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بازدارندههای اشتغال دانشآموختگان کشاورزی
رضا موحدی
دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

این پژوهش از نوع کیفی بوده که در آن از رویکرد نظریه پایه ور بهره گرفته شده است .برای گردآوری داده ها از مصاحبه

ژرفایی استفاده شد .روش نمونه گیری تحقیق از نوع هدفمند نظری بوده که به شیوهی گلوله برفی انجام پذیرفت .بر همین
پایه ،با مصاحبه با  21نفر از دانشآموختگان کشاورزی و  9نفر از کارفرمایان و اعضای هیئت علمی کشاورزی ،داده ها به اشباع

نظری رسیدند .مالک انتخاب دانشآموختگان ،گرایش به شرکت در مصاحبه ،داشتن اطالعات کافی و الزم نسبت به موضوع

اشتغال دانش آموختگان ،دستکم دو سال بیکار بودن پس از دانش آموختگی و جویای کار بودن در نظر گرفته شده است.

تحلیل داده ها در فرایندهای نمادگذاری باز ،محوری و گزینشی برای شناسایی مقولهها و بر پایهی الگوی اشتراوس و کوربن
( ،)1998با برقراری ارتباط میان مقولهها با شرایط ع ّلی ،شرایط زمینهای ،شرایط مداخلهگر یا واسطهای ،راهبردها و پیآمدها
انجام شدند .بر پایهی یافتههای تحقیق مهمترین چالشها و بازدارندههای دانشآموختگان کشاورزی در زمینهی اشتغال

عبارت بودند از :کیفیت پایین و محتواهای نامناسب برنامههای درسی دانشگاهها ،ماهر نبودن مدرسان دانشگاه در آماده
سازی دانشجویان برای ورود به بازار کار ،نداشتن آشنایی کافی با کارآفرینی در دوران تحصیل ،کمبود خدمات و حمایتهای
مشاورهای به دانشآموختگان ،نبود زیرساختهای کافی ،چالشهای فردی و مهارتی چون نداشتن اعتماد به نفس و روحیه

کار و مهارتهای الزم بین دانشجویان و دانشآموختگان ،نبود اعتبارات و امکانات مالی کافی ،نبود زمینهی ارتباط و هماهنگی
بین سازمانهای مرتبط با کشاورزی ،نبود قانون مناسب اداری ،چالشهای فرهنگی اجتماعی و چالشهای ساختاری اقتصاد

کشاورزی کشور.

نمایه واژگان  :نظریه پایه ور ،اشتغال دانشآموختگان ،آموزش عالی ،رشته کشاورزی ،بیکاری

نویسندهی مسئول :رضا موحدی

رایانامهmovahedi686@yahoo.com :

دریافت 95/11/1 :پذیرش96/6/13 :
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مقدمه

کشـور مـا نیـز بـا شـرایط حـادی روبـهرو اسـت؛ بـه طـوری کـه

رونــد تاریخــی توســعة اقتصــادی وصنعتــی كشــورهای

جمعیـت بیـکار در نظـام آمـوزش عالـی کشـور در دوره -1385

عمیــق بیــن علــم وفنــاوری بــا بــازار كار ،یكــی از عاملهــای

ای کـه از  21درصـد در سـال  1385بـه  42/3درصـد در سـال

بــوده اســت .در واقــع ،توســعة هــر كشــور در گــرو اســتفادة

ص  .)204هـر چنـد بنـا بـر تعریـف مرکـز آمـار ایـران از بیکاری

یكــی از مهمتریــن و كلیدیتریــن ســرمایه هــای آن كشــور

بیـکاری دانشآموختـگان دانشـگاهی  18/5درصد اعالم شـده

پیشــرفته نشــان میدهــد كــه پویایــی نظــام آمــوزش وپیونــد
مهــم ترقــی ،شــكوفایی و توســعة اقتصــادی و فرهنگــی آنهــا

بهینــه از همــة امكانــات بــه ویــژه نیــروی انســانی اســت كــه

بهشــمار میآیــد و بــی شــك درایــن میــان نقــش نیــروی

 1393بـا افزایـش فزاینـده ای رو بـه رو بـوده اسـت بـه گونـه
 1393افزایـش یافتـه اسـت (سـالنامه آمـاری کشـور،1393 ،

مبنـی بـر دسـتکم یـک سـاعت یـا  8سـاعت کار در روز آمـار
اسـت (خبرگـزاری تسـنیم 19 ،فرودیـن  .)1395در هـر صورت

انســانی متخــص ص بیــش از دیگــران اســت (واقفــی نظــری و

وجـود شـمار زیـاد مراکـز آمـوزش عالـی در کشـور و بدنبـال آن

دار رســالت هایــی چــون تولیــد دانــش تربیــت نیــروی متخــص

مهمـی اسـت کـه در صـورت نبـود برنامهریـزی و بررسـیهای

همــکاران .)1394،دانشــگاهها و مراکــز آمــوزش عالــی عهــده

ص مــورد نیــاز جامعــه ،گســترش فنــاوری ،نــوآوری و خالقیــت
هســتند.

صاحــب نظــران بــر ایــن باورنــد دســتیابی بــه توســعه پایــدار

شـمار زیـاد دانشـجو و دانشآموخته در سـالهای اخیر مسـأله
آسـیب شناسـی ،نظـام آمـوزش عالـی کشـور را بـا تهدیدهـای

جـدی روبهرو کـرده و بحـران بیـکاری دانشآموختـگان تبدیل
بـه آفـت مهمی بـرای برنامههـای توسـعۀ اجتماعـی -اقتصادی

تنهــا در ســایه بــه کارگیــری دانــش روز و فنــاوری پیشــرفته

کشـور میشـود و نیـروی انسـانی متخـص ص به عنـوان یکی از

توســعه و جلوگیــری از عقــب ماندگــی بایــد شــرایطی فراهــم

رفـت .در ایـن راسـتا ،دانشآموختگان بخش کشـاورزی از این

فنــاوری جدیــد و پذیــرش مســئولیت هــای مختلــف در ســطح

زمینـه اشـتغال رنـج مـی برنـد (شـیری و همـکاران.)1393،

حاصــل میشــود .بنابرایــن ،بــرای قــرار گرفتــن در جــاده
شــود کــه دانشــگاهها بتواننــد دانشــجویان را بــرای بــه کارگیــری

جامعــه پــرورش دهنــد .در جهــان كنونــی در صورتــی كــه
دانشآموختــگان بــه مهــارت هــای اشــتغال پذیــری تجهیــز
نشــوند موفــق بــه یافتــن شــغل نخواهنــد شــد .بنابرایــن

راهــکار اشــتغال ،شناســایی قابلیــت هــای اشــتغال پذیــری

مهمتریـن و کلیدیتریـن سـرمایههای کشـور بـه هـدر خواهـد

قاعده مسـتثنی نبوده و هم اکنون از دشـواریهای بسـیاری در
بـرای کاهـش میـزان بیـکاری جوانـان و دانشآموختـگان،

پیـش از هـر چیـز بایسـتی عاملهایـی را کـه سـبب بـروز

چالشهایـی بـرای ورود جوانـان بـه بـازار کار و پیـدا کـردن کار
مناسـب و شایسته سطح تحصیالت و انتظارات آنان شده است

بــه انضمــام عاملهــا ،شــرایط ،زمینــه و راهبردهــای تقویــت

شناسـایی کـرد تـا بتوان بـا شـناخت بهتـر و کاملتـر چالشها،

(سیســتماتیك) اســت تــا در كاهــش بیــكاری دانشآموختــگان

انجـام داد .در ایـن پژوهـش تلاش شـده تـا بازدارندههـای

آن مــی باشــد .ایــن امــر مســتلزم رویكــرد و نــگاه ســاختارمند

در جهـت رفـع آنهـا اقدامهـای اثربخـش و برنامهریـزی شـده

دانشــگاهی نقــش مؤثــری ایفــا کنــد (شــرفی و عبــاس پــور،

اشـتغال دانشآموختـگان رشـته مهندسـی کشـاورزی بـا

یکـی از دغدغـه هایـی کـه در کشـورهای در حـال توسـعه و

قـرار گرفتـه تـا از ایـن راه دالیـل بیـکاری و نبـود کارآیـی مـورد

نبـود هماهنگـی و سـازگاری الزم بـرون دادهای نظام آموزشـی

و روسـتایی شناسـایی شـوند .در نهایـت ایـن تحقیـق بدنبـال

انحـراف شـغلی و یـا بیـکاری دانشآموختـگان و جوانـان

دانشآموختـگان ،توصیه های کاربردی و عملی مناسـبی را در

.)1394

حتـی توسـعه یافتـه از گذشـته دور تـا کنـون مطرح بوده اسـت،
بـا نیازهـای بـازارکار مـی باشـد .پیامـد ایـن نبـود هماهنگـی،

آمـوزش دیده اسـت که باعـث میشـود کارآئی درونـی و بیرونی
نظـام آموزشـی مـورد تردیـد قـرار گرفتـه و زیـر پرسـش و ابهـام

بـرود (شـریعت زاده و همـکاران .)1385 ،مسـأله بیـکاری در
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اسـتفاده از مطالعـه کیفـی و رویکرد نظریه بنیانـی مورد تحلیل

انتظـار دانشآموختـگان کشـاورزی در محیطهـای کشـاورزی

آن اسـت تـا بـا شناسـایی دقیـق بازدارندههـا و دالیـل بیـکاری
اختیـار سیاسـتگذاران و برنامـه ریـزان کشـور قـرار دهـد.
بررسی پیشینهی موضوع

