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 دهیچک
 
 ارائةو  یکشاورز آموختگاندانش یکاریب مشکالت و ها چالش ییشناسا پژوهش نیا انجام از هدف

 ابزار از استفاده با یعنی یفیک -یکم روش با ازین مورد اطالعات. است نهیزم نیموجود در ا یراهکارها

 رشتة مجرب مرتبط با استادان راپرسشنامه  یصور یی. روااست شده یآورجمع مصاحبه و پرسشنامه

درصد به  91 و شد دهیسنجکرونباخ  یبا استفاده از روش آلفا زیپرسشنامه ن ییای. پاکردند دییتأ یکشاورز

 لیتشک یکشاورز دانشکدة یعلمئتیه یو اعضا انیاز دو بخش دانشجو قیتحق یآمار جامعةدست آمد. 

دانشجو انتخاب  90حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعداد  نییاول پس از تع ةجامع از. است شده

 لیتحل در. شد لیو تحل یبررس یفیبه صورت ک ها آن ینظرهانفر انتخاب و  25 زین دوم جامعة. از شد

از روش تکرار موضوعات مشترک در  یفیک یها داده لیو در تحل یعامل لیاز روش تحل ،یکم یهاداده

 توانیم را یکشاورز آموختگاندانش یکاریب یها بیآس داد نشان جینتا. است شده استفاده( KWICمتن )

مرتبط با بازار کار،  یها بیآسمرتبط با دولت،  یهابیآس :از عبارتند که کرد یبندطبقه عامل هفت در

مرتبط با  یها بیآس ،یکشاورز استادانمرتبط با  یها بیآس ،یمرتبط با نظام آموزش کشاورز یها بیآس

 نبودمرتبط با  یها بیآسو  یکشاورز انیمرتبط با دانشجو یها بیآس ،یریادگیو  آموزش نحوة

اشتغال  بهبود دربارة شدهارائه یراهکارها ی. برخیکشاورز آموختگان دانش مشاورةو  یرسان اطالع

 استادان سیتدر تیفیبهبود ک ،یکشاورز یو کاربرد یعمل یها تیبر فعال دیتأکعبارتند از:  آموختگان دانش

 در یقیتشو و یتیحما یها استیس و یگذارهیسرما ،ییمختلف دانشجو یها تیفعال تیتقو ،یکشاورز

 .یکشاورز آموختگان دانش یریکارگهب در کار بازار تیحما و یکشاورز بخش
 

 آموختگان دانشو  انیدانشجوبازار کار،  ،یکاریب و اشتغال ،یکشاورز یعال آموزش :یدیکل یهاواژه

 یکشاورز

 

 مقدمه
 بين در بيكاري كه دهدیم نشان آماري شواهد
 در كشاورزي هايرشته در دانشگاهی گانآموخت دانش
 و كار با توانستندیم كه یانمتخصص .است ینامناسب تيوضع

 و توسعه پيشرفت، باعث بخش كشاورزي در تالش
 بهمشغول  بخش اين در نتوانستند دشون كشور خودكفايی

 و ديگر هايبخش در اشتغال به يا اندمانده بيكار و شوند كار
. (Movahedi et al., 2010)اند هآورد روي كاذب هايلشغ
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 در نفرهزار  890دهد حدود  شده نشان میاعالمبرآوردهاي 
در بخش كشاورزي از  88تا  88هاي تحصيلی  سال

اند كه بخش  التحصيل شده فارغهاي دولتی و آزاد،  دانشگاه
هاي غير كشاورزي  بيكارند يا در بخش اي از اين تعداد عمده

 . (Bazigari, 2010)به كار اشتغال دارند 
 سو يك از كشور در عالی آموزش نامتوازن و كمی ةوسعت

 آموختگان دانشجذب  براي مناسب هايظرفيت نبود و
 هايتفرص تا است شده باعث ديگر سوي از دانشگاهی

 رشد افزايش و وريبهره ارتقاي انسانی، ةسرماي تشكيل
 ابعاد در برانگيزچالش و زانبحرا تهديدهاي به اقتصادي
 بيكاري از ناشی و فرهنگی اجتماعی، اقتصادي، مختلف

   (Movahedi et al., 2010). شوند تبديل آموختگان دانش
 يهاسال در (FAO, 1997, 2003)فائو  قاتيتحق طبق

 يكشورها از ياريدر بس يكشاورز ینظام آموزش عال گذشته
 ،یدرس يهابرنامه يتطابق و سازگار نبود با توسعه حال در

 كشاورزان، يازهاين با نظام نيا یآموزش مواد و ها روش
مواجه  يكشاورز توسعةاهداف  كل در و كار بازار يازهاين

 یعني یآموزش يهانظام نيبرونداد ا نيهمچن ؛است
 و هامهارت كردنن كسب ليدل به ،آموختگان دانش

دچار  كار ارباز در استخدام وجذب  يبراالزم  يها يیتوانا
 در يكشاورز آموختگان دانش تيوضع یمشكل هستند. بررس

 85 و ندكاريب ها آن ازدرصد  25 كه دهدیم نشان رانيا
 هستند كار به مشغول يكشاورز ريدر مشاغل غ زين درصد

.(Zamani and Aziz, 2006)  يكاريب ليدال نيترعمده 
تناسب  نبود در توانیرا م يكشاورز آموختگان دانش
بازار كار  یواقع يازهايبا ن يكشاورز یدرس يها برنامه

(Shahbazi and Alibeigi, 2006)، هاشايستگی داشتنن 

و  انيدانشجو در بازار نياز مورد و یهاي عملو مهارت
 راهبردها نبود ،(Movahedi et al., 2010) آموختگان دانش

و بازار  ینظام آموزش عال نيب يقو یارتباط يو سازوكارها
مشكالت دولت در  تيو در نها (Sabouhi, 2001)كار 

 (Zamani یدانشگاه آموختگان دانش ميعظ لياستخدام خ

(and Azizi, 2006  .خالصه كرد 
كشورهاي دنيا با مسائل و مشكالت اشتغال  شتريب

بودن آفرين و ناشناختهدرگيرند ولی تعدد عوامل مشكل
در كشورهاي جهان سوم موجب  ها آنبرخی از 

 تيريمد ليدل نيهم به ؛شدن موضوع شده استتر پيچيده
 يبرا یعلم يهاروش از استفاده دنبال به كشور كالن

 و يكاريب نةيزم در نيآفرمشكل كنترل عوامل و شناخت

 توسعه حركت به دادنشتاب يبرا فرصت به هاچالش ليتبد

 .(Nazari Katouli, 2008)است 
و  ياقتصاد يهابخش نيترمهم از رانيا در يكشاورز

 يهاليمنابع و پتانس یول ودر یمشمار  بهكشور  یاجتماع
. بروز ندانشده استفاده كامل بخش به طور نيا در موجود

 یدانشگاه آموختگان دانشاز  یميبخش عظ يكاريمشكل ب
 و هاپتانسيل متأسفانه كه ستادعا نيا بر يشاهد

 كارآفرينی و یيزااشتغال يبرا بخش اين یانسان هاي ظرفيت
 يك از كشاورزي بخش. اندنشده دقيق بررسی و شناسايی

 فشارهاي فناوري،  و علمی هايپيشرفت اثر بر طرف
 وريبهره و توليد در رقابت بازار، سمت به گرايش اقتصادي

 طرف از و است شده افزونروز تحوالت و تغيير دستخوش
 خارج) كشاورزي غير بخش در استخدامی هايفرصت ديگر

 حال در كشاورزي بخش به نسبت بيشتري رشد با( مزرعه از
 گرايش و جذب باعث امر همين .است افزايش

