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چکیده

یکی از بزرگترین چالش های پیش روی جوانان مخصوصا دانشجویان بحث آینده ی شغلی در رشته ی تحصیلی است که

این آینده نیز به نوع نگرش و عالقه ی آنان نیز بستگی دارد که اگر نگرش مناسبی به رشته ی تحصیلی وجود نداشته باشد نمی

توان انتظار توسعه و افزایش مهارت ها را داشت .این پژوهش با هدف بررسی نگرش دانشجویان تحصیالت تکمیلی رشته های
ترویج و آموزش کشاورزی و توسعه روستایی دانشگاه رازی کرمانشاه نسبت به آینده شغلی با استفاده از روش کیو انجام شد که به

صورت هدفمند و با روش نمونه گیری گلوله برفی تعداد  29نفر از آنان برای بررسی انتخاب شدند .براساس مصاحبههای انجام
شده با این دانشجویان در قالب گروههای بحث متمرکز ،تعداد  35عبارت استخراج شد که در قالب یک پرسشنامه متشکل از
 35کارت و یک پاسخ نامه (نمودار کیو) در اختیار دانشجویان تحصیالت تکمیلی ترویج و آموزش کشاورزی و توسعه روستایی

قرار گرفت که میزان موافقت یا مخالفت خود را با آنان مشخص کنند .تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش با انجام تحلیل عاملی
اکتشافی نوع کیو با استفاده از نرمافزار  SPSSWin20انجام شد .بنا بر یافته های به دست آمده از تحلیل عاملی اکتشافی؛ ذهنیت
دانشجویان مشارکت کننده در پنج ذهنیت کارآفرینانه ،منفعل و ناامید ،امیدوارانه و در جستجوی فرصت ،تبعیض نگر و واقع

نگر ،دسته بندی شدند که نتیجه ی آن آشکار ساختن نگرش دانشجویان نسبت به آینده شغلی خود بود .مهم ترین نگرش

شناخته شده در این پژوهش نگرش کارآفرینانه ی دانشجویان نسبت به آینده ی شغلی خود بود.
نمایه واژگان :نگرش ،آینده شغلی ،روش کیو ،دانشگاه رازی.

نویسندهی مسئول :سمیه خسروی

رایانامهsomayehkh6889@gmail.com : :

دریافت 94/3/26 :پذیرش95/8/17 :
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مقدمه

پذیـرد (شـعبانعلی فمـی و همـکاران .)1383 ،یکـی از دلیـل

یکـی از بزرگتریـن نگرانـی هـای فکـری جوانـان بـه ویـژه

هـای اهمیـت نگـرش ایـن اسـت كـه بـر افـكار اجتماعـی موثـر

رشـته تحصیلـی ،نوع نگـرش و عالقـه ی به آن بسـتگی دارد.

مـی دهـد ،بـه عنـوان طـرح ذهنـی عمـل می كنـد و بـه عبارت

دانشـجویان ،اشـتغال آنـان اسـت کـه تـا حد بسـیار زیـادی به
رشـته هـای کشـاورزی بـا توجه بـه آینـده ی آن ها ،یکـی از پر

چالش ترین رشـته هاسـت .در این راسـتا ،بر اسـاس بررسـی
هـای سـازمان ،نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی
در سـال  38438 ،۱۳۹۳نفـر از فـارغ التحصیلان بخـش

کشـاورزی بیکار هسـتند (سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی
و منابـع طبیعـی.)1393،

اسـت ،چگونگـی تفكـر و پـردازش داده هـا را تحـت تاثیـر قرار
دیگـر ،چارچـوب هـای شـناختی اطالعـات را در مـورد مفهوم

هـا ،موقعیـت هـا و حـوادث ،سـازماندهی و نگهـداری مـی

كنـد .سـرانجام ،بـر فراینـد رفتـار اثـر مـی گـذارد (آذربایجانی
و همـکاران.)1385 ،

یکـی از روش هـای افزایـش بهـره وری نیـروی انسـانی

متخصـص پرداختـن بـه نیازهـا ،عالقـه هـا ،انتظارهـا،

نشـانه هایـی وجـود دارد کـه چالـش بـی کاری دانـش

انگیـزه هـا و نگـرش هـای آنـان در دوران تحصیـل و کسـب

هـای نظـام آمـوزش عالـی ایـران وضعیـت حادتـری دارد ،بـه

خواهـد داشـت .هـدف اصلـی ایـن بررسـی شناسـایی نگـرش

آموختـگان گرایـش هـای کشـاورزی نسـبت بـه دیگـر رشـته

طـوری کـه نـرخ بیـکاری در بیـن  147هـزار دانـش آموختـه ی
دانشـگاهی کشـاورزی 28 ،درصـد گـزارش شـده کـه دو برابـر

نـرخ بیـکاری در بیـن دیگـر دانـش آموختـگان مـی باشـد.
بنابرایـن بـه علـت ظرفیـت پاییـن سـازمان هـای دولتـی برای

جـذب و اسـتخدام دانـش آموختـگان نظـام آمـوزش عالـی،

شـاهد افزایـش چشـم گیـر بیـکاری درمیـان آنـان هسـتیم
(جاللـی.)1382 ،

علـم اسـت کـه در موفقیـت افـراد در آینـده نقـش بـه سـزایی
دانشـجویان تحصیلات تکمیلـی ترویـج وآمـوزش کشـاورزی
و توسـعه روسـتایی دانشـگاه رازی کرمانشـاه نسـبت بـه آینده
شـغلی خـود بـود و همچنیـن ،بـا توجـه بـه اینکـه محققـان

مختلـف بـر سـودمند و مناسـب بودن روششناسـی کیـو برای
بررسـی و شناسـایی نگرشهـای افـراد در زمینههـای مختلف

تأکیـد کردهانـد ،نتایـج ایـن بررسـی ،بـه ارائـه راهکارهـا و
پیشـنهادهای کاربـردی بـرای کمـک بـه برنامهریـزان نظـام

بـا وجـود عرضـه ی زیـاد دانـش آموختـگان و تقاضـای کـم

آمـوزش عالـی کشـاورزی منتهـی مـی شـود .برنامهریـزان می

زیـادی از جوانـان کشـور پـس از گذرانـدن کنکـور کنکـور

ارتقـای نگرش دانشـجویان کشـاورزی نسـبت به آینده شـغلی

شـمار اشـتغال در بخـش کشـاورزی بـاز هـم هـر سـال شـمار
سراسـری ،آمـاده ی تحصیـل در دانشـگاه هـا می-شـوند کـه
بـه ایـن ترتیـب ،هـر سـال بـر ایـن چالـش مهـم و پیچیـده می

افزاینـد ،و شـگفت آورتـر ایـن کـه هـر سـال تعـداد داوطلبـان

دختـر در رشـته هـای کشـاورزی در کنکـور افزایـش مـی یابـد

و لـذا هـر سـال بـر ابعـاد چالـش بیـکاری افـزوده مـی شـود

(خسـروی پور و سـلیمانی پـور .)1389 ،گزارش هـا و آمارهای
موجـود گویای آن اسـت که دانشآموختگان کشـاورزی پس از

دانـش آموختگـی بـا چالشهای زیـادی روبرو بـوده و در عمل
نمیتواننـد وارد بـازار کار شـوند .بـه همیـن دلیـل در آمـوزش

هـای کشـاورزی بایـد افـزون بـر باال بـردن مهـارت هـا و دانش
فراگیـران ،زمینـه ی بهبـود نگـرش آنـان نیـز فراهم شـود .اگر
فراگیـران نگـرش مناسـبی نسـبت به ادامـه تحصیل در رشـته

هـای کشـاورزی نداشـته باشـند ،نمـی تـوان انتظار داشـت که
بـاال بـردن مهـارت هـا و دانـش آنـان در سـطح عالـی صـورت

تواننـد از نتیجـه ی این بررسـی بـرای تدویـن برنامههای برای
اقـدام کننـد.

