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 چكيده
نسـبت بـه شـغل     رهاي بهبود نگرش دانشجويان پرديس كشاورزي و منابع طبيعـي دانشـگاه تهـران    منظور بررسي و تحليل راهكا تحقيق حاضر به

جامعه آماري آن دانشجويان پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهـران بـود   . روش تحقيق توصيفي، همبستگي است. كشاورزي انجام گرديد
آوري  ابـزار جمـع  . آماري انتخاب شـدند   عنوان نمونه نفر به 218  كوكران،  اي با انتساب متناسب و آماره گيري طبقه كه با استفاده از نمونه) نفر 3143(

كرونباخ نشـان داد كـه    ضريب آلفاي. محتوايي آن با استفاده از نظر پانل متخصصان تأييد گرديد روايي كهاي محقق ساخته بود    اطالعات پرسشنامه
درصد از دانشجويان داراي نگرش مثبت نسبت به شغل كشاورزي  97  نتايج حاكي از آن بود كه . مطلوبي برخوردار است پايايياز   تحقيق  پرسشنامه

نتايج تحليل عـاملي  . در انتخاب شغل توسط آنها محسوب شد عوامل با اولويت باالترتيب از  اجتماعي به كسب درآمد و منزلت  بودند و عالقه فردي،
بهبود كيفيت آموزشي و توسعه اشتغال تيمي، راهكارهـاي تشـويقي    نشان داد كه هشت عامل تحت عناوين تحول در نظام آموزش عالي كشاورزي،

اي شـاغالن بخـش كشـاورزي، توسـعه      زا، توسـعه حرفـه   هـاي غيردولتـي اشـتغال    تقويت تشـكل  سياسي، توسعه و -هاي شغلي ترغيبي، حمايت –
عنـوان راهكارهـاي بهبـود     درصد از واريانس كل به 66كارگيري فناوري اطالعات در آموزش كشاورزي و صنعتي شدن بخش كشاورزي با تبيين  به

تحول در نظام آموزش عالي كشاورزي با بيشترين مقـدار ويـژه و واريـانس    . بت به شغل كشاورزي شناسايي و استخراج شدند نگرش دانشجويان ن
  .كل مهمترين عامل در اين زمينه بود

  
   .بهبود نگرش  نگرش، شغل كشاورزي،راهكار،  :هاي كليدي واژه

                                                 
  zainab.moazen@yahoo.comنويسنده مسوول مكاتبات، ١*

 )18 پياپي( 1391 تابستان، 2، شماره پنجمسال ج و آموزش كشاورزي،هاي تروي پژوهش  
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 )18پياپي ( 1391، تابستان 2سال پنجم، شماره ،هاي ترويج و آموزش كشاورزي مجله پژوهش

  
  مقدمه

از معضالت اساسي كشورهاي در حال توسعه 
اشتغال از نيازهاي . باشد آموختگان مي بيكاري دانش

هويت هر انسان   دهنده و از عوامل تشكيلاصلي 
درصد و در  12نرخ بيكاري در ايران حدود . است

هاي كشاورزي و منابع  آموختگان رشته بين دانش
و   احمدي(درصد است  20طبيعي بيش از 

اين در حالي است كه كشاورزي ). 1382 همكاران، 
هاي مهم و زيربنايي اقتصاد هر كشور  از بخش

باشد و رشد  اي در حال توسعه ميباالخص كشوره
هاي بارز يك اقتصاد توسعه  ن از ويژگي آ  و توسعه

). 1387 اديب و واضخي، ( گردد يافته محسوب مي
هاي  دهد اين بخش به رغم مزيت ها نشان مي بررسي

تواند  نسبي اقتصادي كه از حيث توسعه اشتغال مي
بخش . مهري قرار گرفته است مورد بي  داشته باشد،

هاي افزايشي غيرقابل  كشاورزي داراي پتانسيل
تواند  هاي اقتصادي است و مي مقايسه با ديگر بخش

زايي ايفاي نقش  عنوان بخش مهمي در اشتغال به
تر بودن ايجاد  دليل اقتصادي اين بخش به. كند

اشتغال آن نسبت به صنعت، سهولت بيشتر ادغام در 
ام توليد بازارهاي جهاني، قابليت ارتقاي كيفي نظ

كشاورزي در سطح امكانات موجود كشور، 
نگهداري جمعيت روستايي در روستاها از طريق 

هاي  توسعه اشتغال كشاورزي و كم شدن هزينه
هنگفت تأمين خدمات شهري داراي مزيت 

در . باشد زايي بيشتري نسبت به صنعت مي اشتغال
هاي خاص  دليل ويژگي مقابل بخش صنعت نيز به

پذيري كمتر،  يافتگي بيشتر، مخاطرهآن و سازمان 
كنندگان، وجود  بيني بودن رفتار مصرف پيش قابل

تعاريف مشخص از روابط كار، استفاده از 
ها در مناطق  هاي پيشرفته، تمركز فعاليت فناوري

تر و  خاص و بسياري از عوامل ديگر به جذب آسان

هاي داخلي و خارجي و امكان  تر سرمايه سريع
هاي نوين اشتغال از اين  شد فرصتگيري و ر شكل

  .بخش پيشي گرفته است
درباره وضعيت دانشجويان كشاورزي و بيكاري 

آموختگان اين رشته در پژوهشي كه توسط  دانش
) درصد 4/40(برآبادي انجام گرفته، اكثريت بيكاران 

