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 و دانشجویان در ارتباط با اشتغال کارشناسان دگاه مسئوالن،ید یبررس

 شابور(ی: شهرستان نیرد)مطالعه مو یشاورزکالن یالتحص فارغ

 2ن محمدزادهید حسیس ،1یرباسکرضا یعل

 :دهکیچ

. روديجامعه به شمار م يهادزدزه نياز مهمتر يکيجوان، اشتغال  تيجمع شيو افزا تيجمع  يبا توجه به رشد سر

شدتغال  لزوم توجده بده ا   يشاورزك نيمهندس شيو افزا يو اقتواد ياسياز نظر س يشاورزكبخش  تيبا توجه به اهم

ارشناسدان، مسدئوالن و   كنظدر   يبدا بررسد   الده مق نيد . در ارسدد يبده نظدر مد    يبخش ضرور نيدر ا النيفارغ التحو

. گرفته اسدت مورد مطالعه قرار  عوامل موثر بر اشتغال آنان ،يشاورزك النيدر رابطه با اشتغال فارغ التحو انيدانشجو

و اطالعا  مدورد   باشديم شابوريشهرستان ن يشاورزكئوالن مس ارشناسان وك، انيمورد مطالعه دانشجو يجامعه آمار

هدا بدا   داده ليتحل هي. تجزآمده استپرسشنامه به دست  70 تعداد ليمکساده و با ت يتوادف يريله نمونه گيبوس ازين

و  دلمعد  ار،كد  سابقه ،دولت يهااستيسج به دست آمده ي. با توجه به نتاشده استانجام  SPSS استفاده از نرم افزار

 دارد. ييو بسزا مثبت ريتأثالن يروابط در اشتغال فارغ التحو

 یشاورزک الن،ی: اشتغال، فارغ التحصیدیلک واژگان

 

 

 :مقدمه

 و كارشناسدان  از بسدياري  توجده  كشدور  مهدم  معضدال   از يکدي  عنوان به اخير هاي سال در التحويالن فارغ اشتغال

 ايدن  از شددن  خدارج  و اشدتغال  ايجاد لزوم بر نظام مسثوالن تاكيد طرفي از و نموده معطوف خود به را نظران صاح 

 اجتمداعي  ،اقتوادي پايدار و ثبا  با توسعه هاي شاخص ترين عمده از يکي. است افزوده مساله اين اهميت بر بحران

 هك خوصمت انساني نيروي نقش هکاين به علم با .باشد مي جامعه نياز مورد متخوص انساني نيروي تربيت،فرهنگي و

 و اقتودادي  لحداظ  از تواند مي زماني،اند شده عرضه ارك بازار به و تربيت هنگفت هاي هزينه و انا کام ،وقت صرف با

  تكمشدار  اقتودادي  هداي  فعاليت در و شده ارك بازار جذب دانشگاه التحويالن فارغ هك باشد ساز ارك و موثر خدما 

 كدار  جوياي آموخته دانش جمعيت از اي عمده سهم كشاورزي هاي رشته التحويالن فارغ ميان اين در.  نمايند  فعال

 حاضدر  حدال  در كشداورزي  التحوديل  فدارغ  هدزار  40 بده  نزدي  شده اعالم آمار براساس و دهد مي تشکيل را كشور

 ايدن  در زايدي  اشدتغال  بدراي  اخيدر  سال چند در كه اقداماتي رسد مي نظر به موجود وض  رزم به .هستند كار جوياي

 23 وجدود  با. نيست قشر اين كار جوياي جمعيت عظيم سيل پاسخگوي و نداشته چنداني تاثير گرفته، صور  خشب

 بدا  متاسدفانه .گيرد مي صور  بخش اين در اقتواد افزوده ارزش درصد 12 فقط ،بخش اين در كار نيروي سهم درصد

                                                           
 استاد اقتواد كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد .1
 ي اقتواد كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد. دانشجوي دكتر2
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 جدذب  كشاورزي بخش در كشور گذاري سرمايه حجم كل از درصد4 تنها كشاورزي، بخش به دولت توجه همه وجود

 .شود مي

 ايدن  يارانده  دالر ميليارد 400 حدود ساالنه كه اي گونه به گيرد، مي تعلق كشاورزي بخش به دنيا در ها يارانه بيشترين

 تحوديال   داراي اسدتان  شداورزان ك از يكاندد  تعدداد  تنهدا  زيد ن خراسان استان در نيب نيا در. است جهان در بخش

