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آسیبشناسی بیکاری دانشآموختگان کشاورزی:
تحلیل کمی و کیفی
4

رضا موحدی* ،2حشمتاله سعدی ،1سیما اکبری ،9مینو عزیزی
 .2 ،1استادیاران گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه بوعلیسینا ،همدان
 .4 ،3دانشجویان کارشناسی ارشد ،گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه بوعلیسینا ،همدان
(تاریخ دریافت -91/02/09 :تاریخ تصویب)92/03/05 :
چکیده
هدف از انجام این پژوهش شناسایی چالشها و مشکالت بیکاری دانشآموختگان کشاورزی و ارائة
راهکارهای موجود در این زمینه است .اطالعات مورد نیاز با روش کمی -کیفی یعنی با استفاده از ابزار
پرسشنامه و مصاحبه جمعآوری شده است .روایی صوری پرسشنامه را استادان مجرب مرتبط با رشتة
کشاورزی تأیید کردند .پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ سنجیده شد و  91درصد به
دست آمد .جامعة آماری تحقیق از دو بخش دانشجویان و اعضای هیئتعلمی دانشکدة کشاورزی تشکیل
شده است .از جامعة اول پس از تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعداد  90دانشجو انتخاب
شد .از جامعة دوم نیز  25نفر انتخاب و نظرهای آنها به صورت کیفی بررسی و تحلیل شد .در تحلیل
دادههای کمی ،از روش تحلیل عاملی و در تحلیل دادههای کیفی از روش تکرار موضوعات مشترک در
متن ( )KWICاستفاده شده است .نتایج نشان داد آسیبهای بیکاری دانشآموختگان کشاورزی را میتوان
در هفت عامل طبقهبندی کرد که عبارتند از :آسیبهای مرتبط با دولت ،آسیبهای مرتبط با بازار کار،
آسیبهای مرتبط با نظام آموزش کشاورزی ،آسیبهای مرتبط با استادان کشاورزی ،آسیبهای مرتبط با
نحوة آموزش و یادگیری ،آسیبهای مرتبط با دانشجویان کشاورزی و آسیبهای مرتبط با نبود
اطالعرسانی و مشاورة دانشآموختگان کشاورزی .برخی راهکارهای ارائهشده دربارة بهبود اشتغال
دانشآموختگان عبارتند از :تأکید بر فعالیتهای عملی و کاربردی کشاورزی ،بهبود کیفیت تدریس استادان
کشاورزی ،تقویت فعالیتهای مختلف دانشجویی ،سرمایهگذاری و سیاستهای حمایتی و تشویقی در
بخش کشاورزی و حمایت بازار کار در بهکارگیری دانشآموختگان کشاورزی.
واژههای کلیدی :آموزش عالی کشاورزی ،اشتغال و بیکاری ،بازار کار ،دانشجویان و دانشآموختگان
کشاورزی
مقدمه
شواهد آماري نشان میدهد كه بيكاري در بين
دانشآموختگان دانشگاهی در رشتههاي كشاورزي در
وضعيت نامناسبی است .متخصصانی كه میتوانستند با كار و
* نويسندة مسئول:

تالش در بخش كشاورزي باعث پيشرفت ،توسعه و
خودكفايی كشور شوند نتوانستند در اين بخش مشغول به
كار شوند و بيكار ماندهاند يا به اشتغال در بخشهاي ديگر و
شغلهاي كاذب روي آوردهاند ).(Movahedi et al., 2010
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برآوردهاي اعالمشده نشان میدهد حدود  890هزار نفر در
سالهاي تحصيلی  88تا  88در بخش كشاورزي از
دانشگاههاي دولتی و آزاد ،فارغالتحصيل شدهاند كه بخش
عمدهاي از اين تعداد بيكارند يا در بخشهاي غير كشاورزي
به كار اشتغال دارند ).(Bazigari, 2010
توسعة كمی و نامتوازن آموزش عالی در كشور از يك سو
و نبود ظرفيتهاي مناسب براي جذب دانشآموختگان
دانشگاهی از سوي ديگر باعث شده است تا فرصتهاي
تشكيل سرماية انسانی ،ارتقاي بهرهوري و افزايش رشد
اقتصادي به تهديدهاي بحرانزا و چالشبرانگيز در ابعاد
مختلف اقتصادي ،اجتماعی ،و فرهنگی ناشی از بيكاري
دانشآموختگان تبديل شوند ).(Movahedi et al., 2010
طبق تحقيقات فائو ) (FAO, 1997, 2003در سالهاي
گذشته نظام آموزش عالی كشاورزي در بسياري از كشورهاي
در حال توسعه با نبود تطابق و سازگاري برنامههاي درسی،
روشها و مواد آموزشی اين نظام با نيازهاي كشاورزان،
نيازهاي بازار كار و در كل اهداف توسعة كشاورزي مواجه
است؛ همچنين برونداد اين نظامهاي آموزشی يعنی
دانشآموختگان ،به دليل كسب نكردن مهارتها و
توانايیهاي الزم براي جذب و استخدام در بازار كار دچار
مشكل هستند .بررسی وضعيت دانشآموختگان كشاورزي در
ايران نشان میدهد كه  25درصد از آنها بيكارند و 85
درصد نيز در مشاغل غير كشاورزي مشغول به كار هستند
) .(Zamani and Aziz, 2006عمدهترين داليل بيكاري
دانشآموختگان كشاورزي را میتوان در نبود تناسب
برنامههاي درسی كشاورزي با نيازهاي واقعی بازار كار
) ،(Shahbazi and Alibeigi, 2006نداشتن شايستگیها
و مهارتهاي عملی و مورد نياز بازار در دانشجويان و
دانشآموختگان ) ،(Movahedi et al., 2010نبود راهبردها
و سازوكارهاي ارتباطی قوي بين نظام آموزش عالی و بازار
كار ) (Sabouhi, 2001و در نهايت مشكالت دولت در
استخدام خيل عظيم دانشآموختگان دانشگاهی )Zamani
 (and Azizi, 2006خالصه كرد.
بيشتر كشورهاي دنيا با مسائل و مشكالت اشتغال
درگيرند ولی تعدد عوامل مشكلآفرين و ناشناختهبودن
برخی از آنها در كشورهاي جهان سوم موجب
پيچيدهترشدن موضوع شده است؛ به همين دليل مديريت
كالن كشور به دنبال استفاده از روشهاي علمی براي
شناخت و كنترل عوامل مشكلآفرين در زمينة بيكاري و

