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بررسی دیدگاه مسئوالن ،کارشناسان و دانشجویان در ارتباط با اشتغال
فارغالتحصیالن کشاورزی (مطالعه موردی :شهرستان نیشابور)
علیرضا کرباسی ،1سید حسین محمدزاده

2

چکیده:
با توجه به رشد سري جمعيت و افزايش جمعيت جوان ،اشتغال يکي از مهمترين دزدزههاي جامعه به شمار ميرود.
با توجه به اهميت بخش كشاورزي از نظر سياسي و اقتوادي و افزايش مهندسين كشاورزي لزوم توجده بده اشدتغال
فارغ التحويالن در اين بخش ضروري بده نظدر مديرسدد .در ايدن مقالده بدا بررسدي نظدر كارشناسدان ،مسدئوالن و
دانشجويان در رابطه با اشتغال فارغ التحويالن كشاورزي ،عوامل موثر بر اشتغال آنان مورد مطالعه قرار گرفته اسدت.
جامعه آماري مورد مطالعه دانشجويان ،كارشناسان و مسئوالن كشاورزي شهرستان نيشابور ميباشد و اطالعا مدورد
نياز بوسيله نمونه گيري توادفي ساده و با تکميل تعداد  70پرسشنامه به دست آمده است .تجزيه تحليل دادههدا بدا
استفاده از نرم افزار  SPSSانجام شده است .با توجه به نتايج به دست آمده سياستهاي دولت ،سابقه كدار ،معددل و
روابط در اشتغال فارغ التحويالن تأثير مثبت و بسزايي دارد.
واژگان کلیدی :اشتغال ،فارغ التحصیالن ،کشاورزی

مقدمه:
اشتغال فارغ التحويالن در سال هاي اخير به عنوان يکدي از معضدال مهدم كشدور توجده بسدياري از كارشناسدان و
صاح نظران را به خود معطوف نموده و از طرفي تاكيد مسثوالن نظام بر لزوم ايجاد اشدتغال و خدارج شددن از ايدن
بحران بر اهميت اين مساله افزوده است .يکي از عمده ترين شاخص هاي توسعه با ثبا و پايدار اقتوادي ،اجتمداعي
و فرهنگي،تربيت نيروي انساني متخوص مورد نياز جامعه مي باشد .با علم به اينکه نقش نيروي انساني متخوص كه
با صرف وقت ،امکانا و هزينه هاي هنگفت تربيت و به بازار كار عرضه شده اند،زماني مي تواند از لحداظ اقتودادي و
خدما موثر و كار ساز باشد كه فارغ التحويالن دانشگاه جذب بازار كار شده و در فعاليت هداي اقتودادي مشداركت
فعال نمايند .در اين ميان فارغ التحويالن رشته هاي كشاورزي سهم عمده اي از جمعيت دانش آموخته جوياي كدار
كشور را تشکيل مي دهد و براساس آمار اعالم شده نزدي

بده  40هدزار فدارغ التحوديل كشداورزي در حدال حاضدر

جوياي كار هستند .به رزم وض موجود به نظر مي رسد اقداماتي كه در چند سال اخيدر بدراي اشدتغال زايدي در ايدن
بخش صور گرفته ،تاثير چنداني نداشته و پاسخگوي سيل عظيم جمعيت جوياي كار اين قشر نيست .با وجدود 23
درصد سهم نيروي كار در اين بخش ،فقط  12درصد ارزش افزوده اقتواد در اين بخش صور مي گيرد.متاسدفانه بدا
 .1استاد اقتواد كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد
 .2دانشجوي دكتري اقتواد كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد

1323

مجموعه کامل آثار و مقاالت برگزيده نهمين کنگره پيشگامان پيشرفت

وجود همه توجه دولت به بخش كشاورزي ،تنها 4درصد از كل حجم سرمايهگذاري كشور در بخش كشاورزي جدذب
ميشود.
بيشترين يارانه ها در دنيا به بخش كشاورزي تعلق ميگيرد ،به گونهاي كه ساالنه حدود  400ميليارد دالر يارانده ايدن
بخش در جهان است .در اين بين در استان خراسان نيدز تنهدا تعدداد انددكي از كشداورزان اسدتان داراي تحوديال
دانشگاهي مرتبط با بخش كشاورزي مي باشندو تعداد زيادي از كشارزان استان بي سواد يا كم سدواد و درصدد كمدي
هم داراي سوادي باالتر از ديپلم و زير مرتبط با بخش كشاورزي مي باشند .با وجدود هدزار هکتدار مدزارع در اسدتان
آموزش دادن به اين كشاورزان به صور چهره به چهره توسط بخش دولتي امکان پذير نمي باشد لدذا مدي تدوان بدا
مهندسين كشاورزي دانش فني را به مزارع انتقال داد .در اين مطالعه برآنيم تا با بررسي نظر كارشناسان،دانشدجويان
و مسئوالن شهرستان نيشابور به بررسي عوامل موثر بر اشتغال فارغ التحويالن كشاورزي در اين شهرستان بپردايم.
در اين زمينه مطالعا زير انجام شده است:
كتولي()1384در مطالعه اي به بررسي چالش هاي فارغ التحويالن دانشگاهها و نظام آمدوزش عدالي در تدامين نيداز
هاي نيروي انساني مورد نياز بازار كار از دو بعد بيروني و دروني پرداخت.نتايج نشان مي دهد به تعدد عوامل موثر بر
اشتغدال فارغ التحويالن بايد براي حل معضل بيکاري از كليه سازمانهاي مرتبط به منظور تهيه و اجراي يد

طدرح

جام و فراگير در زمينه اشتغال استفاده شود .مطيعي( )1376در مطالعه اي به بررسي مشکال بخش كشداورزي در
ايجاد اشتغال فارغ التحويالن آموزش كشاورزي پرداخت .نتايج نشان مي دهد لزوم حمايت دولت در رهدايي از ايدن
مسأله ضروري به نظر مي رسد .تبرائي و قاسدمي( )1382در مطالعده اي بده بررسدي نگدرش دانشدجويان كشداورزي
دانشگاه فردوسي به اشتغال درروستا پرداختند..نتايج نشان مي دهد كه بعد عاطفي نگرش به كدار در روسدتاها داراي
بيشترين ميانگين امتياز ،بعد رفتاري داراي امتياز متوسط رو به باال وبعد شناخت داراي ميانگين متوسط رو به پايين
مي باشد .ذولفقاري ()1384در مطالعه اي به بررسي طرح كارورزي فارغ التحوديالن دانشدگاهي در برنامده چهدارم
توسعه پرداخت.نتايج نشان مي دهد جايگاه كارورزي در قانون برنامه چهارم توسعه بر امر اشتغال مثبدت مدي باشدد.
مقيسه( )1385درمطالعه اي به بررسي بازار كار دختران و پسران فارغ التحويل با توجه به تمايل كم دختران به كار
در مزرعه و افزايش بازار كار براي پسران و همچنين تعدادل بدين عرضده و تقاضداي بدازار كدار در بخدش كشداورزي
پرداخت.نتايج نشان داد كه با توجه به شرايط سخت كار در مزرعه دختران كمتدر تمايدل بده كدار در مزرعده دارندد.
رهايي( )1380در مطالعه اي تحت عنوان نقش آموزش عالي در حل مشکل اشتغال فارغ التحويالن دانشگاه ها ،بده
بررسي نقش آموزش عالي در ايجاد تعدادل ميدان ظرفيدت هداي دانشدگاه هدا و فرصدت هداي اشدتغال بدراي فدارغ
التحويالن و همچنين بررسي نيازهاي بازار كار پرداخت .نتايج نشان داد كه آموزش عالي با كاربردي كدردن آمدوزش
و تربيت نيروي كارآمد و مورد نياز مي تواند نقش موثري در حل اين مشکل داشته باشد .موحددي()1386در مقالده
اي به بررسي مشکال فارغ التحويالن كشاورزي پرداخت .نتايج نشان داد فارغ التحويالن كشاورزي نسبت به ساير
رشته ها كمتر در ادارا دولتي مشغول به كار مي شوند .حيايي()1385در مطالعه اي به بررسي چالش هدا و فرصدت
هاي نظام آموزش عالي در تأمين نيازهاي مهارتي نيروي انساني پرداختندنتايج نشان مي دهد باتوجه به اينکه نقدش
آموزش عالي در راهبرد توسعه مبتني بر دانش ،كليدي و محوري است و آموزش عالي مدي تواندد بده عندوان موتدور
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محرک توسعه عمل نمايد؛ ضروري است نهاد متولي آموزش درجهت برنامه ريزي به منظدور ايجداد اشدتغال مولدد و
موثر براي نيروي انساني فرهيخته جوان و تحويل كرده كشور گام بردارد.خيرخواهان و اخباري ( )1382در مطالعده
اي به بررسي تأثيرا اينترنت بر روي اشتغال و انطباق بيشتر شغل و تحويال پرداختند .نتايج نشان مدي دهدد در
كشور ما اين تطابق كمتر ديده مي شود .پاسبان( )1384در مطالعه اي به بررسي آمار پذيرفته شدگان آموزش عالي و
فرصت هاي شغلي ايجاد شده براي دانش آموختگان بر حس رشته هاي مختلم پرداخت.نتدايج نشدان داد افدزايش
تعداد زنان پذيرفته شده در آموزش عالي باعث شده ديدگاه مردان نسبت به كار زنان تغيير كند و رشد و شکوفايي و
باال بردن اعتماد به نفس در زنان نيز تاثير بسزايي داشته است.