گونه شغل  علت عدم اشتغال خود را نيافتن هيچ
بندي صورت  ويتطبق اول. اند مورد انتظار بيان كرده

گذاري، موانع مربوط  گرفته، موانع دولتي و سياست
 - به بخش كشاورزي، موانع آموزشي و اجتماعي

 هاي اول تا چهارم قرار ترتيب در اولويت فرهنگي به
هاي آماري نشان داد  همچنين تجزيه و تحليل. دارند

هاي جنس،  كه بين متغير وضعيت شغلي با متغير
تاريخ فراغت از تحصيل  دانشگاه محل تحصيل و

داري در سطح يك درصد و با  رابطه مثبت و معني
داري در سطح  رشته تحصيلي رابطه مثبت و معني

و  ذوالعلي ). 1387برآبادي، (وجود دارد  پنج درصد
گردان به سفارش سازمان همياري اشتغال 

التحصيالن جهاد دانشكاهي در مطالعه خود با  فارغ
صوصي خدمات كشاورزي در ايجاد مراكز خ«عنوان 

شغلي بالقوه و به ارايه طرح يك الگوي » روستاها
 عبارت بهتر يك ايده شغلي در عرصه كشاورزيه ب

محققين اظهار ). 1386ذوالعلي و گردان، (پرداختند 
اند در صورت اجراي اين طرح تعداد زيادي از  كرده

شوند و بر روي  بيكاران كشاورزي وارد بازار كار مي
بايد . روستايي هم تأثير قابل توجهي دارند توسعه

هايي ابتدا  توجه داشت كه براي اجراي چنين طرح
التحصيالن كشاورزي را به كار در  نگرش فارغ

مناطق روستايي سنجيد، زيرا در صورت نبودن 
التحصيالن به كار در مناطق  عالقه كافي در فارغ

روستايي، از آنجايي كه اين طرح ها در روستاها 
رو نخواهند  با موفقيت كافي روبه -شود  جرا ميا
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 ...پرديس كشاورزي و: مطالعه موردي(راهكارهاي بهبود نگرش دانشجويان نسبت به شغل كشاورزي 

 ,Moosavi(شود شد و يا حتي منجر به شكست مي

1997(.  
اورزي ها مبين آن است كه بخش كش بررسي

با نيازهاي بخش و   دليل عدم تناسب آموزش به
بازاركار غيردولتي، نارسايي فرهنگ كارآفريني، 

ها،  هاي كاربردي دانشگاه نارسايي در آموزش
برداري، سودآوري پايين  هاي بهره ارسايي نظامن

جامع توسعه   كشاورزي، فقدان برنامههاي  فعاليت
روستا،   روستايي، نابرابري تسهيالت زندگي شهر و

هاي جايگاه  رساني، نارسايي اطالع  فقدان نظام جامع
ها و  گذاري در سياستهاي غيردولتي  تشكل

اورزي به نظام تحقيقات و ترويج كش هاي نارسايي
آذر،  شمس(زايي عقب افتاده است  لحاظ اشتغال

  ؛1383مازندراني،   ؛ زاهدي1376؛ ماهر، 1373
  ). 1385معتمدي،  ؛1384نام،  بي

روي توسعه  در اين ميان يكي از مشكالت پيش
افزاري نظام كشاورزي  هاي نرم كشاورزي به زمينه

شود و يكي از مصاديق اصلي اين مشكل،  مربوط مي
ش منفي جوانان روستايي و شهري نسبت به نگر

كار كشاورزي و همزاد طبيعي آن، يعني فرهنگ 
زندگي روستايي است كه در خرده فرهنگ جوانان 

شود و نتيجه آن گسست  نوعي ضد ارزش تلقي مي
اي  هاي فني و حرفه نسبي در انتقال مهارت

كشاورزي و رويگرداني جوانان از كار كشاورزي 
نيروي كار كشاورزي كه امروزه  سالخوردگي. است

خورد از مصاديق بارز اين وضعيت  به چشم مي
است و به همين اعتبار نگرش جوانان نسبت به 
ل كشاورزي از موانع جدي توسعه در اشتغا

مازندراني،  زاهدي(آيد  كشاورزي به شمار مي
1383 .(  

التحصيالن  مطالعات براي سنجش نگرش فارغ
اين . غاز گرديده استدانشگاهي از چندي پيش آ

ريزي دقيق در رابطه با اشتغال  مطالعات براي برنامه

زيرا كه امروزه مسئله  ،اين افراد انجام شده است
از مهمترين مشكالتي است كه  اشتغال و بيكاري

مله اين مطالعات، از ج .ها با آن درگير هستند دولت
 التحصيالن كشاورزي است كه سنجش نگرش فارغ

هاي كشاورزي در  كه مكان اصلي فعاليتبه دليل اين
روستاها قرار دارد و اين افراد بايد در روستاها 

ها به كار مشغول شوند، عدم عالقه آنفعاليت كنند و 
شود و يا  ر در روستا يا مانع از فعاليت آنها ميبه كا

انگيزه كافي براي خدمت  ،در صورت اشتغال به كار
انع از ندارند و همين امر م دلسوزانه را

مانع بزرگي  رساني مطلوب به كشاورزان و خدمت
بر سر راه پيشرفت كشاورزي كشور است 

  ).1382 خلق، نيك(
هاي آموزش عالي در بخش كشاورزي  هزينه

بسيار باالست و ضروري است افرادي كه در اين 
شوند نگرش مثبتي نسبت به شغل  رشته جذب مي