 براي يكشاورز ريغ هايبخش به كشاورزي التحصيالن فارغ
 . (Movahedi, 2004) شود می كار يافتن

یو آگاه یعلم ةجامعدر  ياقتصاد يهایژگيو یبررس
 آموزش گذاراناستيس به آن یشغل يهايازمندين از افتني

 یآموزش يها برنامه تناسب تيرعا به كندیم كمك یعال
توجه كنند. اشتغال  شتريب طيبا آن شرا هادانشگاه

 مطرح یابيكار سادة موضوع صورت هب گريد آموختگان دانش
 خود یآموزش دورة در انيكه دانشجو یدانش چون ؛ستين

 ني. در چنشودیم یميقد و كهنه سرعتبه كنندیم كسب
ضمن  كه كنداتخاذ  يكرديرو ديبا یآموزش عال ،یطيشرا
 نهينهاد انيدر دانشجو زيرا ن ینيكارآفر د،يجد دانش ارائة
 (Hosseini et al., 2009). كند 
 یعال التياگر تحص  (FAO, 2003)به اعتقاد فائو 

 يیروستا توسعةبخواهد نقش سودمند و فعال در  يكشاورز
 ديجد موضوعات يرورا  هابرنامه گذاراناستيس ديبا ،كند فايا
 يهايهمكار د،يجد پرورش و آموزش يالگوها ،یسنت ريغ و

 گذارانهيسرما و یقاتيتحق يها ناسازم ها،دانشگاه با ديجد
 متمركز مداراناستيس و دولت ندگانينما ،يیروستا امور
 . دكنن

 ،یموضوع يهاطهيح در آمدهعملبه يهایبررس در
از  یكي يكشاورز يهارشته آموختگان دانشاشتغال  ةمسئل

. استكشور  ینظام آموزش عال يرو شيپ یموضوعات اساس
 يیشناسا دربارة یفراوان حدوداً  قاتيتحق ليدل نيهم به

انجام  يكشاورز آموختگان دانشمشكالت اشتغال  و مسائل
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در داخل و  ها آن نيترمهم از یبرخ به جانيا در كه است شده
 .شودیخارج كشور اشاره م

سال  رد Abadi and Zamani  (2009)كه یپژوهش در
 یليتحص شرفتيپ بر گذارريتأث عوامل" نةيزمدر  1888

 دهندیم نشان هاافتهي ،دادندانجام  "يكشاورز انيدانشجو
 يهاتيبا فعال را یكاف يیآشنا و نهيزم تجربه، انيدانشجو كه

 مشكل در حال حاضر نيجبران ا يبرا .ندارند يكشاورز
 سطح بردنباال با توانندیم يكشاورز يهادانشكده

مجرب  استاداناستفاده از  ،يامزرعه –یدانيم يها تيفعال
و  شتريب يهاگلخانه و هاشگاهيآزما سيتأس ،يكشاورز

 برنامةدر  شتريب یعمل يتعداد واحدها گرفتننظردرمجهزتر، 
 يكشاورز يقراردادها جاديا و يكشاورز انيدانشجو یدرس

جذب دانشجو،  يبزرگ برا يهاو گلخانه هاباغ مزارع، با
را جبران  انيدر دانشجو يكشاورز يهاتيفعال تجربةكمبود 

مشكالت  Shariati and Danaei (2010) اعتقاد به. كنند
در كشاورزي را بايد  آموختگان دانشو موانع اشتغال 

 ريساها و مراكز آموزش عالی كشور و  دانشگاه يها یژگيو
 در و كشاورزي كار بازار یكنون تيوضع مانندجامعه  طيشرا

كالن اشتغال  يهاها و برنامه استيس بعد سطح
 .كرد جوو جست كشور

(2006) Zamani and Azizi  و هاپتانسيل از ستفادها 
 جذب و كارگيريبه در خصوصی بخش يهاتظرفي

بيكاري  زانيم كاهش موجب را كشاورزي آموختگان دانش
 .دانندیم ها آن

Hejazi et al. (2008) رشد به توجه با كه معتقدند يزن 

 بيكاري افزايش و كشاورزي آموختگان دانش حد از بيش
 سمت به كشاورزي آموختگان دانشهدايت  ،ها آن

 كارهايوبكس و اقتصادي هايفعاليت طريق از خوداشتغالی

 بيكاري كاهش در كشاورزي مختلف هايبخش دولتی در غير

 . است مؤثر
 .Hamd-Haidari et al (2008) ةعمد له حار 

 گسترش در را كشور عالی آموزش مشكالت شدنبرطرف
اطالع و ارتباطی هايفناوري گسترش تحقيقاتی، هايفعاليت

 نيازهاي با درسی هايبرنامه تناسب زدايی،رسانی، تمركز

 مدارو دانشجو مشاركتی هايروش گسترش و جامعه واقعی

 اند.هكرد ذكر هادانشگاه در
Movahedi ترينمهم ار عامل پنج 2009 سال در 

 ةرشت آموختگان دانش شغلی وضعيت بهبود بر مؤثر عوامل
 ارتباط از: عبارتند عوامل ايناست.  كرده شناسايی كشاورزي

 ارتقاي شغلی، هايفرصت كار، افزايش و آموزش بين
 يبرا درسی هايبرنامه تطبيق ،استادان عملی هاي توانايی

مهارت به مداريدانش از عالی آموزش نظام و اصالح اشتغال
تلفيق  نظير عواملی همچنين ؛مداريصالحيت و مداري

 و عملی روابط ايجاد درسی، هايبرنامه در كار بازار نيازهاي
 و مراكز، دفاتر ايجاد كارفرمايان، و دانشگاه بين رسمی
 تحقيقاتی هايفعاليت تقويت مشترك، هاي كميته

 و كارورزي، كارآموزي هايدوره بهبود و گسترش دانشجويان،

 از دعوت و خصوصی، و دولتی بخش بين مشترك همكاري

در  یسخنران يبراكاري  مركز در نظر صاحب افراد
 بين روابط بهبود در مؤثر عوامل ترينمهم ،ها هدانشگا
 است. شده شناسايی بازاركار و ها اهدانشگ
 Tutunchi and Nasiri  (2009) اساسی كاردو راه 

 معرفی دانشگاهی آموختگان دانش كاريبي معضل رفع براي

   :اندهكرد
 با عالی آموزش نظام دادهايسازگاري برون و انطباق .1

 نياز مورد هايمهارت يادگيري بر ديتأك با كار بازار نيازهاي

 هاهدانشگا آموزشی هايبرنامه در كار بازار
  اقتصادي و اجرايی مراكز با هادانشگاه ةسويدو ارتباط. 2
 Golmohammadi (2009) و كارآفرينی آموزش نيز 
 زايیاساسی اشتغال كارراه دو را هایتعاون ةتوسع
 وي است. كرده معرفی كشاورزي هايرشته آموختگان دانش

 شامل را كشاورزي بخش در اشتغال راهبردهاي همچنين

مك و سوادبي از كشاورزي بخش انسانی نيروي ساختار اصالح
 حمايت و دانشگاهی ةردكلتحصي و نيروي متخصص به سواد

و  جانبی هايفعاليت ةتوسع در دانشگاهی آموختگان دانش از
 محصوالت، وريافر نظير كشاورزي بخش مستقيم غير

 عمومی و خدمات محصوالت، بازاررسانی و بندي بسته
 .تاس دانسته خصوصی

آن دسته از  يبازار كار برا يايدن بهورود  ،یكل طور به
آماده  ینظام آموزش عال چهارچوبكه در  یانيدانشجو

