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 قدمهم
رشد و توسعه های شرط ترینمهماز  یکی، امروزه
و  رانیبراتپور باجگ) اشتغال است جادیاای هر جامعه
های از جمله هدف، هیپا نیو برا( 2939، همکاران

 زانیکاهش م، مختلف یکالن توسعه در کشورها
 یکاریبحران ب. و توسعه اشتغال است یکاریب

 دانش یکاریب ژهوی کل جامعه است؛ به یبرا یدیتهد
 یرناپذی جبران یامدهایکه پ دانشگاهی آموختگان
 یاسیو س یاقتصاد، یمختلف اجتماع یدر بعدها

؛ به نقل از Shiri et al., 2012) خواهد داشت
از  یکی، رونیاز ا(. 2931، خواهیو کپور یخسرو
 یبرا رانیفراگسازی آماده، آموزش یاصلهای هدف

و انجام  ندهیدر آ یشغلهای تیمسئول رشیپذ
شان برعهده گرفتههای تیمناسب و کارآمد مسئول

های هدف با کسب دانش و مهارت نیو ا باشدمی
 تیکسب اطالع از وضع. است یابیالزم قابل دست

 شیاست که منجر به افزا عاملی آموختگان دانش
 دانش تیترب یبرا یآموزشهای توان مؤسسه

؛ به نقل 1220، یرانداو) شودمی کاراتر آموختگانی
آمار مرتبط با اشتغال و (. 2931، و همکاران زادهیازعل

 کاریب تیآن است که جمع یایدر کشور گو یکاریب
با  2939-2930کشور در دوره  یدر نظام آموزش عال

که از ای روبه رو بوده است به گونهای ندهیفزا شیافزا
درصد در سال  9/21به  2930درصد در سال  12

، کشور یسالنامه آمار) است افتهی شیافزا 2939
، گریبه عبارت د(. 2930، ی؛ به نقل از موحد2939

 ژهیجوانان به و یفکرهای ینگران ترینمهماز  یکی
است که تا حد  ندهیاشتغال آنان در آ، انیدانشجو

 یلیبه نگرش و عالقه به رشته تحص زین یاریبس
اشتغال (. 2930، زاده و همکاران رکیم) دارد یبستگ
 آموزش نظام با هموارهها آَموختگان دانشگاه دانش
 ییکاراهای و بازارکار مرتبط بوده و از شاخص عالی

، و عباسپور یشرف) دآیمی شمار بهها دانشگاه یرونیب
کم و  یکاریامروزه مسئله ب، طورکلی به(. 2932

 یدانشگاههای صصتخ وها رشتهتر بیش در شیب
 نیدر ب یکاریب تیوضع، حال نیبا ا. شودمی مشاهده

 هارشته گرینسبت به د یدانش آموختگان کشاورز
از  یکی یبخش کشاورز، هرچند. استتر بیش

که در رشد و توسعه کشور سهم  استیپوهای بخش
، توسعه اشتغال ثیاز ح، بخش نیاما ا. داردای عمده

اشتغال  تیاست که محدود بخشی معمول طور به
، و جاودان یاداسفندآب ییجال) شودمی یابیارز

های آموختگان رشته دانش یکارینرخ ب(. 2933
صورت گرفته توسط های یبر اساس بررس یکشاورز

 10 یعیو منابع طب یکشاورز یسازمان نظام مهندس
و  یزالل) گزارش شده است 2932درصد در سال 

 یکاریحبنظران علت بصا یبرخ(. 2932، همکاران
و ها یستگیرا نبود شا یدانش آموختگان کشاورز

، یموحد) کنندمی بازارکار ذکر ازیمورد نهای مهارت
در (. 2933، و همکاران ی؛ به نقل از موحد2939

 یندهایفرا یدر پ یپهای یریرپذییچارچوب تغ
 ترینبیش، یسازمان یجهانهای یو دگرگون یکار

و ماهر  ستهیکار شا یرویتالش در جهت حفظ ن
را با  اشتغالنرخ  گذارانسیاست وها دولت. است

دانش آموختگان آموزش  یستگیسطح مهارت و شا
؛ به نقل از 1220، امسونیلیو) دهندمی ارتباط یعال

های یابیو ارز یبررس(. 2930، و همکاران یگیعلم ب
اشتغال دانش آموختگان صورت  نهیدر زم یمختلف

در ( 2932) یو باران یگیب یگرفته است؛ از جمله عل
های تیصالح ترینمهمخود های یبررس جینتا

 تیرا مسئول یآموختگان کشاورز دانش ازیموردن
و  تیجد، اعتماد به نفس، ایاخالق حرفه، یریپذ

 یو باران یگیب یعل. استقامت در کار نام بردند
 زانیم، یگرید یبررس جینتادر ( 2933)

را در حد متوسط  یکشاورزهای رشتهپذیری اشتغال
وجود  زانیکه م افتندیمحققان در نیا. کردند یابیارز

نسبت به دانشکده  دگاهید، یشغل یآمادگهای مهارت
 تأثیر ترینبیش یلیتحص یو انتظارها لیمحل تحص