 مدي ك درصدد  و سدواد  مك يا سواد بي استان شارزانك از ياديز تعداد باشندو يم يشاورزك بخش با بطمرت دانشگاهي

 اسدتان  در مدزارع  تدار که هدزار   وجدود  با. باشند يم شاورزيك بخش با مرتبط زير و ديپلم از باالتر سوادي داراي هم

 بدا  تدوان  مدي  لدذا  باشد نمي پذير انکام دولتي بخش توسط چهره به چهره صور  به شاورزانك اين به دادن آموزش

 انيدانشدجو ،ارشناسانك نظر يبررس با تا ميبرآن مطالعه نيا در. داد انتقال مزارع به را فني دانش شاورزيك نيمهندس 

 .ميبپردا شهرستان نيا در يشاورزك النيالتحو فارغ اشتغال بر موثر عوامل يبررس به شابورين شهرستان مسئوالن و

 :است شده انجام ريز طالعا م نهيزم نيا در

 ازيد ن نيتدام  در يعدال  آمدوزش  نظام و دانشگاهها النيالتحو فارغ يها چالش يبررس به يا مطالعه در(1384)يتولك

 بر موثر عوامل تعدد به دهد مي  نشان جينتا.پرداخت يدرون و يرونيب بعد دو از ارك بازار ازين مورد يانسان يروين يها

 طدرح  يد   اجراي و تهيه منظور به مرتبط سازمانهاي كليه از يارکيب معضل حل براي بايد التحويالن فارغ اشتغدال

 در يشداورز ك بخش ال کمش يبررس به يا مطالعه در( 1376)يعيمط. شود استفاده اشتغال زمينه در فراگير و جام 

 نيد ا از ييرهدا  در دولت تيحما لزوم دهد مي  نشان جينتا. پرداخت يشاورزك آموزش النيالتحو فارغ اشتغال جاديا

 يشداورز ك انيدانشدجو  نگدرش  يبررسد  بده  يا مطالعده  در( 1382)يقاسدم  و يتبرائ. رسد يم نظر به يضرور مسأله

 يدارا روسدتاها  در اركد  به نگرش يعاطف بعد هك دهد مي  نشان جينتا..پرداختند درروستا اشتغال به يفردوس دانشگاه

 نييپا به رو متوسط نيانگيم يدارا شناخت وبعد باال به رو متوسط ازيامت يادار يرفتار بعد از،يامت نيانگيم نيشتريب

 چهدارم  برنامده  در يدانشدگاه   النيالتحود  فارغ  يارورزك طرح يبررس به يا مطالعه در(1384) يذولفقار. باشد يم

.  باشدد  يمد  مثبدت  لاشتغا امر بر توسعه چهارم برنامه قانون در يارورزك گاهيجا دهد مي  نشان جينتا.پرداخت توسعه

 ارك به دختران مك ليتما به توجه با ليالتحو فارغ پسران و دختران ارك بازار يبررس به يا درمطالعه( 1385)سهيمق

 يشداورز ك بخدش  در اركد  بدازار  يتقاضدا  و عرضده  نيبد  تعدادل  نيهمچن و پسران يبرا ارك بازار شيافزا و مزرعه در

. دارندد  مزرعده  در اركد  بده  ليد تما متدر ك دختران مزرعه در ارك سخت طيراش به توجه با هك داد نشان جينتا.پرداخت

 بده  ،ها دانشگاه النيالتحو فارغ اشتغال لکمش حل در يعال آموزش نقش  عنوان تحت يا مطالعه در( 1380)ييرها

 فدارغ  يبدرا  اشدتغال  يهدا  فرصدت  و  هدا  دانشدگاه  يهدا  تيد ظرف انيد م تعدادل  جاديا در يعال آموزش نقش يبررس

 آمدوزش  ردنكد  ياربردك با يعال آموزش هك داد نشان جينتا. پرداخت ارك بازار يازهاين يبررس نيهمچن و النيحوالت

 مقالده  در(1386)يموحدد . باشد داشته لکمش نيا حل در يموثر نقشتواند  يم  ازين مورد و ارآمدك يروين تيترب و

 ريسا به نسبت يشاورزك النيالتحو فارغ داد شانن جينتا. پرداخت يشاورزك النيالتحو فارغ ال کمش يبررس به يا

 فرصدت  و هدا  چالش بررسي به يا مطالعه در(1385)ييايح. شوند يم ارك به مشغول يدولت ادارا  در مترك ها رشته

 نقدش  اينکه به باتوجه دهد مي  نشان جيپرداختندنتا انساني نيروي مهارتي نيازهاي تأمين در عالي آموزش نظام هاي