 ينظر اطالعات و دانش كسب قيطر از فقط شوند یم
 ازمندين ينظر دانش بر عالوه كار بازار. ستين ريپذ امكان
 است يزيربرنامه و یتيريمد توان و تجربه ،یعمل دانش

(Eraut, 1994) . 
Mertens  (2004) بر محتواها و  ديتأك كه كند یم انيب

آموزش  يهانظام در شدهنييتع شيپ از یدرس يهابرنامه
 و هاچرا كه برنامه ؛است بزرگ بس یاشتباه یعال

 كامالً ديبا شوندیم ارائه هادانشگاه در كه يیها مهارت
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 دائماً كه باشند يكار بازار مطابق رييتغ قابل و ريپذانعطاف
 نانهيكارآفر يهاتيمعتقد است فعال ياست. و رييدر حال تغ

 افراد تيموفق در مهم عامل دو مختلف يهاتشكل جاديا و
 . شوندیم محسوب بازار به ورود يبرا

 آموزش يهابرنامه رائةا Katajavuor  (2006)اعتقاد به
 با یدانشگاه التيتحص و هادوره اواسط در ژهيو یعمل

 نيارتباط ب يبرا یعامل يكار مراكز مشترك يهمكار
 .است كار بازار يازهاين با انيدانشجو ينظر يهاآموخته

 هامهارت تناسب و يسازگار Vargas (2004)اعتقاد  به
با كار و  شوندیم كسب هادانشگاه در كه يیهایستگيشا و

 نيارتباط ب جادياست كه باعث ا يیاز راهبردها یكياشتغال 
از  گريد یكي. شودیم كار بازار در انيكارفرما و هادانشگاه

 و هادانشگاه نيب مؤثرارتباط  يكه در برقرار يیكردهايرو
است. آموزش كار  1محوركار آموزش دارد تياهم بازاركار
 یفراتر از نقش سنت است كه ديجد يكرديرومحور 
 به ينظر دانش انتقال با و كندیمعمل  ينظر يها آموزش

و  انيكارفرما نيب مؤثرو كار باعث ارتباط  یعمل يهاطيمح
 (,Reeve and Gallacher شودیم ینظام آموزش عال

(2005. 
 يدارا يكشاورز یكه در نظام آموزش عال يگريد نكتة

 یآموزش يهاروش و سيتدر تيفيك به توجه است تياهم
 يهاآن است كه برنامه انگريب یقاتياست. شواهد تحق

 از شتريب و استمعلم محور  هادر اكثر دانشگاه یآموزش
راهبردها و  يريدر كالس و با به كارگ یسخنران قيطر

 شودیم انجام سيتدر ريناپذانعطاف و محدود يها روش
(Harder et al., 2006; Park, 2004; Shao, 2004) . 

 تيفيك عامل به توجه كشورها اكثر در ليدل نيهم به
 يريپذاشتغال يراهكارها از یكي هادانشگاه در سيتدر

 . است يكشاورز آموختگان دانش
در احراز مشاغل مختلف در بازار كار  مؤثراز عوامل  یكي

كه بتوان از  هاستدر دانشگاه يقو ينظام كارورز كيوجود 
را از نظر  آموختگان دانشآن به صورت هدفمند  قيطر

  (OECD, 2005). آماده كرد  یو شغل ياحرفه يهامهارت
بر  ديتأك قياز طر یآموزش عال يهانظام ،یكل طور به

 یمهم نقش توانند یم ياحرفه و یشغل يهامهارت يريادگي
 فاياز جمله توسعه و تكامل آن ا يآموزحرفه مراحل ةيكل در

 ازمندين البته امر نيا.   (Mitra and Matlay, 2004)كنند

                                                                                       
1. Work-based education 

 قيطر ازكه بتوان  ياگونه به است نگر كل يكرديرو اعمال
را در  يآموزحرفه و مدتكوتاه يكارآموز يهادوره آن

 (,Li and Matlayكرد قيمختلف تلف یليمقاطع تحص

 است معتقد Lin (2006)هدف  نيبه ا دنيرس يبرا(. 2005
 يهاهمكار و  جانبهدو روابط منظم طور به ديبا هادانشگاه
 .كنندمختلف برقرار  يكارهاوكسب با مشترك

 .MacArdle et al (2007) جهينت نيخود به ا قيتحق در 
اشتغال  با  رهايعوامل و متغ یبرخ نيكه ب دنديرس

وجود دارد.  یمثبت رابطة در بازار كار یدانشگاه آموختگان دانش
 یآگاه زانيم نفس، به اعتماد و يیاتكاخودعوامل  نياز جمله ا

 يسازشبكه از تيحما ،یاجتماع تيحما زانيم شغل، به نسبت
 در. است هيو داشتن سرما یابيكار در تالش زانيم ،یاجتماع

 يهابخش از تيحما Dabalen et al. (2001) ،راستا نيهم
 یدانشگاه آموختگان دانشرا در جذب  یاشتغالخود و یخصوص

 . اندكرده شنهاديپ یدولت مشاغل يجا به
 يمتعدد ليدال دهدیم نشان شدهارائه مطالعات مجموع

 نيوجود دارد. ا يكشاورز آموختگان دانش يكاريب يبرا
 مختلف يهااز جنبه یو خارج یداخل شمندانيرا اند ليدال

 یشناسبيآس هدف با زين پژوهش نيا. اندكرده یبررس
 انجام شده است. يكشاورز آموختگان دانش يكاريب

 

 قیتحق روش
انجام( یداني)م یشيمايپژوهش حاضر با استفاده از روش پ

 موجود یتجرب مطالعات مرور بر عالوه الزم اطالعات و شده
. است شده یبررس و يآورجمع زين یفيو ك یكم صورت به

 يآورجمع ابزار و پرسشنامه یكم يهاداده يآورجمع ابزار
 جامعةساختارمند بوده است.  مهين مصاحبة یفيك يهاداده
 و (نفر 1150) انيدانشجو گروهشامل دو  قيتحق يآمار

 ها آن نيكه از ب نفر(  بوده است 55) يكشاورز استادان
نفر از  25پرسشنامه و  كردنپر يدانشجو برا 90تعداد 

 قيتحق ةنمون يبرا يحضور مصاحبة يدانشگاه برا استادان
 استفاده مورد پرسشنامةاست كه  یگفتنانتخاب شدند. 

 عوامل و یدرون عوامل ،يفرد مشخصات قسمت سه شامل
بود كه  يكشاورز یبه نظام آموزش عال رسانبيآس یرونيب

آن  در كرتيل فيقالب ط در پرسش 42در مجموع تعداد 
از  یگروه را هاپرسش يصور يیاست. روا شده استفاده

 هاپرسش يیايو پا كردند دييتأو  یبررسمرتبط  متخصصان
 كرونباخ يآلفاو سپس  آزمونشيپانجام  قياز طر زين

 ژةيو پرسشنامة يدرصد )برا 91و مقدار  شد محاسبه
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بر  زيمصاحبه ن يهاپرسش( به دست آمد. در انيدانشجو
 ةيزاواشتغال از پنج  تيبهبود وضع يراهكارها يآورجمع

شده  ديتأكدولت، و بازار كار  ،یاستاد، نظام آموزش دانشجو،
 ،يارتبه نيانگيم از استفاده با یكم يهاداده ليتحلاست. 

