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چکیده
کاربردي کرمان -دانشگاه علمیيکشاورزهايرشتهيهاآموختهو موانع اشتغال دانشتیوضعلیپژوهش حاضر با هدف تحل

ي پرورش گاو و گاومیش، قطع کاردانی چهار رشتهآموخته مدانش280جامعه آماري شامل تمامی .ي اجرا در آمدبه مرحله
از 1385لغایت 1381هاي وري گیاهان داروئی است که درسالتکنولوژي تولیدات باغی، تولید و فرآوري پسته، و تولید و بهره

پرونده استخراج ازآوري اطالعات مورد نیاز در دو مرحله و به دو روشجمعاند. شدهآموختهدانشکاربردي کرمان -علمینشگاهدا
تحلیل بررسی وSPSSافزار با نرمتکمیل و عودت داده شدهپرسشنامه 188تعداد ،نهایتدر انجام شد. پرسشنامهو آموزشی 

براي محاسبه و کرونباخي از روش آلفاپرسشنامه به تائید پنج متخصص ترویج و آموزش کشاورزي رسید وروایی صوريگردید.
بر اساس آزمون محاسبه شد.94/0و 89/0هاي مورد مطالعه، استفاده گردید که مقدار آنها در دامنه صسنجش پایایی شاخ

شانهاي تحصیلیهاي مختلف در خصوص وجود بازار کار براي رشتهداري بین گرایشآماري کروسکال والیس، تفاوت آماري معنی
هاي وارد متغیرنشان داد آزمون رگرسیون لجستیک نتایج .یامددست نبهو همچنین در خصوص اهمیت رشته آنها براي جامعه 

درصد از تغییرات مربوط به متغیر 32سهمیه پذیرش و نوع دیپلم توانستندشده در مدل شامل رشته تحصیلی، جنسیت، سن،
-لیل به عوامل فرديپس از تحپاسخگویانموانع اشتغال از دیدگاه براساس نتایج روش تحلیل عاملی، اشتغال را تبیین کنند. 

درصد 215/56جموع قادر به تبیین مبندي شد. که این موانع در فرهنگی دسته-مالی و موانع سنتی- دانشگاهی، موانع ساختاري
افراد مورد مطالعه فارغ از نوع جنسیت و بدون توجه به که نشان دادنتایج مقایسه میانگینجینتانیهمچناز واریانس کل بودند. 

زائی و ن خود مهارت کارآفرینی و اشتغالاشتغال خود چنین ارزیابی کردند که این مرکز نتوانسته است در دانشجویاوضعیت 
روحیه اعتماد نفس براي ورود به بازار کار و یا توسعه شغلی در مخاطبان خود ایجاد نماید.

، کرمانآموختهدانش، کاربردي-دانشگاه جامع علمیموانع اشتغال، وضعیت اشتغال،کلیدي:هاي واژه

مقدمه
امروزه کارشناسان توسعه اقتصادي بر این باورند که 

ترین عامل یافته، مهمدیده و توسعهنیروي انسانی آموزش
اجتماعی کشورهاست، -در فرایند توسعه اقتصاديتأثیرگذار

در توسعه گذاري دلیل آنها بیش از پیش بر سرمایههمینبه
). توسعه نیروي انسانی 18(نمایندأکید میمنابع انسانی ت

معنی ارتقاء توانمندي و ظرفیت نیروي انسانی و در نتیجه به
وري فردي و اجتماعی او از طریق آموزش و افزایش بهره

هاي اخیر در سال). 20موزي تعریف شده است (آحرفه
هاي مهمی در شاهد دگرگونی1990وص بعد از سال خصبه

گونه الی سراسر دنیا هستیم. برخی از ایننظام آموزش ع
توان بدین صورت بیان نمود: الف) افزایش ها را میدگرگونی

تواند خود ناشی از سه متقاضیان نظام آموزش عالی که می
عامل افزایش جمعیت، جستجوي شغل مناسب و تغییرات 

براي آموزش عالی همراه با سریع دانش باشد. ب) تقاضا
و متنوع ج) کنترل آموزش عالی به لحاظ هاي جدیدخواست

مین سرمایه و کاستن از مسئولیت سنگین دولتتأتنوع منابع 
ضعف در سیستم تعلیم و تربیت و )22(سودینبه عقیده ). 4(

ترین عامل عنوان مهمتواند بهح آموزشی میکیفیت سط
با توجه به از طرفی بحرانی در آموزش عالی عصر حاضر باشد. 

روزافزون جامعه و جمعیت زیاد دانشجویان، مراکز نیازهاي
هاي نیازمند توسعه و کاربرد مکانیزمآموزش عالی

،مایت از اهداف ملی هستند. لذاگذاري در جهت حسرمایه
توان بیان نمود که آموزش عالی در دنیاي امروز با سه می

اسب نیازهاي آموزشی به لحاظ ) تن1عمده مواجه است: مسأله 
) کیفیت آموزشی 2هاي تحصیلی مورد نیاز واقعی جامعه رشته

در عصر حاضر با اري عدالت به لحاظ توزیع امکانات ) برقر3و 
هاي گوناگون و نیازهاي رو به رشد افراد و توجه به پیشرفت

هاي مرسوم وشرشود که آیاجامعه این سؤال مطرح می
ي موجود هاگوي پیشرفتها قادرند جوابیادگیري در دانشگاه

و تغییرات جامعه باشد؟ 
هاي گوناگون در جامعه یک نهاد متمایز با نقشدانشگاه

هاي تحقیق، توسعه تواند در حوزهها میاست. این نقش
).15(اجتماعی، نوآوري تکنولوژیکی، و خلق دانش باشد 

امروزه فرایند توسعه در آموزش عالی ثابت کرده است که 
هاي نظري جاي آموزشهکاربردي بهايتمرکز بر آموزش

هاي جدید اي بدیع براي عملیاتی کردن دانشتواند شیوهمی
باشند. این امر نقش روزافزون علوم کاربردي را آشکار 

تربیت هاي آموزش علوم کاربردي سازد. مأموریت نظاممی
).17(باشد اثربخش، خالقانه و کارآفرینانه منابع انسانی می

قطب تعلیم و عنوان یکی از دوالی کشور بهظام آموزش عن
تربیت در جمهوري اسالمی ایران مسئولیت تربیت نیروي 
انسانی متخصص و کارآمد موردنیاز جامعه را در سطوح و 

عمل هاي بهاساس بررسیبر .عهده داردرهاي مختلف برشته

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
راهبردهاي کارآفرینی در کشاورزي
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توان آمده در زمینه چگونگی عملکرد نظام آموزش عالی می
ه دالیل مختلف دستیابی به هدف فوق در سطح بگفت که بنا