بررسـی سـوابق پژوهشها درباره اشـتغال دانشآموختگان

شماره  ،41تابستان 1396

نشـان می دهد كه مسـأله اشـتغال دانشآموختگان رشـتههای

فرصتهـای شـغلی کافـی و نابرابـری فرصتهـای شـغلی بـرای

كشـاورزی در ایـران بـه عنـوان یكـی از عمده تریـن چالشهای

مـردان و زنـان ،ضعـف برنامههـای حمایـت از خـود اشـتغالی،

بررسـی اسـناد و پیمایشهـای موجـود از میـان مجموعـه

موسسـههای کاریابـی در محـل تحصیـل و در بـازار از جملـه

پیـش روی نظـام آمـوزش عالـی كشـور مطـرح اسـت .بـر پایـه

بازدارندههـا و محدودیتهـای بـروز بیـكاری دانشآموختـگان

كشـاورزی ،پنـج عامـل كلیـدی را مـی تـوان اسـتخراج كـرد:

ضعـف یـا نبـود راهبردهـای ارتباطـی بیـن نظـام آمـوزش عالی

سـازمان نیافتـه بـودن بـازار کار کشـور و کـم رنـگ بـودن نقـش
مهمتریـن عاملهـای تاثیرگـذار بـر ناموفق بـودن جوانـان برای

ورود بـه بـازار کار بهشـمار میآینـد کـه در پژوهـش هرنـدی و

فلاح محسـن خانـی ( )1386مشـخص شـده انـد.

كشـاورزی و بـازار كار ،نداشـتن تناسـب برنامههـای درسـی

در پژوهـش برآبـادی و همـکاران ( )1388نارسـایی در

بـا نیـاز هـای بـازار كار ،نبـود تـوازن بیـن فرصتهـای شـغلی

توسـط دانـش آموختـگان در طـول تحصیـل ،نداشـتن اعتماد

رشـتههای كشـاورزی (از نظـر محتـوا ،سـاختار ،و روش اجـرا)
موجـود و شـمار زیـاد دانشآموختـگان ،کمبـود پشـتیبانیها

و حمایتهـای دولتـی از مشـاغل کشـاورزی و نبـود روحیـه
کارآفرینـی در دانشآموختـگان بخـش کشـاورزی.

بـه طـوری کـه اسـتواری ( )1382چالشهـای سـاختاری

آموزشهـای کاربـردی و بهدسـت نیـاوردن تجربـه عملـی کافی
بـه نفـس ،گرایـش بـه اشـتغال در شـهرها ،داشـتن انتظارهـای

غیـر اصولـی ماننـد درآمدهـای بـاال از مهمتریـن بازدارندههای
دانـش آموختـگان کشـاورزی در اشـتغال آنـان بـود ه اسـت.

نتایـج بررسـیهای ندافـی و همـکاران ( )1391نشـان داد،

در فراینـد آمـوزش ،جاذبههـای بخشهـای غیركشـاورزی،

بیـن اشـتغال زایـی در بخـش کشـاورزی و آمـوزش روشهـای

نداشـتن یـك نظـام فنـاوری اطالعـات؛ زمانـی و الری ()1383

راه انـدازی کسـب و کارهـای کوچـک ،آمـوزش تثبیـت و اداره

چالشهـای بخـش دولتـی ،نبـود اطالعرسـانی درسـت و
زیـادی شـمار دانشآموختـگان كشـاورزی ،نداشـتن سـرمایه

خالقیـت ،شـناخت و ارزیابـی فرصتهـا ،مراحـل تاسـیس و

کسـب و کار رابطـه مثبت و معنـی داری وجـود دارد .موحدی و

كافـی ،نبـود حمایـت دولـت ،وجـود افـراد پیـر در ادارههـا،

همکاران ( )1392بیکاری دانشآموختگان کشـاورزی را نتیجه

یـا گزینـش ،نداشـتن اعتمـاد بـه نفـس ،نبـود زمینـه شـناخت

آسـیبهای مرتبـط بـا بـازار کار ،آسـیبهای مرتبـط بـا نظـام

ناهماهنگـی بیـن ادارههـا ،تبعیـض جنسـیتی در اسـتخدام

وجـود هفت آسـیب دانسـت ه انـد :آسـیبهای مرتبط بـا دولت،

رشـتههای تحصیلی؛ زمانی و عزیزی ( )1385نداشـتن توانائی

آموزش کشـاورزی ،آسـیبهای مرتبط با اسـتادان کشـاورزی،

درسهـای دانشـگاهی بـا نیازهای هـر منطقه؛ شـهبازی و علی

مرتبـط بـا دانشـجویان کشـاورزی و آسـیبهای مرتبط بـا نبود

كارهـای عملـی ،ضعـف کیفیت آمـوزش ،ناهماهنگی سـرفصل

آسـیبهای مرتبـط بـا نحـوه آمـوزش و یادگیـری ،آسـیبهای

بیگـی ( )1385نبـود مهـارت هـای مـورد نیـاز بـازار کار از سـوی

زمینـه اطلاع رسـانی و مشـاوره دانشآموختـگان کشـاورزی.

بـازار کار و خروجیهـای دانشـگاهی؛ و موحـدی و همـکاران

منفی نسبت به کار در بخش خصوصی ،نبود نظام گزینش

دانشـگاهها ،وجـود درسهـای غیـر کاربـردی ،نبـود زمینـه

دانشآموختگان کشاورزی در سازمانهای دولتی ،افزایش

دانشآموختـگان؛ شـجاعی ( )1388نبـود تـوازن بیـن نیازهای
( )1389تاكیـد بـر درسهـا و محتـوای نظـری در برنامه درسـی

مناسـب ارتبـاط دانشـگاه بـا مراكـز كاری و كارفرمایـان بخـش

كشـاورزی؛ حسـینی و همـکاران ( )1389نبـود یـا کمبـود

پشـتیبانیها و حمایتهـای دولتـی از مشـاغل کشـاورزی؛
و علیپـور و دهقانـی ( )1391نبـود موقعیتهـا والزامهـای

تحقیق زاللی و همکاران ( )1394نشان داد که داشتن دید

درست ،نگرش منفی جامعه نسبت به کشاورزی ،جذب پایین

ورود دانشآموختگان روستایی به مناطق شهری ،اشتغال
دانشآموختگان کشاورزی در مشاغل نا مرتبط با رشته ،و

گرایش نداشتن به کار در بخش کشاورزی از مهمترین تنگناها
و چالشهای اشتغال دانشآموختگان كشاورزی هستند.

خوداشـتغالی و کارآفرینـی در نظـام آمـوزش عالـی کشـاورزی

دستاوردهای پژوهش آقاپور و همکاران ( )1393گویای آن

دانشآموختگان كشـاورزی در بخش كشـاورزی بر شـمردهاند.

برنامهای برای آینده شغلی آنان در نظر نگرفته اند و هیچ

کشـور را مهمتریـن بازدارندههـای جـذب متخصصـان و
ضعـف تعامـل بیـن موسسـههای آموزشـی و بـازار کار ،نبـود

است که دانشگاهها در سرفصلهای تحصیلی دانشجویان

سازوکار روشنی که آنان پس از دانش آموختگی بتوانند از دانش
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فنی خود استفاده کنند ،در اختیارشان قرار ندادهاند .بر مبنای

افزایش میزان بیكاری آنان ،هدایت دانشآموختگان كشاورزی

کشاورزی سه عامل کسب مهارت توسعه کسب و کار  ،مهارت

و كارهای غیردولتی در بخش های مختلف كشاورزی می تواند

آنها کسب مهارتهای کسب و کار اهمیت بیشتری دارد .بنا بر

در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که بین برخی عاملها

این پژوهش در شکلگیری قابلیت اشتغال دانشآموختگان

توسعه فردی و مهارتهای علمی و فنی نقش دارند که در بین
یافتههای پژوهش حیدری و خاشعی ( )1395دانشآموختگان
دانشگاهی برای سازگاری شغلی به سه متغیر هویت شغلی،

به سمت خود اشتغالی از طریق فعالیت های اقتصادی و كسب

در كاهش بیكاری موثر باشد .مک آردل و همکارانش ()2007

و متغیرها با احراز شغل در بازار کار توسط دانشآموختگان
دانشگاهی رابطه مثبتی وجود دارد .از جمله این عاملها

استقالل عمل و بازخورد نیازمند هستند .محمدی و روحانی

میتوان خود اتکایی و اعتماد به نفس ،میزان آگاهی نسبت

عالقهمندی در انتخاب رشته تحصیلی ،میزان رضایت از

اجتماعی ،میزان تالش در کاریابی ،و داشتن سرمایه را نام برد.

( )1394در نتایج تحقیق خود متغیرهای جنسیت ،میزان

به شغل ،میزان حمایت اجتماعی ،حمایت از شبکه سازی

رشته تحصیلی ،ارزیابی از نقش سرمایه روی اشتغال و میزان

از نظر جکسون ( ،)2015برای اشتغال دانشآموختگان وجود

متغیرهای مهم و اثر گذار بر نوع اشتغال دانش آموختگان

تفکر انتقادی ،خود مدیریتی ،آشنایی با فناوریهای روز،

مهارت های حرفه ای و آموزشی در زمان تحصیل را به عنوان
كشاورزی دانسته اند.

سوان سون و همكارانش ( )2007تقویت ارتباط بین

مهارتهای فردی مانند پشتکار ،ارتباطات موثر ،خود آگاهی،

توانایی حل مسأله ،و مسئولیت پذیری اجتماعی الزم است.