 ليتحل و گرفته انجام یعامل ليتحل روش و راتييتغ بيضر
 مشترك موضوعات تكرار روش از استفاده با یفيك يها داده

 .است شده انجام 1(KWIC) متن در
 

 قیتحق یهاافتهی
 یکم بخش یهاافتهی( الف

 انیپاسخگو یفرد مشخصات. 2

 زن یبررسمورد  انياز دانشجو درصد 80/58 داد نشان جينتا
 یبررسمورد  انيسن دانشجو نيانگي. ماندبودهمرد  هيو بق
 نيشتريب و سال 18فرد  نيترسنو كم است بوده 44/22
افراد  درصد 80/98 نيهمچن ؛سال داشته است 82 ها آن

. اندمتأهل بوده ها آن درصد 20/5 فقطو  مجرد یبررسمورد 
در مقطع  انيدانشجو درصد 80/58داد كه  نشان جينتا

ارشد  یدر مقطع كارشناس ها آن درصد 20/81و  یكارشناس
مورد  انيتمام دانشجو ني. از باندبوده ليدر حال تحص

 20/95) هيساكن روستا و بق ها آن درصد 50/7تنها  ،یبررس
 .اندبوده شهر ساكن( درصد

 

 یکاریب نةیزمدر  رسانبیآس عوامل یبندتیاولو. 1

 یکشاورز آموختگان دانش

 اشتغال نةيزمدر  رسانبيآس عوامل يبندتياولو 1 جدول
 فيط يبر مبنا هيگو 87را در قالب  يكشاورز آموختگان دانش

 نيترمهم ،شود یم مالحظه كه گونههمان .هدینشان م كرتيل
  آموختگان عبارتند از:  به اشتغال دانش رسانبيآس عوامل
 در دانشگاه ینيبه كارآفر یتوجه یب -
 كار بازار در يكشاورز ديجد يتقاضاها به یتوجه یب -
  استادان یابيارزش يهاتنوع روش نبود -
 ارتباط مستمر بازار كار با دانشگاه نبود -
 یو شغل یاستخدام يهااستيس يزيربرنامه نبود -

 يكشاورز آموختگان دانش يبرا ديجد
 آموختگان دانش يكاريو مهم در ب مؤثركنار پنج عامل  در
 نبوداز عوامل چون نبود اعتماد به نفس،  يتعداد يكشاورز

عالقه به كار در روستا  نبود ،یلياز رشته تحص تيرضا
 .اندكردهرا كسب  ینازل يها تياولو

 

رسان در زمینة بیکاری  . تحلیل عاملی عوامل آسیب9
 آموختگان کشاورزی  دانش

 عوامل قيتحق نيا در يمتعدد يرهايمتغ نكهيا به توجه با
 يكشاورز آموختگان دانش يكاريب نةيزم در رسانبيآس

 روش از استفاده با قسمت نيا در اند،شده یمعرف و يیشناسا
. اندشده يبندگروه دسته چند به مذكور عوامل ،یعامل ليتحل
 لياستفاده از تحل يبرا هاداده بودنمناسب زانيم یبررس يبرا

و  581/0آزمون  نياستفاده شد. مقدار ا KMOاز آزمون  یعامل
 1. (2)جدول  شد دارمعنی درصد 1 سطح در نيز بارتلت آمارة

آمده در فرايند تحليل عاملی نشان داد كه دستنتايج به
آموختگان  رسان در زمينة بيكاري دانش متغير آسيب 87

بندي كرد.  توان در هفت عامل اصلی دسته كشاورز را می
شده، مقادير ويژة اوليه و تعداد عوامل استخراج 8جدول 

 دهد. واريانس هريك از عوامل هفتگانه را نشان می درصد
يافتة آمده از ماتريكس دوراندستنتايج بهنيز  4جدول 

دهد. در اين جدول، متغيرهاي  متغيرها را نشان می
 اند. دهندة هر عامل ذكر شده تشكيل
 با مرتبط يهايزيربرنامه داد نشان یعامل ليتحل جينتا
آموختگان  مشكالت دانش ديكلشاه یعال آموزش بخش در دولت

 Movahediمطالعة  جيبا نتا جهينت نياست. ا يبخش كشاورز

et al. (2010)  وBazigari (2010)، يكاريكه ب 
تعداد  شيدولت در افزا استيرا با س يآموختگان كشاورز دانش

دارد. بازار كار  یهمخوان دانند،یمرتبط م يكشاورز انيدانشجو
 يكشاورز یاز مشكالت آموزش عال یكي زيآن ن یو ناهماهنگ

را به دنبال داشته  يكاريآموختگان ب دانش يعامل برا نياست. ا
عامل  نيا تياهم زين Tutunchi and Nasisri  (2009)است. 

 . اندرا گوشزد كرده
مشكالت مرتبط با نظام آموزش كشاورزي از جمله 

آموختگان كشاورزي  رسان به اشتغال دانش عوامل آسيب
، Eraut (1994)است. اين نتيجه با نتايج تحقيقات 

Mertens (2004)  وKatajavuor (2006)هاي  ، كه شيوه
برند،  هاي آموزش كشاورزي را زير سؤال می آموزشی و برنامه

مطابقت دارد. مشكالت مرتبط با تدريس و يادگيري نيز يكی 
آموختگان كشاورزي برآورد  يكاري دانشاز عوامل مهم در ب

، Shao (2004)شده است. اين نتيجه با نتايج مطالعات 
Park (2004)  وHarder et al. (2006) كه معتقدند ،
تدريس در آموزش عالی كشاورزي نامناسب و غير قابل  ةشيو

 انطباق با شرايط متفاوت است، مطابقت دارد.

                                                                                       
1. Key Words In Context 



 2931، زمستان 4، شماره 44تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره      284

 

 یکشاورز آموختگان دانش یکاریب نةیزمدر  رسانبیآس عوامل یبندتیاولو. 2 جدول

 تیاولو راتییتغ بیضر اریمع انحراف نیانگیم یکشاورز آموختگان دانش یکاریب نةیزمدر  رسانبیآس عوامل
 1 219/0 00/1 88/4 دانشگاه در ینیکارآفر بهتوجه  نبود

 2 231/0 93/0 01/4 در بازار کار یکشاورز دیجد یبه تقاضاها یتوجهیب
 3 242/0 19/1 83/4 استادان یابیارزش یهاتنوع روش نبود
 4 240/0 03/1 12/4 ارتباط مستمر بازار کار با دانشگاه نبود
 5 252/0 02/1 13/4 آموختگان دانش یبرا دیجد یو شغل یاستخدام یهااستیس یزیربرنامه نبود
 2 0 /220 1 /11 22/4 یکشاورز انیدانشجو اندازةاز  شیو ب ادیتعداد ز رشیپذ
 0 222/0 00/1 00/4 انیدانشجو یپژوهش یهاتیبازار کار از فعال تیحما نبود
 8 220/0 08/1 05/4 انیدانشگاه یعلم یهاتیبازار کار از فعال یمال تیحما نبود

 9 229/0 08/1 01/4 یکشاورز آموختگان دانش یریکارگ هب در یخصوص بخش یهاتیاز ظرف نکردناستفاده
 10 228/0 09/1 02/4 دولت کالن یهااستیدر س یبه کشاورز یتوجهیب

 11 202/0 03/1 08/3 انیدانشجو یبرا مناسب یرساناطالع یهانظام افتنینگسترش
 12 203/0 00/1 92/3 یعمل یهاتیفعال انجام یبرا الزم التیتسه بودن یناکاف
 13 240/0 1 /11 00/4 یدانشگاه مراکز یسو از قیدق طور هبازار کار ب یازهاین نکردنییشناسا
 14 205/0 09/1 92/3 یکشاورز یعمل یهادرسبه انجام  استادان یتوجهکم