در زمینه نگرش دانشـجویان نسـبت به آینده شـغلی خود،

پژوهـش هـای چنـدی صـورت گرفتـه اسـت ،امـا در هیـچ یک
از ایـن پژوهـش هـا دسـته بنـدی دیـدگاه هـا نسـبت بـه آینده
شـغلی بـا روش شناسـی کیـو کـه در آن افـراد مـورد بررسـی

نقـش فعـال داشـته باشـند و تنهـا منفعل و پاسـخگو نباشـند،
دیـده نشـده اسـت .بـا ایـن حـال ،در ایـن جـا بـر شـماری

از تحقیقـات داخلـی و خارجـی اشـاره مـی شـود .وایلـی و

همـکاران ( ،)1997در یک بررسـی بـرای قانونمندی چگونگی
جلـب نگـرش گروهـی خـاص از دانشـجویان علـوم غذایـی و

کشـاورزی ،اقـدام بـه برپایـی کارگاه های آشناسـازی این گروه
از دانشـجویان بـا علـوم غذایـی و کشـاورزی کـرده انـد .آنـان
اظهـار داشـتند کـه ایـن کار پیـش نیـاز کسـب نگـرش مثبـت و

رفتـار قابـل انتظـار نسـبت به علـوم غذایی و کشـاورزی اسـت.
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بـا ایـن پیـش فـرض آنان بـه بررسـی تأثیـر برپایـی کارگاه های

و توانایـی كار بـه طور مسـتقل ،مهـم ترین عامل هـای مؤثر در

پرداختنـد ،آنـان دریافتنـد کـه دربـاره شـغل هـای مرتبـط بـا

نیـز بـر ایـن باورنـد كـه بـا توجـه بـه رشـد بیـش از حـد دانـش

آشـنا سـازی دانشـجویان پیش از ورود به دانشـکده کشاورزی

کشـاورزی ،اطالعـات ناچیـزی داشـتند .بررسـی دوبـاره ی
موضـوع مشـخص کـرد دانشـجویان شـرکت کننـده در کارگاه

هـا در پایـان سـال ،نگـرش مثبـت بیشـتری کسـب کـرده انـد
و ایـن نگـرش تـا سـال بعـد تـداوم مشـاغل داشـت .در پایـان،
آنـان بـه برپایی چنیـن کارگاه هایـی پیش از ورود دانشـجویان
بـه دانشـکده توصیـه أکیـد می کننـد تا آنـان نگـرش مثبتی به

کشـاورزی بـه دسـت آورنـد.

كسـب شـغل در آینده هسـتند .حجازی و همـکاران (،)2008

آموختـگان كشـاورزی و افزایش بیـكاری آنـان ،هدایت دانش
آموختـگان كشـاورزی بـه سـمت خـود اشـتغالی از راه فعالیت

هـای اقتصـادی و كسـب و كارهـای غیـر دولتـی بخـش هـای
مختلـف كشـاورزی در كاهـش بیـكاری مؤثـر اسـت.

از پژوهـش هـای داخلـی مـی تـوان بـه پژوهـش اسـتواری

( ،)1382مبنـی بـر این که آموزش عالی كشـاورزی و مرکزهای

كاری مرتبـط بـا بخـش كشـاورزی بـا نارسـایی هایـی ماننـد

كانـن ( ،)2005در بررسـی خـود دریافـت کـه ،داوطلبـان

نداشـتن ارتبـاط كاری نزدیـك رو بـه رو بـوده و در جاهایی هم

گرایشـی بـرای ورود بـه رشـته هـای كشـاورزی ندارنـد .از

اشـاره کـرد بـر ایـن پایـه پیشـنهاد شـده اسـت کـه دانشـگاه ها

ورود بـه دانشـگاه هـا در آمریـكا بنـا بـه دلیـل هایـی چنـد،

جملـه ایـن دلیـل هـا :كاهـش نقـش بخـش كشـاورزی نسـبت
بـه صنعـت در رشـد اقتصـادی در دهـه هـای 1970و ،1980
افزایـش شـدید قیمـت هـا ،تبلیغـات بـد رسـانه هـای خبـری

دربـاره ی كشـاورزی و بـزرگ نمایـی دشـواری هـای زندگـی
روسـتایی و كشـاورزی و نبـود دانـش و مهـارت هـای حرفـه
ای دانـش آموختـگان كشـاورزی بـود .هیسـا و همـکاران

( ،)2008در بررسـی هـای خود در کشـور تایوان بـه این نتیجه

رسـیدند کـه مهـم تریـن راهكار بـرای بهبـود وضعیت اشـتغال
دانشـجویان در بخش کشـاورزی اقدام دانشـگاه ها به تاسیس

مرکزهـا آمـوزش پایـدار درون دانشـگاه هـا بـه منظـور پاسـخ

گویـی بـه نیازهـای جامعـه ،نیازهـای بـازارکار و مهـارت هـای
مـورد نیـاز بخـش کشـاورزی می-باشـد.

كـه ارتبـاط وجـود دارد مشـكل مـوازی كاری پیـش مـی آیـد

الزم اسـت به طور مسـتقیم با نظـام ملی كارآفرینی كشـاورزی
بـه طـور غیرمسـتقیم از راه ایسـتگاه هـای علمـی و تحقیقاتـی

بـا صنایـع و دیگـر بخش های اقتصـادی مرتبط باشـند .البته،
ایـن ارتبـاط بـدون ایجـاد نظـام فنـاوری اطالعاتـی در بخـش

كشـاورزی میسـر نخواهـد بود.