بنا بر بررسی بدناریکوا و همکارانش ( ،)2016چالشهای

دانشگاهها و شركتهای خصوصی وکشتزارهای تجاری را در

اصلی مهاجرت جوانان تحصیلکرده روستایی در روسیه که

موثر می دانند .آنان همچنین بیان می كنند نظام آموزش

و حمایتهای الزم از سوی والدین برای کارهای کشاورزی،

آمادگی دانشجویان برای ورود به كسب وكار های كشاورزی

در رشتههای کشاورزی درس خواندهاند نبود زمینه تشویق

عالی كشاورزی ،برای ارتباط با بخشهای خصوصی نیازمند

نداشتن زمین کافی برای کار کشاورزی ،باور به ساده تر بودن راه

و مدیریتی می باشد .از نظر كاتاجاوری و همكارانش ()2006

برای ماندگاری جوانان تحصیلکرده رشتههای کشاورزی در

انجام تغییرها و اصالحهایی در سه زمینه ساختاری ،سازمانی

اندازی کسب و کار در شهرها میباشد .بنابراین آنان سه راهکار

دوره های آموزش عملی نقش موثری در بهبود وضعیت شغلی

روستاها پیشنهاد میکنند ،برقراری ارتباط بین مراکز آموزش

دانشجویان را افزایش می دهند ،بلكه باعث تقویت ارتباط

کافی برای راه اندازی کسب و کارهای کشاورزی و خرید زمین

دانشآموختگان دارند .این دوره ها نه تنها میزان یادگیری

بین دانشگاه ها و مراكز كاری میشوند .لین ( )2006بیان می

کشاورزی با مراکز کسب و کار کشاورزی ،دسترسی به اعتبارات
کشاورزی ،و بهبود شرایط زندگی در روستاها.

کند در نظام آموزش عالی كشاورزی می بایست تاكید خاصی

کومار و کومار ( ،)2014در نظام آموزش عالی کشاورزی

تخصصی وجود داشته باشند تا دانشجویان توان رقابت برای

درسی رشتههای کشاورزی ،مبتنی نبودن آنها بر نیازهای بازار

بر برنامههای كارآموزی ،مهارت های عملی ،و مهارت های

كسب مشاغل مختلف در بازار كار رقابتی را داشته باشند.
به باور والز و بادن ( )2000ماهیت بین رشتهای کشاورزی و
زمینه خاص فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی آن می طلبد که

کشور هند به طور جدی بر چالش نبود زمینه تغییر برنامههای

کار و چالش تاکید بر کشاورزی سنتی در روستاهای این کشور

تاکید کرده اند .آنان بر این باورند دانشگاههای کشاورزی باید به

سمت هدفهای توسعه روستایی ،بهجای توجه به هدفهای

دانشآموختگان کشاورزی ،دارای قابلیتهای پویایی باشند تا

کوتاه مدت ،به هدفهای پایدار ،بهبود شیوه های تدریس به

دانشآموختگان کشاورزی باید دارای مهارتهای آسانگری

مشارکتی ،انجام بررسیهای موردی ،رهیافتهای حل مسأله،

حجازی و همكاران ( )2008در نتایج بررسی خود اعالم

دیگر کالرک و بوتون ( )2011که بر این باورند نظامهای آموزش

بتوانند نسبت به مسایل مختلف انتقاد ،اندیشه و عمل کنند .لذا
شامل مدیریت پروژه ،ارتباطات و مذاکره باشند.

كردند كه با توجه به رشد بیش از حد دانشآموختگان كشاورزی و
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سمت کسب مهارتهای تصمیم گیری ،روشهای آموزش

رهیافتهای کار گروهی و بین رشتهای حرکت کنند .از سوی
کشاورزی بازار محور نبوده و متناسب با نیازهای کشاورزی

شماره  ،41تابستان 1396

منطقه ای نیست .به همین خاطر برنامههای درسی کشاورزی

آن با مقایسه نمادها ،چند نماد که اشاره به یک جنبه مشترک

آینده تغییر یابند به گونه ای که انتظارهای مختلف کشاورزی و

مطرح شدند .سپس چند مفهوم به عنوان یک مقوله و چند

باید از سطح مدرسه به سمت نیازها و فناوریهای کشاورزی
سیاستهای توسعه کشاورزی منطقه را برآورده سازند.

از پدیده بازدارنده های اشتغال داشتند به عنوان یک مفهوم

مقوله در شکل یک نظریه تجلی شد .در مرحله پنجم نیز برابر

اسـکیوینگتون و همکارانـش ( )2014دربـاره بازدارندههای

با الگوی اشتراوس و کوربن ( )1998به طراحی و تفسیر مدل

یـک ویژگـی فـردی عامـل مهمـی در بیـکاری افـراد بـه شـمار

در ایـن پژوهـش بـرای گـردآوری داده هـا از مصاحبـه

اشـتغال بـر این باورند هـر چند نداشـتن انگیزه کافی بـه عنوان
میآیـد ولـی توجـه بـه کنتـرل گروهـی و سیاسـتهای دولـت،

شناسـایی ظرفیتهـا و فرصتهـای موجـود و زمینـه اجتماعی

افـراد عاملهـای مهمیانـد کـه میتواننـد بـر افزایـش انگیـزه
آنـان در اشـتغال تاثیـر بگذارند .به بـاور هالسـتن و همکارانش
( )2017بیـکاری جوانـان یکـی از چالشهـای اجتماعـی عمده

پرداخته شد.

عمیـق اسـتفاده شـد .در مرحلـه گـردآوری داده هـا افـزون بـر
مصاحبههـای عمیـق ،از اسـناد کتابخانـه ای نیـز بـه عنـوان

روش مکمـل اسـتفاده شـد .در ایـن مرحلـه ،در آغـاز اطالعات

مقدماتـی با بررسـی ادبیات موضـوع در زمینـهی بازدارندههای
اشـتغال در بخـش کشـاورزی گـرد آوری شـد و آنگاه بـا انجـام

ایـن دوران در بسـیاری از جامعههـا بـوده و چالشهـای عمـده

مصاحبههـای عمیـق نسـبت بـه پیـاده کـردن مـوارد صوتـی،

و فرصتهـای شـغلی و نبـود زمینـه توسـعه سـرمایه اجتماعـی

روش نمونـه گیـری تحقیـق از نـوع هدفمنـد نظـری بـود که

اشـتغال جوانان ،دسترسـی ناکافی به اطالعات درباره مشـاغل
بیـن جوانـان اسـت .بـه بـاور آنـان عاملهایـی ماننـد تقویـت

گروههـا و شـبکههای اجتماعـی ،تقویـت برخـی ویژگیهـای

روانشـناختی و فـردی ماننـد اعتمـاد بـه نفس ،کسـب عملکرد
آموزشـی بـاال ،و عضویـت در گروههـای همسـاالن بـر اشـتغال
جوانـان تاثیـر بـه سـزایی دارند.
روش شناسی

نـگارش و تنظیـم یادداشـتها اقـدام شـد.

بـه شـکل گلوله برفـی انجام شـد .جامعه آماری پژوهش شـامل

سـه گروه بودند :گروه اول ،دانشآموختگان رشـتهی مهندسی

کشـاورزی کـه دو سـال از تاریـخ دانـش آموختگی آنان گذشـته

باشـد و همچنـان جویـای کار باشـند .گـروه دوم ،کارفرمایـان
بخـش کشـاورزی و گـروه آخـر اعضـای هیئـت علمی دانشـکده

کشـاورزی بودنـد .تعـداد نمونههـای ایـن بررسـی ،شـامل 21

تـن از دانشآموختـگان کشـاورزی 5 ،نفـر از کارفرمایـان و

این پژوهش به لحاظ دیدمان از نوع کیفی است که در آن

برنامـه ریـزان بخـش کشـاورزی و  4تـن از اعضـای هیئت علمی

( )1967برای نخستین بار رویکرد مفهوم سازی نظریه پایه ور

نقطـه اشـباع نظـری و رسـیدن بـه هـدف اصلـی تحقیـق یعنـی

از رویکرد نظریه پایه ور بهره گرفته شد .گلیزر و اشتراوس

را به جامعه علمی معرفی کردند .هدف این رهیافت پر رنگ
کردن رویکرد استقرایی در پژوهش است زیرا در پی ایجاد

نظریه از درون داده های گردآوری شده است نه از راه بررسی
ادبیات پژوهش و آنگاه آزمون نظریه تدوین شده (دانایی فرد و

همکاران .)1386 ،در این پژوهش بر پایهی رویکرد نظریه پایه
ور پنج مرحله طی شد .نخستین مرحله شامل بررسی ادبیات

دانشـگاه بودنـد .مصاحبههـا بـا هـر یـک از افـراد صاحبنظر تا
دسترسـی بـه تصویـری روشـن از بازدارندههـا و چالشهـای

اشـتغال دانشآموختـگان رشـته کشـاورزی ادامـه یافـت.

اعتبارپذیـری پژوهـش از راه بررسـی از دیدگاههای مختلف

صـورت پذیرفـت بهنحـوی کـه بررسـی در زمانهـا و مکانهـای

مختلـف و بـا افـراد صاحبنظـر از گروههـای متفـاوت انجـام
گرفـت .توجـه بـه زمـان و مـکان مختلـف بـه منظـور پرهیـز از

فنی و انتخاب موارد بود .در مرحله دوم گردآوری داده ها انجام

هـر گونـه سـوگیری در گـردآوری دادههـا بـود و در نظـر گرفتـن

سوم تنظیم داده ها و نگارش گویه ها و مفاهیم انجام گرفت.