ري از نگرش ارزيابي مختص. كشاورزي داشته باشند
احساس   موضوع مورد نظر است كه منجر به تمايل،

شود  و يا حالت ذهني نسبت به آن موضوع مي
)Hillso & Webster, 2006 ( كه اين احساس بر

گذارد و به فهم رفتار انسان نيز كمك  رفتار تأثير مي
پژوهشگران   كوشش). Knight, 2005(نمايد  مي

وضوع دهد كه رابطه نگرش و رفتار م نشان مي
شود و از لحاظ نظري و عملي  مهمي تلقي مي

چرا كه ممكن است  ،كاربردهاي مهمي دارد
هاي مثبت نسبت به شغل  دانشجويان داراي نگرش

كشاورزي رفتاري بسيار متفاوت با دانشجويان 
  .داراي نگرش منفي داشته باشند

 7/19نشان داد كه ) 1377(نتايج مطالعه موسوي 
درصد  3/14و  درصد اعضاي هيأت علمي

دانشجويان كشاورزي جذب بازار بخش شده و 
غالب افراد متخصص كشاورزي از مشاغل اين 

  بنابراين، .)1377موسوي، ( شوند بخش خارج مي
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آموختگان كشاورزي در  شرايط فعلي بيكاري دانش
طلبد  انديشي بسيار مي ايران به نحوي است كه چاره

  . ي استو ضرورت شناسايي داليل آن امري ضرور
عوامل   دهنده نتايج تحقيقات مختلف نشان

زايي و موفقيت در شغل  تأثيرگذار در ميزان اشتغال
آذر  در اين زمينه تحقيق شمس. كشاورزي است

حاكي از آن است كه بين محل تولد، شغل ) 1373(
اولياء، معدل، محتواي آموزشي دروس پايه و 

ها با  تخصصي، وسعت اراضي قابل كشت استان
شتغال در بخش كشاورزي ارتباط مثبت و ا

نتايج ). 1373آذر،  شمس(داري وجود دارد  معني
نيز بيانگر رابطه مثبت ) 1376(اردكاني  تحقيق اميري

دار بين پيشرفت تحصيلي و رضايت و  و معني
موفقيت شغلي دانشجويان است كه مشخص بودن 

شغلي و فعال بودن بخش كشاورزي، اميد به   آينده
را افزايش داده و در پيشرفت تحصيلي  اشتغال

اردكاني،  اميري(دانشجويان نيز تأثير متقابل دارد 
نتايج برخي از تحقيقات نيز بيانگر اهميت ). 1376

ديدگاه و نگرش دانشجويان نسبت به كشاورزي 
نتايج . جهت انتخاب شغل كشاورزي است

نشان داد كه  Maliory & Sommeryتحقيقات 
. هاي كشاورزي كاهش يافته است نام در رشته ثبت

آنها اين كاهش ثبت نام را با درك و احساس منفي 
و زندگي كشاورزي و ناآگاهي از   از حرفه
هاي شغلي در كشاورزي در بين دانشجويان  فرصت

همچنين اين تحقيق مهمترين عوامل . دانند مرتبط مي
تأثيرگذار در انتخاب شغل كشاورزي را فراهم بودن 

توانايي و قابليت استفاده   ثبات، امنيت شغلي،با  آينده
از استعداد و خالقيت نشان داد كه در اين ميان 
داشتن موقعيت اجتماعي در جامعه كمترين تأثير را 

نتايج ). Maliory & Sommery, 1986(داشت 
تحت عنوان ديدگاه  .Christinal et alتحقيق 

دانشجويان استراليايي پيرامون حرف كشاورزي، 

  لت ديدگاه منفي دانشجويان نسبت به حرفهع
هاي  فرصت  كشاورزي را ناآگاهي آنها از دامنه

نتايج اين . شغلي در بخش كشاورزي نشان دادند
تحقيق نشان داد كه دانشجويان شغل كشاورزي را 

و داراي منزلت   به صورت شغلي كم درآمد
اجتماعي پايين و نيز آينده با امنيت كم توصيف 

و عوامل مؤثر در انتخاب شغل را امنيت  اند كرده
 ,.Christinal et al(اند  شغلي و درآمد خوب دانسته

 -تحقيقات نشان داد كه موقعيت اجتماعي). 1992
و عزت نفس از عوامل تأثيرگذار بر   اقتصادي

نگرش مثبت نسبت به مشاغل كشاورزي است 
)Talbert, 1996.( يق نتايج تحقWashburn et al. 

هاي  فرصت  مالي،  ، انگيزه آن است كه ارزش بيانگر
، شهرت علمي و جنسيت از تأثيرگذارترين  شغلي

باشند  هاي كشاورزي مي موارد در انتخاب دانشكده
)Washburn et al., 2002 .(Bogu  در مطالعه خود

به اين نتيجه رسيد كه دانشجويان داراي سابقه 
كشاورزي نسبت به آناني كه سابقه كشاورزي 

دارند از ديدگاه فرهنگي خوب و بسيار خوب و از ن
ديدگاه اقتصادي ضعيف و متوسطي نسبت به 

درصد  30مشاغل كشاورزي برخوردار بودند و فقط 
 ,Bogue(دانستند  آنان كشاورزي را پر منفعت مي

نشان  Onuekwusi & Ijeomaنتايج تحقيق ). 2002
درصد از دانشجويان داراي نگرش مثبت  70داد كه 