مواد و روش ها:
در اين مطالعه با بررسي ديدگاه مسئوالن،دانشجويان و كارشناسان كشاورزي به تعيين عوامل موثر بدر اشدتغال فدارغ
التحويالن كشاورزي شهرستان نيشابور پرداخته شده است .به اين منظدور تعدداد  70پرسشدنامه در محدل تکميدل
گرديد .تجزيه و تحليل داده ها با نرم افزار  SPSSانجام شده است.
نتايج و بحث:
جدول  1توزي فراواني سني پاسخ گويان را نشان مي دهد .بيشترين توزي فراواني سدني مربدوط بده گدروه 25-19
سال مي باشد .كمترين مربوط به گروه سني بيش از  40سال است .اين مهم بيانگر ايدن اسدت كده بيشدترين پاسدخ
گويان در رده سني جواني قرار داشته اند .از آنجايي كه بيشترين معضل بيکاري نيز مربوط به اين گروه از افدراد مدي
باشد در اين تحقيق بيشتر بر روي اين گروه تمركز شده است.
جدول _1فراواني سن پاسخ دهندگان
سن

فراواني درصد فراواني

33 19-25

46,2

21 25-40

29,4

باالتر از40

15

21

مأخذ :يافته هاي تحقيق
جدول 2توزي فراواني تحويلي پاسخ گويان را بيان مي كند.نتايج نشان مي دهد بيشترين توزي فراواني مربدوط بده
گروه ليسانس و گروه دكترا نيز كمترين فراواني را دارد.
جدول_2فراواني تحويال پاسخ دهندگان
درصد فراواني
11,2

8

فراواني تحويال
فوق ديپلم
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54,6

39

ليسانس

26,6

19

فوق ليسانس

4,2

3

دكترا

مأخذ :يافته هاي تحقيق
داده هاي جدول 4نشان مي دهد بيشتر توزي فراواني مربوط به گروه اقتواد كشاورزي با  22نفر مدي باشدد .سداير
رشته هاي كشاورزي در مقام دوم قرار دارند .چون تاكيد بر رشته هاي كشاورزي بدوده اسدت ،بيشدتر پرسشدنامه هدا
توسط افراد اين گروه تکميل شده است.