کارفرمایان و برنامهریزان کشـاورزی و اسـتادان دانشـگاه نیز به

شد که این مرحله در سال  1394صورت پذیرفت .در مرحله
مرحله چهارم شامل فرایند تجزیه و تحلیل داده ها بود که اصلی

ترین بخش تحقیق را تشکیل داد به این صورت که نکات کلیدی

داده ها مشخص و برای هر نکته یک نماد مشخص شد و پس از

افـراد از گروههـای مختلف شـامل دانشآموختگان کشـاورزی،

منظور رسـیدن بـه داده های با اعتبار بیشـتر صـورت پذیرفت.
بـرای افزایـش قابلیـت اطمینـان پژوهـش به تهیه مسـیرنمای

حسابرسـی اقدام شـد؛ آنچنانکه توصیه شـده است (حریری،
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 .)1385بـرای تقویـت تاییدپذیـری پژوهـش تالش شـد تا حد

ای (شـرایطی کـه پدیـده در آن قـرار دارد) ،شـرایط میانجـی
یـا مداخلـه گـر (شـرایط محیطـی کـه راهبردهـا و شـرایط ع ّلـی

شـده و از دخالـت دادن قضاوتهـا و ارزشهـای شـخصی در

و واکنشهایـی کـه از پدیـده محـوری بـه دسـت میآیـد) ،و

نحوه تحلیل داده ها در نظریه پایه ور بر پایه سه روش

نـگارهی  1برقـرار شـد .در مرحلـهی آخـر یا کدگذاری گزینشـی

میگیرد .در مرحله کدگذاری باز داده های بهدست آمده از

عنـوان هسـته در نظـر گرفتـه شـد و سـپس ارتباط بیـن همهی

امـکان از تبادل نظر با همتایان (پژوهشـگرانی کـه تجربه انجام

پژوهـش کیفـی داشـتند) در فراینـد تحلیـل داده هـا اسـتفاده
تحلیـل محتـوای متـون مصاحبه پرهیز شـود.

کدگذاری باز  ،کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی صورت

مصاحبههای عمیق به صورت جزء به جزء و خط به خط برای
استخراج و شکل بندی مفاهیم اولیه مورد بررسی قرار گرفت به
طوری که در انتهای این مرحله مجموعه ای از مفاهیم ،کلمهها

یا جملهها به عنوان کدهای باز نامگذاری شدند .در مرحله دوم
یعنی کد گذاری محوری ،مفاهیمی که در قالب کدهای باز از
نظر معنایی و مفهومی همسانی و نزدیکی بیشتری داشتند در

قالب مقولههای فرعی طبقه بندی شدند و سپس مقولههای

فرعی تبدیل به مقولههای اصلی شدند.

در ایـن مرحلـه ارتبـاط بیـن کدهـای بـاز و مقولههـای اصلی
و فرعـی بـا توجـه بـه پنـج ویژگـی شـرایط ع ّلـی (عاملهایـی که

مقولـه اصلـی را تحـت تاثیـر قـرار میدهنـد) ،شـرایط زمینـه

را تحـت تاثیـر قـرار میدهنـد) ،راهبردهـا (اقدامهـا ،کنشهـا
پیامدهـا (نتایجـی کـه از راهبردهـا پدیـدار میشـود) بنـا بـر
پدیـده اصلـی کـه همـان مسـألهی اصلـی پژوهـش اسـت بـه
مقولههـای اصلـی و فرعـی حـول محـور مقولـه هسـته مـورد

بررسـی قـرار گرفـت و گـزاره هـا یـا نظریـه هـا بـر پایه خط سـیر

داسـتانی برخاسـته از داده هـا ترسـیم شـدند.
یافته ها

برابـر بـا اطالعـات جـدول  ،1از  21تـن دانـش آموختـه

کشـاورزی مـورد مصاحبـه 12 ،نفـر زن و بقیـه مـرد؛ هشـت تن

متاهـل و  13تن مجـرد بودند .میانگین سـنی دانشآموختگان

 26/9سـال و کمترین سـن  24و بیشترین سـن  32سال بود .ده

نفـر از مصاحبه شـوندگان دارای مدرک کارشناسـی ارشـد و 11
نفـر دارای مـدرک کارشناسـی بودند.

جدول -1مشخصات فردی دانشآموختگان
گروه مورد مصاحبه مدرک دانشگاهی
دانشآموختگان

کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی

کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد
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رشته دانشگاهی

سن

جنس

وضعیت تاهل

خاکشناسی
ترویج
ماشینهای کشاورزی
باغبانی
باغبانی
آبیاری
آبیاری
گیاهپزشکی

26
25
26
24
27
25
25
25

مرد
مرد
مرد
زن
زن
مرد
مرد
زن

مجرد
مجرد
مجرد
مجرد
متاهل
مجرد
مجرد
مجرد
مجرد
مجرد
مجرد
متاهل
مجرد
متاهل
متاهل
متاهل
متاهل
مجرد
متاهل
مجرد
متاهل

علوم دامی
علوم دامی
زراعت
ماشینهای کشاورزی
ترویج
گیاهپزشکی
گیاهپزشکی
باغبانی
علوم دامی
علوم دامی
زراعت
زراعت
زراعت
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26
26
27
30
26
32
27
27
31
27
28
28
29

مرد
زن
زن
مرد
زن
زن
زن
زن
مرد
مرد
زن
زن
زن
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مشـخصات فردی دیگر نمونه های پژوهش شـامل استادان

و کارفرمایان در جدول شـماره  2بیان شـده است.

جدول -2مشخصات فردی استادان و کارفرمایان
گروه مورد مصاحبه
استادان

کارفرمایان

مدرک دانشگاهی
دکتری
دکتری
دکتری
دکتری
دکتری
دکتری
کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد
کارشناسی

سمت

رتبه

هیات علمی
استاد تمام
هیات علمی
استاد تمام
هیات علمی
دانشیار
هیات علمی
دانشیار
معاون سازمان جهاد کشاورزی
معاون سازمان جهاد کشاورزی
ریاست سازمان جهاد کشاورزی
رئیس شرکت خصوصی
رئیس شرکت خصوصی

نتایـج کدگـذاری بـاز :پـس از پیادهسـازی مصاحبههـا بـا

سن

جنس

پیشینه کار

محل کار

58
60
65
58
49
50
55
45
42

مرد
مرد
مرد
مرد
مرد
مرد
مرد
مرد
مرد

28
30
31
15
19
25
27
15
12

دانشگاه تربیت مدرس
دانشگاه تهران
دانشگاه رازی کرمانشاه
دانشگاه بو علی سینا
تهران
مشهد
همدان
همدان
کرمانشاه

نتایـج کدگذاری محوری :در مرحله کدگذاری محوری ،داده

اسـتفاده از روش تحلیـل محتـوا در آغـاز با کدگذاری بـاز ،کدها

هـا بـه طور دائمی با هم مقایسـه شـده و با چندین بـار مطالعه و

یادداشـتها سـطر به سـطر مـرور شـده ،جملههای اصلـی آنها

مشـترک ایـن کار ادامـه یافـت .طـوری کـه حاصل این مقایسـه

در قالـب کلمههـا و مفاهیـم مشـخص شـدند .در ایـن مرحلـه

رفـت و برگشـت میـان کد ها و مفاهیم تا رسـیدن بـه مقولههای

اسـتخراج ،و اجـزاء اصلـی و معنـی دار بـه صـورت کدهایی ثبت

هـا و رفـت و برگشـتها ،رسـیدن بـه مفاهیـم همسـان و قـرار

آمـده از مصاحبـه بـا دانشآموختـگان کشـاورزی همچنیـن

بـود .ایـن روند تا رسـیدن به مقولههـای اصلی ادامه پیـدا کرد.

شـدند .در ایـن پژوهـش نکتههـا و مفاهیـم کلیـدی بـه دسـت
نکتههـا و مفاهیـم کلیـدی بـه دسـت آمـده از مصاحبـه بـا

کارفرمایـان و اسـتادان بخـش کشـاورزی بـه صـورت جداگانـه
اسـتخراج و مشـخص شـدند.

