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 دهیچک

 شیدر افزا یاساس ینقشها آن تیتقوو  در بازار کار آموختگان دانش ازیمورد ن یها یتوانمند ییشناسا
مقطع  النیالتحصفارغ یشغل ی. هدف پژوهش حاضر سنجش توانمنددارد یشغل یهافرصتبه  یدسترس

 انیدانشجونفر از  101را  قیتحق نیا یآمار ة. نموناست بهبود آن یراهکارها و یکشاورز یکارشناس
پرسشنامه بود  قی. ابزار تحقددادن لیتشک 91سال  دردانشگاه زنجان  یکشاورز ةدانشکدارشد  یکارشناس
 ییایسنجش پا یو برا شد دییأت یو کارشناسان جهاد کشاورز یدانشگاه انمتخصص قیآن از طر ییکه روا

 انیپاسخگو یشغل یتوانمند ةنمر نیانگینشان داد م جینتا. شداستفاده ( 87/0-94/0) کرونباخ یآن از آلفا
 یراهکارها ،یعامل لی. با استفاده از تحلستهاآن فیضع یشغل یتوانمند گرکه نشان است 20 از 04/7

ارتباط  شیافزا ،یدولت یهاتیحما شیدر هفت عامل، افزا یکشاورز آموختگان دانش یشغل یسازتوانمند
 -یفن یآموزش یاهدوره یبرگزار ،یآموزش وةیشدر  یساختار راتییتغ جادیبخش آموزش با اجرا، ا نیب

دانشجو و  رشیپذ وةیشدر  رییتغ ،یآموزش یدر محتوا یساختار راتییتغ جادیا ل،یتحص زماندر  یاحرفه
 یمربوط به راهکارها راتییدرصد از کل تغ 64خالصه شدند که درمجموع  یدرس یهابرنامهاصالح 
 کنند. یم نییرا تب انیپاسخگو یشغل یتوانمند

 

 .راهکار ،یکشاورزآموختگان  دانش ،یشغل یتوانمنداشتغال،  :یدیکل یهاواژه

 

 مقدمه

 یکشورها شرفتیاز پ یتوجه انیشاقرن گذشته بخش مین در
کارآزموده و  یانسان یرویمرهون تحول در ن افتهیتوسعه

ها ثروت ملت یاصل ةیپا یمنابع انسان ،رونیااز  .متخصص بود
ها و دانش که نتواند مهارت یدهند. کشور یم لیرا تشک

به نحو  یها در اقتصاد ملمردمش را توسعه دهد و از آن
را توسعه  گرید زیچچیه تواندینم کند، یبرداربهره یثرؤم

 ةبه توسع دنی(. از آنجاکه رسJafariyeSamimi, 2002بخشد )
 یهاهیاز سرما یمندمستلزم بهره ییو عمران روستا یکشاورز

 لیو تبد دیتول یهانهیماهر و متخصص در زم یانسان
و  یجیترو ینهادها یزیریپ است، یمحصوالت کشاورز

 یبناهاریز زیمنظور تدارک و تجهبه زین یاریخود یها تشکل
 ردیگیم صورت -همزمان با آن-توسعه ندیمربوط به فرا

(Shahbazi & Alibeygi, 2006.) 

 ةنتیجاهداف نیازمند توجه ویژه به  نیبه ا دستیابی
است و همین مسئله  آموختگان دانشآموزش دانشگاهی یعنی 

که در  کند یمطرح م را ها آنموضوع توانمندسازی شغلی 
جهان اهمیت بسیاری  ةپیشرفتهای اخیر در کشورهای سال
کلیدی برای آموزش عالی آن  یو درحقیقت اولویت است هیافت

 آید.  حساب میبه رهاکشو
: کرد تقسیم گروه چهار به توان می را توانمندسازی ادبیات

 شخصی، احساس شامل که فردمحور توانمندسازی ادبیات
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. است شناختی متغیرهای سایر و خودتعیینی شخصی، قدرت
 بررسی را توانمندسازی موفق موارد که مدارنتیجهمطالعات 

 تحقق قابلیت چگونگی که محورعمل ادبیات. کند یم
 درگیرکردن، سازمانی، سطوح کاهش طریق از را توانمندسازی

 تحقیقات. دهد یم توضیح مداخله و سازیتیم تعهد، ایجاد
 قدرت، و کنترل یها شرطپیش کشف با که محورویژگی
 پذیریریسك و صداقت پاسخگویی، ظرفیت، و اعتماد

 (.Golipoor et al., 2008) شود می مشخص
ارائه شد. از  یتوانمندساز یبرا یمختلف یهامدل و الگوها

 .Robbins et alیبه الگوی توانمندساز توانیم الگوها نیا ةجمل

 منسجم چارچوبی ةارائ ،هاآن نظر. براساس کرد اشاره (2002) 
 موضوعی، متغیرهای نقش کردنروشن برای یکپارچه و