آموختگاندانشجذب .)16ت (جامعه محقق نشده اس
ها و مراکز آموزش عالی کشور در بازار کار منوط به دانشگاه

هایی است که بخشی از آنهــا ها و ویژگیداشتن توانائی
بایست در طول دوران تحصیل در دانشگاه ایجاد گردد. به می

د عدم تناسب بین فرایندها و مواد آموزشی رسنظر می
ها و ها با مهارتهاي تحصیلی موجود در دانشگاهرشته

ترین عامل موفق هاي مورد نیاز بازار کار، مهمتوانائی
).16(در کاریابی و اشتغال استآموختگاندانشنبـــودن 

رو به گسترش بوده وتوسعهحالدرجوامعدربیکاريبحران
هايجامعهيآورانهفننیازهايکردنبرطرفبهقادرهادول
نیازهايباهادانشگاههايخروجیبیشترکهچرانیستند،خود
). احساس14ندارد (راالزمخوانیهموآهنگیهمکاربازار

همیشگیو تالشپویاییامید،يخمیرمایهشغلیامنیت
رویشتغال،اشهايهموارکردن زمینهوآیدمیشماربهانسان

آموختگاندانشعملیوبرتر علمیهاينوآوريوهاخالقیت
تواند با بخشی از قابلیت اشتغال می). 7(داردهمراهبهرا

هاي هاي پیشین، بخشی از آموزش عالی و بخشتجربه
آموختگی و سپس در دیگري از آن در دوران پس از دانش

کشوری است که در حالاین). 1(محل کار در فرد ایجاد شود
بهدستبیکاريواشتغالزمینهدرشدیديبحرانباایران

کار نیرويتقاضايوعرضهدرتعادلاست. عدمگریبان
عدمایناصلیاست. عللشدهحاکمايکنندهنگرانطوربه

1360دههدرجمعیتبااليرشدمیزانازعبارتندتعادل،
نظامدرنوینساختاربهسنتیساختارازگذاروضعیت

پدیده کشور،اقتصاديساختاربودندولتیکشور،اقتصادي
).5(شاغل نیرويبودنچندشغلی

گاهی اجمالی بر تاریخچه نظام آموزش کشاورزي در 
گذاري کافی بر ابعاد ایران حاکی از آن است که توجه سرمایه

اي مناسب نبوده متنوع آموزش در این زمینه در هیچ برهه
ت و از لحاظ وضعیت استخدام، گستره و فراوانی مخاطبان اس

اي نداشته است. کنندهاین بخش در کشور ایران موقعیت قانع
هاي ارزشمندي در مراکز آموزش هرچند در این راستا تالش
آموختگان با ها براي پرورش دانشعالی کشاورزي و دانشگاه

).20(تخصص نباید نادیده گرفته شود 
ار نظام آموزش عالی در کشاورزي که یکی از بهبود ساخت

گیري نظام شکلباشد بااهداف مهم توسعه کشور می
کشاورزي جانی دوباره گرفت. از کاربرديعلمیهايآموزش

ترین اهداف این نوع خاص آموزش کسب جمله مهم
هاي علمی و عملی موردنیاز دانشجویان براي ایجاد توانایی

اشتغال در جامعه است.

کشاورزيآموزشهدفترینعمدهتوان گفت ز طرفی میا
به کیفیتانسانیسرمایهاست.انسانیتوسعه سرمایۀ

سرمایه.پردازدمیفرديهايتواناییکیفیتوهاانسان
بیشترکهافرادتولیديهايو قابلیتهاصالحیتبهانسانی
6(دارداشارهآنهاست،آموزشدرگذاريسرمایهازناشی

برايکشاورزيآموزشهايبرنامه،همچنین).9نقل ازبه
تجربیات میاندرآموختگاندانششغلیهايیافتن هدف

منظم، ساختارباشغلیآموزشیاشدهنظارتکشاورزي
هدفباکاربرديعلمیهايآموزش).5(اندشدهطراحی

مختلفهايبخشدرتوانانیروي انسانیبهدستیابی
بامتناسبوشغلیطبق نیازهايبرکشوراقتصادي

منظوربهفرهنگیواقتصادي، اجتماعیتوسعههايبرنامه
بهشود،میاجراکشوردرامکانات موجودازبهتراستفاده
وعلمبابتوانندشکلبهترینبهآموختگاندانشکه طوري

دهند،انجامشدهواگذارآنانبهکهراکاريآگاهی فراوان،
).11(گردد تلفیقهمبامهارتوعلمصورتدینبدر واقع

ریزي و اجراي با کیفیت توجه به نیازسنجی، برنامه
هاي علمی کاربردي از جمله مسائل ضروري نظام آموزش

ن با شرایط موجود این میاباشد. درآموزش در کشاورزي می
هاينقش آموزشوضعیت بخش کشاورزي در ایران،

ارائه هايآموزشورزي کاهش فاصلهکاربردي کشا-علمی
باشد. نیاز موجود بازارکار و اشتغال در این بخش میباشده 

بخش اثرآمدکارحضورمانعکهداردوجودنیزموانع متعددي
در این راستا شود.میکاربازارآموختگان کشاورزي دردانش

در پژوهش حاضر سعی شد تا به منظور ارتقاء کیفیت 
موزشی و در راستاي کمک آي مدیران و کارشناسانریزبرنامه

آموختگان بخش کشاورزي به حل معضالت اشتغالزایی دانش
مؤسسه آموختگاندانشوضعیت موجود و موانع اشتغال 

آموزش علمی کاربردي کشاورزي کرمان شناسایی و تحلیل 
شود.

هاي آموزشی جوامع فراهم ترین اهداف نظامیکی از مهم
هاي شغلی مورد امکان ارائه آموزش متناسب با مهارتآوردن

نیاز جامعه است. بنابراین، در طراحی هر نظام آموزشی 
هاي داوطلبان، اثربخش، عوامل مهمی چون شرایط و ویژگی

هاي محتواي دروس، تسهیالت و تجهیزات مورد نیاز، روش
.گیرندتدریس و غیره مدنظر قرار می

هاي آموزشی و روس دورههاي دبازبینی در سرفصل
تنظیم آنها براساس اطالعات علمی (نظري) و عملی موردنیاز 

هاي شغلی مرتبط با رشته تحصیلی موردنظر و ها و زمینهرشته
سویی بین سرفصل دروس با شرایط ایجاد هماهنگی و هم

.رسدنظر میاحراز مشاغل مورد نظر ضروري به
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چارچوپ نظري پژوهش-1ودار نم
Figure 1. Research conceptual framework

هامواد و روش
حاضر به روش پیمایش انجام شده و از نوع پژوهش

280تمامی شاملباشد. جامعه آماريتحقیق کمی می
ي پرورش گاو و رشتهچهارمقطع کاردانی آموختهدانش