سبت به شغل كشاورزي بودند كه كمبود حمايت ن
كمبود آموزشگران و   از كشاورزي و مشاغل وابسته،

كمبود زمين و ابزار از عوامل   ، مشاوران كشاورزي
تأثيرگذار بر نگرش دانشجويان نسبت به مشاغل 

  ). Onuekwusi & Ijeoma, 2008(كشاورزي بود 
بندي كلي از تحقيقات صورت  در يك جمع

هاي شغلي  ، عدم آشنايي نسبت به فرصتگرفته
امنيت شغلي و درآمد  عدم وجود   بخش كشاورزي،

، كمبود  هاي الزم از اين بخش مناسب، عدم حمايت
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آموزشگران و مشاوران كشاورزي و در نهايت عدم 
وجود منزلت اجتماعي مناسب از عوامل منفي و 
موانع گرايش و نگرش مثبت دانشجويان نسبت به 

با   در اين رابطه،. كشاورزي است  هحرفانتخاب 
هاي قابل توجه اين بخش،  توجه به پتانسيل

پيرگرايي به وجود آمده در نيروي انساني آن، 
هاي گزاف آموزش عالي كشاورزي و هزينه  هزينه

با توجه به اهميت و  از دست رفته، هاي فرصت
بت به كار كشاورزي تأثيرگذاري نگرش جوانان نس

آن يعني فرهنگ زندگي روستايي ي و همزاد طبيع
در انتخاب شغل كشاورزي و بروز رفتار مناسب در 

كه بر آن شدند با توجه به ايناين زمينه، نويسندگان 
پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران از 

هاي مهم آموزش متخصصان مورد نياز بخش  قطب
دليل عدم وجود تحقيقي در  بهكشاورزي است و نيز 

دانشجويان آن   بررسي نگرش به  ،آماري  جامعه اين
  . نسبت به شغل كشاورزي بپردازند

  
  اهداف تحقيق

هدف كلي تحقيق حاضر بررسي و تحليل  
رهاي بهبود نگرش دانشجويان پرديس  راهكا

نسبت به  كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران
باشد كه در اين راستا اهداف  شغل كشاورزي مي

هاي  توصيف ويژگي: ر دنبال گرديداختصاصي زي
اي دانشجويان؛ تعيين نگرش  فردي و حرفه

؛ و شناسايي  دانشجويان نسبت به شغل كشاورزي
عوامل مؤثر بر بهبود نگرش دانشجويان نسبت به 

  . شغل كشاورزي
  
  پژوهش  روش

تحقيق حاضر از نظر هدف كاربردي، از نظر 
 ، همبستگي و ازماهيت جزء تحقيقات پيمايشي

  جامعه. باشد كنترل متغيرها ميداني مي  لحاظ درجه

نفر از دانشجويان پرديس  3143آماري تحقيق 
 218شگاه تهران بود كه طبيعي دان كشاورزي و منابع

كوكران  نوان نمونه با استفاده از آمارهع نفر از آنها به
اي با انتساب متناسب  گيري طبقه و روش نمونه
آوري  براي جمع ابزار تحقيق. انتخاب شدند

 ساخته و دو بخشي اي محقق  پرسشنامهاطالعات 
منظور بررسي نگرش شغلي دانشجويان و نيز  به

راهكارهاي بهبود نگرش نسبت به شغل كشاورزي 
ي با استفاده از نظر جمعبود كه روايي محتوايي آن 

  اقتصاد و توسعه  از اعضاي هيأت علمي دانشكده
و پايايي آن با  دكشاورزي دانشگاه تهران تأيي

استفاده از فرمول آلفاي كرونباخ به تفكيك 
دست آمد و  هب 88/0و  97/0  هاي پرسشنامه بخش

ييد و در اختيار أ، ابزار پژوهش تبه اين ترتيب
تحقيق بين  هاي پرسشنامه. پاسخگويان قرار داده شد

طبيعي   هاي كشاورزي و منابع دانشجويان تمام رشته
 5/11(ديد كه بيشترين فراواني توزيع گر) رشته 16(

دامي و   علوم  مربوط به دانشجويان رشته) درصد
مربوط به دانشجويان ) درصد 1/4(كمترين فراواني

هاي آبخيزداري و اقتصاد كشاورزي بوده  رشته
  . است
  
  نتايج

  اي دانشجويان هاي فردي و حرفه ويژگي
آنان  درصد 9/45درصد پاسخگويان زن و  1/54
از لحاظ محل . ندسال بود 22نگين سني ميا مرد با

درصد از پاسخگويان  7/86تولد و محل سكونت 
 4/6درصد متولد روستا و فقط  29متولد شهر و 

درصد از  5/60. درصد در روستا ساكن بودند
درصد در  28  پاسخگويان در مقطع كارشناسي،

درصد در مقطع  5/11ارشد و  مقطع كارشناسي
درصد از  18/29. بودنددكتري مشغول به تحصيل 

وقت   دانشجويان با بيشترين فراواني به تدريس پاره
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و نيز  درصد با كمترين فراواني كارمند 33/8و 
درصد از  9شغل  و صرفاً داراي شغل آزاد بودند

  . پدران دانشجويان كشاورزي بوده است
  

  نگرش شغلي
منظور سنجش نگرش دانشجويان نسبت به  به

گويه در غالب طيف ليكرت  24از  شغل كشاورزي
ي با جهت مثبت مقدار يها براي گويه. استفاده گرديد