 .است مهم توانمندسازی فرایند در رفتاری و شناختی محیطی،
 کاری محیط عناصر و سازمانی بافت بین روابط فرایند، این در

  .است مؤثر
( مدل جامعی برای توانمندسازی منابع 2001مك نمارد )

انسانی ارائه داد. این مدل شامل سه فرایند استراتژیك، تجزیه و 
 تحلیل منابع انسانی و توانمندسازی منابع انسانی است که در این

 (Melham, 2004).   شود فرایند، هفت روش یا گام دنبال می
 ارتباط ،Melhamالگوی توانمندسازی  طبقچهار عامل 

 در که دارند افراد توانمندسازی بر بسزایی ریتأث و مستقیم
 نةیدر زم بتواند تا شود ژهیو توجه آن به دبای رقابتی محیط

 این براساس. باشد پاسخگو باال کیفیت با و سریع تغییرات
 مهارت، و دانش: از عبارتند توانمندسازی بر ثرؤم عوامل الگو

 (.Talebiyan & Vafayi, 2009) زهیانگ ،ارتباطات اعتماد،
 ،یتوانمندساز نةیزم در شدهاشاره یهابا توجه به مدل 

ترکیبی متعادل  یعنیمفهوم توانمندسازی  دشو یمشخص م
همچنین دانش  های متنوع وبین خصوصیت فردی، مهارت

 توانمندسازی ،طور کلی(. بهKnight & yorke, 2002تخصصی )
های دانشجویان  یعنی افزایش توانایی یکشاورز یهادر دانشکده

مورد نظر  ةها به بهترین نحو بتوانند به حرفکه آنای گونهبه
توان گفت  می ،بنابراین ؛خویش برسند و در آن موفق باشند

اشتغال  یراستا توانمندسازی یعنی کمك به ایجاد توانایی در
 Torabiاولیه، حفظ شغل و درصورت نیاز یافتن شغلی دیگر )

Mehrabi, 2006 .) 
های کشاورزی دولتی و غیر دولتی در  ، دانشکدهنیهمچن

آموختگان  گسترش فراوانی یافتند و بیکاری دانش اخیرهای  سال
 Barabadi etکی از معضالت اجتماعی تبدیل شد )کشاورزی به ی

al., 2009)، رانیکار ا یرویچهارم نكیبه  كیکه نزدیطوربه 

 8/21جوانان را  یکاریب رانیمرکز آمار ا .ستندین کاربه  مشغول
در  یکاریمتوسط ب زانیمبرابر  دو باًیاعالم کرد که تقر درصد

 زانیم گرفت، انجام 1385که در سال  یریاست و در آمارگ رانیا
کارشناسان و  ینگران نیترساله که مهم 29-15 جوانان یکاریب

 & Herendiاعالم شد ) درصد 1/19اشتغال است  انیمتول

Mohsenkhani, 2007کار ماهر از  یروین یتقاضا برا شی(. افزا
آموزش و کسب  یعنی ؛معاصر است کار زاربا یهامشخصه

ارتقا  یافراد برا یعمده در دسترس یابزار ،ازیمورد ن یها مهارت
کار  یرویاز نظر ن رانیکه در اقتصاد ایطوربه ،کار است در بازار

 یمشکالت یفیبلکه به لحاظ ک ست،ین یمشکل یبه لحاظ کم
مورد  یهایتوانمند کارانیاز ب درصد 90حدود  یعنی ؛وجود دارد

 یروی(. نAle-aboyeh & Shamsazar, 2008) ندارند را ازین
جامعه محسوب  كی یاصل ةیمتخصص و ماهر سرما یانسان

کار گرفته جامعه به كی یاقتصاد ةو توسع تیفعال یو برا شود یم
 النیالتحصفارغ یکاری(. بShariatzadeh et al., 2006شود )یم

د و در وشیمجامعه  درجوانان  نیا یگدانشگاه موجب سرخورد
 دارد یدر دانشگاه در پرا  لیتحص ةادام ةزیآن کاهش انگ یپ
(Ale-aboyeh & Shamsazar, 2008با توجه به .)  آنچه گفته

و آموزش  آموختگان دانش ازیمورد ن یهایتوانمند ییشناسا شد،
 ،یشغل یهابه فرصت یدسترس شیدر افزا ینقش اساسها آن

 ,Shahbazi & Alibeygiفقر دارد ) کاهشو  یوردرآمد و بهره

و  انمتخصصعنوان بهها آن یهاتخصصاز  نهیبه ة(. استفاد2006
 دیتول زانیم شیدر افزا یادیز یاثربخش یکارشناسان کشاورز
(. در Barabadi et al., 2009) دارددنبال به یمحصوالت کشاورز