جدول_4فراواني رشته تحويلي پاسخ دهندگان
درصد فراواني

فراواني رشته تحويلي

31

22

اقتواد كشاورزي

19,7

14

ساير رشته هاي كشاورزي

4,2

3

علوم پايه

9,9

7

مهندسي

33,8

24

ساير رشته ها

مأخذ :يافته هاي تحقيق
پاسخ گويان عوامل زير را در افزايش بيکاري فارغ التحويالن موثر مي دانستند:
)1عدم تناس

بين ظرفيت فعلي پذيرش دانشجو در دانشگاه ها و نياز آتي بازار كار

)2عدم تناس

بين محتواي آموزش با مهار شغلي

)3عدم آشنايي اعضاي هيا علمي با فرايند و نحوه انجام امور در واحدهاي توليدي و خدماتي
)4فقدان زمينه مناس

براي آموزش علمي و كاربردي

 )5رشد باالي جمعيت
جدول  5فراواني اين عوامل موثر را نشان مي دهد.
جدول_5فراواني عوامل موثر بر افزايش بيکاري
 Chi_ squareدرصد فراواني

100/391
36/6

47/9

34

26

2

فراواني پاسخ

1
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%1

8/4

6

3

7

5

4

5/6

4

5

سطح معني داري=

مأخذ :يافته هاي تحقيق
آيا آشنايي فارغ التحويالن با روند سري فضاي اقتواد و بازار كار شدرايط اسدتفاده آنهدا را از تجربيدا و فرصدت
هايي كه دانشگاه ها ارائه مي دهند فراهم نموده و اعتماد به نفس الزم براي ورود به بازار كار را فدراهم مدي كندد؟ بدا
انجام آمون كاي مرب و بدست آوردن آماره آزمون  ،34/429در سطح معندي داري%1
تعميم به جامعه مي باشد .و مي توان گفت در سطح معني داري ي

نتدايج ايدن جددول قابدل

درصد آشنايي فارغ التحويالن بدا روندد سدري

فضاي اقتواد و بازار كار شرايط استفاده آنها را از تجربيا و فرصت هايي كه دانشگاه ها ارائه مي دهند فراهم نمدوده
و اعتماد به نفس الزم براي ورود به بازار كار را فراهم مي كند.جدول  6نتايج اين بررسي را نشان مي دهد.
جدول _6نظر پاسخ دهندگان تأثير آشنايي فارغ التحويالن با روند سري فضاي اقتواد و بازار كار
 Chi_ squareدرصد فراواني

فراواني پاسخ

19,7 34,429

14

كامال موافقم

45,1

32

موافقم

18,3

13

نظري ندارم

11,3

8

مخالفم

4,2

3

كامال مخالفم

سطح معني داري=%1
مأخذ :يافته هاي تحقيق
آياداشتن پارتي در پيدا كردن شغل مناس

براي فارغ التحويالن ضروري است؟ از آنجا كه بيشتر پاسخ دهنده گدان

گزينه موافق را انتخاب كرده اند با انجام آزمون كاي مرب آماره آزمون 89/286بدست آمد ودر سطح معندي داري %1
نتايج بدست آمده از اين جدول قابل تعميم به جامعه است.جدول  8نتايج اين بررسي را نشان مي دهد.
جدول _8نظر پاسخ دهندگان در مورد روابط
 Chi_ squareدرصد فراواني

فراواني پاسخ

47/9 89/286

34

كامال موافقم

36/6

26

موافقم
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8/5

6

نظري ندارم

4/2

3

مخالفم

0

0

كامال مخالفم

سطح معني داري= %1
مأخذ :يافته هاي تحقيق
آيا فارغ التحويل شدن از ي
فارغ التحويل شدن از ي

دانشگاه معتبر در يافتن شغل مناس
دانشگاه معتبر در يافتن شغل مناس

تاثير زيادي دارد؟ نظراكثدر افدراداين بدوده كده
تاثير زيادي دارد و با انجام آزمون كاي مرب آماره

آزمون 32/429بدست آمده ودر سطح معني داري  %1نتايج بدست آمده قابل تعميم به جامعه است .جدول  9نتدايج
اين بررسي را نشان مي دهد.