بررسـی شـفیعی و فمـی( )1386از دیگـر پژوهـش هـای

قابـل توجـه می-باشـد ،کـه پنـج عامـل ،را بـه عنـوان عامـل

هـای مؤثـر بـر نگـرش دانشـجویان كشـاورزی نسـبت بـه
اشـتغال در بخـش كشـاورزی معرفـی کردنـد .کـه عبارتنـد از:

قابلیـت تأمیـن نیازهـای روانشـناختی ،پاییـن بـودن جایـگاه
اقتصـادی -اجتماعـی مشـاغل كشـاورزی ،مخاطـره هـای

شـغلی ،دسترسـی نداشـتن بـه اعتبـارات و اسـتخدام هـای

تحقیـق چریسـتینال و همکاران ( ،)1992بـا عنوان دیدگاه

دولتـی در بخـش كشـاورزی و ناسـازگاری مشـاغل كشـاورزی

دیـدگاه منفـی دانشـجویان ،نسـبت بـه حرفـه كشـاورزی را

بنـا بـر یافتـه هـای پژوهش شـاه ولی و نـوری پـور (،)1386

دانشـجویان اسـترالیایی پیرامـون حرفـه ی كشـاورزی ،علـت
ناآگاهـی آنان از دامنه فرصت های شـغلی در بخش كشـاورزی

مـی داننـد .نتایج این تحقیق نشـان داد كه دانشـجویان شـغل
كشـاورزی را بـه صـورت شـغلی كـم درآمـد و دارای منزلـت
اجتماعـی پاییـن و در آینـده بـا امنیـت كـم توصیـف كـرده اند
و عامـل هـا مؤثـر در انتخـاب شـغل را امنیـت شـغلی و درآمـد

خـوب دانسـته انـد .همچنیـن رابینسـون و همـكاران ()2007
نیـز دربـاره دسـتیابی مشـاغل مختلـف كشـاورزی در آینـده

توسـط دانـش آموختـگان كشـاورزی ،نتیجـه گرفتنـد كـه
داشـتن انگیـزه و نگـرش مثبـت ،توانایی كار كردن بـا دیگران؛
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بـرای دختـران و زنـان.

راه بـرای افـرادی كـه تجربـه ی كار یـا سـكونت در مناطـق
روسـتایی دارنـد ،سـهمیه هـای خـاص در نظـر گرفتـه مـی
شـود .آشـنایی و مشـاهده فعالیت های كشـاورزی ،آشنایی با

محتوای درس های كشـاورزی ،و سـهمیه بیشـتر برای پسران
نیـز از ملاك هایـی اسـت كـه بایـد بـرای پذیـرش دانشـجویان

در نظـر گرفتـه شـود .موحدی و همـکاران ( ،)1389در برسـی
خـود ،دریافتنـد که بهبود وضعیت اشـتغال با برقـراری ارتباط

تنگاتنـگ بیـن انجمـن ها و تشـکل های دانشـجویی و شـرکت

هـای دانـش بنیـان فعـال در بـازار کار ،اصلاح و تغییـر برنامـه

شماره  ،38پاییز 1395

های درسـی کشـاورزی در دانشـگاه بـه طور منظم و متناسـب

جــای متغیرهــا ،افــراد را تحلیــل مــی کنــد (خوشــگویان فــرد،

بـا کشـاورزی در بخـش هـای غیـر دولتـی اعـم از خصوصـی،

اســت .مرحلــه اول پــس از مشــخص شــدن موضــوع تحقیــق،

بـا نیـاز مراکـز کاری ،ایجـاد فرصت های شـغلی جدیـد مرتبط

تعاونـی و سـازمان هـای غیـر دولتـی راه-کارهایی بـرای بهبود

وضعیـت اشـتغال دانـش آموختگان کشـاورزی هسـتند.

 .)1386روش شناســی کیــو از پنــج مرحلــه تشــکیل شــده
محقــق جامعــه مــورد نظــر و متناســب بــا موضــوع تحقیــق را
مشــخص مــی کنــد .در مرحلــه بعــدی ،پژوهشــگر اقــدام بــه

بررسـی هـای پیشـین نشـان مـی دهنـد کـه عامـل هـا بـر

گــردآوری عبــارت هــای در خصــوص موضــوع مــورد مطالعــه

هـای کشـاورزی تأثیـر گذارنـد کـه عبارتنـد از :ناآگاهـی از

ســوم پژوهشــگر از بیــن تعــداد زیــادی از عبــارت هــا کــه در

نگـرش منفـی دانشـجویان نسـبت بـه آینـده شـغلی رشـته

فرصـت هـای شـغلی ،درآمـد پایین شـغل کشـاورزی و منزلت

اجتماعـی پاییـن آن ،نبـود امنیـت شـغلی و تأمیـن نکـردن
نیازهـای روانشـناختی .امـا ،عامـل هایی چـون :عالقه مندی
بـه کار در بخش کشـاورزی ،سـودآور بـودن کشـاورزی علمی و

اعطـای عنـوان مهندسـی به رشـته های کشـاورزی ،بـر نگرش

مثبـت دانشـجویان رشـته هـای کشـاورزی نسـبت بـه آینـده
شـغلی تأثیرگـذار مـی باشـند .از ایـن رو هـدف اصلـی ایـن
پژوهـش شناسـایی نگـرش دانشـجویان دانشـکده کشـاورزی
نسـبت بـه آینـده شـغلی بـوده اسـت کـه بـا بررسـی ،توصیف و

تشـریح دیـدگاه هـا و ذهنیـت دانشـجویان نسـبت بـه اشـتغال
در بخـش کشـاورزی انجـام شـده اسـت.
روش شناسی

از دیــدگاه افــراد عضــو فضــای گفتمــان میکنــد .در مرحلــه

مرحلــه ی پیــش بــه دســت آمــده اســت ،شــمار محــدودی

عبــارت انتخــاب مــی کنــد.

در مرحلـه چهـارم ،بـا توجـه بـه تعـداد عبـارات بدسـت

آمـده کـه همـان کارت هـای کیـو هسـتند ،دقـت درجـه بنـدی

مشـخص مـی شـود .بـه طـور مثـال ،در پژوهـش حاضـر 36

کارت کیـو تشـکیل شـد کـه هـر کارتـی بایـد در یـک خانـه از
نمـودار کیـو قـرار گیـرد لـذا نمـوداری  36سـلولی الزم اسـت

پـس دقـت درجـه بندی بایـد از  -5تـا  +5باشـد که نمـوداری با
تعـداد خانـه هـای الزم بـر اسـاس کارت هـای کیـو شـکل گیرد
در واقـع منظـور از درجـه بنـدی مذکـور( -5تـا  )+5طیفـی از

بسـیار مخالـف( )-5تـا بسـیار موافـق( )+5مـی باشـد .البتـه بـا
توجـه بـه سـلیقه پژوهشـگر جهـت افزایـش دقـت در پژوهـش

درجـات طیـف نیز مـی تواند بیشـتر باشـد .در نهایـت (مرحله

کمـی) انجام
ایـن پژوهـش کـه بـا دیدمـان تلفیقی (کیفـیّ -

پنجـم) ،محقـق بایـد بـه توصیـف و تفسـیر دیدگاههـای افـراد

شناسـی کیـو در قالـب یـک پژوهـش میدانی انجام شـد .روش

پژوهـش بپـردازد (Barry and Proops,1999؛ بـه نقـل از

شـد از لحـاظ هـدف کاربـردی اسـت و بـا اسـتفاده از روش
کیـو توسـط ویلیـام استیفنسـون در دهه1930میلادی ابـداع

شـد .روش کیـو ،فنـی اسـت کـه پژوهشـگر را قـادر مـی سـازد

تـا او ادراک هـا و بـاور فـردی را شناسـایی و طبقه بنـدی کند و
بـه دسـته بنـدی گـروه های افـراد بـر پایـه ی ادراک هـای آنان
بپـردازد .معمـوال روش كیـو را پیونـد بیـن روش هـای كیفـی

و كمـی مـی داننـد ،زیـرا از یکسـو انتخـاب مشـاركت كنندگان

بـا روش هـای نمونـه گیـری احتمالـی صـورت نمـی گیـرد ،و
نمونـه-ی افـراد معمـوال بـه صـورت هدفمنـد و بـا انـدازه ای

کوچـک انتخـاب می شـود کـه آن را به روش کیفـی نزدیک می

سـازد و از سـوی دیگـر ،یافته ها بـا تحلیل عاملـی و به صورت
کمـی بـه دسـت مـی آیند.