 15 205/0 02/1 00/3 یقاتیتحق و یپژوهش یهاتیانجام فعال در یناتوان
 12 200/0 1 20/3 استادانکالس  در سیمتنوع تدر یهااز روش دننکراستفاده
 10 281/0 13/1 01/4 یکشاورز با مرتبط یدولت یها ناسازم و دانشگاه نیب یقو ارتباطات نبود
 18 283/0 14/1 01/4 انیدانشجو ینیکارآفر یهاتیفعال از یکافنا تیحما
 19 289/0 00/1 0/3 یو دانش مدار یبه مباحث نظر ینظام آموزش عال دیتأک
 20 299/0 /10/1 91/3 یکاربرد و یعمل دروس بودن یناکاف

 21 305/0 22/1 4 یکشاورز مختلف یهانهیزم در یشغل یهافرصت گسترش و جادیا به دولت یتوجهیب
 22 318/0 11/1 48/3 دانشگاه در دانشجومدار و یمشارکت یهاروش به یتوجهیب

 23 319/0 25/1 91/3 هادر دانشکده یآموزش زاتیامکانات و تجه کمبود
 24 321/0 19/1 00/3 یبر موضوعات درس استادان یکافنا تسلط
 ISI 51/3 13/1 321/0 25از جمله مقاالت  یبه اهداف مقطع ینظام آموزش کشاورز دیتأک
 22 322/0 12/1 2/3 یکشاورز آموزش نظام نبودن مدار بازار

 20 322/0 10/1 23/3 انیدانشجو به یاشتغالخود و کاروکسب یهامهارت ندادنآموزش
 28 325/0 14/1 50/3 یشغل ندةیآبازار کار و  تیدر مورد وضع استادان نکردن یرساناطالع

 29 328/0 24/1 08/3 محصول در روستا دیتول یواقع طیبا شرا انیدانشجو یگگانیب
 30 330/0 13/1 42/3 یدولت مشاغل احراز به انیدانشجو لیتما

 31 344/0 31/1 80/3 یمنافع نظام آموزش یبه جا یبر منافع شخص استادان شتریب تمرکز
 32 345/0 18/1 42/3 یو پژوهش یمقاالت علم نیبه تدو استادان شتریب تمرکز

 33 354/0 122/1 55/3 یکارآموز یهادوره زمان مدت و تیفیک بودن نامناسب
 34 389/0 29/1 31/3 کار بازار به ورود یبراالزم  یاعتماد به نفس و خودباور نداشتن
 35 392/0 28/1 23/3 بازار کار ازیبا ن یتناسب محتوا و مواد آموزش نبود
 32 402/0 44/1 58/3 خود یلیتحص رشتةاز  نداشتنتیرضا

 30 422/0 39/1 22/3 انییروستا با ارتباط و روستا در کار به یمندعالقه و یآمادگ نداشتن
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 و بارتلت KMOآزمون .1جدول

 KMO 186/0 آزمون مقدار

 بارتلت آزمون

 31/1 ریاسکو یکا مقدار

 595 یآزاد درجة

 0 /00 یداریمعن سطح

 

 یتجمع درصد انس،یوار از درصد ه،یاول ژةیو ریتعداد عوامل، مقاد .9 جدول

 یتجمع درصد انسیوار از درصد هیاول ژةیو مقدار عامل فیرد

 405/15 405/15 392/5 دولت با مرتبط مشکالت 1

 203/20 220/12 4 /294 کار بازار با مرتبط مشکالت 2

 404/35 032/0 002/2 یکشاورز آموزش نظام با مرتبط مشکالت 3

 421/42 050/0 400/2 یدر کشاورز یریادگی و سیتدر با مرتبط مشکالت 4

 088/49 222/2 319/2 مشاوره و یرساناطالع نبودمرتبط با  مشکالت 5

 141/55 053/2 119/2 یکشاورز انیدانشجو با مرتبط مشکالت 2

 102/21 030/2 111/2 یکشاورز استادانمرتبط با  مشکالت 0

 

 رهایمتغ افتةیدوران کسیبه دست آمده از ماتر جینتا. 4 جدول

 ژهیو مقدار رهایمتغ شده استخراج عامل فیرد

 دولت با مرتبط مشکالت 1

 059/0 یکشاورز مختلف یهانهیزم در یشغل یها و گسترش فرصت جادیا به دولت یتوجهکم

 523/0 یکشاورز انیدانشجو اندازةاز  شیو ب ادیتعداد ز رشیپذ

 094/0 یکشاورز با مرتبط یدولت یها نادانشگاه و سازم نیب یارتباطات قو نبود

 022/0 آموختگان دانش یبرا دیجد یاستخدام یهااستیس و یزیربرنامه نبود

 023/0 کالن دولت یها استیدر س یبه کشاورز یتوجهیب 
 825/0 یکشاورز آموختگان دانشدر جذب  یبخش خصوص یها لیاز پتانس نکردناستفاده 
 514/0 انیدانشجو ینیکارآفر یها تیفعال از یکافنا تیحما 

 کار بازار با مرتبط مشکالت 2

 509/0 کار بازار در یکشاورز دیجد یتقاضاها به یتوجهیب 

 592/0 انیدانشگاه یعلم یها تیبازار کار از فعال یمال تیحما نبود

 583/0 یدانشگاه مراکز یسو از قیدق طور هبازار کار ب یازهاین نکردنییشناسا 

 230/0 انیدانشجو یپژوهش یها تیبازار کار از فعال نکردنتیحما 

3 
 نظام با مرتبط مشکالت
 یکشاورز آموزش

 232/0 انییروستا با ارتباط و روستا در کار به یمندهو عالق یآمادگ نداشتن

 493/0 بازار کار یازهایبا ن یمحتوا و مواد آموزش یتناسبیب

 458/0 در دانشگاه ینیبه مباحث و دروس کارآفر یتوجهیب
 430/0 یکاربرد و یعمل دروس بودن یناکاف
 021/0 یکشاورز یهادانشکده در یآموزش زاتیتجه و امکانات بودن یناکاف
 242/0 یبر اهداف مقطع ینظام آموزش کشاورز دیتأک

4 
 نبودمرتبط با  مشکالت
 مشاوره و یرساناطالع

 012/0 یشغل ندةیآدر مورد  استادان نکردن یرساناطالع 

 انیدانشجو یبرا مناسب یرساناطالع یهانظام افتنینگسترش 
 ینیکارآفر و یخوداشتغال یهامهارت دربارةآموزش و مشاوره  نبود

508/0 

598/0 

5 
 و سیتدر با مرتبط مشکالت

 یریادگی

 411/0 ها دانشگاه در دانشجومدار و یمشارکت یهاروش به یتوجهیب
 405/0 هادانشگاه یآموزش یهاروش و دروس نبودن مداربازار

 232/0 استادان کالس در سیتدر متنوع یهااز روش نکردناستفاده 

 235/0 استادان یابیارزش یهاروش در تنوع نبود  

2 
 با مرتبط مشکالت

 یکشاورز انیدانشجو

 222/0 یدولت مشاغل احراز به انیدانشجو لیتما

 028/0 یکارآموز یهادوره زمان مدت و تیفیک بودن نامناسب
 234/0 یقاتیتحق و یپژوهش یهاتیانجام فعال در یتواننا 

0 
 استادانمرتبط با  مشکالت

 یکشاورز

 0 /280 یمنافع نظام آموزش یبه جا یبر منافع شخص استادان تمرکز

 045/0 یپژوهش و یعلم یهامقاله نیبر تدو استادان تمرکز
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 یفیک بخش یهاافتهی (ب

 رفع نةيزمممكن در  يراهكارها یبررس يبرا ،مقاله نيا در
 دگاهياز د يكشاورز ینظام آموزش عال يهاچالش
 يكشاورز استادانو  يمختلف كشاورز آموختگان دانش

