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  مقدمه 
مـا  ه اگر براي رسيدن به اهداف توسعه بخواهيم چند محور را انتخاب كنـيم تـا جامعـ   

، هاي توسعه شـود ها و سياستبرخوردار از نتايج برنامه، كشوره بتواند در روند توسع
ها براي نيـل  ترين راهكارترين و اصولياشتغال مولد و مفيد يكي از مفيده تحقيقاً مقول
ترين نياز نسل جـوان  باشد؛ زيرا اشتغال به عنوان اساسييافته مي توسعهه به يك جامع

بخش شخصيت انسـاني  فردي و هويت، هاي اجتماعيتواند منشأ بسياري از ارزشمي
ع تغييرات سـري ، تحوالت جمعيتي، رشد سريع جهاني شدن، از طرف ديگر. وي باشد

-هاي اقتصـادي هاي دنيا را با چالشكشور، در دنياي كار و توسعه اقتصاد دانش محور
هـا نـه تنهـا در    ترين چـالش يكي از مهم، بيكاري. اجتماعي فراواني مواجه كرده است

. هاي صنعتي و توسعه يافته استبلكه در بسياري از كشور، هاي در حال توسعهكشور
اي بـراي  عامـل تعيـين كننـده   ، ماهر و آموزش ديـده دانش و مهارت و نيروي انساني 

). 1384، ؛ جاللـي 1387، زادگان ؛ يوسف1387، بستاكي( باشدمواجهه با اين چالش مي
 1365التحصيالن آموزش عالي به تبع نرخ بيكاري كل جامعه تا سال نرخ بيكاري فارغ

درصـد   9/5بـه   1345درصد در سال  1/4است؛ به طوري كه از در حال افزايش بوده 
 1375تـا   1365هاي التحصيالن بين سالنرخ بيكاري فارغ. رسيده است 1365در سال 

رسـيده   1375درصد در سـال   9/3درصد به  9/5به طوري كه از ، در حال كاهش بوده
آموختگـان  تعداد دانـش . درصد رسيده است 17/15به  1378است و اين نرخ در سال 

هاي فزاينده به شدت رو به توسعه بوده ذشته با نرخگه هاي كشاورزي در دو دهرشته
هزار نفـر در سـال    67به  1355هزار نفر در سال  11است؛ به طوري كه شمار آنان از 

درصد به  4نفر يعني  2500تنها ، آموختگان كشاورزياز كل دانش. رسيده است 1375
ي در طـول  و بخـش كشـاورز  ) 1377، محسـنين ( هاي كشاورزي اشتغال دارندفعاليت

ه آموختـ نفـر دانـش   139تنها توانسـته اسـت بـه طـور سـاالنه بـراي        1365 -75ه ده
هـزار نفـر بـا     8كشاورزي فرصت شغلي به وجود آورد؛ حال آن كـه سـاالنه بـيش از    

ه چنانچـه رونـد كنـوني عرضـ    . شوندكار مي ها وارد بازارمدرك كشاورزي از دانشگاه
يابد و ساختار بخـش كشـاورزي نيـز تغييـر مهمـي      آموختگان در آينده نيز ادامه دانش
). 1383، ؛ همتي1377، محسنين( اشتغال حادتر خواهد شدمسئله بيكاري و سوء، نكند

نـرخ بيكـاري در بـين    ، 1385بر اساس آمار سـال  ، حادتر از آن زماني است كه بدانيم
ر نـرخ  درصد گزارش شده كه اين رقم دو براب 28، هزار دانش آموخته كشاورزي 147

ــوده ــين كــل  هــاي  بيكــاري ســاير ت ــرخ بيكــاري در ب ــاالترين ن ــين ب بيكــار و همچن
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افزايش نـرخ بيكـاري و   ). 1388، زرافشاني و همكاران( استه آموختگان دانشگا دانش
پايـدار روسـتايي و كشـاورزي    ه آن با توسـع ه هاي اشتغال جوانان و رابطكاهش زمينه

هاي در حال توسعه و جوامـع  توجه كشورافزون مورد موضوعي است كه به طور روز
ه كه عوامل پيچيده و متعـددي بـر روي توسـع   با وجود آن. المللي قرار گرفته استبين

