یابد، ایـن دو لغت 
بسـیار بهم شـبیه هسـتند اما در واقـع پیش نیـاز یکدیگرند. 
باشـد،  نداشـته  وجـود  فـردی  در  نفـس  عـزت  چنانچـه 
پیشـرفت و درک اسـتعداد ها برای او غیر ممکـن خواهد بود. 
نتایـج ایـن بخش بـا یافته هـای )حیاتی و شـریفی، 1395( و 

)مـک آردل، 2007( همسـو می باشـد.
هـوش هیجانـی شـرایط زمینـه ای بعـدی اسـت کـه بـا 
مدیریـت و خشـم  کنتـرل  همدلـی و  احسـاس  مقوله هـای 
توسـط مصاحبه شـوندگان بیـان گردید. بطور مثـال در واقع 
وقتـی مـروج یا فـردی کـه بعنـوان کارشـناس کشـاورزی با 
روسـتائیان و کشـاورزان در ارتبـاط اسـت بتوانند خـود را در 
شـرایط طـرف مقابلـش حس کـن و با او همـدل گـردد، اورا 
بیشـتر درک خواهـد کـرد . همچنیـن اگـر فـردی در محیط 
کاری توانایی کنترل و مدیریت خشـم خود را نداشـته باشـد، 
مطمئنـاً بعـد از مدتـی یا توسـط کارفرمـا اخراج می شـود یا 
خـودش آن موقعیـت شـغلی را تـرک می کنـد، پـس هـوش 
بسـیار  زنـان  بخصـوص  افـراد  اشـتغال پذیری  در  هیجانـی 
بـا اهمیـت اسـت. نتایـج ایـن بخـش بـا یافته هـای )نـادری 
مهدیـی و همـکاران، 1394(؛ )کریمـی، 1395( و )رضایـی، 

1395(؛ )اوریـارو و همـکاران، 2014( همسـو می باشـد.
انسـجام اجتماعی آخرین شـرایط زمینـه ای این تحقیق 
اسـت،  با داشـتن حـس مفید بـودن در جامعه و پیـدا کردن 
جایـگاه ویـژه اجتماعـی و احسـاس عضـوی از جامعـه بودن، 
فـرد تمایـل بـه کسـب اشـتغال دارد، نتایـج ایـن بخـش بـا 
یافته های)غالمـی30، 2015(، )غالمـی و همـکاران، 1397( و 

)آنه31، 2009(همسو است.
3- شـرایط میانجـی یـا مداخلـه گـری که معمـوال به دو 
صـورت عامـل بیرونـی و درونـی بـر پدیـده اصلـی بـروز می 
کننـد عبارت بودنـد از: انگیزه های شـغلی و اعتمـاد و امنیت 
اجتماعـی. انگیزه های شـغلی که توسـط مصاحبه شـوندگان 

30- Gholami

31- Anne
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بیـان گردیـد، اهمیـت خودکفائـی مالی)اسـتقالل مالـی( از 
نظـر زنـان، کـه آنهـا را بسـمت اشـتغال سـوق می دهـد. در 
واقـع آنهـا تمایـل دارند دستشـان در جیب خودشـان باشـد 
تـا مجبـور نباشـند بخاطر مسـائل مالـی تحت سـلطه مردان 
خانـواده قـرار بگیرنـد و همچنیـن آینـده مالیشـان تامیـن 
باشـد. در مواقعـی که همسـر فـوت می کند یا طـالق صورت 
می گیـرد یـا اصـال ازدواجـی رخ نمی  دهـد ، بـا شـاغل بودن 
زن و خودکفائـی مالـی، او کمتـر دچار اضطـراب و چالش ها و 
تهدید هـای اجتماعـی خواهـد بـود. مـورد بعـدی از انگیـزه 
شـغلی، حمایـت خانـواده ماننـد )نگهـداری از فرزند توسـط 
دیگـران، اجـازه همسـر( عنـوان شـد، هـر چـه زن از سـوی 
خانـواده حمایت شـود تمایلش به اشـتغال بیشـتر خواهد بود 
زیـرا بـار مسـئولیت های چندگانـه او کمتـر می گـردد. مورد 
بعـدی میزان تمایل زن به خرج کـردن عنوان گردید، زنان با 
میـزان تمایـل زیاد و یا کم، مشـخصا میزان انگیزه شغلیشـان 
صرفه جـو  بخاطـر  شـاید  همدانـی  زنـان  می کنـد،  تغییـر 
بـودن، تمایـل کمتـری بـه خـرج کـردن داشـته باشـند و در 
انگیـزه شـغلی آنهـا متاثـر خواهد بـود. مـورد بعـدی، تمکن 
مالـی و پایـگاه اجتماعـی و اقتصـادی زن )سـطح مالـی زن(، 
در واقـع عنـوان شـد هـر چـه زن از لحـاظ مالـی اوضـاع 
بهتـری را داشـته باشـد، کمتـر تمایل به شـاغل شـدن دارد. 
تمایـل بـه دیده شـدن، دلیـل دیگـری از انگیزه های شـغلی 
زنـان بـوده، آنهـا عنـوان کردنـد بـا حضـور در موقعیت های 
می گیرنـد و  قـرار  اجتماعـی  اعتبـار  مـورد  بیشـتر  شـغلی 
از لحـاظ حقوقـی و پرسـتیژ اجتماعـی بیشـتر مـورد توجـه 
)دیده شـدن( قرار می گیرنـد. مـورد بعـدی یادگیـری مـداوم 
اسـت کـه زنـان بـا حضـور در موقعیت هـای شـغلی مجبور و 
بـه یادگیـری مـداوم می شـوند و ایـن بـرای آنهـا رضایـت 
بخـش بـود و عالقمنـد بـه ایـن نـوع یادگیـری بودنـد. مورد 
بعـدی منزلـت اجتماعـی اسـت، آنهـا اعتقـاد دارند اشـتغال 
برایشـان منزلـت اجتماعـی ایجـاد می  کنـد. و در نهایـت بـه 
روحیـه صرفـه جویـی و پس انـداز و روحیـه سـرمایه گذاری 