دادن آنهـا در یـک طبقه یـا مجموعه با عنـوان مقولههای فرعی

در ایـن مرحلـه مفاهیـم و نکات بهدسـت آمـده از مصاحبه با هر

دو گـروه از جامعـه آمـاری در  13مقولـه فرعـی و  8مقولـه اصلی
یـا محوری طبقه بندی شـدند (جـدول .)3

جدول -3کدگذاری محوری و استخراج مقولههای مربوط به بازدارندههای اشتغال دانشآموختگان
مقوله اصلی (محوری)

مقوله فرعی

کدهای باز

بازدارندههای آموزشی

محتواهای نامناسب درسی

تناسب نداشتن محتوای دروس با بازار کار -تاکید بیش از حد بر درسهای نظری -توجه بیش از

نداشتن مهارت کافی توسط

بهروز نبودن دانش استادان و استفاده از مطالب قدیمی -مهارت کافی نداشتن مدرسان در

مدرسان دانشگاه

خدمات

استادان

بازدارندههای پشتیبانی و

نبود

بازدارندههای زیرساختی

نبود زیرساختهای کافی

بازدارندههای فردی و مهارتی

چالشهای فردی مانند اعتماد

مشاورهای

دانشگاه -نبود زمینه استفاده از روشهای نوین تدریس -انجام نشدن تحقیقات مشترک بین

کمیگرا شدن دانشگاهها و توجه به هدفهای کوتاه مدت و شخصی
دانشگاه و بخشهای اجراییّ -

نا آشنایی با کارآفرینی
زمینه

حد دانشجویان به مدرک و کسب نمره -نبود توجه کافی به آموزشهای کاربردی در دانشگاه

حمایتهای دولتی

به نفس و روحیه کار

و

نبود زمینه آموزش کارآفرینی -نا آشنایی با محیط کار

نبود زمینه خدمات مشاورهای -حمایت ناکافی دولت از دانشآموختگان کشاورزی -نبود

تعاونیها و تشکلهای موثر

امکانات کم و ضعیف زندگی در محیط روستایی -نبود زمینه استفاده از ظرفیتهای بخش

خصوصی -زیاد بودن هزینههای کسب و کارهای کشاورزی مانند احداث گلخانه یا مرغداری -توسعه

کمی دانشکدههای کشاورزی بدون توجه به کیفیت آنها
ّ

انگیزه کافی برای ورود به بخش کشاورزی وجود ندارد -نداشتن عالقه به رشته کشاورزی و

انتخاب این رشته به خاطر ورود به دانشگاه -اعتماد نکردن به توانایی های خود -بلند پروازی -پایین

بودن روحیه کار تعاونی و گروهی در بین دانشآموختگان

فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی
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بازدارنده های اشتغال ...

جدول -3کدگذاری محوری و استخراج مقولههای مربوط به بازدارندههای اشتغال دانشآموختگان
مقوله اصلی (محوری)

مقوله فرعی
چالشهای

کدهای باز
مهارتی

دانشجویان و دانشآموختگان

در دسترس نبودن اطالعات در مورد کسب و کارهای کشاورزی -استفاده نکردن دانشجویان از

فرصتهای بوجود آمده در دوران تحصیل -نداشتن مهارتهای عمومی دانشآموختگان -مهارت
پایین دانشآموختگان -نا آشنایی با قوانین موجود در زمینه اشتغال

چالشهای مالی و اعتباری

نبود اعتبارات و امکانات مالی

نیاز مالی باالی فعالیت های کشاورزی -نداشتن وثیقه و ضامن برای دریافت اعتبارات -کمبود

چالشهای اداری و مدیریتی

نبود زمینه ارتباط و هماهنگی

نبود سازو کار مناسب برای مهارت افزایی دانشآموختگان -نبود زمینه هماهنگی الزم بین

بازدارندههای

فرهنگی-

بازدارندههای

اقتصادی-

اجتماعی

ساختاری بخش کشاورزی

بین سازمانها

نقدینگی -خطرپذیری باالی فعالیت های کشاورزی

سازمانها و ادارههای ذیربط -نهاده ها به هنگام در اختیار قرار نمی-گیرد -توجه نداشتن مدیران به
دیدگاههای خالق و نوآورانه - -نا هماهنگی بین نظام آموزش و اجرائی -نبود زمینه ارتباطات قوی
بین دانشگاه و سازمانهای دولتی مرتبط با کشاورزی

نبود قوانین مناسب اداری

رابطه مداری در قوانین -روند دریافت مجوز قانونی دست و پا گیر است -نبود برنامهریزی

چالشهای فرهنگی

عالقه زیاد به کار دولتی و اداری بهجای کارآفرینی و خود اشتغالی -نداشتن اعتماد کشاورزان

منسجم در زمینه اشتغال دانشآموختگان که ضمانت اجرایی داشته باشد.

به دانش کارشناسان و دانش آموختگان کشاورزی -کارهای کشاورزی در جامعه شان و منزلت قابل
قبولی ندارد.

چالشهای اجتماعی

جذاب بودن اشتغال در بخش غیر مولد شهری -آشنا نبودن جامعه با توانایی های

چالشهای مربوط به ساختار

دولتی بودن ساختار اقتصادی کشور -بخش کشاورزی سنتی است -خطر بازگشت سرمایه در

اقتصاد کالن

دانشآموختگان -داشتن توقعهای بی مورد از دانشآموختگان در سطح جامعه

بخش کشاورزی نسبت به دیگر بخشها باالتر است -وجود واسطه ها -نبود زمینه تحقیقات منطقه

ای و محلی

پـس از شناسـایی مقولههـا در مرحلـه کدگـذاری محـوری،

رابطـه میـان مقولههـا بـا شـرایط ع ّلـی ،شـرایط زمینـه ای،

مقولههـا بـا پدیـده محـوری یـا هسـته (بازدارندههـای اشـتغال

حاصـل بـه گونـه ای کـه اشـتراوس و کوربـن ( )1998مشـخص

بـر پایـه مبانـی نظریـه پایـه ور بـه برقـراری ارتبـاط بیـن
دانشآموختـگان) پرداختـه شـد .بـرای ایـن کار الزم اسـت

شـرایط مداخلـه گـر یـا واسـطه ای ،راهبردهـا و پیامدهـای
کـرده انـد ،ترسـیم شـود (شـکل .)1

ﮐﺪﮔﺬاري ﺑﺎز
ﻣﻘﻮﻟﻪ
ﺷﺮاﯾﻂ زﻣﯿﻨﻪ اي
ﻣﻘﻮﻟﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎ

راﻫﺒﺮدﻫﺎ

ﭘﺪﯾﺪه ﻣﺤﻮري

ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻠﯽ

ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮔﺮ

ﻣﻘﻮﻟﻪ
ﻣﻘﻮﻟﻪ

ﻧﮕﺎره  -1ﻧﺤﻮه ﮐﺪﮔﺬاري داده ﻫﺎ در ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺎﯾﻪ ور

برابـر با الگوی نگاره  1شـرایط ع ّلی شـامل عاملهایی اسـت
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شـامل چهـار عامـل بـود :نبـود حمایتهـا و خدمـات دولتـی

بـرای دانشآموختـگان ،ضعـف قوانیـن درباره توسـعه اشـتغال

و بهبـود فضـای کسـب و کار کشـاورزی بـرای دانشآموختگان،

نبـود زمینـه ارتبـاط دانشـکدههای کشـاورزی بـا سـازمانهای
بیرونـی و در نهایـت ضعـف دانشـگاهها (جـدول .)4

جدول -4شرایط ع ّلی موثر در ایجاد بازدارندههای اشتغال دانشآموختگان کشاورزی
شرایط ع ّلی

مقوله

کد

نبود زمینه خدمات و حمایتهای دولتی
ضعف قوانین درباره توسعه اشتغال و
بهبود فضای کسب و کار
نبود زمینه ارتباط دانشکدههای
کشاورزی با سازمانهای بیرونی

نبود زمینه خدمات مشاورهای -حمایت ناکافی دولت از دانشآموختگان کشاورزی-
رابطه مداری در قوانین -روند دریافت مجوز قانونی دست و پا گیر است .نداشتن وثیقه و ضامن برای
دریافت اعتبارات -نا آشنایی با محیط کار
نبود زمینه ارتباطات قوی بین دانشگاه و سازمانهای دولتی مرتبط با کشاورزی -انجام نشدن
تحقیقات مشترک بین دانشگاه و بخشهای اجرایی -نبود زمینه استفاده از ظرفیتهای بخش
خصوصی در جذب دانشآموختگان کشاورزی
کمیگرا
برنامه ریزی نامناسب -محتوای درسی نامتناسب با بازار -شمار زیاد مراکز آموزش کشاورزیّ -
شدن دانشگاهها -توجه نکردن کافی به کیفیت آموزش

ضعف دانشگاهها

شرایط زمینه ای شامل مجموعه شرایط مکانی یا زمانی است

که پدیده در آن قرار دارد و بر پدیده محوری تاثیر میگذارند .این

شرایط در این پژوهش شامل نبود ارتباطات و تعامل کافی بخش

کشاورزی با دیگر بخشها در شرایط کنونی ،نبود بستر کارآفرینی
و مهارتهای عملی در شرایط کنونی ،و ضعف برنامهها و

محتواهای درسی دانشگاههای کنونی میباشد (جدول .)5

جدول -5شرایط زمینه ای موثر در ایجاد بازدارندههای اشتغال دانشآموختگان کشاورزی
شرایط ع ّلی

مقوله

کد

نبود زمینه ارتباطات و تعامل کافی بخش
کشاورزی با سایر بخشها
نبود بستر کارآفرینی و مهارتهای عملی

نبود زمینه ارتباط کافی با بخش خصوصی -نبود زمینه خدمات مشاورهای -نا هماهنگی بین نظام
آموزش و اجرائی
نا آشنایی با محیط کار -نبود آموزش کارآفرینی -نبود سازو کار مناسب برای مهارت افزایی
دانشآموختگان -نداشتن مهارتهای عمومی دانشآموختگان
تناسب نداشتن محتوای درسها با بازار کار  -تاکید بیش از حد بر درسهای نظری -توجه بیش از حد
دانشجویان به درسهای نظری و کسب نمره -به ارایه آموزشهای کاربردی در دانشگاه توجه نمیشود

ضعف برنامهها و محتواهای درسی
دانشگاهها

شرایط میانجی یا مداخله گر شامل شرایط محیطی است
که راهبردها و شرایط ع ّلی را تحت تاثیر قرارمیدهند .در این
پژوهش شرایط میانجی عبارت بودند از :شرایط فردی و مهارتی
دانشجویان و دانشآموختگان کشاورزی ،فرایند تدریس-

یادگیری در دانشکدههای کشاورزی ،مهارتهای فردی استادان
کشاورزی ،و ارتباط دانشگاه با بخشهای دولتی و غیر دولتی

(جدول .)6

جدول -6شرایط میانجی یا مداخله گر موثر در ایجاد بازدارندههای اشتغال دانشآموختگان کشاورزی
شرایط میانجی

مقوله

کد

فردی و مهارتی دانشجویان و
دانشآموختگان
فرایند تدریس-یادگیری
مهارتهای فردی استادان
ارتباط دانشگاه و بخشهای
دولتی و غیر دولتی

انگیزه کافی برای ورود به بخش کشاورزی وجود ندارد  -نداشتن اعتماد به توانایی های خود -بلند
پروازی -روحیه کار تعاونی و گروهی در بین دانشآموختگان پایین است -در دسترس نبودن اطالعات
در مورد کسب و کارهای کشاورزی -استفاده نکردن دانشجویان از فرصتهای بهوجود آمده در دوران
تحصیل -نداشتن مهارتهای عمومی دانشآموختگان -مهارت پایین دانشآموختگان
استفاده از روشهای نوین تدریس -تاکید بر مهارت افزایی بهجای دانش افزایی -آموزش کارآفرینی
انجام تحقیقات کاربردی -تاکید بر مطالب عملی و کاربردی-
هماهنگی الزم بین سازمانها و ادارههای ذیربط -استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی -استفاده از
ظرفیتهای بخش تعاون
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بازدارنده های اشتغال ...