از  یکشاورزهای رشتهپذیری اشتغال زانیرا در م
 به زعم آقاپور و همکاران. دارند انیدانشجو دگاهید
 یلیتحصهای سرفصل درها دانشگاه(، 2939)

آنان در نظر  یشغل ندهیآ یبراای رنامهب انیدانشجو
 که آنان پس از دانش روشنی سازوکار واند نگرفته

، خود استفاده کنند یبتوانند از دانش فن آموختگی
 و همکاران یلزال. اندقرار نداده ارشانیدر اخت

دانش های که چالش افتندیدر یقیدر تحق( 2932)
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 آنان یکاریدر ب تواندمی که یآموختگان کشاورز
 شیبه چهار عامل گرا، داشته باشد یینقش بسزا

، ییعقال نشینبود گز، یبه انجام کار خصوص یمنف
و  یاجتماعهای تیموقع نییجامعه در تع یبار منف
بندی جذب دانش آموختگان دسته یتنگناها

 و همکاران یبرآباد، قیتحق جیدر نتا. شودمی
های و آموزش ینداشتن تجربه عمل(، 2933)

 یآن نداشتن اعتماد به نفس برا یو درپ یبردکار
 یبه اشتغال در شهرها و انتظارها شیگرا، اشتغال

مانند ) در اذهان دانش آموختگان یراصولیغ
از مشاغل  ادیآوردن درآمد ز و به دستگرایی مدرک

 تیمحبوب، یکشاورزهای رشته نییاعتبار پا(، یشهر
های رشته نییمنزلت پا، یشهر رمولدیغهای شغل

مهم دانش های در نزد اجتماع از بازدارنده یکشاورز
( 2931) یاستوار. آموختگان برسر راه اشتغال است

 یآموزش عال، کرد انیخود ب یبررس جیدر نتا
مرتبط با بخش  یکار یو مرکزها یکشاورز
 یمانند نداشتن ارتباط کارهایی ییبا نارسا یکشاورز

 . رو به رو هستند كینزد
 انیاشتغال ب نهیکه در زمهایی از مفهوم یکی
از  یمختلفهای فیتعر. استپذیری اشتغال، شودمی

به پذیری اشتغال. شده است هیاراپذیری اشتغال
است که در آغاز هایی شمهارت و نگر، دانش یمعنا

در بازارکار  یتا نقش موثر کندمی کار به فرد کمك
 نیبدپذیری لاشتغا(. Asonitou, 2015) کند فایا

به دست آوردن  تیاست که فرد نه تنها صالح یمعن
انجام دادن کار خواسته شده را داشته های مهارت

و  یبلکه بتواند انجام دادن کار به شکل فور، باشد
اگر  یعنی. شوددار را عهدهتر بیش هایبدون آموزش

خواسته شود بتواند مهارت الزم  یاز و دیجد یکار
 کند دایپتر بیش انجام دادن آن بدون آموزش یبرا
(Cox & King, 2006؛ به نقل از آقاپور و همکاران ،

عبارت از پذیری اشتغال، گرید فیدر تعر(. 2939
 شغلی آوردن دست به یدانش آموختگان برا ییتوانا
 & Hillage .(Harvey, 2001) بخش تیرضا

Pollard (2333 ،)توانایی عنوان را بهپذیری اشتغال 
شغل در  رییتغ، حفظ شغل، آوردن دست به یرافرد ب

در صورت  دیبه شغل جد یابیهمان سازمان و دست

که  یکاریهم افراد ب فیتعر نیا. کردند انیب، ازین
که به دنبال  یکار هستند و هم افراد شاغل یایجو

 هستند را شامل تیموقع یارتقا ای دیشغل جد
های تیانواع قابلHeijke et al( .1221 ). شودمی

روش کسب به سه دسته  هیرا برپاپذیری اشتغال
که با هایی تقابلی( الف) ازاند کردند که عبارت میتقس
در کار  ممستقی طور و به شودمی کسب لیتحص

 لیکه با تحصهایی تیقابل( ب) شودمی استفاده
در تر بیش هایتیکسب قابل یو برا شودمی کسب

که در هایی تیلقاب( ج) شودمی کار استفاده ندیفرا
آموزش ضمن  ایانجام  لهیبه وس یریادگیکار با  نهیزم

 جسنیت(. 2930، یانتظار) شودمی خدمت کسب
( 2939، زاده یو زک یزاهد؛ به نقل از 2333)

را در سه گروه پذیری موجود اشتغالهای فیتعر
بندی و جامع و کامل دسته، عیوس، یمحورها فیتعر

اشتغال  تیاز قابل یرمحوهای فیتعر. کرده است
در  تموفقی یبرا یفردهای تمام فرصت، یریپذ

. ردگیمی متنوع در بازار کار را در برهای شغل
افزون بر ، یریاشتغال پذ تیقابل عیوسهای فیتعر
، متنوعهای در شغل تیبه موفق اقیو اشت تیظرف
های فیدر تعر. ردگیمی در بر زیرا ن یریادگی ییتوانا