اشـاره شـد، همانطـور که عنوان شـد زنـان صرفه جـو تمایل 
کمتـری بـه خرید کـردن و بالطبـع آن خـرج کـردن دارند و 
انگیـزه شـغلی کمتری در آن هـا وجـود دارد، و همچنین نوع 
سـرمایه گذاری در زنـان متفـاوت اسـت عـده ای بشـیوه ی 
خریـد طـال و ملـک و امثالهـم می باشـد و عـده ای تمایـل به 
سـرمایه گذاری در بخـش تولیـد و شـرکت های کشـاورزی و 
بکلـی کار کشـاورزی دارند.گـزاره اعتمـاد و امنیـت اجتماعی 
مـورد بعـدی اسـت کـه شـامل اعتماد زنان نسـبت بـه مکان 
شـغلی و امنیـت محیط کار کشـاورزی اسـت، زنـان مصاحبه 
شـونده بیـان داشـتند کـه بخاطـر عـدم احسـاس امنیـت 
سـرباز   پذیرفتـن شـغل  از  عمومـا  شـغلی  محیط هـای  در 
می زننـد و همچنیـن مسـافت جـاده ای کـه عمومـا مشـاغل 
کشـاورزی دارنـد و در خـارج از شـهر هسـتند که بـرای زنان 
طـی کـردن روزانـه ایـن مسـافت مشـکل اسـت. نتایـج این 
بخـش همسـو بـا یافته هـای )رضائـی و همـکاران، 1396(؛ 
)رفعـت جـاه و خیـر خـواه، 1392(؛ )پـور افـکاری، 1390(؛ 

)اسشـوانگر32، 2008( بـوده اسـت.
4- در ایـن تحقیـق مشـخص شـد کـه پدیـده اصلـی 
تحقیـق یعنـی، عوامـل روانشناسـی فـردی و اجتماعـی موثر 
بـر اشـتغال پذیری بانـوان دانش آموختـه کشـاورزی اسـتان 
همـدان تحـت تاثیـر شـرایط علـی ماننـد محدودیت هـای 
محدودیت هـای  فرهنگـی،  باورهـای  هنجارهـا و  فـردی، 
اجتماعـی و باورهای جنسـی با وجود شـرایط زمینه ای مانند 
روانشـناختی،  سـرمایه  رهبـری،  کارآفرینانـه،  مهارت هـای 
مشـارکت اجتماعـی، خودپنداره شـغلی، فراشـناخت، مهارت 
شـغلی و  هویـت  اجتماعـی،  تعامـالت  شـغلی،  جسـتجوی 
حرفـه ای، عـزت نفـس، هـوش هیجانـی و انسـجام اجتماعی 
بـا بـروز برخـی مداخله گرهـا مانند انگیـزه شـغلی و اعتماد و 
امنیـت اجتماعـی نیازمنـد اقدامـات یـا راهبردهایـی ماننـد 
باورهـا،  عقایـد و  دولت،اصـالح  سیاسـت های  در  بازنگـری 
آگاهـی  کاربـردی و  وآموزش هـای  رفتـاری  الگـوی  اصـالح 