همچنین منظور از راهبردها برابر با الگوی نگاره  ،1اقدامها،

ع ّلی مربوط به پدیده هسته حاصل شدهاند .در نهایت منظور

میآیند .در این پژوهش برقراری ارتباطات منسجم دانشگاهها

تضمین کیفیت آموزش ،توسعه کارآفرینی و فرصتهای

کنشها و واکنشهایی است که از پدیده محوری به دست

با دیگر بخشهای اجرایی ،وجود برنامههای درسی متناسب با
بازار کار ،انجام تحقیقات کاربردی مشترک و کاربردی ،و تاکید

بر دانشگاه کارآفرین به عنوان راهبردهایی هستند که از شرایط

از پیامدها ،نتایجی است که در اثر راهبردها پدیدار میشود.
اشتغال ،بهره وری در محصوالت کشاورزی به عنوان پیامدهای

حاصل از توجه به راهبردهای برطرف کردن بازدارندههای
اشتغال دانشآموختگان کشاورزی شناسایی شدند ( نگاره .)2

شرایط میانجی یا مداخله گر :فردی و مهارتی دانشجویان و دانشآموختگان کشاورزی -فرایند تدریس...
یادگیری
راهبردها

پیامدها
تضمین کیفیت
آموزش

ارتباطات منسجم

توسعه

برنامه درسی

کارآفرینی و

مناسب

فرصتهای
اشتغال
بهره وری
محصوالت

شرایط زمینه ای

نبود ارتباطات و تعامل کافی در بخش کشاورزی -نبود

بستر کارآفرینی و مهارتهای عملی -ضعف برنامهها و
محتواهای دروس کشاورزی

پدیده محوری

تحقیقات کاربردی
مشترک

بازدارندههای اشتغال

دانشگاه کارآفرین

کشاورزی

دانشآموختگان
کشاورزی

شرایط علی
نبود زمینه خدمات وحمایتهای دولتی
ضعف قوانین دربارهتوسعه اشتغال و بهبود
فضای کسب و کار
 نبود زمینه ارتباطدانشکدههای کشاورزی
با سازمانهای بیرونی
ضعف مراکزدانشگاهی

شرایط میانجی یا مداخله گر :فردی و مهارتی دانشجویان و دانشآموختگان کشاورزی -فرایند تدریس...
نگاره  :2مدل مفهومی بازدارندههای اشتغال دانشآموختگان کشاورزی بر پایه نظریه پایه ور
گزاره)
(تکوین نظریه یا
داستانی
خط سیر
خطپایه
گزینشی بر
محتـوای درسهـای کشـاورزی بـا بـازار کار ،بـه عنوان
تناسـب
(تکوین
داستانی
سیر
کدگذاریبر پایه
نتایج گزینشی
نتایج کدگذاری

بیکاری اسـت
آموختگاندر بـروز
آموختـگان
های دان
عمـده
ترینمانـع
چالـش و
کشاورزی وجود
شدانش
اشتغال
بازدارنده
نظریه یا گزاره)نتایج به دست آمده از انجام مصاحبههای مختلف نشان داد که یکی از مهم
نتایـج بـه دسـت آمـده از انجـام مصاحبههـای مختلـف

کـه در ایـن تحقیـق بـه عنـوان یـک گـزاره مطـرح شـده اسـت.

بازدارندههای آموزشی است .این چالش خود ناشی از سه عامل می باشد :یکی مربوط به نبود تناسب برنامهها و محتواهای درسی

نشـان داد کـه یکـی از مهمتریـن بازدارندههـای اشـتغال

ایـن مـورد مسـأله مهمـی اسـت کـه بارهـا توسـط سـازمانهای

کشـاورزیآخر(فائـو)در
خـواربه بـار و
استادانالمللـی
ضعف بیـن
آموزشـی
وجـود
دانشآموختـگان
دانشجویان و در
سـازمان الزم
جملـهمهارتهای
دانشگاه ازدر انتقال
هـای مربوط به
بازدارندهدیگری
نیاز بازار کار،
کشـاورزیروز و
هماهنگ با نیاز

اسـت .ایـن چالـش خـود ناشـی از سـه عامـل مـی باشـد :یکـی

گزارشهـای مختلف بازگو شـده اسـت .همچنیـن در تحقیقات

چالش ضعف آموزشهای کارآفرینی و ناآشنایی دانشجویان و دانشآموختگان با مهارتهای مربوط به کارآفرینی و فضای کسب و

مربـوط به نبود تناسـب برنامهها و محتواهای درسـی هماهنگ

مختلـف از جمله زمانی و عزیـزی ( ،)1385موحدی و همکاران

آموختگان
بیگیو مانع
علـیچالش
شـهبازیبهوعنوان
( ،)1392بازار کار،
اسـتادانهای کشاورزی با
محتوای درس
تناسب
کار،به نظر می
بنابراین،
قرار گرفته
دانشتایید
عمدهمـورد
()1388
ضعف
نداشتنبـه
رسدمربـوط
دیگـری
کار.بـازار
بـا نیـاز روز و نیـاز

آموختـگان بـا
دانشـگاه در انتقـال مهارتهـای الزم بـه دانشـجویان و در آخـر اسـت .مسـأله ناآشـنایی دانشـجویان و دانش
در بروز بیکاری است که در این تحقیق به عنوان یک گزاره مطرح شده است .این مورد مسئله مهمی است که بارها توسط سازمانهای

چالـش ضعـف آموزشهای کارآفرینی و ناآشـنایی دانشـجویان

مهارتهـای مربـوط بـه کارآفرینـی و فضـای کسـب و کار گـزاره
61

و فضـای کسـب و کار .بنابرایـن ،بـه نظـر میرسـد نداشـتن

بـر آمـوزش کارآفرینـی نیـز توسـط محققـان مختلفـی از جملـه

و دانشآموختـگان بـا مهارتهـای مربـوط بـه کارآفرینـی
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دیگـری اسـت کـه در ایـن تحقیـق مشـخص شـده اسـت .تاکید

شماره  ،41تابستان 1396

حسـینی و همـکاران ( ،)1388حجـازی ( )2008مـورد بررسـی

( )2011در زمینه چالش سـاختارهای مالـی و اعتباری با نتایج

از دیگـر بازدارندههـای دانشآموختـگان کشـاورزی بـر

وجود بازدارندههای فردی و مهارتی دانشجویان و

توسـط دولت اسـت .به عنـوان نمونه برخی مصاحبه شـوندگان

دانشآموختگان میباشد .همان طور که در پیشینه تحقیق

پیمایشـی قـرار گرفته اسـت.

سـر راه اشـتغال ،نبـود زمینـه خدمات پشـتیبانی و مشـاورهای

ایـن بخـش سـازگار و همسـو می باشـد.

دانشآموختگان از دیگر بازدارندههای مهم اشتغال

بـر ایـن بـاور بودنـد کـه دولـت در ارایـه حمایتهای مشـاورهای

گزارش شد ،مک آردل و همکارانش ( )2007بین برخی

سـازمانهای دولتی مرتبط با کشـاورزی سـازوکارهای منسجم

دانشآموختگان دانشگاهی به رابطه معنی دار رسیدند .به این

ایـن زمینـه در بعد اجرایی کـردن آنها دچار چالش اسـت .یکی

فردی و روانشناسی مانند اعتماد به نفس ،خود اتکایی ،میزان

تشـکلها و تعاونیهـای دانشـجویی و دانشآموختگـی اسـت.