اثرگذار  طیو شراای نهیزمهای عامل، جامع و کامل
 . شودمی اضافه نیشیپهای فیبه تعر زین

دغدغه و  ترینمهماز  یکیکه  این توجه به با
بحث اشتغال  یرشته کشاورز انیدانشجوهای ینگران

 یکه از آموزش عالجا آن آنان است و از ندهیآ
آموزش  یاصلهای از حوزه یکی عنوان به یکشاورز

 یروین تیدر ترب ییکه نقش بسزا رودمی انتظار یعال
کند؛  فایا یمتعهد و متخصص بخش کشاورز یانسان

 انیدانشجوپذیری اشتغالهای پژوهش به مهارت نیا
که هایی پرسش از جمله. پرداخته است یکشاورز

 :ازند بود عبارت، مطرح شد
های در چه مهارت یکشاورز انیدانشجو •

ی برای توانمند به ازیضعف دارند و نپذیری اشتغال
 ؟دارند اشتغال
های مهارت یارتقا ینقاط قوت دانشگاه برا •

 ست؟یچ یکشاورز انیدانشجوپذیری اشتغال
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های مهارت یارتقا یبرا ییچه راهکارها •
 وجود دارد؟ یکشاورز انیدانشجوپذیری اشتغال

 شناسیروش
. است یپژوهش از لحاظ هدف کاربرد نیا

. گرفت صورت مصاحبه روش باها داده یگردآور
 یفیک هایپژوهش در که- پژوهش نمونه

 انیرا دانشجو -شوندیم دهیکننده ناممشارکت
 لیدر دانشگاه تهران تشک یرشته کشاورز یدکتر
جزو  یدکتر انیدانشجواین که  با توجه به. دادند

با  كیاقشار جامعه هستند و ارتباط نزد نیهوشمندتر
آموزش و دانشگاه دارند و نسبت به نقاط قوت  طیمح

، دارند تریبیش ییو ضعف دانشگاه و دانشجو آشنا
 با توجه به. بودند قیانجام تحق یبرا یمناسب نهیگز

، استفاده شد یفیک کردیدر پژوهش از رواین که 
کنندگان مشارکت یبرا یحجم ثابت زتوان از آغاینم

جه ین نتیپژوهشگر به ا یف کرد و هنگامیتعر
 و است یکاف داده یآورگرد وها رسد که مصاحبهیم

 عبارت به و اندشده یتکرار هاداده کند احساس
داده را  یآوراست و گرد دهیاشباع رسبه نقطه ، گردی

، ضوعمو نیبا توجه به ادهد. می ن مرحله ادامهیتا ا
از آغاز  شیپ. مصاحبه شد یدکتر یدانشجو 12با 

 هیاراکننده به مشارکت ازیاطالعات مورد ن، مصاحبه
متناسب با  زیانجام مصاحبه ن نیشد و در ح

شد با طرح  سعی کنندگان مشارکتهای پاسخ
. گرددگردآوری  یاطالعات کاف، تر قعمیهای پرسش

صورت  افتهیو ساختار قعمی صورت بهها مصاحبه
 12هر مصاحبه در حدود  یبیگرفت و زمان تقر

های کنندگان پژوهش از گرایش مشارکت. بود قهیدق
، علوم دامی، زراعت و اصالح نباتات مختلف شامل:

، کشاورزیهای ماشین، ترویج و آموزش کشاورزی
و اقتصاد کشاورزی ، صنایع غذایی، آبیاری و آبادانی

 . بودند

 محتوا لیاز تحل، اطالعاتگردآوری  از پس
از متن دار تحلیل نظام، تحلیل محتوا. استفاده شد

ها داده لیتحل ندیآنچه در فرا(. 2933، رضوانی) است
 یندیفرا، ردگیمی صورتها داده یپس از گردآور

 ندیباز فرا یکدگذار. نام دارد یاست که کدگذار

شده و  ییناساشها مفهوم، است که با آن یلیتحل
. شودمی کشفها در دادهها آن یو بعدهاها یژگیو

 یکدگذار برای، هامصاحبهسازی ادهیپس از پ، لذا
بار مرور شد و کدها  نچندیها مصاحبه متن، هاداده

 از پس. شدند مشخصها مفهوم وها در قالب واژه
صورت گرفته و  یانتخاب یکدگذار، باز کدگذاری

 به. شدندبندی گروه یسته اصلد چند درها مقوله
شده از  یردآوراطالعات گ یو بررس لتحلی منظور

 یفیکهای داده لیتحل یکه برا NVivo افزارنرم
در ، طورکلی به. شد گرفته کار به، شودمی استفاده

و مضمونی  ی آشکارمحتوا لیبه تحل، این پژوهش
با  و تحلیل محتوا به صورت کمی، پرداخته شد و نیز

در قالب فراوانی و درصد ، استفاده از آمار توصیفی
با استفاده از آمار ، عالوه بر این. گزارش شد

شوندگان  سنجی میان مصاحبه استنباطی توافق
 . صورت گرفت

 هایافته

 کنندگان مشارکتهای یژگیو نهیدر زم جینتا
کنندگان زن و  درصد مشارکت 3/21 که داد نشان