 نهیزم نیدر ا گرفته انجام اتاز مطالع یبرخ یهاافتهیبه  ادامه،
در  Mir kamali & Bageriye-KHalili (2005)شود. یماشاره 
آموختگان دانش یشغل یتوانمند یابیارز»عنوان  با یا مطالعه
 ،یارتباط یهامهارت ،یکار گروه ،«یاحرفه –یفن یهارشته

توان  ،حل مسئله ییتوانا ت،یخالق ،یریپذتیتعهد و مسئول
 یهاو مهارت یارباب رجوع، دانش تخصص ئلمسابه  ییپاسخگو

مد نظر  یسنجش توانمند یهاریعنوان متغبهرا  یو عمل یفن
 با یامطالعهدر  Sajedi & Omidvari (2006)دهند. یقرار م
مشارکت و  «کارکنان یبر توانمندسازثر ؤمعوامل  یبررس»عنوان 
 یهاو مهارت یارتباط یهامهارت ،یگروه رکا دادن انجام

ودن ب نییکند و پا یم انیب یتوانمند یراهکارها ءرا جز یتخصص
موانع  ءاعتماد به نفس را جز نداشتنو  یتخصص یهامهارت
در  Herendi & Mohsenkhani (2007). کنند یم انیب یتوانمند
ها نشان دادند آن چالشعنوان اشتغال جوانان و  با یامطالعه

 یهابرنامهکار، ضعف  و بازار یآموزش یهاهسسؤم نیتعامل ب
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 رشیپذ یهاتیظرف نداشتن انطباق ،یاز خوداشتغال تیحما
کار و  بازار ازیمورد ن یهاتخصصبا  یمختلف دانشگاه یهارشته

بودن نقش کشور و کمرنگ درکار  نبودن بازار ،افتهی سازمان
بازار از  نیدر ا لیمحل تحص یها مؤسسهو  یابیکار یها مؤسسه
 یشود و برا یمموانع گذار موفق جوانان محسوب  نیترمهمجمله 

 یخوداشتغال یهاوام یاعطا مانند یرفع موانع مذکور به موارد
بازار کار در  یرساناطالع ستمی، بهبود سآسان طیبه جوانان با شرا

 یوادر محت یساختار راتییتغ جادیهر دو بعد عرضه و تقاضا، ا
منطبق با  یکاربرد یهاآموزش ةو توسع یآموزش عال ستمیس
در  Tahmasebi et al. (2010)بازار کار اشاره کردند.  یازهاین

در  انیحدود دوسوم از دانشجو یستگینشان دادند شا یپژوهش
 Lin. داشتند کامل یستگیشاها آنسوم كیو  استحد متوسط 

 یهادر دانشگاه یشغل یتوانمند»عنوان  با یامطالعهدر  (2006)
کند در نظام آموزش عالی کشاورزی میبیان  «نیچ یخصوص

های عملی و مهارتهای کارآموزی، برنامهی بر ا ژهیوکید أت دیبا
های تخصصی وجود داشته باشد تا دانشجویان توان رقابت مهارت

باشند. کار رقابتی را داشته  برای کسب مشاغل مختلف در بازار
ها و حمایت دیباها دانشگاه منظورنیابهکند میوی پیشنهاد 

های بازار کار را از طریق برقراری روابط مستمر و منظم همکاری
عنوان با  Movahedi et al. (2010)که  یقیدر تحق. کنندحفظ 

های رشتهآموختگان دانش اشتغالراهکارهای بهبود وضعیت »
 نشان دادند،همدان انجام  ینایس یبوعلدر دانشگاه « کشاورزی
های آموزشی با نیازهای شغلی و برنامهپنج عامل انطباق  داده شد

کاربردی، ارتباط دانشگاه با مراکز کاری و  حذف دروس غیر
شغلی جدید در  یهافرصتکارفرمایان بخش کشاورزی، ایجاد 

رسانی رسمی و اطالعی نظام مختلف کشاورزی، برقرار یهازمینه
کشاورزی، حمایت از ایجاد آموختگان دانشقوی برای 

های مرتبط با کشاورزی و شغلی جدید در بخشهای  فرصت
های عملی و مورد نیاز بازار کار، دارای باالترین مهارتبر کید أت

 یبررس»عنوان  با یامطالعهدر  Kathleen (2001)اولویت بودند. 
 یهامهارت «یشغل یتوانمند یراستادر  ازیمورد ن یهامهارت
 و تیخالق ،یفرد تیریحل مسائل، مد ،یکار گروه ،یارتباط

کرد.  انیب یشغل یرا جزء عوامل توانمند یتخصص یهامهارت
Shahbazi & Alibeygi (2006)  واکاوی »با هدف  یامطالعهدر

آموختگان کشاورزی برای ورود به بازار کار دانشهای تگیشایس
مورد نیاز های شایستگیترین مهمنشان دادند « در کشاورزی

ترتیب اهمیت و ضرورت بهآموختگان دانشگاهی کشاورزی دانش
، اخالق لهئمستخصصی، حل  ،یارتباط یها یشایستگ :عبارتند از

منظور پرورش به عمومیدر کشاورزی، اخالقی، اداری و  یاحرفه

آموختگان کشاورزی، بازنگری دانشضروری برای  یها یشایستگ
های کشاورزی و تأکید بر رشتهدرسی  ةبرناممشارکتی در 

ها و یادگیری تجربی در بین دانشجویان همراه با تحول در روش
 فنون رایج تدریس.