تفــاوت اصلــی ایــن روش بــا دیگــر روش هــای تحقیــق در

علــوم اجتماعــی در ایــن امــر اســت کــه روش شناســی کیــو بــه

(دسـتههای حاصـل از مرحلـه چهـارم) در رابطـه بـا موضـوع
خوشـگویان فـرد .)1386 ،شـایان ذکـر اسـت کـه فرآینـد اجرا

و پـر کـردن نمـودار کیـو در ادامـه روش شناسـی پژوهش آمده
ا ست .

در ایــن پژوهــش جامعــه مــورد بررســی دانشــجویان

کارشناســی ارشــد و دکتــری ترویــج و آمــوزش کشــاورزی

و توســعه روســتایی دانشــگاه رازی بودنــد کــه  29تــن از
آنــان بــا اســتفاده از نمونــه گیــری هدفمنــد انتخــاب شــدند،

مشــارکت کننــدگان از میــان پژوهشــگرانی کــه در ایــن

زمینــه از پیشــینه ی پژوهــش بودنــد ،بــرای مشــارکت در

مرتــب ســازی کارت هــای کیــو روی نمــودار کیــو برگزیــده

شــدند .نخســت از راه مطالعــات کتابخانــه ای در مجــات
علمــی  -پژوهشــی مرتبــط بــا موضــوع و جســتجو در پایــگاه
هــای اطالعــات علمــی کشــور ،فهرســت جامعــی از پژوهــش
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هــای انجــام شــده و آثــار پژوهشــی مربوطــه گــردآوری شــد.

از انجـام اصلاح هـای مـورد نظـر آنـان روایـی عبـارات کیـو

ابعــاد فضــای گفتمــان را پوشــش دهــد ،محتویــات فضــای

نگرشهـای دانشـجویان کشـاورزی تأییـد شـد.

در روش کیــو یــک نمونــه کیــو قابــل اعتمــاد بایــد همــه ی
گفتمــان نــه تنهــا شــامل حقایقــی اســت کــه ممکــن اســت در

پیشــینه ی موضــوع مطــرح باشــند ،بلکــه شــامل تلقــی هــا و
برداشــت هــای شــخصی افــراد نیــز هســت کــه بــه طــور کامــل

خــود مرجــع مــی باشــد .فضــای گفتمــان از راه مصاحبــه بــا

 29نفــر از دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی رشــته هــای

ترویــج و آمــوزش کشــاورزی و توســعه روســتایی کــه در ایــن

زمینــه پیشــینه هــای پژوهشــی داشــتند و بــدون جاســازی
گــروه دختــران و پســران انجــام شــد .در واقــع نمونــه هــای

مــورد بررســی بــه صــورت هدفمنــد انتخــاب شــدند .بدیــن
صــورت کــه بــا انتخــاب فــرد کلیــدی واجــد شــرایط (داشــتن

پیشــینه هــای پژوهشــی ،زیــرا ایــن افــراد صاحــب نظــر بــوده

و نگــرش هــای شــایان توجهــی خواهنــد داشــت) فــرد دیگــری
بــا شــرایط یــاد شــده معرفــی مــی شــد و مــورد بررســی قــرار

گرفــت.

حاصـل از بخـش کیفی روششناسـی کیو به منظور شناسـایی
روش دسـته بنـدی کارت هـای کیـو بـرای پاسـخگویان بـه

ایـن صـورت بـود کـه آغـاز پـس از بررسـی کارت هـا ،از تنـوع

عبـارت هـای کارت هـا آگاه مـی شـدند ،آنـگاه ،کارت هـا را بـه
سـه دسـته تقسیم شـدند ،دسـته اول شـامل عبارت هایی بود
کـه بـا آن موافـق بودند (15عبارت) ،دسـته دوم شـامل عبارت

هایـی بـود کـه بـا آن مخالـف بودنـد (15عبارت) و دسـته سـوم

شـامل عباراتـی بـود کـه نسـبت بـه آن نظـر خاصـی نداشـتند
یعنـی نـه مخالـف و نـه موافـق ( 6عبـارت).

سـپس ،از  15عبـارت یکـی را که بـا آن بیشـتر موافق بودند

در خانـه زیـر درجـه  +5قرار دادند سـپس از آنان خواسـته شـد

از میـان  14عبـارت باقـی مانـده  2عبارتـی کـه بیشـتر از دیگـر
عبـارات موافـق هسـتند(ولی از عبـارت پیشـین کمتـر بـا آن

موافـق باشـند) در درجـه دو سـلول زیـر  +4قـرار دهنـد و از 12

عبـارت باقـی مانـده بعـدی  3عبـارت در درجـه  +3و  4عبـارت

شناسـایی نگـرش افـراد دیگـر نیـز بدیـن روال ادامـه یافت

دیگـر کـه بـا آن موافق بودنـد در درجه  +2ودر نهایـت  5عبارت

انجـام مصاحبههـای بعـدی اطالعاتـی دیگـر بـه اطالعـات

هـای کیـو) کـه بـا آنهـا نیـز مخالـف هسـتند همیـن روال تکرار

و در نهایـت اشـباع نظـری حاصـل شـد .بـه ایـن معنـی کـه بـا
پشـین افـزوده نشـود .پـس از انجـام تحلیـل محتـوا در رابطـه
بـا اطالعـات به دسـت آمـده از انجـام مصاحبـه با دانشـجویان

شـرکتکننده در فضای گفتمان 74 ،عبارت اسـتخراج شـد در
مرحلـه بعـدی بـا همـکاری گـروه تحقیـق و افراد شـرکتکننده

در فضـای گفتمـان و حـذف گویـه هـای تكـراری و همسـان بـه

 35عبـارت ( 12عبـارت منفـی و  23عبـارت مثبـت) کاهـش
یا فتند .

باقـی مانـده در درجـه  +1قـرار دادنـد .بـرای عباراتـی(کارت

مـی گـردد .کارت هـای کیـو کـه نسـبت بـه آن هـا بی نظـر بوده

انـد در حالـت خنثـی قرار مـی گیرند(حال خنثـی همان درجه

صفـر نمـودار کیـو می باشـد) (نـگاره .)1

بهمنظور بررسـی پایایی ابزار گـرد آوری دادهها ،به صورت

تصادفـی دو هفتـه پـس از جاگـذاری کارت هـا در نمـودار کیو،
بـار دیگـر از  10نفـر از دانشـجویان شـرکتکننده در پژوهـش

خواسـته شـد ایـن کار را در دو مرحله به فاصلـه زمانی دو هفته

بـا توجـه بـه اینکـه تقسـیم بنـدی کلـی نمونـه ی کیـو به دو

تکـرار کننـد و بـا بررسـی همبسـتگی( )sig =0/5 ،r=0/78بیـن

از سـوگیری و یـا جهـت دهـی بـه مسـیر پژوهـش ،از نمونـه ی

ابـزار پژوهـش دارای پایایـی خوبـی بـرای انجام پژوهـش بود.