هاي با جهت  و براي گويه) كامالً موافقم(  5عددي 

اختصاص ) كامالً مخالفم( 1منفي مقدار عددي 
، 11، 6، 5، 3، 2(هاي منفي  همچنين در گويه. يافت

) 30و 29 ،28، 25، 24، 21، 20، 18، 17، 15 ،14
 1براي كامالً مخالفم و مقدار عددي 5عددي مقدار 

براي . هاي كامالً موافقم در نظر گرفته شد براي گويه
ها از ضريب تغييرات  بندي مناسب گويه اولويت

   .استفاده شد

  
  توزيع فراواني نگرش دانشجويان نسبت به شغل كشاورزي -1جدول 

  ددرص  فراواني  ميزان نگرش دانشجويان نسبت به شغل كشاورزي
  0  0  )27كمتر از (منفي 

  2/3  7  )1/27–54(نظر  بي
  8/96  211  )54بيشتر از (مثبت 

  100  218  جمع كل

  
درصد از  8/96  ،1طبق جدول شماره 

داراي ) نفر 211(دانشجويان با بيشترين فراواني 
 2/3نگرش مثبت نسبت به شغل كشاورزي و 

نسبت به ) نظر بي(درصد افراد داراي نگرش خنثي 
اين در حالي است كه هيچ . ل كشاورزي بودندشغ

يك از دانشجويان نگرش منفي نسبت به شغل  
   .كشاورزي نداشتند

هاي  بندي گويه ، اولويت2جدول شماره 
دهنده نگرش شغلي دانشجويان را نشان  تشكيل

شود كه  با توجه به جدول مشخص مي. دهد مي
 هاي ارتباط شغل كشاورزي با طبيعت، شادابي گويه

هاي اول تا  ترتيب در اولويت آور بودن آن به و نشاط
در اين بين امنيت شغلي پايين، . اند سوم قرار گرفته

كم ارزشي و كم بودن فرصت اشتغال براي مشاغل 
  .هاي آخر قرار گرفتند ترتيب در جايگاه كشاورزي به

  
  عوامل مؤثر در انتخاب شغل

حاكي از آن است كه بر  3نتايج جدول شماره 
فردي   تغييرات محاسبه شده، عالقه ساس ضريبا

اول، كسب درآمد اولويت دوم و منزلت  اولويت 
اجتماعي اولويت سوم را به لحاظ اهميت در 

  .باشند انتخاب شغل از ديدگاه دانشجويان دارا مي
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  نگرش شغلي دانشجويان نسبت به شغل كشاورزي هاي  بندي گويه اولويت -2جدول

  
  

ــرش    ــود نگ ــاي بهب ــاملي راهكاره ــل ع    تحلي
  دانشجويان نسبت به شغل كشاورزي 

راهكارهاي بهبود  و تعدد با توجه به تنوع
و  نگرش دانشجويان نسبت به شغل كشاورزي

از راهكارها، از  مناسب و تحليل بندي طبقهمنظور  به

منظور تشخيص مناسب  بهتحليل عاملي استفاده و 
 K.M.O ها از آزمون بارتلت و شاخص بودن داده

محاسبات آماري اوليه نشان داد كه . بهره گرفته شد
  .نجام تحليل عاملي وجود داردشرايط الزم جهت ا

  
  
  

  اولويت  تغييرات ضريب  معيار انحراف  ميانگين  ان نسبت به شغل كشاورزينگرش دانشجوي
  1  231/0  953/0  10/4  دليل ارتباط انسان با طبيعت دوست دارم شغل كشاورزي را به

  2  263/0  975/0  69/3  شود  كشاورزي باعث شادابي و سالمت مي شغل
  3  267/0  02/1  80/3  آور است تا نشاطكار در محيط روس

  4  272/0  982/0  62/3  برم با روستاييان و كشاورزان لذت مي از معاشرت
  5  284/0  07/1  70/3  شود  شغل كشاورزي باعث كاهش سالمتي مي

  6  314/0  19/1  72/3  تواند باعث افزايش روحيه كارآفريني شود مي شغل كشاورزي
  7  319/0  13/1  59/3  ستها  پيشرفت انسان در ساير جنبه گير و مانع كشاورزي كاري وقت

  8  331/0  14/1  40/3  تنوع شغلي در بخش كشاورزي باالست
  9  336/0  22/1  59/3  كار كشاورزي مستلزم داشتن لباس نامرتب و ظاهري ناخوشايند است

  10  341/0  20/1  47/3  چون بيشتر با كار عملي سر و كار دارد ،شغل كشاورزي را دوست دارم
  11  344/0  12/1  21/3  ج از توان افراد شهري استانجام اكثر كارهاي كشاورزي خار

  12  354/0  16/1  05/3  هاي كشاورزي سازگاري ندارد خصوصيات بدني من با انجام فعاليت
  13  359/0  18/1  43/3  شغل كشاورزي با روحيات شخصي من سازگاري ندارد

  14  361/0  07/1  95/2  روند دليل تغييرات آب و هوايي از بين مي اكثر محصوالت كشاورزي به
  15  366/0  15/1  12/3  انجام كار عملي در كشاورزي مشكل است

  16  371/0  19/1  19/3  كند كشاورزي  نيازهاي اقتصادي يك خانوار را به  طور كامل تامين مي
  17  375/0  17/1  08/3  انجام اكثر كارهاي كشاورزي خارج از توان زنان و دختران است