32- Schwaningeer



شماره 53
تابستان 1399

131فصل نامه علمی پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

بازنگـری سیاسـت های  راهبـرد  مـورد  در  بخـش هسـتند. 
قانـون  ایجـاد  یعنـی  آیتـم،  مهمتریـن  بـه  می  تـوان  دولـت 
حمایـت از اشـتغال زنان اشـاره نمـود، همانطور کـه قبال هم 
بیـان شـد، قوانینـی جهـت حمایـت از اشـتغال زنـان وضـع 
گردیـده ماننـد قانون سـختی کار برای زنان، قانـون بارداری، 
زایمان و شـیردهی، سـاعت کاری زنان دارای شـرایط خاص، 
امـا بعلـت اینکـه قوانیـن در محیط های کاری بدرسـتی اجرا 
نمی شـوند و در پـاره ای از مـوارد قوانیـن وضـع شـده ناقص 
گردیـده  دانش آموختـه  زنـان  اشـتغال   مانـع  اسـت،  بـوده 
همچنیـن حمایت هـای مالـی خـاص دولـت بـرای اشـتغال 
زنـان کمـک به اشـتغال آن هـا می نمایـد، کمک هـای مالی 
دولـت بطـور مثـال: بصـورت وام کـم بهـره و بلنـد مـدت که 
همه جانبـه ی  برنامه ریزی هـای  بـا  همـراه  بایسـتی  البتـه 
اینصـورت  باشـد در غیـر  آموزشـی و فرهنگـی و اجتماعـی 
سـبب هـدر رفـت منابـع مالـی ماننـد تشـکیل شـرکت های 
صـوری و فعالیت هـای تجـاری کشـاورزی ناکارآمـد و ناموفق 
می شـود. همچنیـن اجـرای همزمان سیاسـت های مناسـب 
آموزشـی و فرهنگـی، اصـالح و تسـهیل قوانیـن مرتبـط بـا 
را  اشـتغال پذیر  افـراد  پـرورش  نهایـت  در  کار و  کسـب و 
در  نمـود .  اشـاره  می تـوان  دولتـی  حمایت هـای  بعنـوان 
مـورد اصـالح عقایـد و باورهـا هـم می تـوان مهمتریـن آیتم 
را اصـالح افـکار منفـی جامعـه نسـبت بـه اشـتغال زنـان در 
بخـش کشـاورزی و فرهنگ سـازی دانسـت و سـپس ایجاد و 
ترویـج الگـوی منطق گرایـی بیـن زنـان جامعه بجـای الگوی 
تخریب گـر تقدیر گرایـی. در مـورد اصـالح الگـوی رفتـاری، 
مهمتریـن آیتـم، کاسـتن دغدغه هـای هویتـی نقش هـای 
متعـدد زنـان، بطـور مثـال با حمایـت همسـر و یا خانـواده و 
تقسـیم وظایـف و تغییر سـبک زندگـی می توان بـه این مهم 
رسـید   و سـپس ایجـاد حـس خودبـاوری در زنـان، تشـویق 
زنـان در برابر سـرمایه گـذاری در بخش کشـاورزی همچنین 
اصـالح روحیه آسـیب پذیر و کاهـش سـطح روان رنجوری را 
نـام بـرد کـه البتـه عناصر دیگـری هـم وجـود دارد. در مورد 

آخـر یعنی آموزش هـای کاربـردی و آگاهی بخـش، می توان 
به ارائه مشـاوره های دانشـگاهی)علمی- روانشناسـی( اشـاره 
نمـود و همچنیـن دادن آگاهی هـای حقوقـی بـه زنـان ،در 
مـورد مشـاوره ها می تـوان اشـاره بـه کمـک بـرای نوشـتن 
رزومـه ، روش  هـای جسـتجوی شـغل همچنیـن آشـنائی با 
فرصت هـای شـغلی یـا معرفـی شـبکه های اجتماعـی باشـد 
همچنیـن مشـاوره های روانشناسـی در جهت ایجـاد و ارتقاء 
عاملیـت زنـان باشـد همچنیـن ارائـه بیشـتر دروس بصورت 
علمـی و برگـزاری کالس هـای علمـی و کاربردی تـر و ارائـه 
تسـهیالت بیشـتر برای دروس علمی. نتایج این بخش همسو 
بـا یافته های)ضیائـی بیگدلـی، 1382(؛ )شـریفی و همکاران، 
)نـادری  1392(؛  همـکاران،  سـایر  )موحـدی و  1389(؛ 
حسـینی،1394(؛  )افشـاری و  1394(؛  همـکاران،  مهـدی و 
)باقـری و زواره، 1395(؛ )حاجـی هاشـمی و رضـا موحـدی، 
1397(؛  )غالمـی،  همـکاران،1396(؛  )کاردوانـی و  1395(؛ 
)هسـیا33 و همـکاران، 2008(؛ )سـرج34 و همـکاران، 2018(؛ 
2013( و  )کای36،  2014(؛   ، همـکاران  حفیـز35 و  )موهـد 