واضح است كه آموزش كشـاورزي نقـش   اما ، گذارندپايدار و اشتغال جوانان تأثير مي
ل و اشـتغا ، روستاييه توسع، مهمي را در بهبود امنيت غذايي و تحقق كشاورزي پايدار

ــان دارد از ). 1999، 2؛ كســاكي2004، و همكــاران 1؛ ساندســتول1383، همتــي( جوان
-تـوان ايـن نتيجـه   تجزيه و تحليل اغلب مطالعات درباره اشتغال بخش كشاورزي مـي 

همچنين اشتغال . استگيري را كرد كه اوالً كشش توليدي اشتغال در اين بخش پائين 
، از اين دو بخش كمتر اسـت ، صنعت در بخش كشاورزي به دليل گسترش خدمات و

اين موضوع . ثانياً سهم اشتغال بخش كشاورزي در سطح ملي داراي روند نزولي است
هاي بازار كـار بسـياري   با تغيير ساختاري در عرصه كالن اقتصاد و دگرگوني در مؤلفه

با توجه به مطالب فـوق و ايـن   ). 1386، باصري و جهانگرد( از كشورها مطابقت دارد
، التحصيالن بخش كشاورزي وضعيت آن چنان مناسبي از لحاظ اشتغال ندارنده فارغك

ايــن مقالــه بــه برخــي از مطالعــات ميــداني در رابطــه بــا وضــعيت اشــتغال ه در ادامــ
  . التحصيالن كشاورزي خواهيم پرداخت فارغ

  
  پيشينه 

آموزشـي   هـاي در مورد وضعيت اشتغال و نيـاز ) 1384( اي كه توسط زمانيدر مطالعه
عـالوه  ، هاي كشاورزي در استان فارس انجام گرفته اسـت آموختگان دختر رشتهدانش

هـاي مـرتبط بـا    فعاليـت  هـاي كشـاورزي در  التحصيالن دختر رشتهكم فارغه بر تجرب
هـا و  نداشتن مجوز استخدام براي جذب نيروي اضـافي از سـوي دسـتگاه   ، كشاورزي

احتياج  عدم، نظر اداراتحصيلي با مشاغل موردهاي تعدم تناسب رشته، ادارات دولتي
عـدم  ، التحصـيل دانشـگاه آزاد بـودن   فـارغ ، به نيروي زن و ترجيح دادن نيـروي مـرد  

از ... اشـتغالي و آموختگان دختر كشاورزي در اقدام به خـود هاي مالي از دانشحمايت
در دستيابي بـه  التحصيالن دختر كشاورزي ترين داليل وجود بيكاري در ميان فارغمهم

نيـز  ) 1387( زادگان يوسف. اشتغالي عنوان شده استخصوصي و خود، مشاغل دولتي
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هاي كشـاورزي و منـابع   التحصيالن زن رشتهپيرامون وضعيت و علل عدم اشتغال فارغ
نتايج حاصـل از ايـن   . را انجام داده استه تحقيق مشاب، طبيعي واحد علوم و تحقيقات

درصـد از افـراد شـاغل در بخـش دولتـي مـرتبط بـا         5/24دهـد كـه   تحقيق نشان مي
درصـد   6اشتغالي در بخش مرتبط با كشاورزي و درصد به صورت خود 6، كشاورزي

 نامجويـان . نـد كناشتغالي در بخش غير مرتبط با كشاورزي فعاليت مـي به صورت خود
ي التحصيالن كشـاورز در خصوص وضعيت اشتغال فارغه نيز در تحقيق مشاب) 1384(

هايي كه با كسب شغل و نوع آن ترين فاكتوردانشگاه شيراز نشان داده است كه از مهم
شـركت در  ، وضعيت اشـتغال در زمـان تحصـيل   ، توان به جنسيتدر ارتباط است مي

باورز بـراون و  . ها اشاره كردالتحصيلي و نوع اين دورههاي آموزشي پس از فارغدوره
التحصـيالن در انگلسـتان چنـين بيـان     شتغال فارغدر مورد وضعيت ا) 2004( 1هاروي
كمبـود وجـود   ، گذاري كارفرمايان در آموزش نيروي كـار اند كه در زمينه سرمايهكرده