 مشارکت درصد 3/32. درصد مرد بودند 2/01
 0/13. در دانشگاه داشتند ستدری تجربه کنندگان

 یو همکار تیفعال انبنی دانشهای درصد در شرکت
های درصد در مرکزها و سازمان 0/21. کردندمی

تجربه  زیدرصد ن 1/00داشتند و  تیفعال یکشاورز
چنین، . همرا داشتند ییروستاهای طیکار در مح

 یتیریتجربه مد زنی کنندگان درصد مشارکت 9/22
 . داشتند

 کنندگان که از مشارکتهایی از پرسش یکی
 انیدانشجو یضعف مهارت نهیشد در زم دهپرسی

از  یکیاز نظر . اشتغال بود نهیدر زم یکشاورز
 یبرقرار، یکار طیدر مح"مشارکت کنندگان 

از  یاریبنظرم بس. مهم است یلیخ مؤثرارتباطات 
اما در . مهارت را دارند نیا یتا اندازه خوب انیدانشجو

به  یکه بر مهارت نامه نگار رسدمی بنظر، انیم نیا
 یبرا انیدانشجو یگاه. مسلط باشند یکمتر زانیم

 رو نوشتن چند خط نامه و درخواست با مشکل روبه
که  خواهندمی استادان ایشوند و از دوستان می
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از  گریاز د یکی. "کنند میمتن نامه را تنظ شانیبرا
از  یکی"کرد  انیب نیمشارکت کنندگان چن

 ینوشتن مشخصات فرد، جذب یمهم براهای مرحله
با اصول آن و  انیاز دانشجو یاریاما بس. است( رزومه)

که چه  دانندنمی ندارند و ییخود آشنا یمعرف
 ید و چطور خود را معرفرا در آن بگنجانن یموارد

هایی مهارت گریاز د. "رندیبگ یبهتر جهیکنند که نت
، شد انیکنندگان ب رکتکه توسط چند تن از مشا
از  یکیبه زعم . بود یسیمهارت تسلط به زبان انگل

 یشغلهای تیافراد در موقع"مشارکت کنندگان 
. روز آشنا باشندهای شرفتیمختلف الزم است که با پ

 یسیبه زبان انگل نهیزم نیاز اطالعات در ا یاریبس
مهارت را داشته باشد که چگونه  نیا دیاست و فرد با

به  که یدر حال. را جستجو و استفاده کند اتاطالع
 داده یچندان بهایها در دانشگاه یسیزبان انگل

مورد  نیدر ا انیاز دانشجو یادیو شمار ز شودنمی
 . "ضعف دارند

از  تیمتن مصاحبه حکاگذاری مربوط به کد جینتا
داشت که عبارت بودند از: مهارت  یچهار مقوله اصل

کسب و  یمهارت عموم، یجستجو و درخواست شغل
برابر . یو مهارت فرد، یشغل یمهارت ارتقا، کار

، یدر مهارت جستجو و درخواست شغل، 2جدول 
 3/21) رزومه بود میمربوط به تنظ یفراوان ترینبیش

، کسب و کار یش مهارت عمومدر بخ(. درصد
کار با گروه و  ییمربوط به توانا یفراوان ترینبیش

در بخش مهارت . بود( درصد 3/93) یمشارکت جمع
 تیمهارت مربوط به خالق ترینمهم، یشغل یارتقا

 ترینبیش، یو در بخش مهارت فرد( درصد 1/10)
 (. صددر 0/92) بود یابیمربوط به خودارز یفراوان

 دهپرسی کنندگان که از مشارکت یگریپرسش د
 یارتقا ینقاط قوت دانشگاه برا نهیشد در زم

که  یاز موارد یکی. بودپذیری اشتغالهای مهارت
انجام ، شد انبی کنندگان توسط چند تن از مشارکت

 . مختلف توسط استادان بود یپژوهشهای طرح
 

 توانمندی دانشجویان برای اشتغالاستخراج شده در بخش های مقوله یفراوان -8جدول 
 درصد فراوانی  مقوله

 2/91 29 توانایی کشف فرصت شغلی مهارت جستجو و درخواست شغلی

 2/12 1 شناخت محیط کار 

 3/21 20 تنظیم مشخصات فردی 

 2/222 90 جمع

 2/10 3 تجزیه و تحلیل نقادانهتفکر انتقادی و  مهارت عمومی کسب و کار 

 3/93 22 توانایی کار با گروه و مشارکت جمعی  

 0/0 1 حل تعارض 

 2/3 9 نامه نگاری 

 1/11 3 روستایی و کشاورزیهای توانایی کار در محیط 

 2/222 90 جمع

 1/10 3 داشتن خالقیت مهارت ارتقای شغلی

 2/22 0 ...( و، مشتری، بازار، کسب و کار) آگاهی تجاری 

 2/21 0 خطر پذیری 

 2/12 1 یادگیری خود تنظیمی و مستمر 

 2/21 0 اخالق حرفه ای 

 1/0 1 رهبری کار گروهی و مدیریتیهای مهارت 

 2/222 90 جمع

 3/13 22 اعتماد به نفس مهارت فردی

 2/12 3 زبان انگلیسی 

 2/23 1 مدیریت زمان  

 0/92 21 خود ارزیابی 

 2/222 93 جمع
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 هاستخراج شده در بخش نقاط قوت دانشگاهای مقوله یفراوان -0جدول 
 درصد فراوانی  مقوله