 رانیکار ا یرویچهارم نكیبه  كینزد نکهیتوجه به ا با
 یکاریب ،(Herendi & Mohsenkhani, 2007) ندارند شغل
 منجرجوانان در جامعه  نیا یگسرخورد به آموختگان دانش

در  را لیتحص ةادام زةیانگآن کاهش  جةیدرنتد و وشیم
(. Ale-aboyeh & Shamsazar, 2008)دارد  دنبالبهدانشگاه 

 یتوانمند زانیپژوهش حاضر با هدف سنجش م ،لیدلنیا به
بهبود  یراهکارها یو بررس یکشاورز آموختگان دانش یشغل
 .شد یطراحآن 

 

 ها روشو  مواد

 قیتحق یآمار جامعةاست.  یشیمایپ -یفیمقاله از نوع توص نیا
 در زنجان دانشگاه یکشاورز ارشد یکارشناس انیدانشجورا 

. حجم نمونه با ندنفر بود 201که  دادند لیتشک 1391 سال
انتخاب  یبرا(. n= 101آمد ) دستبهکوکران  فرمولاستفاده از 

استفاده شد.  یتصادف یاطبقه یریگنمونهاز روش  هانمونه
 و یدانشگاه انمتخصصاز  یپانل قیپرسشنامه از طر ییروا

 یآن از آلفا ییایسنجش پا یو برا شد دییأت یکشاورز جهاد
 یکارهاراه بخش یبراکه مقدار آن  شدکرونباخ استفاده 

 87/0 یشغل یبخش سنجش توانمند و 94/0 یشغل یتوانمند
. از قابل قبول پرسشنامه بود ییایپا نشانگر و دست آمدهب

 آوری اطالعات استفاده شد. جمععنوان ابزار بهپرسشنامه 
سنجش  نةیزمدر  پرسش شانزده ةرندیدربرگ هپرسشنام

 پرسش 33و  یانهیچندگز یهاپرسش صورتبه یشغل یتوانمند
 شیافزا یبرا انیشده توسط پاسخگودرک یراهکارها درمورد
یلیخ: 1) یازبندیامت یچندقسمت یهافیطاز  یشغل یتوانمند

 یصلا ریمتغ .بود( ادیزیلیخ: 5 ،ادیز: 4 ،متوسط: 3 ،کم: 2 ،کم
الگوی چهار عاملی  اساسبر یشغل یتوانمند یعنی قیتحق

( زهی)دانش، ارتباطات، اعتماد، انگ Melhamتوانمندسازی 
 یانهیچندگز ینیعپرسش  شانزده منظورنیا به. شدسنجش 

 0 ازیو پاسخ غلط امت 1 ازیامت حی. به هر پاسخ صحشد یطراح
 مجموع از فرد هر یشغل یتوانمند کل نمرةاختصاص داده شد. 

سهولت  یشد. برا محاسبهپرسش باال  شانزده یاه هنمر یجبر
با استفاده از  کل نمرة ،یشغل یتوانمند یها نمره ریتفس در

 ت،یجنس مانند یفرد یهایژگیو. دشمحاسبه  ستیبتناسب از 
 مختلف یهااسیبا مق زین یکشاورز ةسابق سکونت، محل سن،
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ها بعد از دهداآمدند.  دستهب یاسم و ینسبت ،یافاصله
. شدند لیو تحل هیشد و تجز SPSSافزار وارد نرم یآور جمع
شده در پژوهش حاضر در کارگرفته هب یها و فنون آمارروش

و انحراف  نیانگیم ،یشامل درصد، درصد تجمع یفیبخش توص
 است. یعامل لیشامل تحل یلیو در بخش تحل است اریمع

 

 و بحث جینتا

 انیپاسخگو یشناختتیجمع یهایژگیو

درصد( از  7/33) نفر 34آمده، دستهاطالعات ب براساس
 نیانگیم و نددرصد( زن بود 3/66نفر ) 67مرد و  انیپاسخگو

 27ها کمتر از درصد آن 8/76سال و سن  26 انیدانشجو یسن
 انیپاسخگو ازدرصد(  9/88)نفر  88سال بود. محل سکونت 

 قةسابسال  5کمتر از  انیدرصد پاسخگو 85از  شیشهر بود. ب
و  38/17 انیپاسخگو پلمیمعدل د نیانگیداشتند. م یکشاورز