آموختگـان فـرا   هايي كـه دانـش  مهارت، دهد كه از طرف ديگردارد و شواهد نشان مي
در ) 1993( 2بكـوم . فاصـله دارد ، باشـد اند با آن چه كه مورد نياز كارفرمايان ميگرفته

اخيـراً بـيش از   ، تحقيق خود به اين نتيجه رسيده است كه به منظور مقابله بـا بيكـاري  
هاي آزمايشي نيمي از مشاغل كشاورزي و صنعتي در يك يا بيش از يك نوع از برنامه
هـاي كـارورزي   براي دانشجويان دانشكده كشاورزي مانند استخدام در تابستان و دوره

وي همچنين تجربياتي را كه براي موفقيـت كارمنـدان در   . كنندركت ميمشا، تابستاني
ـ : اند را به اين شرح بيان كرده استمحل كار سودمند تعيين شده زمينـه  ، كـاري ه تجرب

هـاي  باشـگاه ، كردن بـا مـردم   كار، برنامه كارورزي يا كار گروهي، قبلي كار در مزرعه
آموختگـان  بر روي وضعيت اشتغال دانـش ) 2008( 3اي كه آمانتايج مطالعه. دانشجويي

آموختگـان  درصـد از دانـش   56دهـد كـه   مي نشان، دانشگاه بوتسوانا انجام داده است
اي هسـتند و  هاي كارآموزي حرفـه درصد در حال گذراندن دوره 16، انداستخدام شده

ج نتـاي . آموختگان در دوره مورد مطالعه هنوز استخدام نشده بودنددرصد از دانش 5/3
، آموختگان در بخش دولتيدرصد از دانش 8/73دهد كه اين مطالعه همچنين نشان مي

اشتغالي به كـار مشـغول   درصد به صورت خود 4/0درصد در بخش خصوصي و  8/6
التحصـيالن كشـاورزي نيـز    هاي اشـتغال فـارغ  مشكالت و محدوديت، مسائل. اندشده

، )1382( زمـاني و الري ، نـوان مثـال  به ع. توسط محققان مورد مطالعه قرا گرفته است
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ترتيب در مـوارد زيـر خالصـه    التحصيالن كشاورزي را بهترين موانع اشتغال فارغمهم
  : اندكرده
 . باشد هاي شغلي موجود در جامعه ميگان بيشتر از فرصتآموختهتعداد دانش .1
  . آوردالتحصيالن به عمل نمياز فارغ هاي جديدولت حمايت .2
 و كافي براي شروع يـك كسـب  ه آموخته فاقد سرمايارد فرد دانشدر بيشتر مو .3

  . باشدكار مي
اي در خصــوص مســائل و مشــكالت اشــتغال نيــز در مطالعــه) 1386( موحــدي 
هـاي اشـتغال   ترين محـدوديت مهم، ترويج و آموزش كشاورزيه التحصيالن رشت فارغ
بـودن سـطح   پـائين : تالتحصيالن اين رشته را در ايـن مـوارد خالصـه كـرده اسـ      فارغ

تئـوري بـودن   ، كشـاورزي ه آموختگان تـرويج در زمينـ  هاي فني و عملي دانشمهارت
هـاي ورود  محـدوديت ، كـار و عـدم ارتبـاط آن بـا بـازار    ه هـاي درسـي دانشـگا   برنامه
آموختگـان و مشـاغل   تناسب بين تعداد دانشعدم، آموختگان به بخش خصوصي دانش

انگيزه نسبت به آينده شغلي تـرويج در   كار و عدمو بازارارتباط دانشگاه  عدم، موجود
در مطالعـات  ) 1385( زرافشاني و مـرادي . التحصيالن اين رشتهفارغ بين دانشجويان و

اند كه براي مهندسـين نـاظر شـرح    ارزشيابي طرح مهندسين ناظر كشاورزي نشان داده
آنهـا   چناني نيز بـراي نوظايف مدوني در نظر گرفته نشده و از طرفي قدرت اجرايي آ

هـاي اجرايـي   فراهم نشده است به طوري كه امضاي آنان مورد تأييد هيچ يك از نهـاد 
مهندسـين نـاظر مـزارع    ه نيز از پروژ) 1384( نتايج بررسي صديقي و نيكدخت. نيست