تبديل چالشها به فرصت براي شتابدادن به حركت توسعه
است ).(Nazari Katouli, 2008
كشاورزي در ايران از مهمترين بخشهاي اقتصادي و
اجتماعی كشور به شمار میرود ولی منابع و پتانسيلهاي
موجود در اين بخش به طور كامل استفاده نشدهاند .بروز
مشكل بيكاري بخش عظيمی از دانشآموختگان دانشگاهی
شاهدي بر اين ادعاست كه متأسفانه پتانسيلها و
ظرفيتهاي انسانی اين بخش براي اشتغالزايی و كارآفرينی
شناسايی و بررسی دقيق نشدهاند .بخش كشاورزي از يك
طرف بر اثر پيشرفتهاي علمی و فناوري ،فشارهاي
اقتصادي گرايش به سمت بازار ،رقابت در توليد و بهرهوري
دستخوش تغيير و تحوالت روزافزون شده است و از طرف
ديگر فرصتهاي استخدامی در بخش غير كشاورزي (خارج
از مزرعه) با رشد بيشتري نسبت به بخش كشاورزي در حال
افزايش است .همين امر باعث جذب و گرايش
فارغالتحصيالن كشاورزي به بخشهاي غير كشاورزي براي
يافتن كار میشود ).(Movahedi, 2004
بررسی ويژگیهاي اقتصادي در جامعة علمی و آگاهی
يافتن از نيازمنديهاي شغلی آن به سياستگذاران آموزش
عالی كمك میكند به رعايت تناسب برنامههاي آموزشی
دانشگاهها با آن شرايط بيشتر توجه كنند .اشتغال
دانشآموختگان ديگر به صورت موضوع سادة كاريابی مطرح
نيست؛ چون دانشی كه دانشجويان در دورة آموزشی خود
كسب میكنند بهسرعت كهنه و قديمی میشود .در چنين
شرايطی ،آموزش عالی بايد رويكردي اتخاذ كند كه ضمن
ارائة دانش جديد ،كارآفرينی را نيز در دانشجويان نهادينه
كند ).(Hosseini et al., 2009
به اعتقاد فائو ) (FAO, 2003اگر تحصيالت عالی
كشاورزي بخواهد نقش سودمند و فعال در توسعة روستايی
ايفا كند ،بايد سياستگذاران برنامهها را روي موضوعات جديد
و غير سنتی ،الگوهاي آموزش و پرورش جديد ،همكاريهاي
جديد با دانشگاهها ،سازمانهاي تحقيقاتی و سرمايهگذاران
امور روستايی ،نمايندگان دولت و سياستمداران متمركز
كنند.
در بررسیهاي بهعملآمده در حيطههاي موضوعی،
مسئلة اشتغال دانشآموختگان رشتههاي كشاورزي يكی از
موضوعات اساسی پيش روي نظام آموزش عالی كشور است.
به همين دليل تحقيقات حدوداً فراوانی دربارة شناسايی
مسائل و مشكالت اشتغال دانشآموختگان كشاورزي انجام
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شده است كه در اينجا به برخی از مهمترين آنها در داخل و
خارج كشور اشاره میشود.
در پژوهشی كه  (2009) Abadi and Zamaniدر سال
 1888در زمينة "عوامل تأثيرگذار بر پيشرفت تحصيلی
دانشجويان كشاورزي" انجام دادند ،يافتهها نشان میدهند
كه دانشجويان تجربه ،زمينه و آشنايی كافی را با فعاليتهاي
كشاورزي ندارند .براي جبران اين مشكل در حال حاضر
دانشكدههاي كشاورزي میتوانند با باالبردن سطح
فعاليتهاي ميدانی– مزرعهاي ،استفاده از استادان مجرب
كشاورزي ،تأسيس آزمايشگاهها و گلخانههاي بيشتر و
مجهزتر ،درنظرگرفتن تعداد واحدهاي عملی بيشتر در برنامة
درسی دانشجويان كشاورزي و ايجاد قراردادهاي كشاورزي
با مزارع ،باغها و گلخانههاي بزرگ براي جذب دانشجو،
كمبود تجربة فعاليتهاي كشاورزي در دانشجويان را جبران
كنند .به اعتقاد  (2010) Shariati and Danaeiمشكالت
و موانع اشتغال دانشآموختگان كشاورزي را بايد در
ويژگیهاي دانشگاهها و مراكز آموزش عالی كشور و ساير
شرايط جامعه مانند وضعيت كنونی بازار كار كشاورزي و در
سطح بعد سياستها و برنامههاي كالن اشتغال
كشور جستوجو كرد.
 (2006) Zamani and Aziziاستفاده از پتانسيلها و
ظرفيتهاي بخش خصوصی در بهكارگيري و جذب
دانشآموختگان كشاورزي را موجب كاهش ميزان بيكاري
آنها میدانند.
 (2008) Hejazi et al.نيز معتقدند كه با توجه به رشد
بيش از حد دانشآموختگان كشاورزي و افزايش بيكاري
آنها ،هدايت دانشآموختگان كشاورزي به سمت
خوداشتغالی از طريق فعاليتهاي اقتصادي و كسبوكارهاي
غير دولتی در بخشهاي مختلف كشاورزي در كاهش بيكاري
مؤثر است.
 (2008) Hamd-Haidari et al.راه حل عمدة
برطرفشدن مشكالت آموزش عالی كشور را در گسترش
فعاليتهاي تحقيقاتی ،گسترش فناوريهاي ارتباطی و اطالع
رسانی ،تمركززدايی ،تناسب برنامههاي درسی با نيازهاي
واقعی جامعه و گسترش روشهاي مشاركتی و دانشجومدار
در دانشگاهها ذكر كردهاند.
 Movahediدر سال  2009پنج عامل را مهمترين
عوامل مؤثر بر بهبود وضعيت شغلی دانشآموختگان رشتة
كشاورزي شناسايی كرده است .اين عوامل عبارتند از :ارتباط
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بين آموزش و كار ،افزايش فرصتهاي شغلی ،ارتقاي
توانايیهاي عملی استادان ،تطبيق برنامههاي درسی براي
اشتغال و اصالح نظام آموزش عالی از دانشمداري به مهارت
مداري و صالحيتمداري؛ همچنين عواملی نظير تلفيق
نيازهاي بازار كار در برنامههاي درسی ،ايجاد روابط عملی و
رسمی بين دانشگاه و كارفرمايان ،ايجاد مراكز ،دفاتر و
كميتههاي مشترك ،تقويت فعاليتهاي تحقيقاتی
دانشجويان ،گسترش و بهبود دورههاي كارآموزي و كارورزي،
همكاري مشترك بين بخش دولتی و خصوصی ،و دعوت از
افراد صاحب نظر در مركز كاري براي سخنرانی در
دانشگاهها ،مهمترين عوامل مؤثر در بهبود روابط بين
دانشگاهها و بازاركار شناسايی شده است.
 (2009) Tutunchi and Nasiriدو راهكار اساسی
براي رفع معضل بيكاري دانشآموختگان دانشگاهی معرفی
كردهاند:
 .1انطباق و سازگاري بروندادهاي نظام آموزش عالی با
نيازهاي بازار كار با تأكيد بر يادگيري مهارتهاي مورد نياز
بازار كار در برنامههاي آموزشی دانشگاهها
 .2ارتباط دوسوية دانشگاهها با مراكز اجرايی و اقتصادي
 (2009) Golmohammadiنيز آموزش كارآفرينی و
توسعة تعاونیها را دو راهكار اساسی اشتغالزايی
دانشآموختگان رشتههاي كشاورزي معرفی كرده است .وي
همچنين راهبردهاي اشتغال در بخش كشاورزي را شامل
اصالح ساختار نيروي انسانی بخش كشاورزي از بيسواد و كم
سواد به نيروي متخصص و تحصيلكردة دانشگاهی و حمايت
از دانشآموختگان دانشگاهی در توسعة فعاليتهاي جانبی و
غير مستقيم بخش كشاورزي نظير فراوري محصوالت،
بستهبندي و بازاررسانی محصوالت ،خدمات عمومی و
خصوصی دانسته است.
به طور كلی ،ورود به دنياي بازار كار براي آن دسته از
دانشجويانی كه در چهارچوب نظام آموزش عالی آماده
میشوند فقط از طريق كسب دانش و اطالعات نظري
امكانپذير نيست .بازار كار عالوه بر دانش نظري نيازمند
دانش عملی ،تجربه و توان مديريتی و برنامهريزي است
).(Eraut, 1994
 (2004) Mertensبيان میكند كه تأكيد بر محتواها و
برنامههاي درسی از پيش تعيينشده در نظامهاي آموزش
عالی اشتباهی بس بزرگ است؛ چرا كه برنامهها و
مهارتهايی كه در دانشگاهها ارائه میشوند بايد كامالً
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انعطافپذير و قابل تغيير مطابق بازار كاري باشند كه دائماً
در حال تغيير است .وي معتقد است فعاليتهاي كارآفرينانه
و ايجاد تشكلهاي مختلف دو عامل مهم در موفقيت افراد
براي ورود به بازار محسوب میشوند.
به اعتقاد  (2006) Katajavuorارائة برنامههاي آموزش
عملی ويژه در اواسط دورهها و تحصيالت دانشگاهی با
همكاري مشترك مراكز كاري عاملی براي ارتباط بين
آموختههاي نظري دانشجويان با نيازهاي بازار كار است.
به اعتقاد  (2004) Vargasسازگاري و تناسب مهارتها
و شايستگیهايی كه در دانشگاهها كسب میشوند با كار و
اشتغال يكی از راهبردهايی است كه باعث ايجاد ارتباط بين
دانشگاهها و كارفرمايان در بازار كار میشود .يكی ديگر از
رويكردهايی كه در برقراري ارتباط مؤثر بين دانشگاهها و
بازاركار اهميت دارد آموزش كارمحور 1است .آموزش كار
محور رويكردي جديد است كه فراتر از نقش سنتی
آموزشهاي نظري عمل میكند و با انتقال دانش نظري به
محيطهاي عملی و كار باعث ارتباط مؤثر بين كارفرمايان و
نظام آموزش عالی میشود )Reeve and Gallacher,
.(2005
نكتة ديگري كه در نظام آموزش عالی كشاورزي داراي
اهميت است توجه به كيفيت تدريس و روشهاي آموزشی
است .شواهد تحقيقاتی بيانگر آن است كه برنامههاي
آموزشی در اكثر دانشگاهها معلم محور است و بيشتر از
طريق سخنرانی در كالس و با به كارگيري راهبردها و
روشهاي محدود و انعطافناپذير تدريس انجام میشود
).(Harder et al., 2006; Park, 2004; Shao, 2004
به همين دليل در اكثر كشورها توجه به عامل كيفيت
تدريس در دانشگاهها يكی از راهكارهاي اشتغالپذيري
دانشآموختگان كشاورزي است.
يكی از عوامل مؤثر در احراز مشاغل مختلف در بازار كار
وجود يك نظام كارورزي قوي در دانشگاههاست كه بتوان از
طريق آن به صورت هدفمند دانشآموختگان را از نظر
مهارتهاي حرفهاي و شغلی آماده كرد ).(OECD, 2005
به طور كلی ،نظامهاي آموزش عالی از طريق تأكيد بر
يادگيري مهارتهاي شغلی و حرفهاي میتوانند نقش مهمی
در كلية مراحل حرفهآموزي از جمله توسعه و تكامل آن ايفا
كنند ) . (Mitra and Matlay, 2004اين امر البته نيازمند
1. Work-based education