 موتدور  عندوان  بده  تواندد  مدي  عالي آموزش و است محوري و كليدي دانش، بر مبتني توسعه راهبرد در عالي آموزش
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 و مولدد  اشدتغال  ايجداد  منظدور  به ريزي برنامه درجهت آموزش متولي نهاد است ضروري نمايد؛ عمل توسعه محرک

 مطالعده  در( 1382) ياخبار و نرخواهايخ.بردارد گام كشور كرده تحويل و جوان فرهيخته انساني نيروي براي موثر

 در دهدد  مدي   نشان جينتا. پرداختند ال يتحو و شغل شتريب انطباق و اشتغال يرو بر نترنتيا ا ريتأث يبررس به يا

 و عالي آموزش شدگان پذيرفته آمار بررسي به يا مطالعه در( 1384)پاسبان. شود يم دهيد مترك تطابق نيا ما شورك

 افدزايش  داد نشدان  نتدايج .پرداخت مختلم هاي رشته حس  بر آموختگان دانش براي شده ايجاد شغلي هاي فرصت

 و ييوفاکش و رشد و كند تغيير زنان ارك به نسبت مردان دگاهيد شده باعث عالي آموزش در شده پذيرفته زنان تعداد

 . است داشته بسزايي تاثير نيز زنان در نفس به اعتماد بردن باال

 

 

 

 

 :ها روش و مواد

 فدارغ  اشدتغال  بدر  موثر عوامل نييتع به يشاورزك ارشناسانك و انيمسئوالن،دانشجو دگاهيد يبررس با مطالعه نيا رد

 ليد مکت محدل  در پرسشدنامه  70 تعدداد  منظدور  نيا به. است شده پرداخته شابورين شهرستان يشاورزك النيالتحو

 .تاس شده انجام SPSS افزار نرم با ها داده ليتحل و هيتجز. ديگرد

 :بحث و جينتا

 25-19 گدروه  بده  مربدوط  يسدن  يفراوان  يتوز نيشتريب. دهد يم نشان را انيگو پاسخ يسن يفراوان  يتوز 1 جدول

 پاسدخ  نيشدتر يب هكد  اسدت  نيد ا انگريب مهم نيا. است سال 40 از شيب يسن گروه به مربوط نيمترك. باشد يم سال

 يمد  افدراد  از گروه نيا به مربوط زين يارکيب معضل نيشتريب هك ييآنجا از. اند داشته قرار يجوان يسن رده در انيگو

 . است شده زكتمر گروه نيا يرو بر شتريب قيتحق نيا در باشد

 دهندگان پاسخ سن يفراوان_1 جدول 

 يفراوان درصد يفراوان سن

25-19 33 46,2 

40-25 21 29,4 

 21 15 40از باالتر

 قيتحق يها افتهي: مأخذ

 بده  مربدوط  يفراوان  يتوز نيشتريب دهد مي  نشان جينتا.ندك يم انيب را انيگو پاسخ يليتحو يانفراو  يتوز 2جدول

 . دارد را يفراوان نيمترك زين تراكد گروه و سانسيل گروه

 دهندگان پاسخ ال يتحو يفراوان_2جدول

 ال يتحو يفراوان يفراوان درصد

 پلميد فوق 8 11,2



 آثار و مقاالت برگزيده نهمين کنگره پيشگامان پيشرفت کاملمجموعه 

1326 
 

 سانسيل 39 54,6

 سانسيل فوق 19 26,6

 تراكد 3 4,2

 قيتحق يها افتهي: مأخذ

 ريسدا . باشدد  يمد  نفر 22 با  يشاورزك اقتواد گروه به مربوط يفراوان  يتوز شتريب دهد مي  نشان 4جدول يها داده

 هدا  پرسشدنامه  شدتر يب اسدت،  بدوده  يشاورزك يها رشته بر ديكتا چون. دارند قرار دوم مقام در يشاورزك يها رشته

 .است شده ليمکت گروه نيا افراد توسط

 

 

 

 دهندگان پاسخ يليتحو رشته يفراوان_4جدول  

 يليتحو رشته يفراوان يفراوان درصد

 يشاورزك اقتواد 22 31

 يشاورزك يها رشته ريسا 14 19,7

 هيپا علوم 3 4,2

 يمهندس 7 9,9

 ها رشته ريسا 24 33,8

 قيتحق يها افتهي: مأخذ

 :دانستند يم موثر النيالتحو غفار يارکيب شيافزا در را ريز عوامل انيگو پاسخ

 كار بازار آتي نياز و ها دانشگاه در دانشجو پذيرش فعلي ظرفيت بين تناس  عدم(1 

   شغلي مهار  با آموزش محتواي بين تناس  عدم(2

 خدماتي و توليدي واحدهاي در امور انجام نحوه و فرايند با علمي هيا  اعضاي آشنايي عدم(3