و ،وري پستهآ، تولید و فرگاومیش، تکنولوژي تولیدات باغی
1381هايکه درسالاستوري گیاهان داروئیبهرهوتولید
اربردي کرمان ک- علمیدانشگاهاز 1385لغایت
در این محدوده زمانی، این دانشگاهشدند.آموختهدانش

آوري جمع. استآموخته را داشته بیشترین تنوع و تعداد دانش
دو به ه، با دو پرسشنامه و در دو مرحلاطالعات مورد نیاز

فردي هايدادهمرحله اولپرسشنامه در روش انجام شد:
هاي آموزشی (سن، جنسیت، محل سکونت و مشابه آن) و داده

(رشته، معدل، تعداد واحد گذرانده و مردودي و غیره) مستقیماَ 
از پرونده آموزشی استخراج گردید. در مرحله دوم سایر 

هایی که با استفاده از پرسشنامهدر پژوهش هاي مورد نیاز داده
صورت پستیهب(ثبت شده در پرونده آموزشی)به آدرس افراد
نامه از انواع در این پرسش.آوري گردید، جمعارسال شده بود

سواالت کوتاه پاسخ، سواالت بسته و مقیاس لیکرت استفاده 
بسته پستی ارسالی به افراد مورد مطالعه عالوه بر شد.

پاکت نامه توجیهی و یک عددرسشنامه پژوهش، حاويپ
تی محققین روي آن بود که آدرس پسخالی پستی داراي تمبر 

ها پس از تکمیل در آن قرار داده پرسشنامهدرج شده بود و 
شد و بدون نیاز به هزینه تمبر، قابل پست کردن بود.می

ر جهت افزایش نرخ بازگشت، مکاتبه یادآوري و تماس تلفنی د

، نهایتدرماه و نیم پس از ارسال اولیه انجام شد.فاصله یک
اي که به دست افراد پرسشنامه280پرسشنامه از 188عداد 

مورد مطالعه رسیده بود، تکمیل و به محققین عودت داده شد 
بر اساس نظر بورگ و همکاران.درصد)14/67(نرخ برگشت 

رد نظر، حاضر به در شرایطی که تعدادي از کل افراد مو) 3(
همکاري با پژوهشگر و تکمیل پرسشنامه باشند ولی بقیه افراد 
در دسترس نباشند و یا به دالیل مختلف قادر و یا مایل به 
شرکت در تحقیق و تکمیل کردن پرسشنامه و یا پاسخگویی 
به سئواالت مصاحبه نباشند، براي اینکه مشخص شود که آیا 

است یا خیر، پژوهشگر بایستی دهنده، اریب نظر افراد پاسخ
تصمیم بگیرد که چند ویژگی افراد پاسخگو را با افراد 

داري پاسخگو مقایسه نماید. در صورتی که تفاوت معنیغیر
هاي پژوهش به جامعه خود قابل بین این دو گروه نباشد، یافته

براي مشخص شدن این موضوع، تعدادي ،باشد. لذاتعمیم می
هاي آنها در پرونده آموزشی دادهاز متغیرهایی که 

گیري قرار گرفت. موجود بود، مبناي تصمیمهاآموختهدانش
نماید. براساس نتایج این مقایسه را منعکس می1جدول 

داده ها را تکمیل و عودتها، بین گروهی که پرسشنامهیافته
ها را عودت نداده بودند بودند و گروهی که پرسشنامه

معدل )،=.467/0t=,641/0Sig(ز نظر سن دار اتفاوت معنی
)55/1t=,122/0Sig.=(،تعداد واحدهاي مردودي
)276/1-t=,203/0Sig.=( و همچنین متغیر فاصله بین سال

)=.408/0t=,684/0Sig(اخذ دیپلم و سال ورود به دانشگاه
هاي هاي پژوهش براساس دادهیافته،مشاهده نگردید. بنابراین

اشتغال
آموختگاندانش

(شغل، موقعیت، موفقیت و رضایت 
شغلی)

نقش توانمندسازي 
دانشگاه

موانع اشتغال مسائل مالی و تسهیالت

هاي تحصیلیویژگی
(رشته، سهمیه ورودي و نوع دیپلم)

هاي فردي و ویژگی
خانوادگی

(سن، جنسیت، شغل خانواده)
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روایی .باشدرف و قابل تعمیم به جامعه تحقیق میمعموجود،
پنج متخصص ترویج و آموزش ید أیتصوري پرسشنامه به

کشاورزي استان جهاددر دانشگاه شیراز و سازمانکشاورزي
نیز براي محاسبه و کرونباخآلفاي رسید. از روش کرمان 

هاي مورد مطالعه، استفاده گردید که سنجش پایایی شاخص
تجزیه و محاسبه شد.94/0و 89/0ها در دامنه مقدار آن

16نسخه SPSSافزار آماري ها با استفاده از نرمتحلیل داده
انجام شد. 

ایج و بحثنت
آموختهدانش280جامعه آماري پژوهش شامل 

هاي پرورش گاو و گاومیش، تکنولوژي تولیدات باغی، رشته
برداري گیاهان داروئی و تولید و فرآوري پسته و تولید و بهره

معطر بود. 
هاآموختهدانشاز درصد4/68پژوهشهاي یافتهبر اساس 

در طول میزان ورود زنان باشند. اما زن میدرصد6/31مرد و 
دهد به شکلی روندي افزایشی را نشان میمورد مطالعه، زمان 

که با گذشت زمان درصد متقاضیان دختر براي ورود به 
،. همچنینهاي کشاورزي روبه افزایش بوده استرشته
هاي پژوهش نشان داد که حدود نیمی از دانشجویان یافته

) درصد4/19نفر (78) داراي دیپلم تجربی،درصد8/47(
7/14نفر) دیپلم ریاضی، 11(درصد7/2دیپلم کشاورزي، 

ها داراي سایر دیپلمدرصد 4/15نفر) دیپلم فنی و 59(درصد
باشند.می

طور دهد که بهبررسی پیشینه شغل والدین نشان می
آنها داراي درصد6/8دار و از مادران خانهدرصد5/78متوسط 

باشند. بر اساس شاورزي (دولتی و آزاد) میمشاغل مرتبط با ک
بین شغل مادران 2اطالعات ارائه شده در جدول 

داري وجود ندارددانشجویان دختر و پسر رابطه معنی
)172/0Cramer's V=,242/0Sig.=( اما تفاوت آماري

شودداري بین شغل پدران آنها مشاهده میمعنی
)467/0Cramer's V=,000/0Sig.=( به شکلی که

1/43بیشترین فراوانی شغل پدران پاسخگویان دختر یعنی 
و بیشترین فراوانی » ارتباط با کشاورزيکار دولتی بی«درصد 

درصد50/47شغل پدران پاسخگویان پسر یعنی
عالوه بر آن شغل پدر حدود است. » دولتیکارکشاورزي غیر«
آزاد) از پسران، مرتبط باکشاورزي (دولتی و درصد2/58

است. در درصد3/32که این آمار براي دختران حدود باشدمی
) از پدران افراد پاسخگو، درصد2/49مجموع نیز حدود نیمی (

شغلی مرتبط با کشاورزي دارند.