 ليقسمت تحل نيذكر است كه در ا انيشا. شدمصاحبه 
 و متن در موضوعات و هامقوله تكرار زانيم اساس بر ها داده

 يهاجدولدر  یبرحسب تجانس و همخوان يبنددسته سپس
 انجام گرفته است. مربوط

 

 نظام با مرتبط یهاچالش رفع در مؤثر یراهکارها

 یکشاورز آموزش
 خود ينظرهاخواسته شد تا  هاشوندهمصاحبه از ،باره نيا در

 يكاريرفع مشكالت ب يو راهكارها هاحل راه دربارةرا 
نظام آموزش  ديد ةيزاواز  يكشاورز آموختگان دانش

 ،است آمده 5 جدول در كه طورهمان. كنندارائه  يكشاورز
در هر  يهمراه با موضوعات تكرار مشترك مقولة 9تعداد 

 نيا. شداستخراج  هاشوندهمصاحبه ينظرهامقوله حاصل 
 يكاريرفع مشكالت ب يراهكارها انگريكه ب ،هامقوله
 ،هستند يدر بعد نظام آموزش كشاورز آموختگان دانش

 عبارتند از:
 يهارشته در يكاربرد و یعمل يهاتيبر فعال ديتأك -

 يكشاورز
 يها طيمح در كار و يیآشنا طيشرا يسازفراهم -

 يكشاورز
 یواقع ازين و يكشاورز انيدانشجو تعداد نيب تناسب -
 یآموزش امكانات بهبود -
 یشغل يازهاين با يكشاورز آموزش تناسب -
 يكشاورز با مرتبط روز مباحث گنجاندن -
 يكاربرد ريغ دروس حذف -
 سيتدر يهاروش در يريپذانعطاف -

 يكشاورز انيدانشجو رشيپذ و تيجنس نيب عادل -

 

آموختگان در  راهکارهای رفع مشکالت بیکاری دانش

 بعد استادان کشاورزی
آموختگان در  دربارة راهكارهاي رفع مشكالت بيكاري دانش

هاي كشاورزي از مصاحبه  ارتباط با استادان دانشكده
ها به صورت حضوري  هاي آن ها سؤال و پاسخ شونده
پاسخگويان در جدول آوري شد. نتايج تحليل نظرهاي  جمع

هاي  شود، مقوله طور كه مشاهده می آمده است. همان 5
آموختگان در  مشترك در زمينة رفع مشكالت بيكاري دانش

شش مورد زير استخراج شده است؛ همچنين موضوعات 
ها در جدول ذكر  هاي مصاحبه شونده تكراري حاصل از پاسخ

 هاي مشترك عبارتند از: اند. مقوله شده
 د كيفيت تدريس استادانبهبو -
 استخدام استادان بر اساس توان علمی و عملی  -
توانايی استادان در استفاده از مشاركت فعال  -

 دانشجويان در امور آموزشی
 توجه به امكانات رفاهی و مشكالت مالی استادان -
 ارتباط استادان با مراكز مختلف كاري -
 تناسب تعداد استادان و دانشجو -
 

آموختگان در  راهکارهای رفع مشکالت بیکاری دانش

 ها های آن بعد دانشجویان و فعالیت
، راهكارهاي رفع مشكالت بيكاري 7در جدول 

ها  هاي آن آموختگان در ارتباط با دانشجويان و فعاليت دانش
ذكر شده است. در اينجا نيز تعداد چهار مقولة مشترك 

استخراج شد كه ها  شوندهحاصل تحليل نظرهاي مصاحبه
ها و  تقويت توانايی هاي دانشجويی، : تقويت فعاليتعبارتند از

هاي مختلف دانشجويان، توجه به عاليق دانشجويان  مهارت
هاي كارآموزي؛ همچنين موضوعات  كشاورزي و بهبود دوره
 7ها در جدول  شوندههاي مصاحبه تكراري حاصل از پاسخ

 ذكر شده است:
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 یدر بعد نظام آموزش کشاورز آموختگان دانش یکاریرفع مشکالت ب یراهکارها .6 جدول
 تکرار حسب بر مقوله مشترک مقولة

 هایرشته در کاربردی و عملی هاییتبر فعال تأکید
 کشاورزی

 یعمل یهاتجربه از شتریب استفادة 

 دروس یعمل بخش یرو تمرکز  

 یعمل و یکاربرد صورت به هادرس ةارائ 

 آموزش در یعمل کار یاجرا بر دیتأک 

 یکشاورز یعمل مشکالت رفع بر ها نامهانیپا موضوع دیتأک 

 یکشاورز یها طیمح در کار و ییآشنا طیشرا یسازفراهم

 مرتبط یها نامک گرید و هاباغ ،مزارع در کارکرد یاصل یهاروش با ییآشنا  

 یکشاورز یهاطیمح در کار یبرا انیدانشجو یآمادگ 

 یکارآموز دوران در کار بازار با انیدانشجو ییآشنا 

 یواقع ازین و یکشاورز انیدانشجو تعداد نیب تناسب
 یکشاورز انیدانشجو تعداد کاهش 

 یاسالم آزاد دانشگاه و نور امیپ مراکز در یکشاورز یدانشجو رشیپذ کاهش ای حذف 

 یآموزش امکانات بهبود
 یآموزش امکانات شیافزا 

 کشور از خارج و داخل از یمال یهاکمک جذب 

 یشغل یازهاین با یکشاورز آموزش تناسب

 کار بازار با یکشاورز آموزش نظام ارتباط 

 یشغل یازهاین با هاآموزش ییهمسو و یهماهنگ 
 یابیکار مؤسسات با مستمر ارتباط و تماس 

 یاشتغال خود و ینیکارآفر بر دیتأک 

 آموزش در یشغل یهامهارت کردنلحاظ با یآموزش اصالحات و ارتقا 

 یشغل و یاحرفه یهاآموزش به یجد توجه 

 کشاورزی با مرتبط روز مباحث گنجاندن
 یکشاورز دیجد مباحث به جامعه ازین به توجه 

 جامعه انتظارات و یآموزش دیجد یازهاین به توجه با هادرس ةارائ 

 یکاربرد ریغ دروس حذف
 تریکاربرد یهارشته جادیا 

 دیافزاینم نظر مورد رشتة مورد در یدانش چیه که یاهاضاف دروس حذف 

 تدریس هایروش در پذیریانعطاف
 یریادگی -یاددهی یهاروش در یریپذ انعطاف 

 یادار یریپذانعطاف و عمل استقالل از یبرخوردار 

 یکشاورز یهادانشکده در انیدانشجو رشیپذ امر در تیجنس به توجه  یکشاورز انیدانشجو رشیپذ و تیجنس نیب تعادل

 

 یکشاورز استاداندر بعد  آموختگان دانش یکاریرفع مشکالت ب یراهکارها .2جدول
 تکرار حسب بر مقوله مشترک مقولة

 استادان یستدر یفیتک بهبود

 یکشاورز یهاآموزش در سیتدر تیفیک بر دیتأک -

 کار بازار و جامعه یازهاین با یدانشگاه یهادرس و هابرنامه یسازمتناسب -

 کار بازار ازین کردنبرطرف یبرا مطالب یریادگی بر دیتأک -
 یاشتغال خود و ینیکارآفر ةیروح و مباحث بر دیتأک -