  18      391/0  15/1  88/2  هاي اجتماعي وجود دارد تري براي فعاليتدر شغل كشاورزي وقت آزاد كم
  19  394/0  07/1  68/2 در كار كشاورزي وقت آزاد كمتري براي استراحت در طول روز وجود دارد

  20  397/0  20/1  02/3  شغل كشاورزي آينده خوبي ندارد
  21  462/0  986/0  13/2  مقدور نيستخواهد كه تامين آن براي همه  شغل كشاورزي سرمايه اوليه زيادي مي
  22  473/0  967/0  03/2  امنيت شغل كشاورزي در ايران كم است
  23  48/1  04/1  04/2  ل نيستجامعه براي شغل كشاورزي ارزش قاي

  24  50/0  01/3  03/2  فرصت اشتغال براي مشاغل كشاورزي در ادارات دولتي كم است
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 بندي عوامل مؤثر در انتخاب شغل از ديدگاه دانشجويان توزيع فراواني و اولويت -3جدول 
  رتبه تغييرات ضريب  معيار انحراف  *ميانگين عوامل موثر در انتخاب شغل

  1  161/0  726/0  49/4  عالقه فردي
  2  165/0  727/0  41/4  كسب درآمد

  3  183/0  786/0  33/4  منزلت اجتماعي مناسب
  4  187/0  807/0  42/4  ارتباط با تخصص

  5  209/0  854/0  26/4  استفاده از مدرك تحصيلي
  6  211/0  869/0  28/4  پيشرفت در رشته تحصيلي

  كم خيلي=1     كم =2متوسط    =3    زياد =4زياد     خيلي=5    :س ليكرتمقيا*                                                           
  

  داري آزمون بارتلت و سطح معني ،K.M.Oمقدار  -4 جدول
K.M.O  داري سطح معني  بارتلت  

954/0  338/7544  000/0  

  
  ي درصد واريانس و درصد واريانس تجمع  هاي استخراج شده همراه با مقدار ويژه، عامل -5جدول 

  درصد واريانس تجمعي  درصد واريانس تبيين شده  مقدار ويژه  ها عامل
  95/13  95/13  58/5  اول
  31/25  36/11  54/4 دوم
  41/34  10/9  64/3 سوم
  91/42  49/8  39/3 چهارم
  32/50  41/7  96/2 پنجم
  4/56  07/6  42/2 ششم
  84/61  44/5  17/2 هفتم
  83/65  99/3  59/1 هشتم

  
س مقدار ويژه متغيرها در مجموع بر اسا

، هشت عامل استخراج گرديد كه )1بزرگتر از (
. باشند درصد از واريانس كل مي 83/65  كننده تبيين

ترين راهكار بهبود  دست آمده مهم بر اساس نتايج به
نگرش دانشجويان نسبت به شغل كشاورزي تحول 

درصد  95/13در نظام آموزش عالي با مقدار ويژه 
پس از بررسي متغيرهاي . بوداز واريانس كل 

مربوطه، راهكارهاي شناسايي شده بدين ترتيب 
تحول در نظام آموزش عالي : نامگذاري گرديد

كشاورزي، بهبود كيفيت آموزشي و توسعه اشتغال 

ترغيبي، راهكارهاي  - تيمي، راهكارهاي تشويقي
سياسي، راهكارهاي توسعه و  -حمايت شغلي
زا، راهكارهاي  غالهاي غيردولتي اشت تقويت تشكل
اي شاغالن بخش كشاورزي،  توسعه حرفه

كارگيري فناوري اطالعات در  راهكارهاي توسعه به
كارگيري  آموزش كشاورزي، راهكارهاي توسعه به

فناوري اطالعات در آموزش كشاورزي، و 
شماره جدول  .راهكارهاي صنعتي شدن كشاورزي

ش دهنده راهكارهاي بهبود نگر متغيرهاي تشكيل 6
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دانشجويان نسبت به شغل كشاورزي را به همراه بار 
  . دهد ها نشان مي عاملي آن

اساس بار عاملي مرتب  متغيرهاي هر راهكار، بر
به مفهوم  عامل اول استخراج شده با توجه. اند شده

آن تحول در نظام آموزش   دهنده متغيرهاي تشكيل
عامل دوم استخراج   .عالي كشاورزي نام گرفته است

هاي راهكار اي از متغيرهاي مرتبط با ه مجموعهشد
اشتغال تيمي را   بهبود كيفيت آموزشي و توسعه

عوامل تشويقي   كننده عامل سوم بيان  .دهد نشان مي
اساس متغيرهاي  ، عامل چهارم بر و ترغيبي است
آن معرف راهكارهاي حمايت شغلي   تشكيل دهنده
امل پنجم ع  دهنده متغيرهاي تشكيل  .و سياسي بود

استخراج شده در يك بيان كلي معرف توسعه و 
زا بود و عامل  هاي غيردولتي اشتغال تقويت تشكل

آن   دهنده رهاي تشكيلاساس ماهيت متغي ششم بر
اي شاغالن بخش  حرفه  راهكارهاي توسعه

مل ماهيت متغيرهاي عوا .كشاورزي نام گرفته است
ارهاي راهك كننده هفتم و هشتم استخراج شده بيان

كارگيري فناوري اطالعات در آموزش  هب  توسعه
كشاورزي و نيز راهكارهاي صنعتي شدن بخش 

  .كشاورزي نام گرفته است
  

  ها ميانگين  مقايسه
استيودنت نشان داد كه بين  نتايج آزمون تي

داري در سطح  دانشجويان دختر و پسر تفاوت معني
درصد از نظر نگرش نسبت به شغل كشاورزي  5