درصد فراوانی شغل والدین به تفکیک جنسیت افراد- 2جدول
Table 2. Frequency (percent) of parents' occupation

نس
ج

ت
ی

شغل  مادرشغل پدر

آزادشغل              دولتیشغل
جمع

آزادشغل                            دولتیشغل 
جمع

مرتبط با 
کشاورزي

ارتباط  بی
مرتبط با غیرکشاورزيکشاورزيباکشاورزي

کشاورزي
ارتباطبی

دارخانهيغیرکشاورزکشاورزيکشاورزيبا

7/107/285/471/131008/07/108/907/87100مرد
9/161/434/156/241006/16/151/36/11/78100زن
8/127/334/361/171001/14/125/75/05/78100کل

Cramer’s V = 0.321 Sig. = 0.000Cramer’s V = 0.172 Sig. = 0.242

انداند و عودت ندادهمقایسه بین افرادي که پرسشنامه را عودت داده- 1جدول 
Table 1. Comparison between those who returned and not-returned the questionnaires

SDمیانگینnهاگروهمتغیر

Equality of Variances
(Levene's Test)

tSig.df
FSig.

سنوات بین دیپلم و 
ورود به دانشگاه 

18850/585/6عودت داده
026/0873/0408/0684/0278

9214/500/7عودت نداده

سن 
18816/2463/8عودت داده

528/0468/0467/0641/0277
9165/2344/8عودت نداده

معدل  
18748/1464/1عودت داده

63/3058/055/1122/0276
9116/1441/1عودت نداده

تعداد واحدهاي 
مردودي

1886/13/3عودت داده
22/2137/0276/1-203/0278

9220/24/4عودت نداده

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
je

a.
4.

8.
39

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 je

a.
sa

nr
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             4 / 12

http://dx.doi.org/10.29252/jea.4.8.39
http://jea.sanru.ac.ir/article-1-164-en.html


43.............. .....................................................................................................1396پاییز و زمستان/ 8راهبردهاي کارآفرینی در کشاورزي/ سال چهارم/ شماره 

دانشجویان ازدرصد6/35آمده ستدبر اساس نتایج به
متولد مناطق درصد4/64و عشایري و متولد مناطق روستایی 

دار ب همبستگی فی در این محاسبه معنیشهري هستند. ضری
دهنده این و نشان)=.467/0Phi=,000/0Sig(شده است

و محل تولد رابطه آموختگاندانشاست که بین جنسیت
از زنان درصد1/83که شکلی کهداري وجود دارد. بهمعنی

متولد روستا هستند این درصد براي درصد 9/16متولد شهر و 
باشد.میدرصد5/45و درصد5/54مردان به ترتیب 

(درصد)گانآموختدانشمحل تولد پراکنش- 3جدول 
Table 3. Frequency (percent) of responders' birth places

کلمحل تولدجنسیت شهرستارو
5/455/45100مرد
9/161/83100زن
6/354/64100کل

Phi = -0.284 Sig. = 0.001

دهد که تنها بررسی فراوانی موقعیت شغلی نشان می
درصد نیز به 2/16باشند و وقت میدرصد آنها شاغل تمام35

و یک درصد سرباز8/3معادلاند. وقت روي آوردهمشاغل پاره
7/20باشند. حدود یک پنجم نیز (هارم آنها فاقد شغل میچ

51تنها،عبارتی. بهباشنددرصد) دانشجوي مقطع باالتر می
باشند. درصد افراد، شاغل می

از کل درصد8/48دهد که هاي پژوهش نشان مییافته
درصد2/44شاغلین در زمان دانشجویی نیز شاغل بودند (

6/4ي و ادارات وابسته آن و کشاورزکارمند سازمان جهاد
زمان انتظار براي جذب اماشاغل در بخش خصوصی).درصد

التحصیلی براي سایر شاغلین به این شرح شدن پس از فارغ
باشد:می
جذب بازار ،گیآموختدانشبالفاصله پس درصد3/9حدودا - 

در بخش درصد8/5در بخش دولتی و درصد5/3کار شدند. (
خصوصی)

ماه6زمان انتظار کمتر از دصد6/11- 
ماه12تا 6درصد زمان انتظار بین 7/4- 
سال 2تا 1بین درصد5/10- 
سال در انتظار شغل بودند تا باالخره 2بیش از درصد1/15- 

جذب بازار کار شدند. 

شاغلین در بخش درصد6/75در مجموع، نتایج نشان داد که 
درصد8/19و در بخش دولتی کشاورزيدرصد8/55دولتی (

در کار کشاورزي درصد6/11دربخش دولتی غیرکشاورزي)، 
در بخش آزاد غیرکشاورزي (حتی درصد8/12و دامپروري و 

2/56نکته مهم آنکه باشند. ...) مشغول میتاکسیرانی ودر
از پاسخگویان شاغل اظهار داشتند که تحصیل در درصد 

اشتغال آنها را کاربردي زمینه-رشته کشاورزي دانشگاه علمی
از شاغلین بر این درصد2/24عالوه بر آن،ست.افراهم نکرده

عقیده بودند که هیچ ارتباطی بین رشته تحصیلی آنها با شغل 
نیز ارتباط کم/ درصد2/13کنونی ایشان وجود ندارد. حدود 

رابطه بین رشته تحصیلی با شغل درصد7/19خیلی کم و 
نیز بیان کردند که رابطه زیادي 9/42خود رادر حد متوسط و 

وضعیت 4جدول .شته تحصیلی و شغل آنها وجود داردبین ر
دریافت وام جهت ایجاد یا توسعه شغل را به تفکیک جنسیت 

درصد از پاسخگویان براي 6دهد. در مجموع تنها نشان می
افت کردند که ضریب ایجاد یا توسعه شغل وام بانکی دری

Phi=0.082(همبستگی فی , Sig.=0.266( رابطه
دهد. داري را بین جنسیت و دریافت وام نشان نمیمعنی

(n=186)کنندگان وام جهت ایجاد یا توسعه شغل پراکنش دریافت- 4جدول 
Table 4. Frequency of loan borrowers for job creation or development

دریافت وام
(درصد)

عدم دریافت وام
داريضریب همبستگی و سطح معنیدرصد)جمع ((درصد)