ه دهد كه حدود نيمي از مهندسين ناظر مزارع گندم معتقد بودند كه امكان ادامنشان مي
ضعيف اسـت و بـيش از   ، هاي مالي دولت و به طور مستقلبدون حمايتها آن فعاليت

ه مشاوره اند كه كشاورزان آمادگي الزم براي پرداخت هزيناذعان داشتهآنها  درصد 80
تـوان بـه   با توجه به نتايج حاصل از مطالعاتي كه بررسي شد مـي . خصوصي را ندارند

ان كشاورزي بـه داليـل متعـددي از    آموختگاين نتيجه رسيد كه وضعيت اشتغال دانش
 هـاي عملـي  بودن سـطح مهـارت  پائين، آموخته در اين رشتهجمله فراواني تعداد دانش

هـا  نسبت بـه سـاير رشـته   ... كار وآموختگان با بازارارتباط دانش عدم، آموختگاندانش
از . باشد و بايد در اين زمينه اقدامات اساسـي صـورت پـذيرد   تر ميتر و حادنامناسب

آموختگان كشـاورزي در اغلـب مـوارد بـه طـور كلـي و       طرفي وضعيت اشتغال دانش
به جز يك مـورد كـه در   ، نظر از گرايش تحصيلي مورد مطالعه قرار گرفته است صرف

آموختگان رشـته تـرويج و   آن موحدي به صورت اختصاصي مسائل و مشكالت دانش
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همين دليل و با توجه به اين كـه   به. آموزش كشاورزي را مورد بررسي قرار داده است
هاي كشـاورزي از  دانشجويان رشته ترويج و آموزش كشاورزي نسبت به ساير گرايش

لذا ضـرورت دارد كـه وضـعيت اشـتغال     ، شوندمند ميهاي عملي كمتري بهرهآموزش
 . آموختگان اين رشته به صورت اختصاصي مورد بررسي قرار گيرددانش
تـرويج و  ه آموختگان رشـت تحليل وضعيت اشتغال دانش هدف كلي از اين مطالعه 

باشد كه اهداف اختصاصي زيـر را در بـر   آموزش كشاوزي دانشگاه رازي كرمانشاه مي
  : گيردمي

 التحصيالن در بخش دولتي بررسي وضعيت اشتغال فارغ .1
 التحصيالن در بخش خصوصي بررسي وضعيت اشتغال فارغ .2
 كشاورزيالن در بخش غيرالتحصيبررسي وضعيت اشتغال فارغ .3
 اشتغالي التحصيالن در بخش خودبررسي وضعيت اشتغال فارغ .4
 

   روش تحقيق
تـا   1373هـاي  روزانه در فاصـله سـال  ه آموختگان دورآماري اين تحقيق دانشه جامع

ه جامعـ . بودند 1382تا  1374هاي ساله شبانه در فاصله آموختگان دورو دانش 1382
، و مورگـان  كرجسـي  شد كه بر اسـاس جـدول  نفر را شامل مي 676نظر  آماري مورد
. نمونـه قابـل دسترسـي بودنـد     168تعيين گرديد كه از اين تعداد  245ها حجم نمونه

نيـاز بـه صـورت    هاي مـورد داده، هاي تعيين شده در اين مطالعهبراي رسيدن به هدف
ي دانشــكده تــرويج و آمــوزش كشــاورزه التحصــيالن رشــتتلفنــي از فــارغه مصــاحب

مصاحبه تلفني يكي از روشهاي مهم و معتبر . آوري شدكشاورزي دانشگاه رازي جمع
هـاي مرسـوم در مطالعـات     و از جملـه روش . و اطالعات استها  در جمع آوري داده

در تاييد مطلب فوق بسياري از محققان و ). 290: ص، 2000، 1لوئيس( پيمايشي است
و مزاياي استفاده از ايـن روش در تحقيقـات پيمايشـي    ها  پردازان به ذكر ويژگي نظريه

و  6؛ بـورگ 1992، 5؛ اپنهـيم 1991، 4؛ نيـاس 1988، 3و گيلبـرت  2ديكر( اند اشاره كرده
  : برخي از اين مزايا عبارتند از). 1996، 7گال
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مصاحبه تلفني روش ارزانتري در جمع آوري اطالعات نسبت بـه مصـاحبه رو    -1
حقق را قادر به دسترسـي سـريع بـه مصـاحبه شـوندگان      اين روش م -2. در رو است