اعمال رويكردي كل نگر است به گونهاي كه بتوان از طريق
آن دورههاي كارآموزي كوتاهمدت و حرفهآموزي را در
مقاطع تحصيلی مختلف تلفيق كرد )Li and Matlay,
 .)2005براي رسيدن به اين هدف  (2006) Linمعتقد است
دانشگاهها بايد به طور منظم روابط دوجانبه و همكارهاي
مشترك با كسبوكارهاي مختلف برقرار كنند.
 (2007) MacArdle et al.در تحقيق خود به اين نتيجه
رسيدند كه بين برخی عوامل و متغيرها با اشتغال
دانشآموختگان دانشگاهی در بازار كار رابطة مثبتی وجود دارد.
از جمله اين عوامل خوداتكايی و اعتماد به نفس ،ميزان آگاهی
نسبت به شغل ،ميزان حمايت اجتماعی ،حمايت از شبكهسازي
اجتماعی ،ميزان تالش در كاريابی و داشتن سرمايه است .در
همين راستا (2001) Dabalen et al. ،حمايت از بخشهاي
خصوصی و خوداشتغالی را در جذب دانشآموختگان دانشگاهی
به جاي مشاغل دولتی پيشنهاد كردهاند.
مجموع مطالعات ارائهشده نشان میدهد داليل متعددي
براي بيكاري دانشآموختگان كشاورزي وجود دارد .اين
داليل را انديشمندان داخلی و خارجی از جنبههاي مختلف
بررسی كردهاند .اين پژوهش نيز با هدف آسيبشناسی
بيكاري دانشآموختگان كشاورزي انجام شده است.
روش تحقیق
پژوهش حاضر با استفاده از روش پيمايشی (ميدانی) انجام
شده و اطالعات الزم عالوه بر مرور مطالعات تجربی موجود
به صورت كمی و كيفی نيز جمعآوري و بررسی شده است.
ابزار جمعآوري دادههاي كمی پرسشنامه و ابزار جمعآوري
دادههاي كيفی مصاحبة نيمه ساختارمند بوده است .جامعة
آماري تحقيق شامل دو گروه دانشجويان ( 1150نفر) و
استادان كشاورزي ( 55نفر) بوده است كه از بين آنها
تعداد  90دانشجو براي پركردن پرسشنامه و  25نفر از
استادان دانشگاه براي مصاحبة حضوري براي نمونة تحقيق
انتخاب شدند .گفتنی است كه پرسشنامة مورد استفاده
شامل سه قسمت مشخصات فردي ،عوامل درونی و عوامل
بيرونی آسيبرسان به نظام آموزش عالی كشاورزي بود كه
در مجموع تعداد  42پرسش در قالب طيف ليكرت در آن
استفاده شده است .روايی صوري پرسشها را گروهی از
متخصصان مرتبط بررسی و تأييد كردند و پايايی پرسشها
نيز از طريق انجام پيشآزمون و سپس آلفاي كرونباخ
محاسبه شد و مقدار  91درصد (براي پرسشنامة ويژة
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دانشجويان) به دست آمد .در پرسشهاي مصاحبه نيز بر
جمعآوري راهكارهاي بهبود وضعيت اشتغال از پنج زاوية
دانشجو ،استاد ،نظام آموزشی ،دولت ،و بازار كار تأكيد شده
است .تحليل دادههاي كمی با استفاده از ميانگين رتبهاي،
ضريب تغييرات و روش تحليل عاملی انجام گرفته و تحليل
دادههاي كيفی با استفاده از روش تكرار موضوعات مشترك
در متن ( 1)KWICانجام شده است.
یافتههای تحقیق
الف) یافتههای بخش کمی
 .2مشخصات فردی پاسخگویان