 0/23 3 ی از استادان مسلط بر محتوای آموزشمندبهره نیروی انسانی

 2/29 0 و مرکزهای کشاورزیها ارتباط بین استادان با استادان دیگر دانشگاه 

 3/22 0 ارتباطات خوب بین دانشجویان 

 0/23 3 کالسی و فراهم کردن فرصت برای پرسش درسیهای مشارکت دادن دانشجو در بحث 

 1/20 1 دسترس بودن استادان برای دریافت مشاوره در 

 1/12 22 ارایه واحد کاراموزی به دانشجویان 

 2/222 20  جمع

 9/19 22 مجهزهای آزمایشگاهدر اختیار داشتن  امکانات و تجهیزات

 1/92 29 در اختیار داشتن زمین کشاورزی و گلخانه مجهز 

 0/10 22 علم و فناوری و مرکزهای رشدهای وجود پارک 

 3/12 3 استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات 

 2/222 29  جمع

 9/11 3 پژوهشی مختلف توسط استادانهای انجام طرح پشتیبانی

 2/21 2 شغلیهای مدیران و مسئوالن به اهمیت ارتقای مهارتتوجه  

 2/3 9 نوآورانه و خالقانه دانشجویانهای اهمیت قایل شدن بسیاری استادان به دیدگاه 

 9/99 22 وجود مرکز مشاوره در دانشگاه 

 1/23 0 علمی های برگزاری کنفرانس 

 2/222 99  جمع

 
 یطرح پژوهش"کنندگان  از مشارکت یکیاز نظر 

 جادیفرصت را ا نیا شوداستادان انجام می طکه توس
استفاده  زین انیدانشجو ییکه بتوان از توانا کندمی

را  لیو تحل هیمانند جستجو و تجزهایی کرد و مهارت
مهارت ، با انجام طرح، نیافزون بر ا. کندمی تیتقو

از نظر . "شودمی تیدر دانشجو تقو زین یکار گروه
های تیفعال" اناز مشارکت کنندگ گرید یکی

 شودواگذار می انیو جستجو که به دانشجو یپژوهش
. جستجو کنند نترنتیکه در ا کندآنان را وادار می

 انهیکه مهارت استفاده از را کندموضوع کمك می نیا
متن  یبا بررس. "ابدی شیدر افراد افزا نترنتیو ا

شد که بندی گروه قوت نقاط دسته سه، هامصاحبه
نام  یبانیو پشت، زاتیامکانات و تجه، یانسان یروین

استخراج های مقوله یمربوط به فراوان جینتا. گرفتند
نشان داده ( 1) شده در بخش نقاط قوت در جدول

، یانسان یرویدر بخش ن، جیبنابر نتا. شده است
به  یواحد کارآموز هیمربوط به ارا یفراوان ترینبیش

و  اناتدر بخش امک(. درصد 1/12) بود انیدانشجو
 نیداشتن زم اریرا در اخت یفراوان ترینبیش زاتیتجه

و در ( درصد 1/92) و گلخانه مجهز داشت یکشاورز
مربوط  یفراوان ترینبیش، یبانیدر بخش پشت، تینها

درصد  9/99به وجود مرکز مشاوره در دانشگاه با 
 . بود یفراوان

 که راهکارهایی مورد در کنندگان از مشارکت
، باشد مؤثرپذیری مهارت اشتغال یدر ارتقا تواندمی

که توسط چند تن  ییاز جمله راهکارها. پرسش شد
عبارت بودند از: ، شد انیاز مصاحبه شوندگان ب

 سازگاری، هادرس یمحتوارسانی و به روز ینیبازب
نار یسم یاربرگز، یشغل یازهایبا ن یدروس دانشگاه

. مرتبط با کسب و کارهای با موضوع یو نشست علم
از  یاریبس»، کرد انیاز مصاحبه شوندگان ب یکی

شود مربوط می ستدریها که در دانشگاههایی درس
 پانزده سال گذشته باشد و به ایده  دیبه حدود شا

 ثابت صورت استاد و به كی توسط هم معمول طور
 مسالین ای یآموزش ورهاستاد هر د. شودمی ستدری

 چیو ه کندمی سیتدر انیهمان مطالب را به دانشجو
در هایی شرفتیاالن پ یول. در دروس ندارد یبازنگر

با  انیاست که دانشجو ازیشده و ن یحوزه کشاورز
اگر . و به روز آشنا بشوند دیو اطالعات جدها شرفتیپ

های شرفتیبا پ یکشاورزهای نیرشته ماش یدانشجو
 یمیو مطالب قدها هیآشنا نباشد و همان فرض هرشت