ايـن روش امكـان    -3. كنـد  مـي  زيادي در نقاط پراكنده و حتـي در حالـت مسـافرت   
هـا را   بازگشت و پرسش مجدد از مصاحبه شوندگان به منظور باال بردن روايـي پاسـخ  

قق آوري اطالعات را در موارد حساس كه مح اين روش امكان جمع -4. كند مي فراهم
ممكن است در حالت مالقات رو در رو ترس يا استرسي از پرسيدن برخـي سـواالت   

چنـين مصـاحبه    هـم  -5. كنـد  مـي  از افراد خاص مثل مجرمان را داشته باشد را فراهم
تري براي محقق است نسبت به حالتي كه بخواهد با افرادي  تر و امن تلفني روش سالم

پـس از  . در شب مالقات حضوري داشته باشد با مشغله زياد در ساعات غيركاري مثال
بر روي رايانـه  آنها  استخراج اطالعات و انتقال، گذاريعمليات كد، هاآوري دادهجمع

محاسبات آماري در قالب جداول آمـاري و بـا   ، پردازيانجام و پس از طي فرآيند داده
  . انجام شد SPSSفزار اچون؛ فراواني و درصد و با استفاده از نرمهايي  استفاده از آماره

  
  نتايج 
ترويج و آموزش كشـاورزي در  ه التحصيالن رشتفارغه آماري اين تحقيق را كليه جامع
روزانـه  ه اطالعـات مربـوط بـه دور   . تشكيل دادند) =676N( هاي روزانه و شبانهدوره

شـبانه مربـوط بـه    ه و اطالعـات مربـوط بـه دور    1373 - 1382هـاي  مربوط به سـال 
ه در ابتداي تحقيق فرض بر اين بود كـه از هـر دور  . باشدمي 1374 – 1382هاي  سال

آنها  نظر انتخاب و با ها تعداد موردو به تناسب حجم نمونه) روزانه يا شبانه( تحصيلي
تغييـر  ، دليل نقل مكـان ها بهنمونهه تماس برقرار شود؛ اما به دليل عدم دسترسي به هم

ورودي هر دوره هر تعداد پاسخ صحيح كه ممكـن  سعي شد كه از ، ...تماس وه شمار
پاسـخ صـحيح بـه دسـت آمـد و       168به طوري كه در نهايـت  . آوري شوداست جمع

آموختگان پاسخ صحيحي كه از دانش 168نظر بر اساس اين  هاي موردتجزيه و تحليل
  . انجام گرفته است، به دست آمد

آنها  دهد كه اكثريتنشان مي) ظرمورد نه آموختدانش 168( هابه حجم نمونهه نگا 
درصـد   9/36( درصد دختر 8/80را دانشجويان دختر تشكيل داده است؛ به طوري كه 

ايـن اسـت   ه اين مطلب نشان دهند. باشندمي) درصد دختر شبانه 9/43دختر روزانه و 
نتايج اين قسـمت   )1(جدول . باشدتر ميكه تعداد دانشجويان دختر در اين رشته بيش

  : دهدرا ارائه مي
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  ) = 168n(آموختگان به تفكيك جنسيت و دوره تحصيلي توزيع فراواني دانش )1(جدول 
  
  

  سال ورود

  شبانه دوره تحصيلي روزانه
 دختر

  پسر  پسر دختر فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد
  فراواني درصد

1373  1 6/0 2 2/1 - -  -  -  
1374  3 8/1 2 2/1 2 2/1  -  -  
1375  4 4/2 2 2/1 2 2/1  2  2/1  
1376  5 3 1 6/0 5 3  3  8/1  
1377  2 2/1 3 8/1 3 8/1  -  -  
1378  4 4/2 1 6/0 5 3  -  -  
1379  6 6/3 1 6/0 11 5/6  2  2/1  
1380  13 7/7 2 2/1 17 10  3  8/1  
1381  7 2/4 2 2/1 14 3/8  2  2/1  
1382  17 10 1 6/0 15 9/8  3  8/1  
  9  15  9/43 74 2/10 17 9/36 62  جمع