نتايج نشان داد  58/80درصد از دانشجويان مورد بررسی زن
و بقيه مرد بودهاند .ميانگين سن دانشجويان مورد بررسی
 22/44بوده است و كمسنترين فرد  18سال و بيشترين
آنها  82سال داشته است؛ همچنين  98/80درصد افراد
مورد بررسی مجرد و فقط  5/20درصد آنها متأهل بودهاند.
نتايج نشان داد كه  58/80درصد دانشجويان در مقطع
كارشناسی و  81/20درصد آنها در مقطع كارشناسی ارشد
در حال تحصيل بودهاند .از بين تمام دانشجويان مورد
بررسی ،تنها  7/50درصد آنها ساكن روستا و بقيه (95/20
درصد) ساكن شهر بودهاند.
 .1اولویتبندی عوامل آسیبرسان در زمینة بیکاری
دانشآموختگان کشاورزی

جدول  1اولويتبندي عوامل آسيبرسان در زمينة اشتغال
دانشآموختگان كشاورزي را در قالب  87گويه بر مبناي طيف
ليكرت نشان میهد .همانگونه كه مالحظه میشود ،مهمترين
عوامل آسيبرسان به اشتغال دانشآموختگان عبارتند از:
 بیتوجهی به كارآفرينی در دانشگاه بیتوجهی به تقاضاهاي جديد كشاورزي در بازار كار نبود تنوع روشهاي ارزشيابی استادان نبود ارتباط مستمر بازار كار با دانشگاه نبود برنامهريزي سياستهاي استخدامی و شغلیجديد براي دانشآموختگان كشاورزي
در كنار پنج عامل مؤثر و مهم در بيكاري دانشآموختگان
كشاورزي تعدادي از عوامل چون نبود اعتماد به نفس ،نبود
رضايت از رشته تحصيلی ،نبود عالقه به كار در روستا
اولويتهاي نازلی را كسب كردهاند.
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 .9تحلیل عاملی عوامل آسیبرسان در زمینة بیکاری
دانشآموختگان کشاورزی

با توجه به اينكه متغيرهاي متعددي در اين تحقيق عوامل
آسيبرسان در زمينة بيكاري دانشآموختگان كشاورزي
شناسايی و معرفی شدهاند ،در اين قسمت با استفاده از روش
تحليل عاملی ،عوامل مذكور به چند دسته گروهبندي شدهاند.
براي بررسی ميزان مناسببودن دادهها براي استفاده از تحليل
عاملی از آزمون  KMOاستفاده شد .مقدار اين آزمون  0/581و
1
آمارة بارتلت نيز در سطح  1درصد معنیدار شد (جدول .)2
نتايج بهدستآمده در فرايند تحليل عاملی نشان داد كه
 87متغير آسيبرسان در زمينة بيكاري دانشآموختگان
كشاورز را میتوان در هفت عامل اصلی دستهبندي كرد.
جدول  8تعداد عوامل استخراجشده ،مقادير ويژة اوليه و
درصد واريانس هريك از عوامل هفتگانه را نشان میدهد.
جدول  4نيز نتايج بهدستآمده از ماتريكس دورانيافتة
متغيرها را نشان میدهد .در اين جدول ،متغيرهاي
تشكيلدهندة هر عامل ذكر شدهاند.
نتايج تحليل عاملی نشان داد برنامهريزيهاي مرتبط با
دولت در بخش آموزش عالی شاهكليد مشكالت دانشآموختگان
بخش كشاورزي است .اين نتيجه با نتايج مطالعة Movahedi
 (2010) et al.و  ،(2010) Bazigariكه بيكاري
دانشآموختگان كشاورزي را با سياست دولت در افزايش تعداد
دانشجويان كشاورزي مرتبط میدانند ،همخوانی دارد .بازار كار
و ناهماهنگی آن نيز يكی از مشكالت آموزش عالی كشاورزي
است .اين عامل براي دانشآموختگان بيكاري را به دنبال داشته
است (2009) Tutunchi and Nasisri .نيز اهميت اين عامل
را گوشزد كردهاند.
مشكالت مرتبط با نظام آموزش كشاورزي از جمله
عوامل آسيبرسان به اشتغال دانشآموختگان كشاورزي
است .اين نتيجه با نتايج تحقيقات ،(1994) Eraut
 (2004) Mertensو  ،(2006) Katajavuorكه شيوههاي
آموزشی و برنامههاي آموزش كشاورزي را زير سؤال میبرند،
مطابقت دارد .مشكالت مرتبط با تدريس و يادگيري نيز يكی
از عوامل مهم در بيكاري دانشآموختگان كشاورزي برآورد
شده است .اين نتيجه با نتايج مطالعات ،(2004) Shao
 (2004) Parkو  ،(2006) Harder et al.كه معتقدند
شيوة تدريس در آموزش عالی كشاورزي نامناسب و غير قابل
انطباق با شرايط متفاوت است ،مطابقت دارد.
1. Key Words In Context
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تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران ،دوره  ،44شماره  ،4زمستان 2931
جدول  .2اولویتبندی عوامل آسیبرسان در زمینة بیکاری دانشآموختگان کشاورزی