دسـته با سـاختار و بی سـاختار تقسـیم می شـود .برای پرهیز
کیـوی بـی سـاختار اسـتفاده شـد .پـس از آمـاده شـدن كارت
هـا و طراحـی نمـودار كیـو بـرای بررسـی اعتبـار ،از  5نفـر از
كارشناسـان و هیئـت علمـی گـروه ترویـج کشـاورزی و توسـعه

روسـتایی کـه در زمینـه پژوهـش موردنظـر صاحب نظـر بودند

از آنـان تقاضـا شـد بـا مطالعـه عبـارت هـای ،بررسـی کننـد که
آیـا عبـارت های مـورد نظر بـه خوبـی نگرشهای دانشـجویان

را نسـبت بـه آینـده شـغلی مـی سـنجد؟ در ایـن راسـتا ،پـس
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پاسـخ هـای ایـن ده دانشـجو در دو مرحلـه مشـخص شـد کـه
درمرحلـه بعـد نمـودار (نمـودار )1در اختیار همان افـرادی که

در فضـای گفتمـان بـا آنان مصاحبه شـد قـرار گرفـت و داده ها
گـردآوری شـد .نمـودار کیـو ماننـد طیـف لیکـرت چنـد طیـف

را در بـر مـی گیـرد؛ بـه طـوری کـه مشـارکت کننـدگان بـر پایـه

ی ادراک هـای و دیـدگاه خـود کارت هـای کیـو را بـه ترتیـب
اهمیـت یـا میزان موافقـت یا مخالفـت روی نمـودار مرتب می

کنند .
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نگاره -1ارزش گذاری متوازن نظر سنجی در روش کیو
روش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق در روش كیو از راه

همـان گونـه کـه در جدول  2مشـاهده مـی شـود 5 ،عامل از

ها) شناسایی شده؛ و بر پایه ماتریس عاملی چرخش یافته و

بدسـت آمـده اسـت ،کـه نتیجـه تحلیل عاملـی کیو اسـت .این

تحلیل عاملی نوع  Qبوده و در این پژوهش نیز عامل ها (دیدگاه
امتیازهای عاملی محاسبه شدند و تفسیر عامل های استخراج

شده با استفاده از نرم افزار  SPSSWin20انجام شد.

نتیجـه ی بـه دسـت آمـده از تحقیـق در زمینـه ی ویژگـی

هـای فـردی و حرفـه ای  29نفـر مشـارکت کننـده در تحقیـق

نشـان داد 18 ،نفـر از مشـارکت کننـدگان زن 11 ،نفر مرد18 ،

نفر دانشـجوی کارشناسـی ارشـد و  11نفر دانشـجوی دکتری،

 16نفر در رشـته توسـعه روسـتایی و  13نفر در رشـته ی ترویج

و آمـوزش کشـاورزی و محـل اقامـت  21نفـر از آنان شـهر می-

باشد(جدول .)1

ویژگی های فردی و حرفه ای

جنس

زن

مقطع

تحصیلی

مرد

کارشناسی ارشد
دکتری

فراوانی درصد فراوانی
18

62/07

18

62/07

11
11

37/93
37/93

رشته ترویج و آموزش کشاورزی 13
رشته تحصیلی رشته توسعه روستایی
16

55/17

8

27/59

محل اقامت

شهر

روستا

بـر آینـده شـغلی دانشـجویان کشـاورزی را تبیین مـی کنند که

جدول -2عامل های استخراج شده از تحلیل عاملی کیو
عامل

مقدار ویژه

واریانس

درصد واریانس انباشته

1

5/94

20/50

20/50

3

4/20

14/51

51/72

8/38

69/96

2
4
5

جدول -1توزیع فراوانی دانشجویان موردمطالعه بر پایه ی
متغیر

 5عامـل در کل  69/96درصـد از واریانـس کل گویـه هـای موثر
مقدار شـایان توجهی اسـت.

یافته ها

سطح مشارکت کنندگان

دسـته بنـدی دیـدگاه ها و ذهنیت مشـارکت کننـد گان تحقیق

21

44/83
72/41

4/84
2/85
2/43

16/70
9/85

37/21
61/57

در ایــن پژوهــش از روش مؤلفــه هــای اصلــی کــه متــداول

تریــن شــیوه اســتخراج عامــل هــا در تحلیــل عاملــی کیــو
اســت ،اســتفاده شــد .همــان گونــه کــه جــدول ماتریــس
عامــل هــای چرخــش یافتــه نشــان مــی دهــد  5دیــدگاه

کارآفرینانــه ،منفعــل و نــا امیــد ،امیدوارانــه و در جســتجوی

فرصــت ،تبعیــض نگــر و واقــع نگــر اســتخراج شــده کــه افــراد
بــاالی  0/6بــا رنگــی تیــره تــر نشــان داده شــده انــد .در واقــع،
ایــن جــدول مشــخص مــی کنــد کــه افــراد در چــه ذهنیــت

هایــی قــرار مــی گیرنــد (جــدول .)3

فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی
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نگرش دانشجویان تحصیالت ...

جدول -3موقعیت پاسخ گویان در عامل ها بر پایه ی روش مولفه های اصلی پس از چرخش عاملی
پاسخگو

مولفه های اصلی

1

3

2

4

5

1

0/123

0/328

0/254

0/389

0/628

3

0/593

0/464

0/109

0/245

0/151

0/240

0/182

0/602

0/299

2

0/455

0/501

0/326

0/135

0/525

0/139

0/109

0/872

0/725

0/310

0/336

10

0/348

0/786

0/067

12

0/008-

0/663

0/771

0/180

4
5

6

7
8
9

11
13
14
15

16

0/675
0/696

0/431
0/632

0/487
0/010
0/258

19

0/581

18
20
21

0/225
0/013

0/160

0/007

0/139

0/050
0/451

0/110

0/246

0/775

0/117

0/392

0/265

0/538

0/073

0/052

0/492

0/515

0/409

0/065-

0/696

27

0/110-

0/115-

0/138

29

0/122

0/709

0/158

22
23
24
25

26

28

0/680

0/529
0/412

0/422

0/315
0/630

0/099

امتیـاز عاملـی گـزاره ها بـا تحلیل عاملـی اکتشـافی نوع کیو

در نـرم افـزار  spssبدسـت آمد که نتایج آن در جـدول( )4ارائه

0/48

0/165

0/121

0/301

0/423

0/841

0/059

0/355

0/320.

0/332-

0/852

0/035

0/099

0/066-

0/018

0/046

0/289

0/608

0/085

0/123

0/291

0/316

0/771

17

0/329

0/011

0/295

0/514

0/235
0/085

0/263

0/469

0/31

0/166

0/496

0/238

0/45

0/279

0/126

0/236

0/060-

0/47

0/202

0/124

0/216

0/169

0/14

0/100
0/245
0/241

0/349

0/080

0/137-

0/588

0/215

0/193

0/405.
0/308

0/092

0/094

0/160

0/098-

0/006

0/623

0/034-

0/346

0/005

0/128

0/738
0/458

0/221-

0/086-

شـده است.