  
و اصلي تحقيق حاضر مربوط به بررسي نـرخ بيكـاري و اشـتغال در     بخش عمده 

نرخ بيكاري ، بر اساس اطالعات به دست آمده. باشدنظر مي آموختگان موردبين دانش
  : باشدآموختگان به شرح جدول زير ميو اشتغال در بين اين گروه از دانش

  
  )=168n(آموختگان از نظر بيكاري و وضعيت اشتغال ع فراواني دانشتوزي )2(جدول 

  درصد  توزيع فراواني تركيب اشتغال 
  3/42 71  بيكار 
  7/7 13 شاغل در بخش دولتي 
  44 74 شاغل در بخش خصوصي 
  2/1 2  اشتغاليخود 

  8/4 8 كشاورزيشاغل در بخش غير
  100  168  جمع  

   
 آموختگان مورددرصد از دانش 7/57هد كه در مجموع دنشان مي )2( نتايج جدول

درصـد بخـش    44، درصـد بخـش دولتـي    7/7( انـد كار شده نظر به نحوي وارد بازار
در ايـن بـين   ). كشـاورزي درصد بخش غير 8/4اشتغالي و درصد خود 2/1، خصوصي

ترين سـهم را  درصد كم 2/1ترين و خوداشتغالي با درصد بيش 44بخش خصوصي با 
  . اندالتحصيالن به خود اختصاص داده ر اشتغال فارغد
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التحصيالن در بخـش  بررسي وضعيت اشتغال فارغ، اولين هدف اختصاصي مطالعه
  . ارائه شده است 3نتايج حاصل از اين قسمت در جدول . دولتي بود

  
  ) = n 13(آموختگان در بخش دولتي توزيع فراواني وضعيت اشتغال دانش )3(جدول 

  
دهـد، در بخـش دولتـي بـه ترتيـب جهـاد       نشان مي )3(همان طور كه نتايج جدول 

زايي  ترين اشتغالكشاورزي، بخش ترويج و استخدام به عنوان هيئت علمي دانشگاه بيش
هنرستان كشاورزي، بانك كشاورزي، (هاي دولتي زايي در ساير بخشاشتغال. اندرا داشته

  . يكسان بوده است) و مركز خدمات كشاورزي كارشناس آموزشي دانشگاه
التحصـيالن در بخـش   بررسـي وضـعيت اشـتغال فـارغ    ، دومين هدف اختصاصـي 

  . دهدنتايج مربوطه را نشان مي، 4جدول . خصوصي بود
  

  ) = n 74(آموختگان در بخش خصوصي توزيع فراواني وضعيت اشتغال دانش )4(جدول 
  درصد  توزيع فراواني بخش خصوصي

  8/39  67 ايهاي  خدمات فني و مشاورههندس ناظر در شركتم 
  2/1  2 سرباز در جهاد كشاورزي 
  6/0  1 بخش تعاون روستايي 
  2/1  2 طرح كارورزي 
  2/1  2  طرح بسيج 
  44  74  جمع  

  
را افـرادي  ) درصـد  2/39( توجه به اين كه اكثريت شاغلين در بخش خصوصـي با

اي كشاورزي و بـه صـورت   خدمات فني و مشاوره هايدهند كه در شركتتشكيل مي
 2/1( باشند و از آن جا كه كارورزانقراردادي با جهاد كشاورزي مشغول به فعاليت مي

  درصد  توزيع فراواني دولتي بخش  
  8/1  3 كارشناس اداره ترويج 
  6/0  1 مدرس هنرستان كشاورزي 
  6/0  1 كارمند بانك كشاورزي 
  3/2  4 كارمند جهاد كشاورزي 
  6/0  1 )كارشناس آموزشي(كارمند دانشگاه 
  2/1  2 عنوان هيئت علمي دانشگاهاستخدام به 
  6/0  1 كارشناس مركز خدمات 
  7/7  13  جمع  
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 2/1( گذراننـد افرادي كه خدمت سربازي خـود را در جهـاد كشـاورزي مـي    ، )درصد
هاي بسيج سازمان جهـاد كشـاورزي مشـغول بـه فعاليـت      كساني كه در طرح، )درصد