شخصی به مشارکت در تشکلهای اجتماعی ،میزان تالش در

بـه دانشآموختـگان همچنیـن برقـراری ارتباطـات قـوی بیـن

و محکمـی نـدارد یـا دسـتکم در صـورت وجـود برنامههایی در

از راهکارهـای اصلی در این زمینه حمایت از تشـکیل و توسـعه

عاملهای روانشناختی با احراز شغل در بازار کار توسط

معنی که هر چقدر دانشآموختگان دانشگاهی از ویژگیهای
آگاهی نسبت به شغل ،میزان حمایت اجتماعی ،گرایش

نتایـج پژوهشهـای هرنـدی و فلاح محسـن خانـی(،)1386

کاریابی برخوردار باشند به همان میزان در احراز شغل موفق تر

مبنـی بـر نبود حمایتهـای مشـاورهای بـه دانشآموختگان در

کشاورزی در احراز شغل با چندین بازدارند ه فردی مانند داشتن

موحـدی و همـکاران ( ،)1392هالسـتن و همکارانـش ()2017
زمینـه کسـب و کارها همچنیـن یافتههای حسـینی و همکاران
( ،)1389بدناریکـوا و همکارانـش ( )2016کـه بـه کمبـود

پشـتیبانیها و حمایتهـای دولتـی تاکیـد داشـته انـد بـا نتایج
ایـن بخـش از تحقیـق همسـو می باشـد.

گـزاره دیگـر وجـود بازدارندههـای مالـی و اعتبـاری بـرای

دانشآموختـگان کشـاورزی اسـت کـه از سـوی کارفرمایـان و

دانشآموختگان عنوان شـده اسـت .یکـی از تفاوتهای اصلی
نظـام آمـوزش کشـاورزی با دیگر نظامهای آموزشـی وابسـتگی

خواهند بود .نتایج این تحقیق هم نشان داد که دانشآموختگان

انتظارهای باال ،نداشتن اعتماد به توانایی های خود ،بلند

پروازی ،پایین بودن روحیه کار تعاونی و گروهی ،در دسترس
نبودن اطالعات در مورد کسب و کارهای کشاورزی و استفاده

نکردن از فرصتهای بهوجود آمده در دوران تحصیل رو به رو

هستند.

البتـه هـر چنـد داشـتن اعتمـاد بـه نفـس بـاال و خوداتکایی

از ویژگیهـای مهـم موثـر بـر اشـتغال بـه شـمار میآینـد ولـی

بـه نظـر میرسـد یکـی از دالیـل پاییـن بـودن ایـن دو ویژگـی

زیـاد آن به امکانات و تجهیزات و کشـتزارهای کشـاورزی اسـت

نـزد دانشآموختـگان کشـاورزی نداشـتن مهارتهـای

کشـاورزی کاهـش پیـدا خواهد کـرد .واضح اسـت در آن دسـته

ورود بـه بـازار کار باشـد .زاللـی و همـکاران ( ،)1394آقاپـور و

بـرای انجـام درسهـای عملـی و عملیـات کشـاورزی ندارنـد بـا

و همـكاران ( ،)2006لیـن ( ،)2006والـز و بـادن (،)2000

کـه در صـورت مهیـا نبـودن ایـن امکانـات کیفیـت آموزشهای

از مراکـز آمـوزش کشـاورزی کـه در عمـل امکاناتی ماننـد زمین

چالـش رو بـه رو خواهنـد شـد و دانشآموختـگان ایـن مراکـز

عمومـی و پاییـن بـودن سـطح آموختههـای عملـی آنـان بـرای

همـکاران ( ،)1393محمـدی و روحانـی ( ،)1394كاتاجـاوری
جکسـون ( ،)2015اسـکیوینگتون و همـکاران ( )2014همگـی

مهارتهـای الزم بـرای ورود بـه بـازار کار را یـاد نمیگیرنـد .از

بـه نوعـی در پژوهشهـای خود بـه چالشهای فـردی و مهارتی

دیگـر کسـب و کارهـا افـزون بـر دانـش الزم نیازمنـد امکانـات،

چالشهـای اداری و مدیریتـی از جملـه بازدارندههایـی

سـوی دیگـر راه انـدازی کسـب و کارهـای کشـاورزی نسـبت بـه
هزینههـا و سـرمایه هـای غیـر بازگشـت بیشـتری اسـت بـرای

مثـال برای احـداث گلخانه یا مرغـداری هزینههـای باالیی نیاز
اسـت کـه خطـر بازگشـت آنهـا زیـاد تـر از دیگـر مشـاغل اسـت.

یافتههـای هرنـدی و فالح محسـن خانی( ،)1386سـوان سـون

و همـكاران ( ،)2007کومـار و کومـار ( ،)2014کالرک و بوتـون

دانشآموختـگان اشـاره داشـته انـد.

هسـتند کـه دانشآموختـگان کشـاورزی و کارفرمایـان ایـن
بخـش بـه آن بـاور داشـتند .از نظـر آنـان بیـن سـازمانهای

دولتـی و ادارههـا در زمینه خدمات رسـانی و ارایه تسـهیالت به
دانشآموختـگان هماهنگـی کافـی وجود نـدارد .رونـد دریافت

مجـوز بـرای راه انـدازی کسـب و کارهـا طوالنـی و مایـوس
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کننـده اسـت .مقامهـا ،مسـئوالن و مدیـران دولتـی کمتـر بـه

نگهـداری محصـوالت در سـطح منطقـهای و محلـی از جملـه

و در بخشهایـی از پیکـره دولـت هنـوز رابطـه مـداری وجـود

در بخـش کشـاورزی اسـت .بـه همیـن خاطـر انگیـزه ورود

سـوان سـون و همـكاران ( ،)2007کومـار و کومـار (،)2014

ایـن عاملهـا قـرار میگیـرد و باعـث میشـود تـا شـمار کمتـری

بخـش از تحقیـق همخوانـی دارد.

( ،)1382هرنـدی و فلاح محسـن خانـی( ،)1386زاللـی و

دیدگاههـای خلاق و نوآورانـه دانشآموختگان توجـه میکنند
دارد .وجـود چالشهـای سـازمانی و مدیریتـی در تحقیقـات

کالرک و بوتـون ( )2011نیـز بیـان شـده اسـت کـه بـا نتایـج این
گـزاره دیگـر وجـود بازدارندههـای اجتماعـی -فرهنگـی

بـر سـر راه اشـتغال دانشآموختـگان کشـاورزی اسـت .بـا
وجـود تالشهـا و اقدامهایـی کـه رسـانهها و مراکـز اطلاع

رسـانی سـازمانهای مختلـف دربـاره فرهنگسـازی بـه اهمیت
و نقـش کشـاورزی و تولیدکننـدگان ایـن بخـش انجـام داده

بازدارندههایـی هسـتند که مربـوط به ماهیت و سـاختار اقتصاد

دانشآموختـگان بـه کسـب و کارهـای کشـاورزی تحـت تاثیـر
از دانشآموختـگان جـذب این کسـب و کارها شـوند .اسـتواری

همـکاران ( ،)1394هالسـتن و همکارانـش ( )2017نیـز در
تحقیـق خودشـان بـه چالشهـای سـاختاری بخش کشـاورزی

اشـاره کـرده انـد.

بحث و نتیجه گیری

اسـت ولـی هنـوز آن طـور که بایـد و شـاید کشـاورزی در جامعه

نتایج نشان داد چالشهای مربوط به کیفیت برنامهها و

ظرفیتهـای فـراوان کشـاورزی در کشـورمان خیلـی بیشـتر

اصلی اشتغال دانشآموختگان است .از این نظر که در

شـان و منزلـت قابـل قبولـی نـدارد .بـا توجـه بـه قابلیتهـا و

محتوای آموزش کشاورزی در دانشگاهها یکی از بازدارندههای

بایـد بـه کشـاورزی اهمیـت و ارزش داده شـود چـرا کـه بخـش

دانشگاهها بیش از حد به ارایه درسهای نظری و کسب

مربـوط بـه جامعه و میـزان پذیـرش و اهمیتی اسـت که جامعه

آموزشهای عملی و کاربردی شده است .برنامههای آموزشی

مهمـی از چالشهـای دانشآموختـگان رشـتههای کشـاورزی
بـرای ایـن بخـش و دانشآموختـگان آن قایـل اسـت .انتظارها

و عالقـه زیـاد اطرافیـان و جامعـه نسـبت بـه کسـب مشـاغل
دولتـی ،جذابیـت اشـتغال در بخـش غیـر کشـاورزی و مراکـز

شـهری ،آشـنا نبـودن جامعـه بـا تواناییهـای دانشآموختگان
و داشـتن توقعهـای بـی مـورد از دانشآموختـگان در سـطح

جامعـه از جملـه چالشهـای اجتماعی-فرهنگـی بـر سـر راه
اشـتغال دانشآموختـگان کشـاورزی هسـتند .ایـن مسـأله در

نمره توجه میشود که این مسأله باعث توجه نکردن کافی به

در بیشتر دانشگاه ها استاد محور بوده و بیشتر با ارایه سخنرانی

در کالس و با به کارگیری راهبردها و روشهای تدریس
غیرفعال که در آن یادگیرنده نقش چندانی در فرایند آموزشی
ندارد صورت میگیرد .این وضع ،مسألهای است اساسی که در

تحقیقات استواری ( ،)1382زمانی و عزیزی ( ،)1385شجاعی
( ،)1388موحدی و همکاران ( ،)1389برآبادی و همکاران
( ،)1388موحدی و همکاران ( ،)1392کومار و کومار (،)2014

پژوهشهـای برآبـادی و همـکاران ( ،)1388زاللـی و همـکاران

کالرک و بوتون ( ،)2011نیز مطرح شده است.

( ،)1394والـز و بـادن ( ،)2000مـک آردل و همکاران (،)2007

زمینه به آن پرداخته میشود مقوله بهبود کیفیت تدریس

( ،)1394حیـدری و خاشـعی ( ،)1395محمـدی و روحانـی

هالسـتن و همکارانـش ( )2017نیز بیان شـده اسـت که با نتایج
ایـن بخـش از تحقیـق همخوانـی دارنـد.