  .دارد و در مردان بيشتر از زنان است وجود
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  دهنده راهكارهاي بهبود نگرش دانشجويان نسبت به شغل كشاورزي عاملي متغيرهاي تشكيل بار -6جدول 
  بارعاملي  )ها گويه(متغيرها   )راهكار(نام عامل 

راهكارهاي تحول در نظام 
  آموزش عالي

  807/0  روشن نمودن اهداف بخش كشاورزي براي دانشجويان
  785/0  هاي كارشناسان با بخش اجرا همسوسازي تخصص

  736/0  ارايه اطالعات شفاف و دقيق از وضعيت كشاورزي به جامعه
  715/0  هاي موجود مرتبط نمودن محتواي نظام آموزش كشاورزي با نياز

  659/0  به روز كردن محتواي آموزشي
  579/0  ارتباط منطقي و منسجم محتواي دروس در طول دوره

راهكارهاي بهبود كيفيت 
  آموزشي و توسعه اشتغال تيمي

  734/0  المللي هاي كشاورزي با توجه به معيارهاي بين بهبود استاندارد و فعاليت
  709/0  افزايش تعادل و ارتباط با متخصصان داخلي و خارجي

  684/0  هاي گروهي در كشاورزي تشويق دانشجويان به انجام كارها و فعاليت
  683/0  بهبود كيفيت و محتواي دروس
  593/0  هاي كاري موجود  آشناسازي دانشجويان با زمينه

  564/0  هاي اشتغال در بخش كشاورزي توسعه زمينه

  ترغيبي –راهكارهاي تشويقي 

  804/0  معرفي كارآفرينان بخش كشاورزي
  798/0  هاي شاخص بخش كشاورزي معرفي چهره

  711/0  كشاورزي هاي بخش معرفي پتانسيل
  533/0  هاي كشاورزي افزارهاي جذاب از فعاليت تهيه نرم

 –راهكارهاي حمايت شغلي 
  سياسي

  739/0  حمايت دولت از توليدكنندگان
  722/0  بهبود امنيت شغلي در بخش كشاورزي

  699/0  گذاري از بخش كشاورزي حمايت محافل سياسي و قانون

رهاي توسعه و تقويت راهكا
  زا دولتي اشتغالهاي غير تشكل

  682/0  آموختگان هاي غيردولتي و خصوصي براي اشتغال دانش تقويت تشكل
  667/0  ...)ريزي، حقوقي و  هاي سياسي، برنامه حمايت(آموختگان بخش كشاورزي  رفع موانع اشتغال دانش

  526/0  دولتي هاي غير آموختگان در قالب تشكل افزايش حمايت مالي دولت جهت جذب دانش

اي  راهكارهاي توسعه حرفه
  شاغالن بخش كشاورزي

هاي عملي و ضمن خدمت  اي كارشناسان كشاورزي از طريق آموزش افزايش توان و صالحيت حرفه
  شاغالن

717/0  

  551/0  آموختگان و شاغالن بخش كشاورزي  اصالح نگرش اجتماعي نسبت به جايگاه دانش
  541/0  اي آنها هاي حرفه طريق بهبود توانمندي شاورزي ازافزايش اعتماد به نفس كارشناسان ك

كارگيري  راهكارهاي توسعه به
فناوري اطالعات در آموزش 

  كشاورزي

  806/0  ...)سازي و  شبيه(هاي فناوري اطالعات  هاي علمي كشاورزي با استفاده از سيستم آموزشارايه 
  639/0  ورزيگيري كامپيوتر و اينترنت در مديريت مزارع كشاكار به

  534/0  استفاده از فناوري اطالعات در بخش كشاورزي  نحوه  انشجويان كشاورزي در زمينهآشناسازي د

راهكارهاي صنعتي شدن 
  كشاورزي

  704/0  برقراري ارتباط موثر و دو سويه بين بخش كشاورزي و صنعت 
كشاورزي و صنعت  اي شدن فرآيندهاي توليدي بخش اعتباري دولت در زنجيره –حمايت مالي

  ...)ها و  گسترش كشت و صنعت(
656/0  
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  اي ميزان نگرش دانشجويان نسبت به شغل كشاورزي  مقايسه ميانگين رتبه -7جدول 
 .t Sig  معيار انحراف  ميانگين  سطح  بندي متغير گروه

  جنسيت
    04/16  85/69  )1(مرد 

939/2  
  
  90/16  98/61  )2(زن   004/0

  
  اساس متغيرهاي تحقيق اي ميزان نگرش دانشجويان نسبت به شغل كشاورزي بر ميانگين رتبه مقايسه -8جدول 

  .F Sig ميانگين  ها گروه  بندي متغير گروه
  ها با آزمون دانكن مقايسه زوجي گروه

  3و  2  3و  1  2و  1

  محل سكونت
  31/64  )1( تهران

487/5  005/0  

  

* 

  

  

* 

  

  

* 

  
  64/65  )2(شهرستان 
  72/72  )3(  روستا

  مقطع تحصيلي
  70/60  )1(كارشناسي 

374/7  001/0  

  

* 

  