 هاي خصوصي مرتبط با كشاورزيو افراد شاغل در ساير بخش) درصد 2/1( باشند يم
هاي زماني معين و به صورت قراردادي در جهاد كشـاورزي  نيز در دوره) درصد 2/1(

  . لذا اين موارد نيز تحت عنوان بخش خصوصي آورده شده است، اشتغال دارند
التحصيالن در بخش فارغ بررسي وضعيت اشتغال، سومين هدف اختصاصي مطالعه

  . آورده شده است 5نتايج حاصل از اين قسمت در جدول . غير كشاورزي بود
  

  ) =8n(كشاورزيآموختگان در بخش غيرتوزيع فراواني وضعيت اشتغال دانش )5(جدول 
  درصد  يتوزيع فراوان كشاورزيبخش غير

  8/1  3  معلم
  6/0  1 كارمند دفتر اسناد رسمي

  6/0  1 آبكارمند اداره 
  6/0  1 كارمند اداره بازرگاني

  6/0  1 ايران خودروكارمند شركت تعاوني وابسته به
  6/0  1 كارمند اداره برق

  8/4  8  جمع
   
ترين سهم اشتغال را آمـوزش  در بخش غيركشاورزي بيش، )5(با توجه به جدول  

رزي از هاي غير مرتبط بـا كشـاو  و پرورش به خود اختصاص داده است و ساير بخش
  . اندزايي در يك سطح قرار گرفتهنظر اشتغال

بررســي وضــعيت اشــتغال ، چهــارمين و آخــرين هــدف اختصاصــي ايــن مطالعــه
نتايج حاصـل از ايـن قسـمت را    ، 6جدول . اشتغالي بودالتحصيالن در بخش خود فارغ

  . دهدنشان مي
  

  ) =2n(اشتغاليودآموختگان در بخش ختوزيع فراواني وضعيت اشتغال دانش )6(جدول 
  درصد  توزيع فراواني  اشتغاليخود

  6/0  1 تأسيس شركت بيمه خودرو
  6/0  1 احداث گلخانه

  2/1  2  جمع
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آموختگان مورد نظر تنهـا دو  دهد در بين دانشنشان مي )6(همان طور كه جدول  
اشـتغالي از كـل   با توجه به اين كـه سـهم خـود   . اشتغالي مشاهده شده استمورد خود

رغـم ايـن كـه در    اين مطلب اسـت كـه علـي   ه نشان دهند، باشددرصد مي 2/1اشتغال 
گرفته بسيار مورد توجه قرار) به ويژه در بخش كشاورزي( اشتغاليهاي اخير خود سال
اشتغالي آموختگان براي اقدام به خوداما اين بخش در ايجاد انگيزه در بين دانش، است

  . موفق عمل نكرده است
  

  گيري تيجهبحث و ن
دهد كه از كل افـراد مـورد بررسـي    اطالعات به دست آمده از تحقيق حاضر نشان مي 
بدون در نظر گـرفتن  ( دهددرصد را افراد شاغل تشكيل مي 5/57درصد بيكار و  3/42

ــتغال  ــوع اش ــده ) ن ــي عم ــارگيري   و بخــش خصوص ــذب و بك ــرين بخــش در ج ت
اطالعـات بـه دسـت    ). زاييد اشتغالدرص 44با ( نظر بوده است آموختگان مورد دانش

درصد بيكـار و   3/42دهد كه از كل افراد مورد بررسي آمده از تحقيق حاضر نشان مي
و بخش ) بدون در نظر گرفتن نوع اشتغال( دهددرصد را افراد شاغل تشكيل مي 5/57

نظـر بـوده    آموختگـان مـورد  ترين بخش در جذب و بكارگيري دانشخصوصي عمده
در بخـش خصوصـي نيـز بيشـتر سـهم اشـتغال را       ). زايـي درصد اشتغال 44با ( است

كـه  ) درصد 2/89با ( دهداي كشاورزي تشكيل ميهاي خدمات فني و مشاورهشركت
فعاليت خود را به صورت آزمايشي در چند استان آغاز نمود كـه اسـتان    1386از پائيز 

طرح مهندسين ناظر ، ر اين طرحبا آغاز به كا. ها بوده استكرمانشاه يكي از اين استان
هـاي  هاي مورد نظر از بين رفت و ناظرين نيز ناگزير بايـد در قالـب شـركت   در استان