   كاربردي و علمي آموزش يبرا مناس  زمينه فقدان(4

 جمعيت باالي رشد( 5

 .دهد يم نشان را موثر عوامل نيا يفراوان 5 جدول

 يارکيب شيافزا بر موثر عوامل يفراوان_5جدول

Chi_ square پاسخ يفراوان يفراوان درصد 

 

 

391/100 9/47 34 1 

 6/36 26 2 
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 4/8 6 3 

 7 5 4 

 6/5 4 5 

 =يدار يمعن سطح 1%

 قيتحق ياه افتهي: مأخذ

 فرصدت  و تجربيدا   از را آنهدا  اسدتفاده  شدرايط  كار بازار و اقتواد فضاي سري  روند با التحويالن فارغ آشنايي ايآ    

 بدا  كندد؟  مدي  فدراهم  را كار بازار به ورود براي الزم نفس به اعتماد و نموده فراهم دهند مي ارائه ها دانشگاه كه هايي

 قابدل  جددول  نيد ا جينتدا %     1يدار يمعند  سطح در  ،429/34 آزمون آماره نآورد بدست و مرب  ياك آمون انجام

 سدري   روندد  بدا  التحويالن فارغ آشنايي درصد  ي يدار يمعن سطح در گفت توان يم و. باشد يم جامعه به ميتعم

 نمدوده  فراهم دهند مي ارائه ها دانشگاه كه هايي فرصت و تجربيا  از را آنها استفاده شرايط كار بازار و اقتواد فضاي

 .دهد يم نشان را يبررس نيا جينتا 6 جدول.كند مي فراهم را كار بازار به ورود براي الزم نفس به اعتماد و

 كار بازار و اقتواد فضاي سري  روند با التحويالن فارغ آشنايي ريتأث دهندگان پاسخ نظر_6 جدول    

Chi_ square پاسخ يفراوان يفراوان درصد 

 

 

 موافقم امالك 14 19,7 34,429

 موافقم 32 45,1 

 ندارم ينظر 13 18,3 

 مخالفم 8 11,3 

 مخالفم امالك 3 4,2 

 %1=يدار يمعن سطح 

 قيتحق يها افتهي: مأخذ         

 گدان  دهنده پاسخ شتريب هك آنجا از است؟ ضروري التحويالن فارغ براي مناس  شغل كردن پيدا در پارتي اداشتنيآ

% 1 يدار يمعند  سطح ودر آمد بدست286/89 آزمون آماره مرب  ياك آزمون انجام بااند  ردهك انتخاب را موافق نهيگز

 .دهد يم نشان را يبررس نيا جينتا 8 جدول.است جامعه به ميتعم قابل جدول نيا از آمده بدست جينتا

 روابط مورد در دهندگان پاسخ نظر _8جدول

Chi_ square پاسخ يفراوان يفراوان درصد 

 

 

 موافقم امالك 34 9/47 286/89

 موافقم 26 6/36 
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 ندارم ينظر 6 5/8 

 مخالفم 3 2/4 

 مخالفم امالك 0 0 

 %1= يدار يمعن سطح 

 قيتحق يها افتهي: مأخذ

 هكد  بدوده  نيافدرادا  ثدر كنظرا دارد؟ زيادي تاثير مناس  شغل يافتن در  معتبر دانشگاه ي  از شدن التحويل فارغ ايآ

 آماره مرب  ياك آزمون انجام با  و دارد زيادي تاثير مناس  شغل يافتن در  معتبر دانشگاه ي  از نشد التحويل فارغ

 جينتدا  9 جدول. است جامعه به ميتعم قابل آمده بدست جينتا% 1 يدار يمعن سطح ودر آمده بدست429/32 آزمون

 .دهد يم نشان را يبررس نيا

 

 

Chi_ square پاسخ يفراوان يفراوان درصد 

 

 

 موافقم امالك 15 1/21 429/32

 موافقم 31 7/43 

 ندارم ينظر 12 9/16 

 مخالفم 10 1/14 

 مخالفم امالك 2 8/2 

 %1= يدار يمعن سطح

 معتبر دانشگاه ي  در تحويل ريتأثمورد در دهندگان پاسخ نظر _9جدول

 قيتحق يها افتهي: مأخذ

 مربد   ياكد  آزمون انجام با. است آمده عمل به پرسش افراد از زين النيالتحو فارغ اشتغال بر معدل ريتأث با رابطه در