 Chi_ squareدرصد فراواني

فراواني پاسخ

21/1 32/429

15

كامال موافقم

43/7

31

موافقم

16/9

12

نظري ندارم

14/1

10

مخالفم

2/8

2

كامال مخالفم

سطح معني داري= %1
جدول _9نظر پاسخ دهندگان در موردتأثير تحويل در ي

دانشگاه معتبر

مأخذ :يافته هاي تحقيق
در رابطه با تأثير معدل بر اشتغال فارغ التحويالن نيز از افراد پرسش به عمل آمده است .با انجام آزمون كداي مربد
آماره آزمون 22/571بدست آمد ودر سطح معني داري  %1نتايج بدست آمده قابل تعميم به جامعه است.جددول 10
نتايج اين بررسي را نشان مي دهد.
 Chi_ squareدرصد فراواني

9/9 22/571

فراواني پاسخ

7

كامال موافقم

32/4

23

موافقم

21/1

15

نظري ندارم
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31

22

مخالفم

4/2

3

كامال مخالفم

سطح معني داري=%1
جدول _10نظر پاسخ دهندگان در موردتأثير معدل
مأخذ :يافته هاي تحقيق
در رابطه با تأثير سابقه كار در مورد اشتغال نتايج جدول زير به دست آمده است .با توجه به اينکه بيشتر پاسخ گويان
گزينه موافق را انتخاب كرده اند با انجام آزمون كاي مرب آماره آزمون 56/057بدست آمد ودر سطح معندي داري %1
نتايج بدست آمده قابل تعميم به جامعه است.

 Chi_ squareدرصد فراواني

19/7 56/057

فراواني پاسخ

14

كامال موافقم

62

44

موافقم

7

5

نظري ندارم

9/9

7

مخالفم

0

0

كامال مخالفم

سطح معني داري= %1
جدول _12نظر پاسخ دهندگان در موردتأثير سابقه كار
مأخذ :يافته هاي تحقيق
در رابطه با اتخاذ سياست هاي دولت بر وضعيت اشتغال نيز از پاسخ گويان سواالتي به عمل آمده اسدت .از آنجدا كده
بيشتر پاسخ گويان گزينه هاي ضعيم و خيلي ضعيم را انتخاب كرده اند با انجدام آزمدون كداي مربد آمداره آزمدون
35/286بدست آمد ودر سطح معني داري  %1نتايج بدست آمده از اين جدول قابل تعميم به جامعه است.
جدول _15نظر پاسخ دهندگان در موردتأثير سياست هاي دولت بر اشتغال
 Chi_ squareدرصد فراواني

فراواني پاسخ
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33/8 35/286

24

خيلي ضعيم

36/6

26

ضعيم

19/7

14

متوسط

7

5

خوب

1/4

1

خيلي خوب

سطح معني داري= %1
مأخذ :يافته هاي تحقيق
نتيجهگيري و پيشنهادا :
در اين مطالعه با تکميل تعدادي پرسشنامه به بررسي عوامل موثر بر اشتغال فدارغ التحوديالن كشداورزي از ديددگاه
كارشناسان،مسئوالن و دانشدجويان كشداورزي پرداختده شدده اسدت.نتدايج نشدان مدي دهدد كده عدواملي همچدون
معدل،سابقه كار،سياست هاي دولت و روابط در داشتن شغل آينده دانشجويان تأثير دارد.موارد زير مي تواند در بهبود
وضعيت اشتغال فارغ التحويالن موثر باشد:
-1