 یعمل یهاتیفعال با ینظر دروس قیتلف -

 یکشاورز مختلف یهارشته روز دانش داشتن -

 یعمل و یعلم توان اساس بر استادان استخدام

 یتئور دانش بر عالوه یعمل و یکار یهاتجربه داشتن -
 استادان یباال زةیانگ -

 یکشاورز یکارها نةیزم در مجرب افراد -

 ها آن یعلم توان اساس بر استادان استخدام -

 امور در انیدانشجو فعال مشارکت از استفاده در استادان ییتوانا
 یآموزش

 ینیکارآفر فرهنگ توسعة یبرا انیدانشجو در زهیانگ جادیا -

 کار بازار با انیدانشجو کردنآشنا و قیتشو -

راه یکشااورز  آموختگاان  دانش که ییهاواحد از یعلم گردش و دهایبازد یبرگزار -
 اندکرده یانداز

 استادان یو مشکالت مال یبه امکانات رفاه توجه

 یعلم ئتیه یاعضا یمال مشکالت حل -

 نیا ا یمسااو  باا  یتقر عیتوز و یافزارسخت و یشگاهیآزما یفضا گذاشتناریاختدر -
 استادان نیب امکانات

 فلمخت مراکز با استادان ارتباط
 یکشاورز با مرتبط مراکز با ارتباط یبرا استادان قیتشو -
 ییاجرا مراکز ریسا با استادان ارتباط -

 دانشجو و استادان تعداد تناسب
 یهاا رشته یکاربردها و تنوع به توجه با انیدانشجو به استادان تعداد نسبت تیرعا -

 یکشاورز
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 یکشاورز انیدر بعد دانشجو آموختگان دانش یکاریرفع مشکالت ب یراهکارها .7 جدول

 تکرار حسب بر مقوله مشترک مقولة

 دانشجویی های فعالیت تقویت

 یگروه مشارکت با آموختگان دانش کاروکسب یاندازراه و یخوداشتغال -

 ییدانشجو یباشگاها و هاانجمن در فعال تیعضو -

 یکشاورز به مربوط ینهادها و کار بازار با مشترک یهاتیفعال انجام -

 یکشاورز با مرتبط یکار مراکز و ها ناسازم با مستمر ارتباط یبرقرار -

 آن از بعد و لیتحص دوران در یپژوهش و یقاتیتحق یهاتیفعال تیتقو -

 مختلف یهامهارت و هاییتوانا تیتقو
 انیدانشجو

 یدولت مشاغل به اتکا بدون درآمد کسب نةیزم در انیدانشجو مطلوب یریادگی -

  ینیکارآفر یهامهارت به آموختگان دانش و انیدانشجو شدنمجهز -

 یلیتحص دوران در یتخصص و یعلم مختلف یهاییتوانا و هامهارت تیتقو -

 کار بازار ازین مورد یهامهارت یریادگی بر اصرار -

 

 یکشاورز انیدانشجو قیعال به توجه

 یکشاورز با مرتبط انیدانشجو مختلف قیعال به توجه -

 یعمل تجربة یدارا فرد هر از میتعل و یریادگی به عالقه -

 کشاورزی مختلف هایرشته به مندعالقه دانشجویان جذب -

 یکارآموز یهادوره بهبود
 شتریب یریادگی یبرا آن یابیارز و یکارآموز درس به انیدانشجو یجد توجه -

 انیدانشجو عالقة مورد مراکز در یکارآموز یهادوره گذراندن -

 

 

در  آموختگان دانش یکاریرفع مشکالت ب یراهکارها

 دولت یهابعد برنامه
 دربارة هاشوندهمصاحبه يهاپاسخ جينتا ،8 جدول در

 يكشاورز آموختگان دانش يكاريرفع مشكالت ب يراهكارها
كه  طورهمان. است شده داده نشان دولت يهابرنامه ةيزاواز 

 19مشترك و  مورد 8 در كارهاراه نيا ،شودیم مشاهده
: از عبارتند موارد نيا. هستند ارائه قابل يموضوع تكرار

 ،يبخش كشاورز ازيامكانات مورد ن نيتأمو  يگذارهيسرما
 و يكشاورز بخش از یتيحما و یقيتشو يهايگذاراستيس

 .بانكی و مالی تسهيالت و هاحمايت

 
 دولت یهادر بعد برنامه آموختگان دانش یکاریرفع مشکالت ب یراهکارها .8 جدول

 تکرار حسب بر مقوله مشترک ةمقول

 مورد امکانات نیتأم و یگذارهیسرما
 یکشاورز بخش ازین

 کالن صورت هب یکشاورز بخش در یگذارهیسرما -

  ییروستا مناطق در یکشاورز یهاتیفعال یبرا الزم امکانات دنکرفراهم -

 یکشاورز یدیتول یواحدها ریسا و قاتیتحق مراکز رینظ یکشاورز جهاد وزارت امکانات از استفاده -

 یکشاوز بخش در کردهلیتحص یانسان یروین امر در یگذارهیسرما به دولت توجه -

 یکشاورز بخش توسعة یبرا شتریب اعتبارات اختصاص -

 یکشاورز بخش به ینفت یدرآمدها از حاصل بودجة شتریب اختصاص -

 

 و یقیتشو یهایگذاراستیس
 یکشاورز بخش از یتیحما

 کار یمتقاض انیدانشجو یدیتول و یکشاورز یهاتیفعال از تیحما -

 یکشاورز انیدانشجو و کشاورزان یهاتیفعال یبرا یقیتشو یهااستیس -

 کار بازار و ییاجرا و یدانشگاه مراکز نیب یهماهنگ -

 بازدهزود و کوچک یهابنگاه یاندازراه یبرا دولت یقیتشو یهااستیس -

 کشور در یدولت ریغ و یخصوص مراکز گسترش -

 هیهمسا و منطقه یکشورها بازار جذب یهااستیس اعمال -

  یکشاورز آموختگان دانش یبرا یاستخدام یسازوکارها اعمال -

 یکشاورز با مرتبط یخانگ مشاغل توسعة -

  یمل داتیتول از تیحما و یکشاورز محصوالت ةیرو یب واردات از یریجلوگ -

 کشورها ریسا به یکشاورز آموختگان دانش اعزام و یانسان یروین تبادل -

  کارآفرینی مراکز بر دولت نظارت و هدایت حمایت، -

 بانکی و مالی تسهیالت و هاحمایت
 یکشاورز آموختگان دانش به ییزااشتغال یهاوام لیتسه -

 انیدانشجو به سودکم یهاوام ارائة -
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آموختگان در  بیکاری دانشراهکارهای رفع مشکالت 

 بعد بازار کار
آموختگان در  دربارة راهكارهاي رفع مشكالت بيكاري دانش

هايتان به صورت شوندگان پاسخبعد بازار كار نيز از مصاحبه
آوري شد. نتايج تحليل نظرهاي پاسخگويان  حضوري جمع

شود دو  طور كه مشاهده می آمده است. همان 9در جدول 

هفت موضوع تكراري در زمينة رفع   مقولة مشترك و
آموختگان استخراج شده است.  مشكالت بيكاري دانش

 توجه و حمايت بازار كار در به از:هاي مشترك عبارتند  مقوله
هاي  و گسترش فرصت آموختگان كشاورزي كارگيري دانش

 شغلی در بازار كار.