)مـورو و لیتـود37، 2006( بـوده اسـت.
5- در نهایـت پیامدهـا و نتایجـی کـه در اثـر توجـه بـه 
راهبردهـای موثـر در عوامـل روانشـناختی فـردی اجتماعـی 
بانـوان دانش آموختـه کشـاورزی  اشـتغال پذیری  بـر  موثـر 
اسـتان شناسـایی شـدند عبارت بودند از: پیامد های سیاسـی 
اجتماعـی، پیامدهای فردی، پیامدهـای فرهنگی-اجتماعی و 

پیامدهـای اقتصـادی و اجتماعی.
از مهمترین هـای پیامد هـای سیاسـی اجتماعی می توان 
بـه قانون مند شـدن و پذیرفتن قانـون براحتـی از طرف زنان 
شـاغل و شـناخت حق و حقوقشـان و سـایر اشـاره نمـود. در 
مـورد پیامدهـای فـردی می توان به کسـب اعتمـاد به نفس، 

33- Hsia

34- Serge

35- Mohd Hafiz

36- Cai

37- Moreau and Litod
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افزایش سـالمت روانی و دوری از افسردگی و کمک به شادابی 
روح در زنان ، درک بیشـتر فرزندان ،کسـب استقالل،کسـب 
حـق تصمیم گیـری، پـرورش فرزندان موفـق و تحصیلکرده و 
بـا ایجـاد درآمـد مسـتقل در زنـان، بهبـود وضعیـت تغذیه و 
بهداشـت خانـواده و سـایر نـکات را اشـاره نمـود. در مـورد 
اجتماعـی  اعتبـار  ایجـاد  اجتماعـی  فرهنگـی و  پیامد هـای 
بـرای زنـان از طریـق اشـتغال، توسـعه ارتباطـات اجتماعـی 
زنـان شـاغل جامعـه  و اشـاره بـه ارتباطاتـی کـه منجـر بـه 
اشـتغال شـود، رشـد مسـئولیت  پذیری بیشـتر زنان شاغل و 
اعتـالی فرهنگـی جامعـه از طریـق اشـتغال زنـان و سـایر 
مـوارد اشـاره نمود. در مـورد پیامد های اقتصـادی- اجتماعی 
می تـوان بـه برخـورداری از درآمـد بیشـتر و رفـاه بیشـتر و 
دسترسـی به امکانات و تسـهیالت بهتر،اسـتقالل مالی و عدم 
اتـکای مالی به شـوهر، بهبـود وضعیت اقتصادی زن شـاغل و 
خانواده هـای آنهـا، تاثیـر درآمـد ملـی و پیشـرفت اقتصـادی 
کشـور از طریـق اشـتغال زنـان و ایجـاد روحیه صرفـه جویی 
در زنـان و جامعـه اشـاره نمـود. نتایـج این بخش بطـور کلی 
همسـو با یافته های )شـریفی و همـکاران، 1389(؛ )حیدری، 
دهقانـی، 1395(؛ )باقـری و زواره، 1395(؛ )مجلـل و پلنگـی 
رازیـان، 1394(؛ )کاردوانـی و همـکاران،1396(؛ )هاشـیم38 و 

همکاران، 2012( اسـت. 
در نهایـت همان طـور کـه مشـخص شـد، پدیـده اصلـی 
تحقیـق یعنی اشـتغال پذیری بانوان دانش آموخته کشـاورزی 
اسـتان همـدان از بعد روانشـناختی فـردی و اجتماعی تحت 
تاثیـر شـرایط و مداخلـه گرهایـی اسـت. ایـن شـرایط و بروز 
برخـی مداخله گرهـا نیازمنـد اقدام هـا یـا راهبردهایـی مانند 
بازنگـری در سیاسـت های دولت، اصـالح دیدگاه هـا و باورها، 
اصـالح الگـوی رفتـاری و آموزش هـای کاربـردی و آگاهـی 
بخـش هسـتند. بنابراین تاکید می شـود با بازنگـری و اجرای 
از  حمایـت  قانـون  همچـون  دولـت  سیاسـت های  درسـت 
اشـتغال زنـان، حمایت های مالـی خاص دولت برای اشـتغال 