 بود. 19/16ها آن سانسیل ةدور

 

 یکشاورز آموختگان دانش یشغل یتوانمند سنجش

 انیپاسخگو یشغل یتوانمند ةنمر نیانگینشان داد م جینتا
 یشغل یتوانمند ةنمر براساس انیپاسخگو. است 20از  04/7

. دوش یمآورده  1آن در جدول  جیشدند که نتا یبند  گروه
 3/72نفر ) 73 ی، مشخص شد توانمند1 جدولبراساس 

 لئمسا ةنیدر زم یکشاورز النیالتحصدرصد( از فارغ
 (10 از ترنیی)پا تر از حد قابل قبولنییو پا فیضع یکشاورز

 كی فقطدرصد( در سطح متوسط و  7/26نفر ) 27 و بود
 .درصد در سطح خوب قرار داشتند

 
 (=n 101) انیپاسخگو یشغل یتوانمند سنجش .1 جدول

 یتجمع یفراوان یفراوان درصد نمره

 3/72 3/72 (0-9) ترنییپاو  فیضع
 0/99 7/26 (10 -15) متوسط

 0/100 0/1 (15 از تر)بزرگ خوب
                  ترنییپاو  فیضعنما:            ترنییپاو  فیضع :انهیم

 

 یهاشیدر گرا آموختگان دانش یشغل یتوانمند سةیمقا

 یکشاورز مختلف

 یهاشیگرابا  آموختگان دانش یشغل یتوانمند ةسیمقا یبرا
آزمون نشان داد  جینتااستفاده شد.  Fاز آزمون  یکشاورز مختلف

و اصالح  عتزرا ،یپزشکاهی)گ یمختلف کشاورز یهارشته نیب
علوم  ،یشناس خاک ،یو آموزش کشاورز جیترو ،ینباتات، باغبان

درصد تفاوت  01/0ها در سطح آن یشغل ی( با توانمندیدام
 وجود ندارد. یدار آماریمعن

 
 (=n 101) یکشاورز مختلف یهاشیدر گرا انیپاسخگو یشغل یتوانمند ةسیمقا .2 جدول

 داریمعنی سطح آزادی درجة گروهیدرون واریانس گروهی بین واریانس F معیار انحراف میانگین تحصیلی رشتة

      33/3 61/8 پزشکی گیاه

 49/3 02/8 یاتاتو اصالح ن زراعت
     

 68/3 70/7 باغبانی
     

 08/0 94 24/12 77/24 *02/2 81/2 86/5 کشاورزی آموزش و ترویج

 21/4 27/7 شناسی خاک
     

 52/3 71/5 دامی علوم
     

      59/3 21/7 کل
 

 آموختگان دانش یشغل یتوانمند یراهکارها یبندتیاولو

 یکشاورز

 نیدر ب یشغل یتوانمندساز یراهکارها یبند تیاولو یبرا
مختلف استفاده شد که  ةیگو 32از  یکشاورز آموختگان دانش

ها در هیاز گو كیهر ةشدکسب یارتبه نیانگیبراساس م جینتا
 نییو تع یبندتیاولو یبرا ،نی. همچندوش یمارائه  3جدول 

 و راتییتغ بیضر به ها، هیگو نیاز ا كیهر یبرتر زانیم
جدول  یها طورکه داده. همانشدها توجه آن یارتبه نیانگیم

 یبر توانمند ثرؤعامل م 32 نیاز ب ،دهد یوضوح نشان مبه 3
 یریادگی یجابه یتجرب یریادگی یهاهیگو بیترتبه ،یشغل
بازار کار  یازهایمنطبق با ن یکاربرد یهاآموزش ةتوسع ،یتئور

 و تعادل و تناسب بین تعداد دانشجو با نیازهای بازار کار
 انیتوافق نظر دانشجو نشانگرکه  داشتندتا سه را  كی یها رتبه
حمایت  یهاهی. گواست یشغل یتوانمند یراهکارها نیا ةدربار

برگزاری سمینارها و  آموختگان،دانش هایانجمن و هااز تشکل
 یبرگزار ها و مراکز کشاورزی ودانشگاهبین  مشترک یها هجلس
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 انیدانشجو یبا روستاها برا ییبا موضوع آشنا ییهاآموزش
 نشانگرآخر قرار گرفتند که  تیدر سه اولو بیترتبه یکشاورز

 یشغل یعوامل در توانمند نیا تیکمتربودن اهم

 ةنیدر زم انیپاسخگو دگاهید تیاست. وضع آموختگان دانش
ها آن دگاهید یبندتیو اولو یشغل یتوانمند یراهکارها