=4/76/92100Phiمرد 0.082

Sig. = 0.266
3/37/96100زن
694100جمع

حاکی از ،شاغلهايآموختهدانشبررسی طبقه شغلی 
در درصد9/7در فعالیت اجرائی، درصد6/41این است که 

در صددر4/12در مراکز آموزشی، درصد1/10گروه مالی، 

در درصد9/7هاي خدماتی (تایپ، امور اداري و ...)، بخش
ها از جمله در سایر بخشدرصد2/20بخش تحقیقات و 

).1باشند (نمودار کار میهمشاغل تولیدي مشغول ب
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طبقه شغلی پاسخگویان-2نمودار 
Figure 2. Occupation of responders

شاغلین از شغل ازدرصد3/48ینکه نکته قابل توجه ا
اظهار رضایت از شغل درصد7/51خود راضی نیستند و تنها 

خود را فرد درصد8/88رغم این موضوع خود داشتند. علی
دهد که بین رضامندي موفقی دانستند. تحلیل آماري نشان می

وجود داري معنیاز شغل و احساس موفقیت در شغل رابطه 
افرادي که ،عبارتیبه.)=.297/0Phi=,005/0Sig(دارد

ي بیشتري در شغل دارند، احساس موفقیت بیشتري را رضامند
).5در شغل خود ذکر کردند (جدول 

یرابطه رضایتمندي از شغل و موفقیت شغل- 5جدول 
Table 5. Relationship between job satisfaction and job success

ضریب همبستگی  و ر کار می دانید؟آیا خود را فرد موفقی د
داريسطح معنی جمعخیربلی

رضایتمندي
از شغل

6/501/17/51بلی
Phi = 0.297

Sig. = 0.005

2/381/103/48خیر
%8/882/11100جمع

رغم اینکه تمامی شده، علیسنجی انجامبر اساس نظر
العه تمایل داشتند که مشغول به کار افراد فاقد شغل مورد مط

آنها به صورت فعال به دنبال شغل درصد3/76اما تنها ،شوند
بصورت غیرفعال و با فراغت بال درصد7/23عبارتی هبودند. ب

ها زحمت بودند. یافتهدر جستجوي یافتن شغلی مناسب و بی
شخصاً به فکر ایجاد شغل و درصد8/73دهد که نشان می

هائی هستند همانینی بوده و تقریباً تمامی این افرادکار آفر
2/26دنبال شغل بودند. مابقی، یعنی هصورت فعال بکه به
دولتی و ایجاد شغل و دیگر اصالً به فکر شغل غیردرصد

تمایل خود را به شغل درصد3/59زائی نبودند. حدود اشتغال
شغل دولتی درصد2/1دولتی مرتبط با کشاورزي و 

عالقمند درصد16رکشاورزي بیان داشتند. جالب آنکه تنها غی
اند و به شغل کشاورزي (زراعت، باغبانی و دامپروري) بوده

بیان داشتند حاضرند در هر اداره درصد5/23تر آنکه جالب
کشاورزي، آموزش و پرورش، تعاون و...) جهادوزارتدولتی (

). بر اساس 2که آنها را استخدام کند شاغل شوند (نمودار
یک از پاسخگویان تمایل به اشتغال در مشاغل ها، هیچیافته

کشاورزي نداشته حال آنکه در عمل تعدادي از آنها آزاد غیر
مجبور به جذب در این بخش خواهند شد. 

از نظر بررسی دیدگاه افراد مورد مطالعه نشان داد که 
ا مورد هاي تحصیلی آنه، رشتهدرصد)7/65(اکثر پاسخگویان

هاي نیاز جامعه به رشتهدرصد8/22نیاز جامعه است. حدود
نیز اعالم کردند که درصد5/11کشاورزي را در حد متوسط و 

مورد نیاز جامعه نیست و یا این نیاز رشته تحصیلی آنها اصالً
).  این در حالی است که از دیدگاه 3ر در حد کم است (نمودا

) هیچ بازار کاري براي درصد5/49حدود نیمی از پاسخگویان (
رشته مورد تحصیل آنها وجود ندارد و یا بازار کار بسیارکمی 

دهد که ویتنی نشان میآمار ماننتایج ).  3وجود دارد (نمودار
داري بین نظرات دختران و پسران در تفاوت آماري معنی

هاي تحصیلی آنها وجود ندارد خصوص بازار کار براي رشته
)3574Mann-Whitney U =,481/0Sig.=(.همچنین،

اساس آزمون آماري کروسکال والیس، تفاوت آماري بر
هاي مختلف داري بین نظرات پاسخگویان رشتهمعنی

(تولیدات باغی، پسته، پرورش گاو و گیاهان داروئی) در 
شانهاي تحصیلیبراي رشتهخصوص وجود بازار کار 

)951/1Chi-square=,583/0Sig.=(همچنین در و
-606/3Chi(خصوص اهمیت رشته آنها براي جامعه

square=,307/0Sig.=(.وجود ندارد

بخش اجرا
42%

بخش مالی
8%

بخش آموزش
10%

بخش خدماتی
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تحقیقات
8%

سایر بخشها
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مشاغل مورد عالقه پاسخگویان فاقد شغل- 3نمودار 
Figure 3. Job interest of jobless responders

ه و وجود بازارکار براي رشته (درصد)فراوانی نظرات درخصوص نیاز جامعه به رشت-4نمودار 
Figure 4. Frequency of opinion about society need and job opportunity for responders’ field of study

شدت تأثیر متغیرهاي مستقل بر عامل براي تعیین 
گسسته ، متغیر وابسته،دهندگانشاغل یا بیکار بودن پاسخ

مون رگرسیون لجستیک بهره گرفته از آزباشد،دوبعدي می
شد. در نتایج خروجی بلوك یک یا بلوك اصلی رگرسیون 

مربوط به ارزیابی کلی مدل »اوم نی بوس«لجستیک نتایج 
نشان داد که آماره کاي اسکور در سه مرحله در سطح خطاي 

، 56/43، 23/38ترتیب برابردار و بهیعنم001/0تر از کوچک
باشد. آماره قبول مدل میدهنده برازش قابلکه نشان34/48

وبود. ضریب تعیین پزود064/18بر دار و براوالد معنی
(Cox & Snell R Square-Nagelkerke R Square)

شامل رشته تحصیلی، هاي وارد شده در مدل نشان داد متغیر
32حدود سهمیه پذیرش و نوع دیپلم توانستند جنسیت، سن،

مربوط به متغیر اشتغال را تبیین کنند. درصد از تغییرات
هايآموختهدانشبررسی موانع اشتغال هدف در راستاي