 با توجه به اين كه هم در طرح مهندسين ناظر و هـم در . مزبور به كار خود ادامه دهند
اي افراد به طور قراردادي و نيمه وقت مشـغول بـه   هاي خدمات فني و مشاورهشركت

. ها به عنوان نوعي اشتغال پايدار يـاد كـرد  توان از اين گونه طرحلذا نمي، باشندار ميك
دولت در رابطه با توسعه بخش خصوصـي  ، دهد كه در كشور ايراناين نتايج نشان مي

زرافشـاني و  ، در تأييـد مطلـب فـوق   . و كاهش نرخ بيكاري موفق عمل نكـرده اسـت  
طرح مهندسين ناظر كشاورزي نشان دادنـد كـه   در مطالعات ارزشيابي ) 1385( مرادي

ه نشـده و از طرفـي قـدرت    براي مهندسين ناظر شرح وظايف مـدوني در نظـر گرفتـ   
فراهم نشده است؛ به طوري كه امضاي آنان مورد تأييـد  آنها  چناني نيز براياجرايي آن

توان چنـين اسـتدالل كـرد كـه     در اين صورت مي. هاي اجرايي نيستهيچ يك از نهاد
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التحصيالن بخش كشاورزي تا به حال كار چنداني را صـورت  دولت براي اشتغال فارغ
مهندسـين نـاظر   ه نيـز از پـروژ  ) 1384( نتايج بررسي صديقي و نيكدخت. نداده است

دهد كه حدود نيمي از مهندسين ناظر مـزارع گنـدم معتقـد بودنـد كـه      مزارع نشان مي
ضعيف است ، مالي دولت و به طور مستقلهاي بدون حمايتآنها  فعاليته امكان ادام
اند كـه كشـاورزان آمـادگي الزم بـراي پرداخـت      اذعان داشتهآنها  درصد 80و بيش از 

  . خصوصي را ندارنده مشاوره هزين
هـاي زيـر بـراي بهبـود وضـعيت اشـتغال       پيشـنهاد ، با توجه به نكـات يـاد شـده    
  : شودآموختگان كشاورزي ارائه مي دانش
التحصـيالن بخـش كشـاورزي در راسـتاي مـديريت      طالعـاتي فـارغ  تهيه بانك ا -

 . منابع طبيعي همكاري سازمان نظام مهندسي كشاورزي و واگذاري فعاليت با
) دامپـروري  اي وهاي گلخانـه مشابه مجتمع( التحصيالنواگذاري اراضي به فارغ -

 . وح وسيعدر سط.... فرآوري و، دامي، باغي، صنعت زراعي هاي كشت وبراي مجتمع
توجـه بـه    دولتي باهاي  التحصيالن به صورت استخدام در بخشبكارگيري فارغ -

 . فكر جذب نيروهاي باانگيزه و خوش سازي اين بخش و لزوم جوان
با حداقل سهم ه التحصيالن دانشگاالوصول براي فارغأمين تسهيالت بانكي سهلت -
 . اشتغاليه خودالتحصيالن بمتقاضي به منظور تشويق فارغه آورد
زا بـه طـور   هـاي اشـتغال  طـرح ه اشتغال به جوانان و تهيـ ه خدمات مشاوره ارائ - 

  . اي و تخصصي و مراكز آموزش عاليرايگان توسط مؤسسات حرفه
درصـد از   2/89( آموختگـان مـورد نظـر   درصد از كل دانش 8/39كه نظر به اين -

هـاي  اسـت كـه در شـركت    را مهندسان نـاظر تشـكيل داده  ) شاغالن بخش خصوصي
زير نظر سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعـي و  ، ايخدمات فني و مشاوره

لـذا پيشـنهاد   ، باشندها مشغول به كار ميتحت نظر مديريت جهاد كشاورزي شهرستان
هـاي  ها واگذار گردد تـا شـركت  تري به اين شركتگردد كه اختيارات اجرايي بيشمي

ه فعاليت خود بهبود و استحكام بخشند و زمينه موقعيت خود را در منطقمذكور بتوانند 
  . ها فراهم گرددالتحصيالن بيكار در اين شركتتري از فارغجذب تعداد بيش
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