38- Hashim

زنـان، اجـرای همزمـان سیاسـت های آموزشـی و فرهنگـی، 
قوانیـن مرتبـط بـا کسـب و کار زنـان، شـرایط ورود بانـوان 
دانـش آموختـه در بخـش کشـاورزی فراهم شـود. همچنین 
پیشـنهاد می گـردد، دانشـگاه ها و دانشـکده های کشـاورزی، 
مسـئوالن آموزش عالی، سـازمان جهاد کشـاورزی، سـازمان 
نظـام مهندسـی و منابـع طبیعـی و سـازمان آمـوزش فنی و 
حرفـه ای و دیگر نهادهـای مرتبط با دانـش آموختگان زمینه 
و شـرایط الزم را از طریـق بـر گـزاری کالس هـای آموزشـی، 
افزایـش  زمینـه  در  جانبـه  همـه  حمایت هـای  و  رسـانه ها 
روحیـه و انگیـزه شـغلی دانش آموختـگان و افزایـش مهـارت 
کارآفرینانه فراهم سـازند. همچنین با ایجاد شـرایط مناسـب 
در بـرای کاهـش محدودیت های فردی زنـان همچون ایمنی 
و کاسـتن از دغدغه هـای ناشـی از تعـدد نقش هـای چندگانه 
زنـان و بـا ایجاد و افزایـش روحیه رهبری امـکان حضور آنان 

را در مشـاغل کشـاورزی افزایـش دهند.
همچنیـن یکـی از دالیـل مهـم روانشـناختی اجتماعـی 
اشـتغال بانـوان دانـش آموختـه، اصـالح دیدگاه هـا، باورهـا 
و افـکار منفـی جامعـه نسـبت بـه اشـتغال زنـان در بخـش 
کشـاورزی اسـت. پیشـنهاد مبنایـی در ایـن زمینـه فرهنگ 
سـازی و ترویـج الگـوی منطق گرایـی در جامعـه نسـبت بـه 
الگـوی تخریب گـر و سـو گیـری جنسـیتی  به جـای  زنـان 
اسـت. ایـن مهـم را می تـوان با روش هایـی مانند کاسـتن از 
نقش هـای پرشـمار زنـان و تقسـیم وظایف با حمایت همسـر 
و یـا خانـواده، ایجـاد حس خودبـاوری در زنان، تشـویق زنان 
بـرای حضـور و مشـارکت فعـال در بخش کشـاورزی، اصالح 
و کاهـش سـطح روحیـه آسـیب پذیـر و روان رنجـوری بـا 
برنامـه هایـی چـون توانمندسـازی بـه انجـام رسـانید. امیـد 
اسـت بـا بهـا دادن و پذیـرش قابلیت ها و ظرفیت هـای دانش 
آموختـگان زن کشـاورزی، زمینـه افزایـش حضـور آنـان در 
مشـاغل کشـاورزی و تغییـر  دیـدگاه و باورهـای عامـه مردم 

در ایـن زمینـه فراهم شـود.
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Abstract

Increasing the recruitment of girls in universities compared to boys and the individual, social and cultural 

constraints available to them in finding employment in agricultural majors have made this difficult for graduates, 

and the unemployment problem for this group of graduates has become more complicated than men. Therefore, 

the aim of this study is to identify individual and social psychological components affecting the employability 

of female’s agricultural graduates in Hamadan province, which has been done by a qualitative method. Selecting 

the samples was based on the snowball sampling method among the group of graduates, agricultural specialists 

and employers including 25samples. The data collection tools were semi-structured interviews, and the data 

analysis method was proceeded using MAXQDA Version12. in order to identify themes and in order to establish 

relationships between themes a process of causal, interventional, contextual, strategy, and outcome conditions 

was used. Based on the findings, the most important causal conditions affecting individual and social psychology 

of female’s agricultural graduates’ employability in Hamedan province are: individual limitations, norms and 

cultural beliefs, social limitations and sexual beliefs. The strategies for improving the conditions of female 

agricultural graduates’ employability include: reforming government policies, changing beliefs, correcting 

behavioral patterns, and providing practical and informant training.
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