اش یشغل ندهیتواند در آمی چطور، ندیرا آموزش بب
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 یمختلف کشاورزهای موفق باشد؟ در مورد رشته
به  تیهم وضعها رشته گریو د یاریمانند زراعت و آب

 ترینمهمرسد که می صورت است و به نظر نیهم
ها آن یو محتواها درس ینیتمرکز بر بازب دیراهکار با

الزم ، از نظر چند تن از مصاحبه شوندگان. «باشد
شود و  نیتدوای رشته انیمهای است تا درس

 ینیبازبای رشته انیم کردیبا رو یدانشگاههای درس
از مشارکت کنندگان  یکیاز نظر . و اصالح شود

 یتك بعدمرتبط با بازارکار های اشتغال و مسئله»
 رو روبه دهیچیو پ یرقابت کارو چون با بازار ستین

 و آموختگان و دانش انیالزم است تا دانشجو، مهستی
 یچندگانه و جامعهای کار دانش و مهارت یروین

 انمی موضوع بهها داشته باشند و اگر در دانشگاه
علوم  نیشکاف و کمبود ارتباط ب، توجه شودای رشته

که  شودمی موضوع سبب نیا. رودمی نیمختلف از ب
 و در حل نندیمختلف ببهای را از جنبهها مسئله

 نیب یارتباط علم یاربرقر. «کنند عملتر موفقها آن
. شده بود انیب یراهکارها گریاز د یآموزشهای گروه

کرد  انیب نیاز مشارکت کنندگان چن یکی
 ادیکرده ز لیتحص یاریآب شیکه در گرا ییدانشجو»

زراعت  یجوو دانش ستیبه اطالعات زراعت آشنا ن
های نسبت به موضوع یهم ممکن است دانش چندان

اقتصاد  یدانشجو. نداشته باشد یاریآب یتخصص
متمرکز است و  یبر موضوعات اقتصاد یکشاورز

علتش . ندارد یادیز دید گریدهای شینسبت به گرا
به صورت جدا  یآموزشهای است که گروه نیا

را به  یکه اگر کشاورز یدر صورت. کنندمی تیفعال
 یکشاورز یدانشجو میریکل در نظر بگ كیعنوان 

هم داشته  گریدهای از رشته یدانش مناسب دیبا
دو واحد  ای یعموم یاریگذراندن دو واحد آب. باشد

های بنظرم گروه. ستین یکاف یزراعت و باغبان
داشته باشند  یبا هم ارتباط علمتر بیش دیبا یآموزش

 نیا یو تخصص امهفوق برنهای درس یو با برگزار
عالقمند سطح  انیفرصت را فراهم کنند که دانشجو

 . «کنندتر بیش مختلف راهای شیدانش خود در گرا
که بارها توسط مشارکت  یاز موارد گرید یکی

کار  هیروح یتوجه به ارتقا، شد انیکنندگان ب
از مشارکت کنندگان  یکی. بود انیدانشجو یگروه

بهتر است استادان از ... »نکردمود:  انیب نیچن
 یو کار گروه رندهیادگیبر  دیبا تاک سیتدرهای روش

 ریدرگ میتقمس طور را به انیاستفاده کنند تا دانشجو
 هیروح دبایها دانشگاه. سازند یریادگیمتفاوت  یفضا

پرورش دهند تا  انیرا در دانشجو یو رفتار کار گروه
از حالت  شودمی وارد بازارکار که یدانشجو هنگام

خارج شده و بتوانند در ارتباط با همکاران  یانفراد
از  گرید یکی دگاهیاز د. «خود موفق عمل کند

و  یاز حالت سنت دیآموزش با» نمشارکت کنندگا
خارج شده و کننده کسل سیتدرهای روش
مشارکت را در  هیاستفاده شود که روحهایی روش

حل مسئله و های داده و مهارت شیافزا انیدانشجو
 یدرس یواحدها قیتلف. «کند تیتبادل افکار را تقو

از  یکشاورزهای در رشته یو خوداشتغال ینیکارآفر
اشاره شده توسط مشارکت کنندگان  یاراهکاره گرید

با توجه به .... »از مشارکت کنندگان  یکیاز نظر . بود
 رو روبه آن با آموختگان که دانش یبازارکار طیشرا

 یو دولت یادارهای منتظر شغل دینبا گردی، هستند
به فکر  لیاز زمان تحص انیدانشجو دیبود و با

هم بحث از  ادزی که طورهمانباشند؛  ینیکارآفر
را  یبرنامه درس دیباها دانشگاه. شودمی ینیکارآفر

استادان به . هماهنگ کنند ینیکارآفر یازهایبرابر با ن
 ینیکارآفرهای یژگیو و ینیبه کارآفر سیهنگام تدر

. بگنجانندها را در درس یمباحث نیتوجه کنند و چن
 لیو تحل هیقادر به حل مسئله و تجز دیبا اندانشجوی

که  نیبهتر از ا یتیباشند و چه موقعها آن هخالقان
 راها مهارت نیدر دانشگاه ا لیبتوانند به هنگام تحص

های در منطقه کارآموزی. «دهند پرورش خود در
بارها توسط  زین یکشاورز یو مرکزها ییروستا