 د.یآ یم 3در جدول  راتییتغ بیبراساس ضر

 
یکشاورز آموختگان دانش یشغل یتوانمند یراهکارها یبندتیاولو .3 جدول

 راهکارها میانگین معیار انحراف تغییرات ضریب اولویت

 تئوری یادگیری جای به تجربی یادگیری 69/4 66/0 14/0 1

 کار بازار نیازهای با منطبق کاربردی های آموزش ةتوسع 55/4 66/0 14/0 2

 کار بازار نیازهای با دانشجو تعداد بین تناسب و تعادل 57/4 75/0 16/0 3

 کار بازار و آموزشی مراکز بین اطالعات مستمر تبادل 50/4 72/0 16/0 4

 آموختگان دانش مشارکتی و تحقیقاتی های فعالیت از حمایت 45/4 71/0 16/0 5

 تحصیل زمان در کاربردی و مکمل آموزشی های دوره افزایش 35/4 71/0 16/0 6

 آموختگان دانش خوداشتغالی و کارآفرینی های فعالیت از حمایت 50/4 77/0 17/0 7

 کاری مراکز همکاری با هادانشگاه در ایحرفه هایآموزش مراکز تأسیس 32/4 73/0 17/0 8

 شغلی نیازهای با آموزشی های برنامه انطباق 50/4 81/0 18/0 9

 تحصیل ضمن شغلی هایمهارت کسب برای دانشجویی موقت کارهای 41/4 80/0 18/0 10

 کارورزی و کارآموزی هایدوره و عملی هایمهارت بر تأکید 38/4 79/0 18/0 11

 مداری دانش آموزش جای به مداری مهارت آموزش 49/4 86/0 19/0 12

 کشاورزی بخش کارفرمایان و کاری مراکز با دانشگاه ارتباط 45/4 83/0 19/0 13

 عالی آموزش سیستم محتوای در ساختاری تغییرات ایجاد 30/4 81/0 19/0 14

 دانشجویی زمان در عملی کار تمرین برای دانشجویان از اعتباری و مالی های حمایت 43/4 86/0 20/0 15

 کاری مراکز و هادانشگاه بین مشترک مراکز تأسیس 41/4 89/0 20/0 16

 کشاورزی آموختگاندانش تولیدمحور های تعاونی ایجاد از حمایت 37/4 87/0 20/0 17

 اشتغال و کار برحسب یادگیری و درسی های برنامه انطباق 36/4 86/0 20/0 18

 ایشان تحصیلی رشتة به مربوط مشاغل با دانشجویان آشنایی 34/4 87/0 20/0 19

 ها تشکل و ها تعاونی از دولت حمایت 33/4 85/0 20/0 20

 درسی های برنامه اصالح 27/4 84/0 20/0 21

 کارآفرینی و خالقیت مانند برنامه فوق های آموزش ارائة 22/4 82/0 20/0 22

 آموزشی های مؤسسه طرف از روستاها از علمی بازدیدهای تدارک 21/4 84/0 20/0 23

 آسان شرایط با جوانان به خوداشتغالی های وام اعطای 34/4 93/0 21/0 24

 کاربردی غیر دروس حذف 32/4 92/0 21/0 25
 دانشجو ارزشیابی و تدریس های روش اصالح 23/4 91/0 21/0 26
 آموختگان دانش به...( و آب زمین،) امکانات دادن 35/4 97/0 22/0 27
 استادان آموزش شیوة و تدریس توانایی 21/4 94/0 22/0 28
 دروس سرفصل تدوین در اجرایی های سازمان نظرهای از استفاده 17/4 92/0 22/0 29
 آموختگان دانش های انجمن و ها تشکل از حمایت 16/4 96/0 23/0 30
 کشاورزی مراکز و ها دانشگاه بین مشترک های جلسه و سمینارها برگزاری 09/4 95/0 23/0 31
 کشاورزی دانشجویان برای روستاها با آشنایی موضوع با هایی آموزش برگزاری 08/4 92/0 23/0 32

 ادیزیلی: خ5 ،کم یلی: خ1: فیط

 

 آموختگان دانش یشغل یتوانمند یراهکارها یعامل لیتحل

عنوان روش به یاکتشاف یعامل لیاز تحل زیبخش ن نیا در

 لیو تحل یبنددسته یوابسته براهمو روش  رهیچندمتغ لیتحل

استفاده  آموختگان دانش یشغل یدتوانمن یراهکارها یآمار
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 بیاز ضر یعامل لیبودن روش تحلمناسب صیتشخ یشد. برا
KMO  که مقدار  دشو آزمون بارتلت استفادهKMO ،83/0  و

مناسب ،نیبنابرا ؛دست آمدبه 1137/2150بارتلت  ةمقدار آمار

. در شد دییأاطالعات مربوطه ت لیتحل یروش برا نیبودن ا
و  انسیدرصد وار ژه،یوشده با مقدار   عوامل استخراج ،4جدول 