-  
  

  22/72  )2(ارشد   -
  89/66  )3(دكتري 

     
آزمون تحليل واريانس يك طرفه نيز بيانگر آن 
است كه بين نگرش دانشجويان نسبت به شغل 

شهرستان و   تهران،(و محل سكونت كشاورزي 
داري وجود  درصد تفاوت معني 5سطح در  )روستا
داري  اساس آزمون دانكن نيز تفاوت معني بر .دارد

بين دانشجويان تهراني، شهرستاني و روستايي 
بين دانشجويان كارشناسي با . وجود داشت

ارشد، از لحاظ نگرش نسبت به شغل  كارشناسي
داري  كشاورزي در سطح يك درصد تفاوت معني

  .مشاهده شد
 

  گيري  جهبحث و نتي
درصد از  97دست آمده  بر اساس نتايج به

دانشجويان داراي نگرش مثبت نسبت به شغل 
بنابراين در مجموع دانشجويان اين . كشاورزي بودند

هاي مشاغل  آماري نسبت به ويژگي  جامعه
از ديدگاه . كشاورزي نگرش مناسبي دارند

كسب درآمد و داشتن   فردي،  دانشجويان عالقه
ماعي از عوامل با اولويت باال در انتخاب منزلت اجت

اردكاني  يك شغل بود كه با تحقيقات اميري
  Maliory & Sommery (1986); ؛)1376(

Christinal et al. )1992 (نتايج . مطابقت داشت
دست آمده از تحليل عاملي حاكي از آن است كه  به

راهكارهاي بهبود نگرش   كننده هشت عامل تبيين
باشد كه  سبت به شغل كشاورزي ميدانشجويان ن

تحول و بهبود نظام آموزش عالي كشاورزي داراي 
  هاي مقايسه نتايج آزمون. بيشترين اهميت است

ها نشان داد كه بين نگرش دانشجويان  ميانگين
دختر و پسر نسبت به شغل كشاورزي و نيز بين 
نگرش دانشجويان نسبت به شغل كشاورزي بر 

درصد تفاوت  5طح اساس محل سكونت در س
نتايج آزمون دانكن نشان داد . داري وجود دارد معني

داري بين دانشجويان تهراني،  كه تفاوت معني
شهرستاني و روستايي وجود دارد كه با نتايج 

) 2002( Bogue و) 1373(آذر  تحقيقات شمس
همچنين بين دانشجويان . مطابقت داشته است

داري از  معنيارشد، تفاوت  كارشناسي با كارشناسي
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لحاظ نگرش نسبت به شغل كشاورزي در سطح 
  .يك درصد مشاهده شد

توان نتيجه گرفت كه  بندي كلي مي در يك جمع
داليل عدم گرايش و بيكاري دانشجويان به مشاغل 

هاي خاص اين شغل نبوده و يا  ويژگي ،كشاورزي
بخشي  ، بلكه عوامل برونباشد تأثير آن كمتر مي
آموزش عالي كشاورزي به دن نظام مانند نامناسب بو

 تناسب با نيازهاي بازار  ، به روز بودن، لحاظ محتوي
هاي  ها و زمينه كار و عدم آشنايي نسبت به فرصت
ها و  گذاري شغلي و عدم وجود سياست

زا از عوامل  هاي بلندمدت اشتغال ريزي برنامه
بنابراين، با توجه به نتايج . باشند تأثيرگذار مي

  :شود ميپيشنهاد 
  با توجه به نقش و كاركرد آموزش در كسب

رفتارهاي مورد نياز انتخاب و انجام شغل الزم 
هاي  هاي راهبردي و سياست ريزي است برنامه

چگونگي آموزش در بخش   مشخصي در زمينه
تعامل نظام آموزش عالي   كشاورزي و نحوه

ريزي آموزشي  برنامه  كشاورزي و بازار كار در زمينه
 . ي مناسب صورت گيردو درس

 شناساندن   هاي مناسبي در زمينه گذاري سياست
اهميت اين بخش در ايجاد امنيت و اقتدار ملي و 
سالمت جامعه و نيز ارتقاء منزلت اجتماعي 
متخصصان اين بخش در جامعه صورت گيرد تا 

  وسيله گرايش بيشتري در زمينه بدين 
خش هاي مادي و معنوي در اين ب گذاري سرمايه

آمد را  زايي و كسب در هاي اشتغال فراهم و زمينه
 . موجب گردد

  با توجه به اينكه نگرش اكثر دانشجويان نسبت به
هاي  بايست زمينه شغل كشاورزي مثبت است، مي

ها و  گذاري الزم براي اشتغال آنها با انجام سياست
هاي جامع فراهم گردد تا بدين وسيله  ي ريز برنامه
وري  شي صورت گرفته به بهرههاي آموز هزينه

دهد كه بخش كشاورزي  مطالعات نشان مي. برسد
تواند تا زمان حل قطعي بحران اشتغال، قسمت  مي

هاي اشتغال مورد نياز جوامع در  مهمي از فرصت
الزم است توجه   بنابراين،. حال توسعه را تأمين كند

بيشتري به كشاورزي و اهميت آن در اقتصاد ملي و 
ايط اشتغال درون و برون بخشي توسط ايجاد شر

 .مسئوالن صورت گيرد

  
  سپاسگزاري 

داند كه از  پژوهشگر تحقيق بر خود واجب مي
هاي معنوي و مادي  دانشگاه تهران به خاطر حمايت

طبيعي كه   و از دانشجويان پرديس كشاورزي و منابع
پاسخ دادند، كمال  هاي تحقيق صبورانه به سئوال
  .ا نمايدتشكر و قدرداني ر
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