عوامل آسیبرسان در زمینة بیکاری دانشآموختگان کشاورزی
نبود توجه به کارآفرینی در دانشگاه
بیتوجهی به تقاضاهای جدید کشاورزی در بازار کار
نبود تنوع روشهای ارزشیابی استادان
نبود ارتباط مستمر بازار کار با دانشگاه
نبود برنامهریزی سیاستهای استخدامی و شغلی جدید برای دانشآموختگان
پذیرش تعداد زیاد و بیش از اندازة دانشجویان کشاورزی
نبود حمایت بازار کار از فعالیتهای پژوهشی دانشجویان
نبود حمایت مالی بازار کار از فعالیتهای علمی دانشگاهیان
استفادهنکردن از ظرفیتهای بخش خصوصی در به کارگیری دانشآموختگان کشاورزی
بیتوجهی به کشاورزی در سیاستهای کالن دولت
گسترشنیافتن نظامهای اطالعرسانی مناسب برای دانشجویان
ناکافی بودن تسهیالت الزم برای انجام فعالیتهای عملی
شناسایینکردن نیازهای بازار کار به طور دقیق از سوی مراکز دانشگاهی
کمتوجهی استادان به انجام درسهای عملی کشاورزی
ناتوانی در انجام فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی
استفادهنکردن از روشهای متنوع تدریس در کالس استادان
نبود ارتباطات قوی بین دانشگاه و سازمانهای دولتی مرتبط با کشاورزی
حمایت ناکافی از فعالیتهای کارآفرینی دانشجویان
تأکید نظام آموزش عالی به مباحث نظری و دانش مداری
ناکافی بودن دروس عملی و کاربردی
بیتوجهی دولت به ایجاد و گسترش فرصتهای شغلی در زمینههای مختلف کشاورزی
بیتوجهی به روشهای مشارکتی و دانشجومدار در دانشگاه
کمبود امکانات و تجهیزات آموزشی در دانشکدهها
تسلط ناکافی استادان بر موضوعات درسی
تأکید نظام آموزش کشاورزی به اهداف مقطعی از جمله مقاالت ISI
بازار مدار نبودن نظام آموزش کشاورزی
آموزشندادن مهارتهای کسبوکار و خوداشتغالی به دانشجویان
اطالعرسانی نکردن استادان در مورد وضعیت بازار کار و آیندة شغلی
بیگانگی دانشجویان با شرایط واقعی تولید محصول در روستا
تمایل دانشجویان به احراز مشاغل دولتی
تمرکز بیشتر استادان بر منافع شخصی به جای منافع نظام آموزشی
تمرکز بیشتر استادان به تدوین مقاالت علمی و پژوهشی
نامناسب بودن کیفیت و مدت زمان دورههای کارآموزی
نداشتن اعتماد به نفس و خودباوری الزم برای ورود به بازار کار
نبود تناسب محتوا و مواد آموزشی با نیاز بازار کار
رضایتنداشتن از رشتة تحصیلی خود
نداشتن آمادگی و عالقهمندی به کار در روستا و ارتباط با روستاییان

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات

اولویت

4/88
4/01
4/83
4/12
4/13
4/22
4/00
4/05
4/01
4/02
3/08
3/92
4/00
3/92
3/00
3/20
4/01
4/01
3/0
3/91
4
3/48
3/91
3/00
3/51
3/2
3/23
3/50
3/08
3/42
3/80
3/42
3/55
3/31
3/23
3/58
3/22

1/00
0/93
1/19
1/03
1/02
1 /11
1/00
1/08
1/08
1/09
1/03
1/00
1 /11
1/09
1/02
1
1/13
1/14
1/00
/1/10
1/22
1/11
1/25
1/19
1/13
1/12
1/10
1/14
1/24
1/13
1/31
1/18
1/122
1/29
1/28
1/44
1/39

0/219
0/231
0/242
0/240
0/252
0 /220
0/222
0/220
0/229
0/228
0/202
0/203
0/240
0/205
0/205
0/200
0/281
0/283
0/289
0/299
0/305
0/318
0/319
0/321
0/321
0/322
0/322
0/325
0/328
0/330
0/344
0/345
0/354
0/389
0/392
0/402
0/422

1
2
3
4
5
2
0
8
9
10
11
12
13
14
15
12
10
18
19
20
21
22
23
24
25
22
20
28
29
30
31
32
33
34
35
32
30
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جدول .1آزمون KMOو بارتلت
مقدار آزمون KMO

آزمون بارتلت

0/186

مقدار کای اسکویر
درجة آزادی
سطح معنیداری

1/31
595
0 /00

جدول  .9تعداد عوامل ،مقادیر ویژة اولیه ،درصد از واریانس ،درصد تجمعی
ردیف

1
2
3
4
5
2
0

عامل

مشکالت مرتبط با دولت
مشکالت مرتبط با بازار کار
مشکالت مرتبط با نظام آموزش کشاورزی
مشکالت مرتبط با تدریس و یادگیری در کشاورزی
مشکالت مرتبط با نبود اطالعرسانی و مشاوره
مشکالت مرتبط با دانشجویان کشاورزی
مشکالت مرتبط با استادان کشاورزی

مقدار ویژة اولیه

درصد از واریانس

درصد تجمعی

5/392
4 /294
2/002
2/400
2/319
2/119
2/111

15/405
12/220
0/032
0/050
2/222
2/053
2/030

15/405
20/203
35/404
42/421
49/088
55/141
21/102

جدول  .4نتایج به دست آمده از ماتریکس دورانیافتة متغیرها
متغیرها
عامل استخراج شده
ردیف
کمتوجهی دولت به ایجاد و گسترش فرصتهای شغلی در زمینههای مختلف کشاورزی
پذیرش تعداد زیاد و بیش از اندازة دانشجویان کشاورزی
نبود ارتباطات قوی بین دانشگاه و سازمانهای دولتی مرتبط با کشاورزی
مشکالت مرتبط با دولت نبود برنامهریزی و سیاستهای استخدامی جدید برای دانشآموختگان
1
بیتوجهی به کشاورزی در سیاستهای کالن دولت
استفادهنکردن از پتانسیلهای بخش خصوصی در جذب دانشآموختگان کشاورزی
حمایت ناکافی از فعالیتهای کارآفرینی دانشجویان
بیتوجهی به تقاضاهای جدید کشاورزی در بازار کار
نبود حمایت مالی بازار کار از فعالیتهای علمی دانشگاهیان
مشکالت مرتبط با بازار کار
2
شناسایینکردن نیازهای بازار کار به طور دقیق از سوی مراکز دانشگاهی
حمایتنکردن بازار کار از فعالیتهای پژوهشی دانشجویان
نداشتن آمادگی و عالقهمندی به کار در روستا و ارتباط با روستاییان
بیتناسبی محتوا و مواد آموزشی با نیازهای بازار کار
مشکالت مرتبط با نظام بیتوجهی به مباحث و دروس کارآفرینی در دانشگاه
3
ناکافی بودن دروس عملی و کاربردی
آموزش کشاورزی
ناکافی بودن امکانات و تجهیزات آموزشی در دانشکدههای کشاورزی
تأکید نظام آموزش کشاورزی بر اهداف مقطعی
اطالعرسانی نکردن استادان در مورد آیندة شغلی
مشکالت مرتبط با نبود
گسترشنیافتن نظامهای اطالعرسانی مناسب برای دانشجویان
4
اطالعرسانی و مشاوره
نبود آموزش و مشاوره دربارة مهارتهای خوداشتغالی و کارآفرینی
بیتوجهی به روشهای مشارکتی و دانشجومدار در دانشگاهها
 5مشکالت مرتبط با تدریس و بازارمدار نبودن دروس و روشهای آموزشی دانشگاهها
یادگیری
استفادهنکردن از روشهای متنوع تدریس در کالس استادان

2
0

نبود تنوع در روشهای ارزشیابی استادان
تمایل دانشجویان به احراز مشاغل دولتی
مشکالت مرتبط با
نامناسب بودن کیفیت و مدت زمان دورههای کارآموزی
دانشجویان کشاورزی
ناتوانی در انجام فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی
مشکالت مرتبط با استادان تمرکز استادان بر منافع شخصی به جای منافع نظام آموزشی
کشاورزی
تمرکز استادان بر تدوین مقالههای علمی و پژوهشی

مقدار ویژه
0/059
0/523
0/094
0/022
0/023
0/825
0/514
0/509
0/592
0/583
0/230
0/232
0/493
0/458
0/430
0/021
0/242
0/012
0/508
0/598
0/411
0/405
0/232
0/235
0/222
0/028
0/234
0 /280
0/045
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ب) یافتههای بخش کیفی

راهکارهای رفع مشکالت بیکاری دانشآموختگان در

در اين مقاله ،براي بررسی راهكارهاي ممكن در زمينة رفع
چالشهاي نظام آموزش عالی كشاورزي از ديدگاه
دانشآموختگان مختلف كشاورزي و استادان كشاورزي
مصاحبه شد .شايان ذكر است كه در اين قسمت تحليل
دادهها بر اساس ميزان تكرار مقولهها و موضوعات در متن و
سپس دستهبندي برحسب تجانس و همخوانی در جدولهاي
مربوط انجام گرفته است.