هاي با طیف صورت گویههمانع اشتغال بدوازدهمورد مطالعه،
در اختیار پاسخگویان قرار گرفت تا )5-1لیکرت (دامنه 
هاي خود را در قبال هر از یک موانع بیان نظرات و دیدگاه

ابراز نمایند و سپس نتایج موانع اشتغال استخراج گردید.ه شد
استفاده شد. این 1تحلیل عاملیها ازجهت خالصه کردن داده

پردازد و در میروش به بررسی همبستگی درونی متغیرها
بندي هاي عمومی محدودي دستهنهایت آنها را در قالب عامل

ها دن دادهبراي تعیین و تشخیص مناسب بوکند.و تبین می
3و آزمون کرویت بارتلتKMO2براي تحلیل عاملی از مقدار 

KMO. با توجه به مقدار باالي )6(استفاده شد
)797/0=KMO بانامساوي) و همچنین با توجه به

استفادههاي مورد صفر بودن ماتریس همبستگی
)870/463Chi-square=,00/0Sig.=(که به ترتیب از

ارتلت استنتاج شدند، از مناسب بودن و بKMOهايآزمون
عبارتی هها براي تحلیل عاملی اطمینان حاصل شد. بداده

گیري از فن ها براي بهرهها و تعداد نمونهانسجام درونی داده
عامل مناسب بوده است. براي انجام تحلیل عاملی از تحلیل

و مبناي استخراج اطالعات، 4هاي اصلیلفهؤروش تحلیل م
معادل یک در نظر گرفته شد. براي چرخش 5ژهارزش وی

نهایت درمورد استفاه قرار گرفت. 6ها روش واریماکسعامل
سه عامل استخراج 7پس از چرخش و با توجه به مالك کیسر

درصد هر عامل را نشان عوامل، مقدار ویژه و6شد. جدول 
ها، از طریق انتساب متغیرها به عاملدهد. پس از دوران می

،ها، به استنتاج مفهومی آنها پرداخته شد. بنابراینعامل
ها با توجه به این امر صورت گرفت. گذاري عاملنام

به 3و 2و 1با توجه به ماهیت موضوعات عوامل 
مالی و -دانشگاهی، موانع ساختاري-ترتیب موانع فردي

ترتیب هر کدام فرهنگی نامگذاري شدند که به-موانع سنتی

هر اداره  
دولتی

24%

فعالیت 
کشاورزي 

16%

شغل دولتی 
غیر کشاورزي

1%

شغل دولتی 
مرتبط با 

کشاورزي 
59%

شغل آزاد غیر
کشاورزي

0%

1- Factor Analysis 2- Kaiser-Meyer-Olkim 3- Bartlet Test of Sphericity 4- Principle Components
5- Eigen Value 6- Varimax Rotation Method 7- Kaiser
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رصد واریانس د37/10و 18/15، 72/30موانع توانستند از این
215/56ها را تبیین نمایند که در مجموع قادر به تبیین متغیر

درصد واریانس باقیمانده 785/43درصد از واریانس بودند و 

ی بودند که وارد تحلیل نشده و یا در یهامربوط به عامل
تحقیق مد نظر قرار گرفته نشده بودند.

پس از چرخش (تحلیل عاملی)و سهم هریک از آنهاهاآموختهدانشاشتغال عنوان موانعههاي استخراجی بعامل- 6ول جد
Table 6. Extracted factors as job obstacles and their portion after rotation (Factor Analysis)

شماره 
مقدار نام عاملعامل

ویژه
درصد 

واریانس 
تبیین شده

رصد د
واریانس 
تجمعی

بار عاملیمتغیرها

موانع1
69/3720/30720/30دانشگاهی-فردي

754/0آفرینکارآموختگاندانشعدم کارایی دانشگاه علمی و کاربردي در تربیت 
721/0عدم تناسب دروس ارئه شده در دانشگاه علمی کار بردي نیاز بازار کار

714/0هاي سنتی تدریسبه دلیل روشهاآموختهدانشسطح پایین خالقیت در 
691/0هاآموختهدانشپایین بودن سطح دانش و مهارت شغلی 

675/0به مشاغل بخش کشاورزيآموختگاندانشعدم عالقه 

موانع2
81/1118/15838/45مالی-ساختاري

براي فراهم آوردن مقدمات شغلی در بخش آموختگاندانشعدم توانایی مالی 
720/0کشاورزي

656/0زائی در بخش خصوصیسازي جهت اشتغالعدم زمینه
633/0نامناسب بودن ضوابط پرداخت وام از طریق منابع اعتباري

602/0هاي شغلی در بخش کشاورزيمحدود بودن فرصت

موانع3
25/1377/10215/56فرهنگی-تی سن

712/0آموختگانعدم اعتقاد کشاورزان به دانش کارشناسان و دانش
694/0سنتی بودن بخش کشاورزي

618/0م ارتباط بخش کشاورزي با مراکز دانشگاهیعد

افرادتواناییکنندهتعیینعواملترینمهمازیکیآموزش
جوامعپرشتابحرکتدرواستآنهابهزیستیبهبودبراي

انسان،هايالشچترینمهمازیکیآینده،سويبهانسانی
از ). 3(استآموزشیهايفعالیتتربیشهرچهرونقوبهبود

اهداف مهم مجتمع آموزش جهاد کشاورزي و دانشگاه جامع 
کردن عد کارآفرینی و کاربردي، توجه به بنیزعلمی کاربردي

قدرت توانمندسازي «است. متغیر هاآموختهدانشهاي آموخته
که با استفاده از سه گویه »زائیدر جهت کارآفرینی و اشتغال

مورد استفاده قرارگرفته است، ، )89/0(پایایی باال مقداربا
، مجتمع آموزش جهاد هاآموختهدانشکه از دیدگاه دادنشان

کشاورزي نتوانسته است به این هدف خود دست یابد زیرا که 
باشد می0-15در دامنه 82/7د میانگین متغیر فوق حدو

نمره قدرت توانمندسازي جهت کار آفرینی و ).7(جدول 
داري را بین دو گروه مرد و زنزائی تفاوت آماري معنیاشتغال

)395/1t=,165/0Sig.=( و همچنین بین دوگروه شاغلین و
. عالوه بر ندادنشان )=.899/0t=,370/0Sig(شاغلینغیر

ن که ایداد) نیز نشان 8آن نتایج آنالیز واریانس (جدول 
ارزیابی ارتباطی به رشته تحصیلی هم ندارد و تفاوت آماري 

هاي مختلف وجود داري بین نظرات پاسخگویان با رشتهمعنی
.)=.814/1F=,146/0Sig(ندارد

زایی کاربردي در جهت کارآفرینی و اشتغال-سازي دانشگاه علمیپاسخگویان در خصوص قدرت توانمنددیدگاهمقایسه-7جدول 
ها (آزمون مقایسه میانگین)آموختهدانش

Table 7. Comparison of responders’ opinion about role of university for entrepreneurship (mean comparison test)

میانگینمتغیر
SDمیانگینهاگروهبیشینهکمینهsd)0-15(دامنه 

Equality of
Variances

(Levene's Test)tSig.df

FSig.