جدول -4امتیاز عاملی گزاره ها
گزاره
کار کردن با دیگران را در راه اندازی یک کسب و کار نمی پسندم.

بر این باورم استخدام های دولتی برای به کارگیری دانشجویان کشاورزی روی آینده شغلی موثر نیست.

سیاست های تشویقی دولت مانند(وام با بهره پایین و )...برای فعالیت های تولیدی کشاورزی تایید می کنم.

محدودیت های جنسیتی و سنی دراستخدام های دولتی دانشجویان را می پسندم.
تاسیس تعاونی ها توسط دانشجویان کشاورزی را می پسندم.

احساس می کنم که نظام آموزش عالی در جهت تربیت نیروی دانش مدار است.

احساس می کنم که برنامه ها و درس های دانشگاهی با نیازهای بازارکار هماهنگ است.
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نوع

ذهنیت 1ذهنیت 2ذهنیت 3ذهنیت 4ذهنیت5

منفی

-0/44

مثبت

0/85

مثبت

0/64

منفی

مثبت
مثبت
مثبت

-1/03

-0/74

-0/58

-2/23

-0/02

-1/94

-0/11

-0/26

0/42

-0/78

0/67

-1/79

0/54
0/39

-1/51

0/99
0/98
0/80

-1/23

0/06

1/11

1/17

0/94

0/80

2/04

-0/23

2/31

0/95

-1/39

0/65

-0/59

0/81
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ادامه جدول 4
نوع

گزاره

ذهنیت 1ذهنیت 2ذهنیت 3ذهنیت 4ذهنیت5

به نظر من توسعه آموزش های فنی و حرفه ای درآینده شغلی رشته های کشاورزی اهمیت دارد.

مثبت

1/20

0/23

بر این باورم که بخش کشاورزی نسبت به صنعت در رشد اقتصادی اهمیت کمتری دارد.

مثبت

-1/45

-0/08

-0/09

بر ابن باورم که نقش استادان بر آینده شغلی دانشجویان دارای اهمیت است.

مثبت

0/57

0/55

0/10

1/45

0/04

مثبت

ایجاد روحیه کارآفرینی در بین دانشجویان کشاورزی را تایید می کنم.

مثبت

بر این باورم که کشاورزی شغلی کم درآمد است.

مثبت

اعطای عنوان مهندسی در رشته کشاورزی باعث ایجاد نگرش بهتری می شود.

احساس می کنم دانشجویان کشاورزی تنهابرای کسب مدرک به این رشته آمده اند.

مثبت

احساس می کنم دانشجویان رشته کشاورزی به خوبی از فرصت های شغلی در زمینه کشاورزی آگاهی دارند.

مثبت

احساس می کنم دانشجویان مهارتهای موردنیاز بازارکار را کسب کرده اند.

ارتباط فعال دانشجویان باانجمن های کشاورزی و شرکت های دانش بنیان را می پسندم.

بر این باورم فعالیت در بخش کشاورزی دارای منزلت اجتماعی پایینی است.

مثبت
مثبت
مثبت

به نظر من حمایت ها و تبلیغات رسانه ملی و سایر رسانه ها بر آینده شغلی رشته های کشاورزی تاثیری ندارد.

منفی

محیط روستا را برای انجام فعالیت های مرتبط با بخش کشاورزی نمی پسندم.

منفی

بر این باورم برای پذیرش پسران در این رشته باید سهمیه ی بیشتری در نظر گرفته شود.

2/11

-0/70

-0/30

-1/70

-0/90
0/82

-1/05
-0/61

0/90

-0/44

0/73

0/37

0/21

-0/42

0/01

به نظر من خودکارآمد بودن دانشجویان بر آینده شغلی آنان تاثیر ندارد.
بر این باورم فرهنگ جامعه پذیرای نیروی کار جوان نمی باشد.

منفی

به نظرمن فرهنگ جامعه فعالیت های مخاطره آمیز را می پسندد.

به رشته و حرفه کشاورزی عالقه ای ندارم.

بر این باورم که رشته کشاورزی با روحیه زنان و دختران سازگار نیست و جامعه اشتغال دختران وزنان در این بخش

را نمی پسندد.

منفی

0/52

-0/22

منفی

مثبت

-0/23

0/53

-1/42
0/63

0/18

-0/79

0/57

0/00

-0/38

0/96

-1/43

0/68

-0/90

0/39

-0/33

1/46

-0/72

-1/63
1/77

-2/11

عالقه مند به استخدام دولتی در بخش کشاورزی هستم.

مثبت

-0/27

2/65

بر این باورم رشته کشاورزی تنوع شغلی ندارد.

در گام بعدی گزاره های دارای امتیاز عاملی باالی 0/7مبنای

مقایسه و تفسیر دیدگاه ها قرار گرفتند(در عمده ی مطالعات

روش شناسی کیو ،امتیاز عاملی باالی  0/7مهم و معنادار درنظر

0/36

-0/90

-0/72

احساس می کنم که هیچ آینده روشنی در انتظار دانشجویان رشته های کشاورزی نیست.

0/01

1-/22

-1/70

0/03

1/82

منفی

-0/60

-1/78

0/76

-1/49

-0/50

بر این باورم که کارکردن در بخش کشاورزی مخاطره های شغلی بسیار زیادی دارد

منفی

0/41

0/44

-2/07

1/32

-0/55

1/04

-0/09

0/72

1/63

-1/48

-1/54

0/14

-1/80

0/35

-0/72

1/47

-1/33

-0/45

-0/18

مثبت

احساس می کنم بعد از دانش آموختگی به حتم استخدام دولتی می شوم.

-0/17

-0/14

0/64

1/26

-0/35

0/99

1/89

مثبت

0/84

1/32

0/39

0/07

-0/09

منفی

بر این باورم که حرفه کشاورزی رضایت خاطر به ارمغان نمی آورد.

0/68

-0/18

0/11

0/34

منفی

1/02

-0/63

-0/67

عالقه ای به فعالیت های کارآفرینی ندارم.

-0/38

1/06

-0/32

مثبت

منفی

-0/17

-0/27

1/11

خطر پذیری در فعالیت های کشاورزی را می پسندم.

1/65

0/21

مثبت

بر این باورم خالقیت و نوآوری دانشجویان بر آینده شغلی آنها موثر است.

1/04

-1/31

-0/30

0/29

مثبت

-0/55

1/27

0/56

-0/11

0/57

1/30

0/27

-0/48

-1/12

0/49

-0/01

-1/21

-0/83

-0/25

-0/64

-2/03

0/07

-0/80

-0/46

0/72

0/62

0/71

-0/49

0/34

-0/89

0/76

-0/49

0/51

در این دیدگاه  5گزاره به ترتیب اهمیت امتیاز عاملی جای

گرفتند .گزاره ها ی ( 1تا  )5بیشتر از عدد  0/7مثبت محاسبه
شد.