بعد استادان کشاورزی
دربارة راهكارهاي رفع مشكالت بيكاري دانشآموختگان در
ارتباط با استادان دانشكدههاي كشاورزي از مصاحبه
شوندهها سؤال و پاسخهاي آنها به صورت حضوري
جمعآوري شد .نتايج تحليل نظرهاي پاسخگويان در جدول
 5آمده است .همانطور كه مشاهده میشود ،مقولههاي
مشترك در زمينة رفع مشكالت بيكاري دانشآموختگان در
شش مورد زير استخراج شده است؛ همچنين موضوعات
تكراري حاصل از پاسخهاي مصاحبه شوندهها در جدول ذكر
شدهاند .مقولههاي مشترك عبارتند از:
 بهبود كيفيت تدريس استادان استخدام استادان بر اساس توان علمی و عملی توانايی استادان در استفاده از مشاركت فعالدانشجويان در امور آموزشی
 توجه به امكانات رفاهی و مشكالت مالی استادان ارتباط استادان با مراكز مختلف كاري -تناسب تعداد استادان و دانشجو

راهکارهای مؤثر در رفع چالشهای مرتبط با نظام
آموزش کشاورزی
در اين باره ،از مصاحبهشوندهها خواسته شد تا نظرهاي خود
را دربارة راه حلها و راهكارهاي رفع مشكالت بيكاري
دانشآموختگان كشاورزي از زاوية ديد نظام آموزش
كشاورزي ارائه كنند .همانطور كه در جدول  5آمده است،
تعداد  9مقولة مشترك همراه با موضوعات تكراري در هر
مقوله حاصل نظرهاي مصاحبهشوندهها استخراج شد .اين
مقولهها ،كه بيانگر راهكارهاي رفع مشكالت بيكاري
دانشآموختگان در بعد نظام آموزش كشاورزي هستند،
عبارتند از:
 تأكيد بر فعاليتهاي عملی و كاربردي در رشتههايكشاورزي
 فراهمسازي شرايط آشنايی و كار در محيطهايكشاورزي
 تناسب بين تعداد دانشجويان كشاورزي و نياز واقعی بهبود امكانات آموزشی تناسب آموزش كشاورزي با نيازهاي شغلی گنجاندن مباحث روز مرتبط با كشاورزي حذف دروس غير كاربردي انعطافپذيري در روشهاي تدريس -عادل بين جنسيت و پذيرش دانشجويان كشاورزي

راهکارهای رفع مشکالت بیکاری دانشآموختگان در
بعد دانشجویان و فعالیتهای آنها
در جدول  ،7راهكارهاي رفع مشكالت بيكاري
دانشآموختگان در ارتباط با دانشجويان و فعاليتهاي آنها
ذكر شده است .در اينجا نيز تعداد چهار مقولة مشترك
حاصل تحليل نظرهاي مصاحبهشوندهها استخراج شد كه
عبارتند از :تقويت فعاليتهاي دانشجويی ،تقويت توانايیها و
مهارتهاي مختلف دانشجويان ،توجه به عاليق دانشجويان
كشاورزي و بهبود دورههاي كارآموزي؛ همچنين موضوعات
تكراري حاصل از پاسخهاي مصاحبهشوندهها در جدول 7
ذكر شده است:

رضا موحدی و همکاران :آسیب شناسی بیکاری دانش آموختگان کشاورزی...
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جدول  .6راهکارهای رفع مشکالت بیکاری دانشآموختگان در بعد نظام آموزش کشاورزی
مقوله بر حسب تکرار
مقولة مشترک
 استفادة بیشتر از تجربههای عملی
 تمرکز روی بخش عملی دروس
تأکید بر فعالیتهای عملی و کاربردی در رشتههای
 ارائة درسها به صورت کاربردی و عملی
کشاورزی
 تأکید بر اجرای کار عملی در آموزش
 تأکید موضوع پایاننامهها بر رفع مشکالت عملی کشاورزی

فراهمسازی شرایط آشنایی و کار در محیطهای کشاورزی 


تناسب بین تعداد دانشجویان کشاورزی و نیاز واقعی


بهبود امکانات آموزشی




تناسب آموزش کشاورزی با نیازهای شغلی




گنجاندن مباحث روز مرتبط با کشاورزی


حذف دروس غیر کاربردی


انعطافپذیری در روشهای تدریس

تعادل بین جنسیت و پذیرش دانشجویان کشاورزی



آشنایی با روشهای اصلی کارکرد در مزارع ،باغها و دیگر مکانهای مرتبط
آمادگی دانشجویان برای کار در محیطهای کشاورزی
آشنایی دانشجویان با بازار کار در دوران کارآموزی
کاهش تعداد دانشجویان کشاورزی
حذف یا کاهش پذیرش دانشجوی کشاورزی در مراکز پیام نور و دانشگاه آزاد اسالمی
افزایش امکانات آموزشی
جذب کمکهای مالی از داخل و خارج از کشور
ارتباط نظام آموزش کشاورزی با بازار کار
هماهنگی و همسویی آموزشها با نیازهای شغلی
تماس و ارتباط مستمر با مؤسسات کاریابی
تأکید بر کارآفرینی و خود اشتغالی
ارتقا و اصالحات آموزشی با لحاظکردن مهارتهای شغلی در آموزش
توجه جدی به آموزشهای حرفهای و شغلی
توجه به نیاز جامعه به مباحث جدید کشاورزی
ارائة درسها با توجه به نیازهای جدید آموزشی و انتظارات جامعه
ایجاد رشتههای کاربردیتر
حذف دروس اضافهای که هیچ دانشی در مورد رشتة مورد نظر نمیافزاید
انعطاف پذیری در روشهای یاددهی -یادگیری
برخورداری از استقالل عمل و انعطافپذیری اداری
توجه به جنسیت در امر پذیرش دانشجویان در دانشکدههای کشاورزی