از راهبردهایی که در بیشتر کشورهای پیشرفته در این

و روشهای آموزشی است .به طوری که در بیشتر کشورها
توجه به عامل کیفیت تدریس در دانشگاه ها به عنوان یکی

بازدارندههـای سـاختاری در اقتصـاد کشـاورزی یکـی دیگـر

از راهکارهای اشتغال پذیری دانشآموختگان کشاورزی در

و دانشآموختـگان اسـت .دولتـی بـودن سـاختار اقتصـادی

این مقوله پرداخته شود به یقین برقراری ارتباط بین نظام

از چالشهـای دانشآموختـگان کشـاورزی از نظـر کارفرمایـان
کشـور ،سـنتی بـودن بخـش کشـاورزی ،قطعـه قطعـه بـودن
زمینهـای کشـاورزی ،خطـر باالی بازگشـت سـرمایه در بخش

کشـاورزی نسـبت بـه دیگـر بخشها ،خطـر بـاالی فعالیتهای

کشـاورزی ،وجـود واسـطه هـا و نبـود امکانـات بازاریابـی و
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نظر گرفته میشود .ولی اگر از جنبه عملیاتی و کاربردی به

آموزش دانشگاه با مراکز اجرایی و عملی در بخش کشاورزی،

هماهنگی و همسویی آموزش ها با نیازهای شغلی ،تماس و
ارتباط مستمر با مؤسسههای کاریابی ،تاکید بر کارآفرینی و

خود اشتغالی ،توجه جدی به آموزش های حرفه ای و مهارت

شماره  ،41تابستان 1396

آموزی ،باعث بهبود کیفیت آموزش در بر طرف کردن نیازهای

میشـود اسـتادان و مسـئوالن آمـوزش عالـی از راه کالسهـای

بـر پایـه نتایـج ایـن تحقیـق دولـت در ارایـه حمایتهـای

زمینـه افزایـش روحیـه و انگیـزه دانشـجویان و اطلاع رسـانی

بازار کار می شوند.

درس ،رسـانهها ،همایشهـا و گردهماییهـای مختلـف در

مشـاورهای بـه دانشآموختـگان همچنیـن برقـراری ارتباطات

در زمینـه کسـب و کارهای کشـاورزی در بخشهـای غیر دولتی

سـازوکارهای منسـجم و محکمـی نـدارد یا دسـتکم در صورت

جهـت مهـارت افزایـی دانشآموختـگان دانشـگاهی از راه

قـوی بیـن سـازمانهای دولتـی مرتبـط بـا کشـاورزی

وجـود برنامههایـی در ایـن زمینـه در بعـد اجرایـی کـردن آنهـا

دچـار چالـش اسـت .بنابرایـن از جملـه سـازوکارهای عملیاتی
و کاربـردی کـه میتـوان در جهـت رفـع ایـن چالـش پیشـنهاد

اقـدام کننـد .همچنیـن برنامههـا وفعالیتهـای عملیاتـی در

سـازمانهای مربوطـه از جملـه سـازمان آمـوزش فنـی و حرفـه

ای ،سـازمان جهـاد کشـاورزی ،نظـام مهندسـی کشـاورزی و

منابـع طبیعـی و دانشـکدههای کشـاورزی بـه اجـرا درآیـد.

کـرد عبـارت انـد از تاسـیس مراکـز مشـاوره دانشـجویان و

چالشهـای اجتماعی-فرهنگـی بازدارنـده مهمـی بـر سـر

علـوم و وزارت کار ،تعـاون و رفـاه اجتماعـی ،تشـکیل و توسـعه

چـرا کـه هنـوز آن طـور کـه بایـد و شـاید کارهـای کشـاورزی در

برقـراری ارتباطـات دوطرفـه و مسـتمر ،برنامـه ریـزی شـده و

و ظرفیتهـای فـراوان کشـاورزی در کشـورمان خیلـی بیشـتر

نتایج نشـان داد بازدارندههـای مالی و اعتباری در نظامهای

از چالشهـای دانشآموختـگان رشـتههای کشـاورزی مربـوط

آسـیب و زیـان وارد میکنـد بـه گونـه ای کـه نبـود امکانـات و

ایـن بخـش و دانشآموختـگان آن قایـل اسـت .یکـی از دالیـل

دانشآموختـگان در زمینـه شـغل یابـی بـا همـکاری وزارت

تشـکلها و تعاونیهـای دانشـجویی و دانشآموختگـی،
قابـل اجـرا بیـن سـازمانهای مرتبـط بـا بخـش کشـاورزی.

آمـوزش کشـاورزی بیش از دیگر رشـتهها به آموزش کشـاورزی

راه اشـتغال دانشآموختـگان کشـاورزی بـه شـمار مـی آیـد.
جامعـه شـان و منزلـت قابل قبولی نـدارد .با توجه بـه قابلیتها
بایـد به کشـاورزی اهمیت و بها داده شـود چـرا که بخش مهمی
بـه جامعـه و میـزان پذیـرش و اهمیتـی اسـت کـه جامعـه برای

تجهیزات و کشـتزارهای کشـاورزی دانشآموختگان کشاورزی

عالقـه زیـاد دانشآموختـگان به کسـب مشـاغل دولتـی مربوط

جـدی رو بـه رو میکنـد .بنابرایـن بـه منظـور رونـق بخشـی بـه

در بخش غیر کشـاورزی و مراکز شـهری ،آشـنا نبودن جامعه با

را بـرای احـراز شـرایط الزم بـرای ورود بـه بـازار کار بـا چالـش

بـه انتظارهـای اطرافیـان و جامعه می باشـد .جذابیت اشـتغال

کسـب و کارهای کشـاورزی و افزایـش مهارتهای دانشـجویان

توانایـی هـای دانشآموختـگان و داشـتن توقعهـای بـی مـورد

نظـام آموزش عالی بودجـه بندی و اعتبارات کافـی برای تامین

اجتماعی-فرهنگـی بـر سـر راه اشـتغال دانشآموختـگان

مربوطـه در نظـر گرفتـه شـود .همچنیـن بـه موسسـهها و مراکز

نتایج نشان داد ماهیت و ساختار اقتصاد در بخش کشاورزی

پیشـنهاد میشـود در برنامـه ریـزی آموزشهـای کشـاورزی در

امکانات ،تجهیزات و کشـتزارهای کشـاورزی از سوی مسئوالن

از دانشآموختـگان در سـطح جامعـه از جملـه چالشهـای

کشـاورزی هسـتند.

آمـوزش عالـی کـه امکانات و شـرایط مالی مناسـبی بـرای ارایه

به گونه ای است که با چالشهای عمده ای مانند دولتی بودن،

نشود.

کشاورزی ،وجود واسطه ها ،نبود امکانات و تجهیزات رو

آموزشهـای کشـاورزی ندارنـد مجـوز پذیـرش دانشـجو داده

سنتی بودن بخش کشاورزی ،قطعه قطعه بودن زمینهای

نتایـج این تحقیق نشـان داد بازدارندههای فـردی و مهارتی

به رو است .چنین عاملهایی باعث کاهش انگیزه ورود

اعتمـاد بـه تواناییهـای خـود ،بلنـد پـروازی ،پاییـن بـودن

الزم است برنامه ریزان کشور نسبت به بخش کشاورزی و

دانشآموختـگان از جملـه داشـتن انتظارهـای بـاال ،نداشـتن

دانشآموختگان به کسب و کارهای کشاورزی میشود .بنابراین

روحیـه کار تعاونـی و گروهـی ،در دسـترس نبـودن اطالعـات

مشکالت آن توجه ویژهای داشته و با اعمال مشوقهای بیشتر

فرصتهـای بهجـود آمـده در دوران تحصیـل بازدارندههایـی

در زمینه ورود دانشآموختگان کشاورزی را به کسب و کارهای

در مـورد کسـب و کارهـای کشـاورزی و اسـتفاده نکـردن از
هسـتند که دانشآموختگان کشـاورزی در احراز شـغل مناسب
مرتبـط بـا کشـاورزی با آنهـا مواجه هسـتند .بنابراین پیشـنهاد

چه مالی و اعتباری یا نهادی و قانونگذاری ،چالشهای موجود
کشاورزی برطرف کنند.
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Abstract
The current study is a qualitative research in which grounded theory approach was used. To collect
data an interview tool through in-depth interviews was applied. A theoretical purposeful sampling method implemented to select samples during the snowball procedures. Data were ,theoretically, saturated by
interviewing with 21 agricultural graduates and 9 employers and agricultural faculty members. To select
graduates to interview the most important criteria were their willingness to cooperate, having good experience ,adequate information about the research objectives, two years unemployment status after the
graduation, as well as their attempt to find a job. Data analyse's was performed the during open coding,
axial coding and selective coding processes, Then to identify the, themes Strauss and Corbin (1998),
paradigm used by establishing relationships between themes and casual conditions, contextual conditions, intervention/ intermediate conditions, strategies and consequences. Results showed that the most
important barriers and problems faced to the agricultural graduates were; low quality and inappropriate
syllabus in universities, lack of university teachers' skills, unawareness to entrepreneurship skills during
education, lack of advisory services and supports for the graduates, no enough infrastructures, individual problems like low self-confidence, interest to work, and insufficient skills among the agricultural
students and graduates, not enough financial and banking facilities, not strong linkage and coordination
between organizations related to agriculture, no appropriate administrative regulations and laws, sociocultural problems, structural problems in the country's agricultural economy.
Index Terms: Grounded theory, graduates' employment, higher education, agricultural field, unem-

ployment
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