 
 در بعد بازار کار آموختگان دانش یکاریرفع مشکالت ب یراهکارها .3 جدول

 تکرار حسب بر مقوله مشترک مقولة

 کارگیری هب در کار بازار حمایت و توجه
 یکشاورز آموختگان دانش

  یکشاورز یکارها در جوان یهاروین یریکارگهب و استخدام -

 متخصص و جوان یهاروین از استفاده در کار بازار تیهدا -

 یکشاورز آموختگان دانش یریکارگهب در کار بازار یریپذانعطاف -

 کار بازار در یشغل یهافرصت گسترش

 استان ای منطقه هر در کار بازار یهاازین و هاتیظرف ییشناسا -
  دهیا یدارا و خالق افراد دست به کار بازار جادیا -

 یکشاورز با مرتبط کار بازار مشاغل و هاتیفعال به یبخشتنوع -

 یکشاورز کار بازار در یشگیپچند دةیپد از یریجلوگ -

 

 شنهادهایپ و یریگجهینت
 آموختگان دانش يكاريب مسئلة ،شدهانجام يهایبررس در

 يرو شيپ یاساس يهاچالش از یكي يكشاورز يهارشته
 يیخاطر شناسا ني. به هماستكشور  ینظام آموزش عال

 افتنيو  یمشكل اساس نيحاصل از ا يها بيآس قيدق
 يو ضرور یاتيح يآن امر رفع يبرا يكاربرد يراهكارها

 استگذارانيو س زانيربرنامه نكردنتوجه است. در صورت 
 انسانی، سرماية تشكيل هايفرصت ،مسئله نيكشور به ا

 يكشاورز بخش در اقتصادي رشد افزايش و وريبهره ارتقاي
 مختلف ابعاد در برانگيز چالش و نزابحرا تهديدهاي به

 بيكاري از ناشی فرهنگی و اجتماعی، اقتصادي،
 .شد خواهد تبديل يكشاورز آموختگان دانش

 آموختگان دانش يكاريموضوع ب اتيبر ادب يمرور
 نيا در یمختلف عوامل و ليدال وجود دهندة نشان يكشاورز

تناسب  نبود در توانیمرا  ها آن نيترمهم كه است نهيزم
 كار بازار یواقع يازهاين با يكشاورز یدرس يهابرنامه

(Shahbazi and Alibeigi, 2006نبود ،) و  هایشايستگ
و  انيدانشجو در بازار نياز مورد و  یهاي عملمهارت
 راهبردها نبود ،(Movahedi et al., 2009) آموختگان دانش

و بازار  ینظام آموزش عال نيب يقو یارتباط يو سازوكارها
مشكالت دولت در  تيو در نها (Sabouhi, 2001)كار 

 (Zamaniیدانشگاه آموختگان دانش ميعظ ليخ استخدام

(and Azizi, 2006 زين قيتحق نيا جينتا. كرد خالصه 
در  رسانبيآس عوامل نيترمهم از یبرخ كه است آن انگريب

به  یهتوجیب شامل يكشاورز آموختگان دانش يكاريب نةيزم
 ديجد يبه تقاضاها یتوجهیب در دانشگاه، ینيكارآفر

 یابيارزش يهاروش در تنوع نبوددر بازار كار،  يكشاورز
 است؛ارتباط مستمر بازار كار با دانشگاه  نبود و استادان

كشاورزي  آموختگان دانشمشكالت و موانع اشتغال  نيبنابرا
ها و مراكز آموزش عالی كشور  دانشگاه يها یژگيدر ورا بايد 

 كار بازار یكنون تيوضع جمله از جامعه طيشرا ريساو 
 نةيزمكالن دولت در  يهاها و برنامه استيس و كشاورزي

 Shariati and Danaei (2009) .كرد جووجست اشتغال
 .اندكرده ديتأك مسئله نيا بر خود يهاافتهي در

 عوامل كه دهدینشان م یبررس نيا جينتا ،نيهمچن
 آموختگان دانش يكاريب نةيزمدر  رسانبيآس مختلف
مربوط به  مشكالت :در هفت عامل توان یرا م يكشاورز

دولت، مشكالت مربوط به بازار كار، مشكالت مربوط به نظام 
 يريادگيو  سيمشكالت مربوط به تدر ،يآموزش كشاورز
-اطالعمشاوره و  نبودمشكالت مربوط به  ،يدروس كشاورز

 مهارت كسب به مربوط مشكالت ،آموختگان دانش یرسان
 ميتقس يكشاورز استادانو مشكالت مربوط به  انيدانشجو

 كرد. يبند

 رفع يبرا يیراهكارها ،قيتحق ةجينت به توجه با
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 ارائه يزكشاور آموختگان دانش يكارياز ب یناش يها بيآس
 هستند قيتحق يشنهادهايپراهكارها در واقع  نيا .شودیم

 قالب در جينتا شنهادهايپتعدد موضوعات و تعدد  ليدل به كه
 مالحظه كه طورهمان. شودیداده م شينما 1 نمودار

 ،یدر پنج بعد نظام آموزش آمدهدستبه يراهكارها شود، یم
دولت و بازار كار  ،يكشاورز انيدانشجو ،يكشاورز استادان

 راهكارها عبارتند از:  نيا جملة. از اندشده انيب
 يهارشته در يكاربرد و یعمل يهاتيبر فعال ديتأك. 1

 يكشاورز
 يها طيمح در كار و يیآشنا طيشرا يساز فراهم .2

 يكشاورز
 یواقع ازين و يكشاورز انيدانشجو تعداد نيب تناسب. 8
 استادان سيتدر تيفيك تيتقو. 4

در استفاده از مشاركت فعال  استادان يیتوانا. 5
  یدر امور آموزش انيدانشجو

 استادان یو مشكالت مال یبه امكانات رفاه توجه .5
  يیدانشجو مختلف يهاتيفعال تيتقو. 7
 يهامهارت  كسب و انيدانشجو يهايیتوانا تيتقو .8

 مختلف 
 يكارآموز يهابهبود دوره .9

 بخش از یتيحما و یقيتشو يهايگذاراستيس. 10
 يكشاورز
 آموختگان دانش يريكارگ هب در كار بازار تيحما. 11
 يكشاورز

 

 
 كشاورزي هاي رشته در كاربردي و عملی هاييتبر فعال تأكيد آموزش نظام                                                   

 يكشاورز يها طيمح در كار و يیآشنا طيشرا يساز فراهم یکشاورز                                   
 یواقع ازين و يكشاورز انيدانشجو تعداد نيب تناسب 
 یآموزش امكانات بهبود 
 یشغل يازهاين با يكشاورز آموزش تناسب 
 يكشاورز با مرتبط روز مباحث گنجاندن 
 يكاربرد ريغ يهاسدر حذف 
 سيتدر يهاروش در يريپذانعطاف 
 يكشاورز انيدانشجو رشيپذ و تيجنس نيب تعادل 

                                                 
 استادان سيتدر تيفيك تيتقو  استادان                                                

 یو عمل یبر اساس توان علم استادان استخدام
 انيدر استفاده از مشاركت فعال دانشجو استادان يیتوانا 
 استادان یو مشكالت مال یبه امكانات رفاه توجه 
 فلبا مراكز مخت استادان ارتباط 
 انيو دانشجو استادانتعداد  تناسب 

 
 يیدانشجو يهاتيفعال تيتقو یکشاورز انیدانشجو                                     

 مختلف يهامهارت و هايیتوانا تيتقو 
 يكشاورز انيدانشجو قيعال به توجه 
 يكارآموز يهادوره بهبود 

 
 يبخش كشاورز ازيامكانات مورد ن نيتأمو  يگذار هيسرما 

 يكشاورز بخش از یتيحما و یقيتشو يهايگذاراستيس دولت                                      
 بانكی و مالی تسهيالت و هاحمايت 

  
 يكشاورز آموختگان دانش كارگيري هب در كار بازار حمايت بازارکار                                           

 كار بازار در یشغل يها فرصت گسترش 

 

 یکشاورز آموختگان دانش یکاریب ییزدابیآس یراهکارها. 2شکل

 

 یراهکارها
 ییزدابیآس

 دانش یکاریب
 اموختگان

 یکشاورز
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