جدول .2راهکارهای رفع مشکالت بیکاری دانشآموختگان در بعد استادان کشاورزی
مقوله بر حسب تکرار
مقولة مشترک
 تأکید بر کیفیت تدریس در آموزشهای کشاورزی متناسبسازی برنامهها و درسهای دانشگاهی با نیازهای جامعه و بازار کار تأکید بر یادگیری مطالب برای برطرفکردن نیاز بازار کاربهبود کیفیت تدریس استادان
 تأکید بر مباحث و روحیة کارآفرینی و خود اشتغالی تلفیق دروس نظری با فعالیتهای عملی داشتن دانش روز رشتههای مختلف کشاورزی داشتن تجربههای کاری و عملی عالوه بر دانش تئوری انگیزة باالی استاداناستخدام استادان بر اساس توان علمی و عملی
 افراد مجرب در زمینة کارهای کشاورزی استخدام استادان بر اساس توان علمی آنها ایجاد انگیزه در دانشجویان برای توسعة فرهنگ کارآفرینیتوانایی استادان در استفاده از مشارکت فعال دانشجویان در امور  -تشویق و آشناکردن دانشجویان با بازار کار
 برگزاری بازدیدها و گردش علمی از واحدهایی که دانشآموختگاان کشااورزی راهآموزشی
اندازی کردهاند
 حل مشکالت مالی اعضای هیئت علمی دراختیارگذاشتن فضای آزمایشگاهی و سختافزاری و توزیع تقریباا مسااوی ایانتوجه به امکانات رفاهی و مشکالت مالی استادان
امکانات بین استادان
 تشویق استادان برای ارتباط با مراکز مرتبط با کشاورزیارتباط استادان با مراکز مختلف
 ارتباط استادان با سایر مراکز اجرایی رعایت نسبت تعداد استادان به دانشجویان با توجه به تنوع و کاربردهای رشتههاایتناسب تعداد استادان و دانشجو
کشاورزی
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جدول  .7راهکارهای رفع مشکالت بیکاری دانشآموختگان در بعد دانشجویان کشاورزی
مقوله بر حسب تکرار

مقولة مشترک

تقویت فعالیتهای دانشجویی

تقویت تواناییها و مهارتهای مختلف
دانشجویان

توجه به عالیق دانشجویان کشاورزی
بهبود دورههای کارآموزی

-

خوداشتغالی و راهاندازی کسبوکار دانشآموختگان با مشارکت گروهی
عضویت فعال در انجمنها و باشگاهای دانشجویی
انجام فعالیتهای مشترک با بازار کار و نهادهای مربوط به کشاورزی
برقراری ارتباط مستمر با سازمانها و مراکز کاری مرتبط با کشاورزی
تقویت فعالیتهای تحقیقاتی و پژوهشی در دوران تحصیل و بعد از آن
یادگیری مطلوب دانشجویان در زمینة کسب درآمد بدون اتکا به مشاغل دولتی
مجهزشدن دانشجویان و دانشآموختگان به مهارتهای کارآفرینی
تقویت مهارتها و تواناییهای مختلف علمی و تخصصی در دوران تحصیلی
اصرار بر یادگیری مهارتهای مورد نیاز بازار کار
توجه به عالیق مختلف دانشجویان مرتبط با کشاورزی
عالقه به یادگیری و تعلیم از هر فرد دارای تجربة عملی
جذب دانشجویان عالقهمند به رشتههای مختلف کشاورزی
توجه جدی دانشجویان به درس کارآموزی و ارزیابی آن برای یادگیری بیشتر
گذراندن دورههای کارآموزی در مراکز مورد عالقة دانشجویان

راهکارهای رفع مشکالت بیکاری دانشآموختگان در
بعد برنامههای دولت
در جدول  ،8نتايج پاسخهاي مصاحبهشوندهها دربارة
راهكارهاي رفع مشكالت بيكاري دانشآموختگان كشاورزي
از زاوية برنامههاي دولت نشان داده شده است .همانطور كه

مشاهده میشود ،اين راهكارها در  8مورد مشترك و 19
موضوع تكراري قابل ارائه هستند .اين موارد عبارتند از:
سرمايهگذاري و تأمين امكانات مورد نياز بخش كشاورزي،
سياستگذاريهاي تشويقی و حمايتی از بخش كشاورزي و
حمايتها و تسهيالت مالی و بانكی.

جدول  .8راهکارهای رفع مشکالت بیکاری دانشآموختگان در بعد برنامههای دولت
مقوله بر حسب تکرار

مقولة مشترک
سرمایهگذاری و تأمین امکانات مورد -
نیاز بخش کشاورزی
سیاستگذاریهای تشویقی و
حمایتی از بخش کشاورزی
حمایتها و تسهیالت مالی و بانکی
-

سرمایهگذاری در بخش کشاورزی به صورت کالن
فراهمکردن امکانات الزم برای فعالیتهای کشاورزی در مناطق روستایی
استفاده از امکانات وزارت جهاد کشاورزی نظیر مراکز تحقیقات و سایر واحدهای تولیدی کشاورزی
توجه دولت به سرمایهگذاری در امر نیروی انسانی تحصیلکرده در بخش کشاوزی
اختصاص اعتبارات بیشتر برای توسعة بخش کشاورزی
اختصاص بیشتر بودجة حاصل از درآمدهای نفتی به بخش کشاورزی
حمایت از فعالیتهای کشاورزی و تولیدی دانشجویان متقاضی کار
سیاستهای تشویقی برای فعالیتهای کشاورزان و دانشجویان کشاورزی
هماهنگی بین مراکز دانشگاهی و اجرایی و بازار کار
سیاستهای تشویقی دولت برای راهاندازی بنگاههای کوچک و زودبازده
گسترش مراکز خصوصی و غیر دولتی در کشور
اعمال سیاستهای جذب بازار کشورهای منطقه و همسایه
اعمال سازوکارهای استخدامی برای دانشآموختگان کشاورزی
توسعة مشاغل خانگی مرتبط با کشاورزی
جلوگیری از واردات بی رویة محصوالت کشاورزی و حمایت از تولیدات ملی
تبادل نیروی انسانی و اعزام دانشآموختگان کشاورزی به سایر کشورها
حمایت ،هدایت و نظارت دولت بر مراکز کارآفرینی
تسهیل وامهای اشتغالزایی به دانشآموختگان کشاورزی
ارائة وامهای کمسود به دانشجویان

رضا موحدی و همکاران :آسیب شناسی بیکاری دانش آموختگان کشاورزی...

راهکارهای رفع مشکالت بیکاری دانشآموختگان در
بعد بازار کار
دربارة راهكارهاي رفع مشكالت بيكاري دانشآموختگان در
بعد بازار كار نيز از مصاحبهشوندگان پاسخهايتان به صورت
حضوري جمعآوري شد .نتايج تحليل نظرهاي پاسخگويان
در جدول  9آمده است .همانطور كه مشاهده میشود دو
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مقولة مشترك و هفت موضوع تكراري در زمينة رفع
مشكالت بيكاري دانشآموختگان استخراج شده است.
مقولههاي مشترك عبارتند از :توجه و حمايت بازار كار در به
كارگيري دانشآموختگان كشاورزي و گسترش فرصتهاي
شغلی در بازار كار.