قدرت
سازيتوانمند

(n=179)

82/775/3015

12/873/3مرد
109/0742/0395/1165/0176

29/778/3زن
07/849/3381/2125/0899/0370/0177شاغلین

56/701/4غیر شاغلین
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کاربردي در جهت کارآفرینی وـسازي دانشگاه علمیهاي مورد پژوهش در خصوص قدرت توانمندافراد در رشتههه دیدگامقایس-8جدول 
(آزمون تحلیل واریانس)هاآموختهدانشزایی اشتغال

Table 8. Comparison of responders’ opinion  with different field of study about role of university for entrepreneurship
(ANOVA)

میانگینرشته
.ssdfMean squareFSigمقایسهSD)0-150(دامنه

67/753هابین گروه44/890/3تولیدات باغی
223/25
904/13814/1146/0 25/2433175هادرون گروه15/748/3پسته

92/2508178کل37/848/3پرورش گاو
07/795/3گیاهان دارویی

هاآموختهدانشدو سوم از ،هاي پژوهشبر اساس یافته
میزان ورود زنان در طول اما باشند. مرد و یک سوم زن می

دهد به شکلی زمان مورد مطالعه، روندي افزایشی را نشان می
که با گذشت زمان درصد متقاضیان دختر براي ورود به 

هاي کشاورزي روبه افزایش بوده است. فراوانی موقعیت رشته
وقت حدود وقت و نیمهشغلی نشان داد که مجموع افراد تمام

نیزدرصد20گیرد و حدود نیمی از آمار موجود را در بر می
از لحاظ نرخ ،عبارتیبهباشند.طع باالتر میادانشجوي مق

جستجوي شغل یا در افراد بیکاردرصد 34اشتغال، حدود 
هستند. 

درصد بالفاصله پس فراغت از تحصیل، 10تنها کمتر از 
جذب بازار کار شدند و حدود یک چهارم آنها از یک تا بیش از 

خصوص در ارتباط هدو سال در انتظار شغل بودند. این آمار ب
موختگان چنین مؤسساتی که با هدف پرورش نیروي آبا دانش

است.یس شدند، آمار تأمل برانگیزي کار آماده اشتغال تأس
ها آن است مجموع آمار یکی از نکات مهم حاصل از یافته

نتایج وضعیت اشتغال نشان داد که دوسوم از افراد شاغل در 
(اعم از دولتی یا آزاد)  به عبارتی در بخش بخش کشاورزي

باشند. این اي  مشغول به خدمت میمرتبط با تحصیالت حرفه
انی در ارتباط با اشتغال تواند نقطه درخشمییافته 

توان گفت فارغ از تحلیل این بخش باشد. میآموختگاندانش
و تفسیر نتایج و دالیل مربوط به نرخ کم اشتغال این افراد، 
میزان اشتغال آنها با تحصیالت آنها مرتبط و به عبارتی شاید 

هاي حیتبتوان اینگونه تفسیر کرد که این افراد غالباً صال
اي مورد نیاز بخش کشاورزي را در نتیجه تحصیل در حرفه

چند این مؤسسه دریافت و در همین بخش جذب شدند. هر
طبق اظهارات پاسخگویان حدود نیمی درصد از پاسخگویان 
شاغل اظهار داشتند که تحصیل در رشته کشاورزي دانشگاه 

است، بلکه کاربردي زمینه اشتغال آنها را فراهم نکرده-علمی
است به عبارتی اشتغال به شغل از قبل این شرایط مهیا بوده

کنونی را، نتیجه تحصیل خود در دانشگاه جامع 
درصد از شاغلین 40کاربردي ندانستند. عالوه بر آن، -علمی

بر این عقیده بودند که هیچ ارتباطی و یا رابطه بسیار کمی 
شان وجود ندارد. در بین رشته تحصیلی آنها با شغل کنونی ای

عین حال درست به همین تعداد افراد پاسخگو نیز بیان 
کردند که رابطه زیادي بین رشته تحصیلی و شغل آنها وجود 

خوانی تواند با نتایج بخش قبل همدارد که این نتیجه اخیر می

بیشتري داشته باشد و تأثیر مثبت و تطابق تخصص آموزش 
را تأیید کند.اي آنان دیده و وضعیت حرفه

اغلین از شغل شنکته قابل توجه اینکه کمتر از نیمی از
بیش از نیمی از افراد اظهار رضایت خود راضی نیستند و تقریباً 

از شغل خود داشتند. علی رغم این موضوع حدود چهار پنجم 
ند.  تحلیل آماري نشان افراد درصد خود را فرد موفقی دانست

ي از شغل و احساس موفقیت در شغل دهد که بین رضامندمی
،عبارتیداري وجود دارد. بهدر میان پاسخگویان، رابطه معنی

ي بیشتري در شغل دارند، احساس موفقیت افرادي که رضامند
.بیشتري را در شغل خود ذکر کردند
رغم اینکه تمامی افراد فاقد بر اساس نتایج پژوهش، علی

،اند که مشغول به کار شوندهشغل مورد مطالعه تمایل داشت
دوسوم آنها به صورت فعال به دنبال شغل بودند و همین 

آفرینی بودند و مابقی میزان به فکر ایجاد شغل و کار
صورت غیرفعال و با فراغت بال در جستجوي یافتن شغلی هب

اي براي ایجاد شغل و زحمت بودند و انگیزهمناسب و بی
هاي توان مطابق یافتهر کلی میزائی نداشتند. بطواشتغال
زایی را در روحیه کارآفرینی و اشتغالمیزان نسبیموجود،

آموختگان در سطح متوسط و خوب ارزیابی میان این دانش
. کرد

یک از پاسخگویان تمایل به ها، هیچبر اساس یافته
کشاورزي نداشته حال آنکه در اشتغال در مشاغل آزاد غیر

ز آنها مجبور به جذب در این بخش خواهند عمل تعدادي ا
شد. این در حالی است که از دیدگاه حدود نیمی از 
پاسخگویان هیچ بازار کاري براي رشته مورد تحصیل آنها 

همچنین کمی وجود دارد.وجود ندارد و یا بازار کار بسیار
هاي داري بین نظرات پاسخگویان رشتهتفاوت آماري معنی
غی، پسته، پرورش گاو و گیاهان داروئی) مختلف (تولیدات با