 10 جددول .است جامعه به ميتعم قابل آمده بدست جينتا% 1 يدار يمعن سطح ودر آمد بدست571/22 آزمون آماره

 .دهد يم نشان را يبررس نيا جينتا

Chi_ square پاسخ يفراوان يفراوان درصد 

 

 

 موافقم امالك 7 9/9 571/22

 موافقم 23 4/32 

 ندارم ينظر 15 1/21 
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 مخالفم 22 31 

 مخالفم امالك 3 2/4 

 %1=يدار يمعن سطح

 معدل ريتأثمورد در دهندگان پاسخ نظر _10جدول

 قيتحق يها افتهي: مأخذ 

 انيگو پاسخ شتريب هکنيا به توجه با. است آمده دست به ريز جدول جينتا اشتغال مورد در ارك سابقه ريتأث با رابطه در

% 1 يدار يمعند  سطح ودر آمد بدست057/56 آزمون آماره مرب  ياك آزمون انجام بااند  ردهك انتخاب را موافق نهيزگ

 .است جامعه به ميتعم قابل آمده بدست جينتا

 

 

 

 

 

 

Chi_ square پاسخ يفراوان يفراوان درصد 

 

 

 موافقم امالك 14 7/19 057/56

 موافقم 44 62 

 ندارم ينظر 5 7 

 الفممخ 7 9/9 

 مخالفم امالك 0 0 

 %1= يدار يمعن سطح

 ارك سابقه ريتأثمورد در دهندگان پاسخ نظر _12جدول

 قيتحق يها افتهي: مأخذ

 هكد  آنجدا  از. اسدت  آمده عمل به يسواالت انيگو پاسخ از زين اشتغال تيوضع بر دولت يها استيس اتخاذ با رابطه در

 آزمدون  آمداره  مربد   ياكد  آزمدون  انجدام  بااند  ردهك انتخاب را ميضع يليخ و ميضع يها نهيگز انيگو پاسخ شتريب

 .است جامعه به ميتعم قابل جدول نيا از آمده بدست جينتا% 1 يدار يمعن سطح ودر آمد بدست286/35

 اشتغال بر دولت يها استيس ريتأثمورد در دهندگان پاسخ نظر _15جدول

Chi_ square پاسخ يفراوان يفراوان درصد 
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 ميضع يليخ 24 8/33 286/35

 ميضع 26 6/36 

 متوسط 14 7/19 

 خوب 5 7 

 خوب يليخ 1 4/1 

 %1= يدار يمعن سطح

 قيتحق يها افتهي: مأخذ

  

 :شنهادا يپ و گيري نتيجه

 دگاهيد د از يشداورز ك النيالتحود  فدارغ  اشتغال بر موثر عوامل يبررس به پرسشنامه يتعداد ليمکت با مطالعه نيا در

 همچدون  يعدوامل  هكد  دهدد  مدي   نشدان  جينتدا .اسدت  شدده  پرداختده  يشداورز ك انيدانشدجو  و نارشناسان،مسئوالك

 بهبود درتواند  يم ريز موارد.دارد ريتأث انيدانشجو ندهيآ شغل داشتن در روابط و دولت يها استيار،سك معدل،سابقه

 :باشد موثر النيالتحو فارغ اشتغال تيوضع

 جامعه در امر نيا بهبود يبرا مناب  تمام جيبس و اشتغال امر ودبهب با رابطه در دولت يها استيس شيگرا -1

 درسدت  کادرا باعدث  هكد  يشداورز ك يها رشته به انيدانشجو ييآشنا با رابطه در يهيتوج جلسا  يبرگزار -2

 .شود يم آنان يريپذ اشتغال يارتقا جهت در تالش و خود يليتحو رشته از انيدانشجو

 بده  اركد  بدازار  بدا  يعال آموزش شتريب چه هر ارتباط جهت يآموزش موسسا  طتوس الزم بستر نمودن فراهم -3

 يشغل يها مهار  خوو  در گان آموخته دانش يمبودهاك از يآگاه منظور

 يدرسد  يهدا  برنامه ملکم عنوان به هك انيارفرماك يارکهم با ها دانشگاه در يشغل مشاوره دفاتر يانداز راه -4

 .ندك فراهم را يشغل يآمادگ ياه مهار  يارتقا نهي،زميآموزش
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