جدول  .3راهکارهای رفع مشکالت بیکاری دانشآموختگان در بعد بازار کار
مقولة مشترک

توجه و حمایت بازار کار در به کارگیری
دانشآموختگان کشاورزی

گسترش فرصتهای شغلی در بازار کار

مقوله بر حسب تکرار

-

استخدام و بهکارگیری نیروهای جوان در کارهای کشاورزی
هدایت بازار کار در استفاده از نیروهای جوان و متخصص
انعطافپذیری بازار کار در بهکارگیری دانشآموختگان کشاورزی
شناسایی ظرفیتها و نیازهای بازار کار در هر منطقه یا استان
ایجاد بازار کار به دست افراد خالق و دارای ایده
تنوعبخشی به فعالیتها و مشاغل بازار کار مرتبط با کشاورزی
جلوگیری از پدیدة چندپیشگی در بازار کار کشاورزی

نتیجهگیری و پیشنهادها
در بررسیهاي انجامشده ،مسئلة بيكاري دانشآموختگان
رشتههاي كشاورزي يكی از چالشهاي اساسی پيش روي
نظام آموزش عالی كشور است .به همين خاطر شناسايی
دقيق آسيبهاي حاصل از اين مشكل اساسی و يافتن
راهكارهاي كاربردي براي رفع آن امري حياتی و ضروري
است .در صورت توجهنكردن برنامهريزان و سياستگذاران
كشور به اين مسئله ،فرصتهاي تشكيل سرماية انسانی،
ارتقاي بهرهوري و افزايش رشد اقتصادي در بخش كشاورزي
به تهديدهاي بحرانزا و چالش برانگيز در ابعاد مختلف
اقتصادي ،اجتماعی ،و فرهنگی ناشی از بيكاري
دانشآموختگان كشاورزي تبديل خواهد شد.
مروري بر ادبيات موضوع بيكاري دانشآموختگان
كشاورزي نشان دهندة وجود داليل و عوامل مختلفی در اين
زمينه است كه مهمترين آنها را میتوان در نبود تناسب
برنامههاي درسی كشاورزي با نيازهاي واقعی بازار كار
( ،)Shahbazi and Alibeigi, 2006نبود شايستگیها و
مهارتهاي عملی و مورد نياز بازار در دانشجويان و
دانشآموختگان ) ،(Movahedi et al., 2009نبود راهبردها
و سازوكارهاي ارتباطی قوي بين نظام آموزش عالی و بازار
كار ) (Sabouhi, 2001و در نهايت مشكالت دولت در
استخدام خيل عظيم دانشآموختگان دانشگاهی )Zamani

 (and Azizi, 2006خالصه كرد .نتايج اين تحقيق نيز
بيانگر آن است كه برخی از مهمترين عوامل آسيبرسان در
زمينة بيكاري دانشآموختگان كشاورزي شامل بیتوجهی به
كارآفرينی در دانشگاه ،بیتوجهی به تقاضاهاي جديد
كشاورزي در بازار كار ،نبود تنوع در روشهاي ارزشيابی
استادان و نبود ارتباط مستمر بازار كار با دانشگاه است؛
بنابراين مشكالت و موانع اشتغال دانشآموختگان كشاورزي
را بايد در ويژگیهاي دانشگاهها و مراكز آموزش عالی كشور
و ساير شرايط جامعه از جمله وضعيت كنونی بازار كار
كشاورزي و سياستها و برنامههاي كالن دولت در زمينة
اشتغال جستوجو كرد(2009) Shariati and Danaei .
در يافتههاي خود بر اين مسئله تأكيد كردهاند.
همچنين ،نتايج اين بررسی نشان میدهد كه عوامل
مختلف آسيبرسان در زمينة بيكاري دانشآموختگان
كشاورزي را میتوان در هفت عامل :مشكالت مربوط به
دولت ،مشكالت مربوط به بازار كار ،مشكالت مربوط به نظام
آموزش كشاورزي ،مشكالت مربوط به تدريس و يادگيري
دروس كشاورزي ،مشكالت مربوط به نبود مشاوره و اطالع-
رسانی دانشآموختگان ،مشكالت مربوط به كسب مهارت
دانشجويان و مشكالت مربوط به استادان كشاورزي تقسيم
بندي كرد.
با توجه به نتيجة تحقيق ،راهكارهايی براي رفع
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آسيبهاي ناشی از بيكاري دانشآموختگان كشاورزي ارائه
میشود .اين راهكارها در واقع پيشنهادهاي تحقيق هستند
كه به دليل تعدد موضوعات و تعدد پيشنهادها نتايج در قالب
نمودار  1نمايش داده میشود .همانطور كه مالحظه
میشود ،راهكارهاي بهدستآمده در پنج بعد نظام آموزشی،
استادان كشاورزي ،دانشجويان كشاورزي ،دولت و بازار كار
بيان شدهاند .از جملة اين راهكارها عبارتند از:
 .1تأكيد بر فعاليتهاي عملی و كاربردي در رشتههاي
كشاورزي
 .2فراهم سازي شرايط آشنايی و كار در محيطهاي
كشاورزي
 .8تناسب بين تعداد دانشجويان كشاورزي و نياز واقعی
 .4تقويت كيفيت تدريس استادان
نظام آموزش
کشاورزی

استادان

راهکارهای
آسیبزدایی
بیکاری دانش
اموختگان
کشاورزی

دانشجویان کشاورزی

دولت

بازارکار

 .5توانايی استادان در استفاده از مشاركت فعال
دانشجويان در امور آموزشی
 .5توجه به امكانات رفاهی و مشكالت مالی استادان
 .7تقويت فعاليتهاي مختلف دانشجويی
 .8تقويت توانايیهاي دانشجويان و كسب مهارتهاي
مختلف
 .9بهبود دورههاي كارآموزي
 .10سياستگذاريهاي تشويقی و حمايتی از بخش
كشاورزي
 .11حمايت بازار كار در به كارگيري دانشآموختگان
كشاورزي

تأكيد بر فعاليتهاي عملی و كاربردي در رشته هاي كشاورزي
فراهم سازي شرايط آشنايی و كار در محيطهاي كشاورزي
تناسب بين تعداد دانشجويان كشاورزي و نياز واقعی
بهبود امكانات آموزشی
تناسب آموزش كشاورزي با نيازهاي شغلی
گنجاندن مباحث روز مرتبط با كشاورزي
حذف درسهاي غير كاربردي
انعطافپذيري در روشهاي تدريس
تعادل بين جنسيت و پذيرش دانشجويان كشاورزي
تقويت كيفيت تدريس استادان
استخدام استادان بر اساس توان علمی و عملی
توانايی استادان در استفاده از مشاركت فعال دانشجويان
توجه به امكانات رفاهی و مشكالت مالی استادان
ارتباط استادان با مراكز مختلف
تناسب تعداد استادان و دانشجويان
تقويت فعاليتهاي دانشجويی
تقويت توانايیها و مهارتهاي مختلف
توجه به عاليق دانشجويان كشاورزي
بهبود دورههاي كارآموزي
سرمايه گذاري و تأمين امكانات مورد نياز بخش كشاورزي
سياستگذاريهاي تشويقی و حمايتی از بخش كشاورزي
حمايتها و تسهيالت مالی و بانكی
حمايت بازار كار در به كارگيري دانشآموختگان كشاورزي
گسترش فرصت هاي شغلی در بازار كار

شکل .2راهکارهای آسیبزدایی بیکاری دانشآموختگان کشاورزی
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