گرفته شده است) .با توجه به تحلیل داده ها در نرم افزار  spssو

دیدگاه دوم :منفعل و نا امید؛ در دیدگاه دوم امتیاز عاملی 4

ادامه به شرح آن ها و مؤلفه های شناسایی شده پرداخته خواهد

دیدگاه سوم :امیدوارانه و در جستجوی فرصت؛ در دیدگاه

نتیجه ی حاصل از آن ،در نهایت  5دیدگاه شناسایی شدند که در
شد(جدول .)5

با تحلیل عاملی اکتشافی نوع کیو در نرم افزار  5 ،spssذهنیت

گزاره( 6تا  )9بیشتر از عدد  0/7مثبت محاسبه شد.

سوم امتیاز عاملی 3گزاره( )12 ،11 ،10بیشتر از عدد 0/7مثبت
محاسبه شد.

شناسایی شد که با توجه به ماهیت گزاره ها هر ذهنیت نامگذاری

دیدگاه چهارم :تبعیض نگر؛در دیدگاه چهارم امتیاز عاملی4

شده است.

دیدگاه پنجم :واقع نگر؛در دیدگاه پنجم امتیاز عاملی7

شد .امتیاز عاملی و عنوان هر عامل(گزاره) در جدول( )5ارائه
دیدگاه اول :کارآفرینانه

گزاره ( 13تا  )16بیشتر از عدد  0/7مثبت محاسبه شد.
گزاره( 17تا  )23بیشتر از عدد  0/7محاسبه شد.
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جدول -5گزاره های دارای امتیاز عاملی
ردیف

گزاره

1

ایجاد روحیه کارآفرینی در بین دانشجویان کشاورزی را تایید می کنم.

3

احساس می کنم بعد از دانش آموختگی به حتم استخدام دولتی می شوم.

5

خطر پذیری در فعالیت های کشاورزی را می پسندم.

7

عالقه مند به استخدام دولتی در بخش کشاورزی هستم.

9

بر این باورم که حرفه کشاورزی رضایت خاطر به ارمغان نمی آورد.

امتیاز عاملی

عنوان عامل

2/11

کارآفرینانه

2

بر این باورم که کارکردن در بخش کشاورزی مخاطره های شغلی بسیار زیادی دارد.

1/89

4

بر این باورم خالقیت و نوآوری دانشجویان بر آینده شغلی آنها موثر است.

1/11

6

احساس می کنم که هیچ آینده روشنی در انتظار دانشجویان رشته های کشاورزی نیست.

2/65

8

به رشته و حرفه کشاورزی عالقه ای ندارم.

0/96

10

اعطای عنوان مهندسی در رشته کشاورزی باعث ایجاد نگرش بهتری می شود.

12

تاسیس تعاونی ها توسط دانشجویان کشاورزی را می پسندم.

14

براین باورم استخدامهای دولتی برای به کارگیری دانشجویان کشاورزی روی آینده شغلی موثر نیست.

1/63

0/90
1/82
0/72
1/65

منفعل و نا امید

امیدوارانه و در

11

ارتباط فعال دانشجویان با انجمن های کشاورزی و شرکت های دانش بنیان را می پسندم.

1/02

جستجویفرصت

13

محدودیت های جنسیتی و سنی در استخدام های دولتی دانشجویان را می پسندم.

2/31

تبعیضنگر

15

بر این باورم که رشته کشاورزی با روحیه زنان و دختران سازگار نیست وجامعه اشتغال دختران وزنان در این بخش را

1/46

16

بر این باورم فعالیت در بخش کشاورزی دارای منزلت اجتماعی پایینی است.

0/76

18

بر این باورم که کشاورزی شغلی کم درآمد است.

1/32

20

بر این باورم که نقش استادان بر آینده شغلی دانشجویان دارای اهمیت است.

22

بر این باورکم که بخش کشاورزی نسبت به صنعت در رشد اقتصادی اهمیت کمتری دارد.

نمی پسندد.

0/98
2/04

17

احساس می کنم دانشجویان مهارت های مورد نیاز بازارکار را کسب کرده اند.

19

احساس می کنم دانشجویان رشته کشاورزی به خوبی از فرصت های شغلی در زمینه کشاورزی آگاهی دارند.

1/32

21

سیاست های تشویقی دولت مانند (وام با بهره پایین و )...برای فعالیت های تولیدی کشاورزی تایید می کنم.

1/17

23

احساس می کنم که برنامه ها و دروس دانشگاهی با نیازهای بازارکار هماهنگ است.

0/81

بحث و نتیجه گیری:

1/47

واقع نگر

1/26

1/07

بایــد در دانشــجویان روحیــه کارآفرینــی ایجــاد کــرد تــا

یکــی از روش هــای افزایــش بهــره وری نیــروی انســانی

بــه فعالیــت هــای کارآفرینانــه در بخــش کشــاورزی دامــن

انگیــزه هــا و نگــرش هــای آنــان در دوران تحصیــل و کســب

خطــر شــغلی دارد ،موافــق بودنــد کــه بــا نتیجــه ی تحقیقــات

متخصــص پرداختــن بــه نیازهــا ،عالقــه هــا ،انتظارهــا،
علــم مــی باشــد .در آمــوزش هــای کشــاورزی بایــد افــزون بــر

بــاال بــردن مهــارت هــا و دانــش فراگیــران ،زمینــه ی بهبــود
نگــرش آنــان نیــز فراهــم گــردد تــا بــا اشــتیاق بــه تحصیــل
پرداختــه و کارهایشــان را بــه روش بهتــری انجــام دهنــد.

هــدف اصلــی ایــن بررســی شناســایی نگــرش دانشــجویان
تحصیــات تکمیلــی ترویــج و آمــوزش کشــاورزی و توســعه ی
روســتایی دانشــگاه رازی کرمانشــاه نســبت بــه آینــده شــغلی

خــود بــود کــه دیــدگاه دانشــجویان مــورد بررســی در پنــج
دســته ذهنیــت قــرار گرفــت.

آنان در گروه دیدگاه کارآفرینانه بر این باور بودند که
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بزننــد .افــراد ایــن گــروه ،بــا ایــن کــه فعالیــت هــای کشــاورزی

چریســتنال و همــکاران ( )1992و شــفیعی و فمــی (،)1386
کــه مخاطــرات شــغلی و امنیــت کــم حرفــه کشــاورزی را عاملی

مؤثــر بــر نگــرش دانشــجویان نســبت بــه حرفــه کشــاورزی ذکــر
کــرده انــد ،هــم ســو مــی باشــد.

دانشــجویان بــا دیــدگاه منفعــل و نــا امیــد بــر ایــن باورنــد

کــه بــه رشــته و حرفــه کشــاورزی عالقــه ای ندارنــد .از ایــن

رو احســاس مــی کننــد کــه آینــده روشــنی در انتظــار آنــان،

نخواهــد بــود و بــه صــورت منفعــل منتظــر رخ دادهــای آینــده

مــی باشــند .برخــاف دیــدگاه پیشــین بــه دنبــال کارآفرینــی

نیســتند .شــفیعی و فمــی( ،)1386در پژوهشــی یکــی از ایــن

شماره  ،38پاییز 1395

عامــل هــای مؤثــر بــر نگــرش دانشــجویان نســبت بــه اشــتغال

دانشــجویان کشــاورزی نســبت بــه اشــتغال در ایــن بخــش

معرفــی کردنــد .در حالــی کــه افــراد دارای ایــن گــروه بــر ایــن

داد كــه دانشــجویان شــغل كشــاورزی را بــه صــورت شــغلی

در بخــش كشــاورزی را قابلیــت تأمیــن نیازهــای روانشــناختی
باورنــد حرفــه کشــاورزی رضایــت خاطــر بــه ارمغــان نمــی آورد

و بــه عبــارت دیگــر قابلیــت تأمیــن نیازهــای روانشــناختی را
نــدارد.