گرايش سياست هاي دولت در رابطه با بهبود امر اشتغال و بسيج تمام مناب براي بهبود اين امر در جامعه

-2

برگزاري جلسا توجيهي در رابطه با آشنايي دانشجويان به رشته هاي كشداورزي كده باعدث ادراک درسدت

دانشجويان از رشته تحويلي خود و تالش در جهت ارتقاي اشتغال پذيري آنان ميشود.
-3

فراهم نمودن بستر الزم توسط موسسا آموزشي جهت ارتباط هر چه بيشتر آموزش عالي بدا بدازار كدار بده

منظور آگاهي از كمبودهاي دانش آموخته گان در خوو
-4

مهار هاي شغلي

راه اندازي دفاتر مشاوره شغلي در دانشگاه ها با همکاري كارفرمايان كه به عنوان مکمل برنامه هداي درسدي

آموزشي،زمينه ارتقاي مهار هاي آمادگي شغلي را فراهم كند.
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مناب :
 -1پاسبان،ف ،1386.بررسي عوامل موثر بر اشتغال زير زراعي در استان خراسان،اقتواد كشاورزي 20- 15 :6
 -2پورآتشي،م.مختارنيا،م .1388.بررسي عوامل موثر بركارآفريني دانش آموختگان كشاورزي از ديدگاه اعضاي هيدا
علمي كشاورزي و مناب طبيعي دانشگاه تهران .تحقيقا اقتواد و توسعه كشاورزي ايران122-115:)2(40 .
 -3تبرائي.م -قاسمي .1382.نگرش دانشجويان كشاورزي به اشتغال در مناطق روستايي و عوامل موثر بدر آن ،علدوم
كشاورزي و مناب طبيعي143-133:)2(13،
 -4حيايي،م،1385.چالش هاي اشتغال فارغ التحويالن .مجله دانش و توسعه (108,-87:)13
 -5خيرخواهان،م و اخباري،ن ،1382.تأثير اينترنت بر تحول بازار كاركشاورزي.فولنامه علوم كشاورزي-253.)13(2
270
 -6ده يوري سحر,فرج اله حسيني سيدجمال,حسيني سيدمحمود ،1387،تحقيقا اقتواد و توسعه كشاورزي ايران
(علوم كشاورزي ايران(131-39:123)1
 -7ذولفقاري،س ،1384.شناخت زمينه ها و راهکارهاي توسعه اشدتغال بخدش آمدوزش كشداورزي و منداب طبيعدي
كشور (مطالعه موردي با تاكيد بر مديران پايه ادارا آموزش مناب طبيعي كشدور) .علدوم كشداورزي بهمدن ;1384
( )2(13ويژه نامه)322-307:
 -8رهايي،ح .1380.نقش آموزش عالي در حل مشکل اشتغال فارغ التحوديالن دانشدگاهها .مجلده داندش و توسدعه
(121-102:)11
 -9زماني زالم حسين .1381.معيارهاي انتخاب شدغل از ديددگاه دانشدجويان كشداورزي (مطالعده مدوردي دانشدگاه
شيراز) .علوم كشاورزي ايران87-81:)1(33.
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 -10شريعت زاده.م,چيذري.م,.مل

محمدي ا,.نوروزي اميد ،نظرا كارشناسان آموزش كشداورزي پيرامدون اهدداف،

برنامه ها و فرآيند جذب فراگيران نظام آموزش متوسطه كشاورزي ،علوم ترويج و آمدوزش كشداورزي ايدران-1:)1(2،
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اقتوادي63-37)59(.
 -13موحدي،ر .حيذري،م.و نوروزي،ا ،1386.بررسي مقايسه اي گرايش دانشجويان (دانشگاه آزاد اسدالمي و دانشدگاه
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(.137-119:))50
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