از مشارکت  یکی. شد انیمشارکت کنندگان ب
که  یاز مشکالت یکی»کرد  انیب نچنی نیکنندگان ا

وجود دارد کم تجربه  یدر حوزه شغل انیدانشجو یبرا
. است یشغل یبودن و نداشتن دانش و مهارت کاف

و چند  ینظرهای درستر بیش دانشگاه انیدانشجو
 یو از نظر مهارت عمل گذرانندمی را شگاهیواحد آزما

کار نا  یواقعهای طیبا مح انیدانشجو. هستند فیضع
در مورد شغل آنان  یتظاردانند چه اننمی آشنا بوده و

که در  ییدانشجو. وجود دارد یکشاورز نهیدر زم
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 طیروستا نرفته و با شرا طیبه مح لیدوران تحص
 انییتواند در روستا و با روستانمی، ستیروستا آشنا ن

از  یلیمسئله هم هست که خ نیالبته ا. کار کنند
 ینیزنشیو پشت م یدولت یانتظار کارها انیدانشجو

 فکر یروستا و کار کشاورز طیدارند و به مح
 انیدانشجو مسالیدر طول ن، اگر استادان. کنندنمی

 یمرتبط با کشاورز یمرکزها ایروستا و  طیرا به مح
 تیتقو زین یکشاورز یکارها یبرا زهیانگ، ببرند

 یعملهای تفعالی وها بهتر است که به درس. شودمی
شود و  تریبیشکار توجه  یواقع طیو در مح

 مسالیملزم شوند که در طول هر ن انیدانشجو
 ریدرگ یکار طیبا مح ممستقی طور را بههایی هفته
از مشارکت کنندگان  گرید یکیاز نظر . «شوند

 کنندمی تیفعال یکه در حوزه کشاورزهایی شرکت»
دانش و  یارتقا یبرا یسودمند یلیخ یمرکزها

 یضابا اع توانندمی انیدانشجو. هستند یمهارت کار
 دوستان و همکالسان از است ممکن کهها شرکت

ارتباط برقرار کنند و ، باالتر خود باشندهای سال
ها شرکت نیدر ا یرا به عنوان کارآموزهایی ساعت

به صورت  تواندمی یکارآموز نیا. کنند تفعالی
 دهدمی که انجام یتیفعال یباشد و فرد در ازا گانیرا

. نداشته باشد یارمزددارد توقع ک یو جنبه آموزش
با  كیشود تا دانشجو از نزدمی باعث یکارآموز

که هایی درس نیب یر آشنا شود و هماهنگکا طیشرا
امر کمك  نیا. کار را بسنجد طیمح طیگذرانده با شرا

کند تا خود را محك بزند و اگر حس کرد که -یم
و  یریدارد به فراگ تریبیشبه دانش و مهارت  ازین

 یدانشگاه لیتحص نیمهارت و دانش در ح یارتقا
 نیا. کار آماده کند طیمح یبپردازد و خود را برا

و  گریکه فرد با افراد د شودمی باعث یحتها یهمکار
 زین کنندمی تیفعال یموفق که در حوزه کشاورز

 دهدمی شیرا افزا یآشنا شود و سطح ارتباطات فرد
 زیفرد ن یبرا یمناسب شغل تیموقع كی دیو شا

 . «کند جادیا
نشان داد  یباز و انتخاب یمربوط به کدگذار جینتا

 راها از مصاحبه یافتیدر یدیکل یکه راهکارها
کرد که عبارت بندی در هشت مقوله دسته توانمی

، آموزش یبخش تیفیک، یدرس یبودند از: محتوا

ارتباطات ، یارتباطات فرد، یریادگیدانش و 
 حلهدر مر. یبانیو پشت، یفرهنگ، مشاوره، یسازمان

 یاصلهای و مقوله یبررس یانتخاب یکدها، بعد
، آموزش یمشخص شدند که شامل سه مقوله اصل

استخراج های مقوله فراوانی. بود خدمات و، هاتعامل
آن است  یایگو( 9جدول ) شده در بخش راهکارها

 یبخش تیفیک، یدرس یمحتواهای که در مقوله
های رمقولهیز، یریادگیو دانش و ، یآموزش

 "یشغل یازهایبا ن یدانشگاههای درس یسازگار"
 یو عمل یمهارت یها-توجه به درس"(، درصد 0/93)

و (، درصد2/90) "ینظرهای س بر در دیتاک یبجا
 یمرکزها ایو  ییروستاهای در منطقه یکارآموز"

.. را داشتند یفراوان ترین( بیشدرصد 90) "یکشاورز
، یسازمان تو ارتباطا یارتباطات فردهای در مقوله

و وجود  یکار گروه هیروح یارتقا"های رمقولهیز
و ( درصد 0/20) "در کالس درس یگروههای تیفعال
 یدانشگاه و مرکزها نیب یارتباط و همکار جادیا"

 یفراوان ترین( بیشدرصد 0/22) "یمرتبط با کشاورز
، مشاورههای در مقوله، تیدر نها. را دارا بودند