 د.وش یمها ارائه آن یتجمع انسیدرصد وار

 
 انسیوار یو درصد تجمع انسیدرصد وار ژه،یمقدار و شده همراه بااستخراجعوامل . 4 جدول

 انسیوار یتجمع درصد انسیوار درصد ژهیو مقدار هاعامل

 915/15 915/15 570/5 یدولت یهاتیحما

 195/29 279/13 648/4 اجرا با آموزش بخش نیب ارتباط

 586/38 392/9 287/3 یآموزش وةیشدر  یساختار راتییتغ

 884/45 298/7 554/2 لیتحص زماندر  یاحرفه -یفن یآموزش یهادوره یبرگزار

 168/53 283/7 549/2 یآموزش یمحتوا در یساختار راتییتغ

 693/58 526/5 934/1 دانشجو رشیپذ ةویش در رییتغ

 174/64 481/5 918/1 یدرس یها هبرنام اصالح

مربوط  ژهیمقدار و نیشتری، ب4اطالعات جدول  براساس
 نییکل را تب انسیدرصد از وار 915/15به عامل اول است که 

 174/64گانه درمجموع حدود عوامل نه ب،یترتنیا هکرد. ب
 انسیکردند و وار نییکل را تب انسیوار راتییدرصد از تغ

پژوهش  دراست که  ییرهایمانده مربوط به عوامل و متغیباق
متعلق به  یرهایمتغ صیتشخ یحاضر مطالعه نشدند. برا

ها، چرخش بهتر آن یریرپذیتفس زیها و ناز عامل كیهر
آن در جدول  جیکه نتا گرفتانجام  ماکسیبه روش وار یعامل

 د.وش یمارائه  5

 

 هاشنهادیو پ یریگ جهینت

 استجامعه  كی یاصل یةمتخصص و ماهر سرما یانسان یروین
کار گرفته  جامعه به یاقتصاد ةو توسع تیفعال یبرا که
 ازیمورد ن یها یتوانمند ییشناسا رو، . از اینشود یم

 شیدر افزا یها نقش اساس و آموزش آن النیالتحص فارغ
 کاهشو  یور درآمد و بهره ،یشغل یها به فرصت یدسترس

عنوان  ها به آن یها از تخصص نهیبه ةفقر دارد و استفاد
در  یادیز یاثربخش یو کارشناسان کشاورز نامتخصص

 جینتادارد. دنبال  به یمحصوالت کشاورز دیتول زانیم شیافزا
از نظر  انیدانشجو تیآن بود که وضعبیانگر  یبررس نیا

 یها    افتهیبا  جینتا نیاست. ا فیضع اریبس یشغل یتوانمند
Tahmasebi et al. (2010) ،Shahbazi & Alibeygi (2006) 

راستا  كیدر  Mir kamali & Bageriye KHalili (2005)و 
 انیدانشجو یتوانمند زانیم ةسی. با توجه به مقایستن

وجود ها  آن نیب یدار یمختلف که تفاوت معن یها رشته
 ةدر هم ید مشکل ضعف توانمندشو یمشخص م نداشت،

 ادیبه تعداد زتوجه وجود دارد. با  یکشاورز یها رشته
در  یمحدود بخش دولت اریبس تیو ظرف النیالتحص فارغ

و  یدر بخش خصوص یدها با اغلب آن ریها، ناگز استخدام آن
 تیوضع نیشوند که با ا کار مشغول به یکشاورز یعمل

مشکل  اریها بس شده، امکان اشتغال آن کسب یشغل یتوانمند
 نیشود عناو یم هیتوصباال با توجه به مورد بنابراین،  ؛است
در  یابیآموزش و ارزش یها ها و روش سرفصل ،دروس ،ها رشته

 یبا محورقراردادن آموزش توانمند -یکشاورز یآموزش عال
 لیتحل جی. با توجه به نتاشوند یجد یاصالح و بازنگر -یشغل
 یشغل یراهکار توانمند نیتر مشخص شد مهم یعامل
در  یدولت یها تیحما شیافزا یکشاورز النیالتحص فارغ

جای  خوداشتغالی و اشتغال در بخش تولید بهراستای تقویت 
دولت  تیماح شیافزا انگریب جهینت نیاست. ااستخدام دولتی 

آموختگان،  های کارآفرینی و خوداشتغالی دانش از فعالیت
آموختگان، حمایت از  های تحقیقاتی و مشارکتی دانش فعالیت

و  یآموختگان کشاورز محور دانشدیهای تول ایجاد تعاونی
 جیآموختگان است. نتا امکانات )زمین، آب و...( به دانشدادن 

 Herendi & Mohsenkhani یها افتهیبخش از پژوهش،  نیا
 کند. راهکار یم دأییرا ت Movahedi et al. (2010)و  (2007)
بخش آموزش با اجراست که  نیارتباط ب شیافزا گر،یمهم د

 و بازار یمراکز آموزش نیدر تبادل مستمر اطالعات ب ة آنشیر

بخش  ارفرمایانکار، ارتباط دانشگاه با مراکز کاری و ک 
از روستاها از طرف  یعلم یدهایکشاورزی و تدارک بازد

 یهاافتهی جیبخش با نتا نیاست. ا یآموزش یها مؤسسه
Herendi & Mohsenkhani (2007)، Movahedi et al. 