و شانهاي تحصیلیدر خصوص وجود بازار کار براي رشته
همچنین در خصوص اهمیت رشته آنها براي جامعه وجود 

ندارد.
مورد مطالعه، هاآموختهدانشبراي بررسی موانع اشتغال 

مانع اشتغال در اختیار پاسخگویان قرار گرفت. با توجه به 12
-ترتیب موانع فرديبه3و 2و 1موضوعات عوامل ماهیت 

فرهنگی - مالی و موانع سنتی-دانشگاهی، موانع ساختاري
ترتیب هر کدام از این موانع توانستند گذاري شدند که بهنام
ها را تبیین درصد واریانس متغیر37/10و 18/15، 72/30
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یانس ردرصد از وا215/56نمایند که در مجموع قادر به تبیین 
دالیل،)18پناه و همکاران (هاي سپهمطابق نتایج یافته.بودند

غیرکارجو موردوکارجوگروهدودرآموختگانمهارتبیکاري
عدم عاملترینمهمکارجوبخشدر.گرفتقراربررسی
بازارنبودوسرمایهفقدانآموختگان،دیدگاه مهارتازاشتغال

). 18(شده استشناختهکار
عیتــضو) ضمن مطالعه 7(زاده و همکارانرخف

دجهاعالیزشموآعــمجتمدر ناــموختگآدانشلتغاــشا
عوامل مؤثر بر عدم اشتغال را ،يضورنسااخريورزکشا

بندي و معرفی شامل اقتصادي، آموزشی و فرهنگی دسته
کردند.

قدرت غیر متتحلیل وضعیت آنچنان که قبال هم بیان شد،
زائی نشان داد که مندسازي در جهت کارآفرینی و اشتغالتوان

، مجتمع آموزش جهاد کشاورزي هاآموختهدانشاز دیدگاه 
نتوانسته است به این هدف خود دست یابد. نمره قدرت 

زائی تفاوت آماري توانمندسازي جهت کار آفرینی و اشتغال
داري را بین دو گروه مرد و زن و همچنین بین دوگروهمعنی

افراد مورد مطالعه ،عبارتیهشاغلین نشان نداد. بشاغلین و غیر
فارغ از نوع جنسیت و بدون توجه به وضعیت اشتغال خود 

نتوانسته است آنچنان که این مرکزچنین ارزیابی کردند که 
زائی و از آفرینی و اشتغالباید در دانشجویان خود مهارت کار

ورود به بازار کار و یا تر روحیه اعتماد نفس براي همه مهم
و پورخسرويتوسعه شغلی در مخاطبان خود ایجاد نماید. 

رفع ایرادات ند که نیز در تحقیق خود بیان کرد)12(سلیمانپور
سازيتوانمندتقویتو کارآفرینی درس هاي در سرفصل

هاي دانشگاههايترین اولویتمهمیکی از،کارآفرینانه
نیز با توجه ) 7(زاده و همکارانرخفباشد.میکاربردي -علمی

و ســنفهــبداــعتماکنند کهمیپیشنهاد هاي خود به یافته
فــمختلدروس طراحی قــطریاز يذیرــپسکــیرانوــت
د. کردیجاامهارت آموزاندرباید را فرینیرآکاصصوــخهــب

نتایج آنالیز واریانس نیز نشان داد که تفاوت ،عالوه بر آن
هاي مختلف داري بین نظرات پاسخگویان با رشتهآماري معنی

از جمله پژوهشهاي دیگر همین وجود ندارد. برخی یافته
آفرینی زایی و کارهاي دریافتی آنها جهت اشتغالمیزان کم وام

ید ؤمتواند، میدولتیو یا تمایل کم به اشتغال در مشاغل غیر
با توجه به قی شود.توانمندي ضعیف آنها در کارآفرینی تل

کار بخش کشاورزي از جمله آمار معضالت عدیده بازار
بههیژوتوجهکننده ارائه شده در پژوهش حاضر، نگران

يامحتوبینیزباحتیو غلـشيستادر راعملیيهارتمها
و در )6(شغليتجزیهساـسارـبصیلیـتحياـتههـشر

،د به حرفهوروبرايآموختگان دانشتوانمندسازيجهت
توان پیشنهاد کرد در این راستا میباشد.د میکّؤپیشنهادي م

زائی مورد بازبینی قرار کارآفرینی و اشتغالدرسیواحدهاي
تقویت هاي بازارمحور در این درس که به گرفته و فعالیت

فرینی و اعتماد بنفس دانشجویان براي ورود به آروحیه کار
ده شود.کند، بها داکمک میبازار کار 

تمایز دقیقی بین ، با توجه به اینکه با نتایج تحقیق حاضر
هاي موجود این دانشگاه از لحاظ دستیابی به کار احراز رشته
در )21سلیمانپور و همکاران (تحقیقاینکه به عنایتو با نشد

کاربردي ایران -هاي علمیدانشگاهآموختگاندانشمیان 
اي ی و موفقیت حرفههاي آموزشبین قابلیتنشان داد

داري وجود دارد، پیشنهاد یرتباط مثبت و معناآموختگان دانش
کاربازارنیازاساسبروتخصصی کارآفرینیهايدورهشود می

.برگزار گردددر طی دوران تحصیل دانشجویان
و نوالوســـمدـــناتومیحاضرهشوژــپنتایج 

کاربردي را در - میانشگاهی علمراکز دانزـــیرهـــبرنام
کارآفرینیهــنارگهــخلامدها و دروسهــبرناماركدــت

نماید.یاري

تشکر و قدردانی
ریزي و تدوین برنامهتمعاونبا حمایت مالیمقالهاین 

علمی کاربردي جهاد کشاورزيدانشگاه منابع درسی و علمی 
.گرددتشکر میوسیله از آنانیناهبانجام شده است. 
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Abstract
The purpose of this study was investigation of the situation and the obstacles of agricultural

graduates to the employment, that was quantitative research, which conducted by survey
method. Statistical population include all graduates (n=280) from Kerman University of Applied
Science and Technology. Required information included individual and educational data was
extracted directly from education records and filling questionnaires. Finally, 188 questionnaires
were analyzed, (return rate of 67.14%). Reliability of indexes was confirmed by Cronbach's
Alpha (0.82- 0.90). Kruskal-Wallis test reveals that there were no meaningful differences
among respondents’ view about different agricultural minor to have job, and society need to
their minors. Logistic regression results showed that the variables entered in the model,
including major, gender, age, type of diploma and acceptance quota could explain 32% of
employment variable. After factor analysis, barriers to employment from the perspective of the
respondents was categorized into individual-academic, structural-financial and traditional-
cultural obstacles. These barriers in total were explained the 56.215% of the total variance.

Keywords: Employment status, employment barriers, University of Applied Science and
Technology, graduate, Kerman
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