دانســته انــد .چریســتینال و همــکاران ( ،)1992نیــز نشــان

كــم درآمــد و دارای منزلــت اجتماعــی پاییــن توصیــف مــی

کننــد.

دانشــجویان بــا دیــدگاه واقــع نگــر واقعیــت هــای موجــود

دانشــجویان بــا دیــدگاه امیدوارانــه در جســتجوی فرصــت

جامعــه را در نظــر دارنــد و بــر ایــن باورنــد کــه دانشــجویان

هــای تولیــدی و ارتبــاط بــا شــرکت هــای دانــش بنیــان و

انــد ایــن موضــوع بــر خــاف نظــر کانــن( ،)2005یکــی از

هایــی ماننــد سیاســت هــای تشــویقی دولــت بــرای فعالیــت
انجمــن هــای کشــاورزی مــی باشــند و بــا تأســیس تعاونــی

هــای دانشــجویی موافــق بودنــد کــه نتایــج تحقیــق موحــدی

و همــکاران ( ،)1389نشــان داد یکــی از راه هــای بهبــود

وضعیــت اشــتغال دانشــجویان رشــته هــای کشــاورزی،
تأســیس تعاونــی هــا و ســازمان هــای غیردولتــی مــی باشــد
کــه نتایــج ایــن تحقیــق را تأییــد مــی کنــد و بــا نتایــج حجــازی

و همــکاران ( )2008کــه هدایــت دانــش آموختــگان كشــاورزی
بــه ســمت خوداشــتغالی و كســب و كارهــای غیــر دولتــی

كشــاورزی در كاهــش بیــكاری مؤثــر اســت همســو مــی باشــد.
بــه نظــر مــی رســد دانشــجویان دارای دیــدگاه تبعیــض نگــر

بــر ایــن باورنــد که حرفــه کشــاورزی با روحیــه دختران ســازگار

نبــوده و بایــد در اســتخدام هــای دولتــی محدودیــت ســنی و

جنســی را لحــاظ کــرد .از طرفــی ،نســبت بــه مشــغولیت در
حرفــه کشــاورزی دیدگاهــی تبعیــض گرایانــه دارنــد .در واقــع،
ایــن افــراد باورنــد کــه اســتخدام هــای دولتــی روی نگــرش

دانشــجویان نســبت بــه آینــده شــغلی مؤثــر نیســت .تحقیــق

شــفیعی و فمــی ( ،)1386کــه یکــی از عامــل هــای مؤثــر بــر
نگــرش دانشــجویان کشــاورزی نســبت بــه اشــتغال در بخــش
کشــاورزی را دسترســی بــه اســتخدام هــای دولتــی در ایــن
بخــش عنــوان کــرده انــد بــا یافتــه ی بــاال هــم ســویی نــدارد.
شــفیعی و فمــی ( ،)1386پاییــن بــودن جایــگاه اقتصــادی-

اجتماعــی شــغل کشــاورزی را عاملــی مؤثــر بــر نگــرش

کشــاورزی مهــارت هــای موردنیــاز بــازار کار را کســب کــرده
علــت هــای گرایــش نداشــتن داوطلبــان آمریکایــی بــه رشــته

هــای کشــاورزی ،نبــود دانــش و مهــارت دانش-آموختــگان

کشــاورزی اســت.

بــا توجــه بــه نتایــج بــه دســت آمــده از ایــن پژوهــش،

پیشــنهاد مــی شــود ،دانشــکده هــای کشــاورزی در اولیــن

مرحلــه ورود دانشــجویان بــه گرایــش هــای کشــاورزی کالس
هایــی بــرای تغییــر در نگــرش دانشــجویان نســبت بــه گرایــش
خــود ایجــاد کننــد و از دانشــجویان موفــق در ایــن گرایــش

هــا دعــوت بــه عمــل بیاورنــد کــه نگــرش ذهنــی دانشــجویان

جدیدالــورود نســبت بــه آینــده را تغییــر دهنــد.

 -افزایــش واحدهــای درســی کارآفرینــی ،بــرای ایجــاد

انگیــزه ،و روحیــه ی خطــر پذیــری در دانشــجویان پیشــنهاد
مــی گــردد ،همچنیــن افزایــش واحدهــای عملــی کشــاورزی

بــرای افزایــش مهــارت دانشــجویان بایــد در نظــر گرفته شــود.
 -سیاســت هــا بــه ســمت و ســویی رود کــه راه انــدازی

فعالیــت هــای تولیــدی و کارآفرینانــه را ســبب شــود و ارتبــاط
دانشــگاه هــا بــا ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای بــرای
ارتقــای مهــارت دانشــجویان بیــش از پیــش شــود و شــرکت

هــای دانــش بنیــان و پــارک هــای علــم و فنــاوری در حمایــت
از دانشــجویان خــاق و نــوآور نیــز مــی تواننــد موثــر واقــع

شــود.

منبعها
استواری ،م .)1383( .فن آوری اطالعات و مسئله اشتغال دانش آموختگان کشاورزی در ایران .مجموعه مقاالت همایش
نقش فناوری اطالعات در اشتغال تهران ،انتشارات علم و صنعت ،صص.303-293 :
آذربایجانی ،م ،.ساالری فر ،م.ر ،.عباسی ،ا ،.كاویانی ،م و موسوی اصل ،س.م. )1385( .روانشناسی اجتماعی با
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Abstract
One of the biggest challenges facing the youth, especially students career in field of study. The future
also depends on the type of attitude and their willingness that if there is no appropriate attitude in field
of study can not be expected to develop and improve his skills. This study, is conducted to graduate
students of Agricultural Education and Rural Development at Razi University towards their prospective
employment by using Q tecknique. Statistical population of this reearch consisted to graduate and post
Graduates student of agriculture education and rural development majors at Razi University, 29 of whom
were selected purposively with Snowball sampling. their prospective employment. Thirty five Phrases
were extracted based on the interviews with selected this students in focus groups. A questionnaire consisting of 35 cards and an answer sheet(Q diagram) to graduate students of Agricultural Education and
Rural Development was the extent of their agreement or disagreement. Data analyzed by Q exploratory
factor. SPSSWin20software applied to process data. According to the results obtained from exploratory
factor analysis, the mentality of the students participating were claified in mentality, entrepreneurial,
passive and disappointed, Hopefully and searching for opportunity, Perspective discrimination and realistic, revealing the attitudes of students towards their career disciplines and the most important is the
attitude of the students entrepreneurial attitude towards their future employment.
Index Terms: Attitude, Career, Q methodology, Prospective.
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