 بیرتتبه زین گریمطابقت دارد. عوامل د Lin  (2006)و (2010)
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 وةیدر ش یساختار راتییتغ جادیعبارت بودند از ا تیاهم
 زماندر  یاحرفه -یفن یآموزش یهادوره یبرگزار ،یآموزش
 رییتغ ،یآموزش یدر محتوا یساختار راتییتغ جادیا ل،یتحص
 نیکه ا ،یدرس یهادانشجو و اصالح برنامه رشیپذ وةیدر ش

 و Lin (2006)، Movahedi et al. (2010) یهاافتهیبا  جینتا

Shahbazi & Alibeygi (2006)  راستا بودند. در  كیدر
 یتوانمندساز یهانهیراهکارها، زم نیصورت استفاده از ا

 ةرهگذر توسع نید و از اوش یمفراهم  النیالتحص فارغ یشغل
 .ابدییتحقق م یکاریو کاهش ب یکشاورز

 

 یکشاورز آموختگان دانش یشغل یتوانمند یاهکارهار ةنیشده در زممشخصات عوامل استخراج .5 جدول

 عامل متغیرها عاملی بار

 آموختگان دانش خوداشتغالی و کارآفرینی های فعالیت از حمایت 788/0

 دولتی های حمایت

 آموختگان دانش مشارکتی و تحقیقاتی های فعالیت از حمایت 762/0

 کشاورزی آموختگاندانش تولیدمحور های تعاونی ایجاد از حمایت 677/0

 آموختگان دانش به ...(و آب زمین،) امکانات دادن 660/0

 آموختگاندانش هایانجمن و ها تشکل از حمایت 656/0

 دانشجویی زمان در عملی کار تمرین برای دانشجویان از اعتباری و مالی هایحمایت 578/0

 آسان شرایط با جوانان به خوداشتغالی های  وام عطای 574/0

 سخنران عنوان به دانشگاه به کشاورزی کارآفرین و موفق افراد از دعوت 532/0

 ها  تشکل و ها تعاونی از دولت حمایت 452/0

 کار بازار و آموزشی مراکز بین اطالعات مستمر تبادل 832/0

 آموزش بخش بین ارتباط
 اجرا با

 کشاورزی بخش کارفرمایان و کاری مراکز با دانشگاه ارتباط 776/0

 کاری مراکز و ها دانشگاه بین مشترک مراکز تأسیس 714/0
 کاری مراکز همکاری با ها دانشگاه در ای حرفه های آموزش مراکز تأسیس 593/0

 آموزشی های مؤسسه طرف از روستاها از علمی بازدیدهای تدارک 499/0

 مداری دانش آموزش جایبه مداریمهارت آموزش 779/0
 شیوة در ساختاری تغییرات

 آموزشی
 اشتغال و کار برحسب یادگیری و درسی های برنامه انطباق 740/0

 استادان آموزش شیوة و تدریس توانایی 700/0

 کارآفرینی و خالقیت مانند برنامه فوق های آموزش ارائة 741/0

 آموزشی های دوره برگزاری
 زمان در ای حرفه -فنی

 تحصیل

 کشاورزی دانشجویان برای روستاها با آشنایی موضوع با هاییآموزش برگزاری 545/0

 کارورزی و کارآموزی هایدوره و عملی هایمهارت بر کیدأت 524/0

 تحصیل زمان در کاربردی و مکمل آموزشی های  دوره افزایش 481/0

 تحصیل ضمن شغلی هایمهارت کسب برای دانشجویی موقت کارهای 432/0

 ها آن تحصیلی ةرشت به مربوط مشاغل با دانشجویان آشنایی 701/0

 در ساختاری تغییرات
 آموزشی محتوای

 عالی آموزش سیستم محتوای در ساختاری تغییرات ایجاد 686/0

 کشاورزی مراکز و ها  دانشگاه بین مشترک های جلسه و سمینارها برگزاری 596/0

 کاربردی غیر دروس حذف 485/0

 پذیرش شیوة در تغییر کار بازار نیازهای با دانشجو تعداد بین تناسب و تعادل 717/0
 کار بازار نیازهای با منطبق کاربردی های آموزش ةتوسع 424/0 دانشجو

 تئوری یادگیری جای به یتجرب یادگیری 818/0

 شغلی نیازهای با آموزشی های برنامه انطباق 689/0 درسی های برنامه اصالح

 درسی های برنامه اصالح 551/0
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