خدمات  هیارا"های رمقولهیز، یبانیو پشت یفرهنگ
 0/91) "و کسب و کار ینیر حوزه کارآفردای مشاوره
 "یآموزشهای حاکم بر گروه یبهبود فضا"(، درصد

 یبرا یشغلهای فرصت جادیا"و (، درصد 3/02)
 ترین( بیشدرصد 10) "در دانشگاه انیدانشجو

 . را داشتند یفراوان
کنندگان  سنجی میان مشارکت نتایج توافق
داد که نشان ( 2جدول ) آنانهای براساس ویژگی

 مشارکت، کنندگان زن و مرد و نیز بین مشارکت
 جربه تدریس در دانشگاه با مشارکتکنندگان دارای ت

کنندگانی که تجربه تدریس نداشتند در تمام 
افرادی که در . وجود نداردداری معنی تفاوتها مقوله

فعالیت داشتند با گروه دیگر  انبنی دانشهای شرکت
 در مقوله مهارت جستجو و درخواست شغلی تفاوت

مرکزها افرادی که در ، در نهایت. داشتندداری معنی
ی فعالیت داشتند و گروه دیگر کشاورزهای و سازمان
مهارت عمومی کسب و کار و مقوله خدمات  در مقوله

 . داشتندداری معنی تفاوت
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 یریمهارت اشتغال پذ یارتقا یاستخراج شده در بخش راهکارهاهای مقوله یفراوان -9جدول 
 درصد فراوانی   مقوله اصلی

 آموزش

 2/90 21 ها، رسانی محتوای درسبازبینی و به روز محتوای درسی

 0/93 23 ، نیازهای شغلیدانشگاهی با های سازگاری درس 

 1/23 3 ، کشاورزیهای تلفیق واحدهای درسی کارآفرینی و خوداشتغالی در همه رشته 

 9/0 9 تدوین برنامه آموزشی ارتقای مهارت علمی 

 2/222 23  جمع

 2/90 20 ، نظریهای مهارتی و عملی بجای تاکید بر درسهای به درس توجه کیفیت بخشی آموزش

 0/12 3 ، جای کمیت صرف توجه به کیفیت آموزش به 

 2/10 22 ای، و چند رشتهای های میان رشتهتوجه به آموزش 

 0/2 1 ، ایجاد پیوند بین آموزش و پژوهش 

 0/29 0 دعوت از صاحبان کسب و کارهای موفق کشاورزی برای سخنرانی و تدریس در دانشگاه 

 2/222 22  جمع

 2/12 3 ، مرتبط با کسب و کارهای برگزاری سمینار و نشست علمی با موضوع یادگیریدانش و 

 2/92 21 ، های فوق برنامه مرتبط با اشتغالارایه آموزش 

 2/90 22 ، روستایی و یا مرکزهای کشاورزیهای کارآموزی در منطقه 

 2/20 0 ، توجه ویژه به درس کارآفرینی مرتبط با رشته تخصصی 

 2/222 22  جمع

 خدمات

 0/91 20 ، در حوزه کارآفرینی و کسب و کارای ارایه خدمات مشاوره مشاوره

 2/90 22 ، مناسب مشاوره شغلی و تحصیلی در دانشگاهرسانی خدمات 

 0/11 22 های شغلی از طریق گروه آموزشیآشناسازی دانشجویان با فرصت 

 2/222 22  جمع

 3/19 0 ، آموختگان موفق سخنرانی و نشست الهام بخش با دعوت از دانشبرگزاری  فرهنگی

 9/22 9 ، های مرتبط با دستاوردهای دانشجوییو جشنوارههای برگزاری مسابقه 

 3/02 29 ، های آموزشیبهبود فضای حاکم بر گروه 

 2/222 12  جمع

 2/10 2 ، های علمیحمایت از عضویت دانشجویان در انجمن پشتیبانی

 2/10 21 شغلی برای دانشجویان در دانشگاههای ایجاد فرصت 

 2/222 20  جمع

 ها تعامل

 2/22 21 ، دانشجویان با جامعه کارآفرینانسازی برای شبکهای فراهم آوردن زمینه ارتباطات فردی

 0/20 22 ، گروهی در کالس درسهای ارتقای روحیه کار گروهی و وجود فعالیت 

 2/29 2 روابط متقابل و بدون تبعیض با دانشجویان 

 2/222 92  جمع

 1/92 22 ، آموزشیهای برقراری ارتباط علمی بین گروه ارتباطات سازمانی

 0/22 29 ، ایجاد ارتباط و همکاری بین دانشگاه و مرکزهای مرتبط با کشاورزی 

 9/0 1 ، جایی دانشجو در قالب فرصت مطالعاتی جابه 

 3/12 1 و مرکزهای کشاورزیها برگزاری اردوی علمی و بازدیدی از سازمان 

 2/222 91  جمع
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 کنندگان سنجی میان مشارکت نتایج توافق -2جدول 
 ویژگی پاسخگویان

 
 

 مقوله

 جنسیت
 سطح معنی) آماره
 ( داری

تجربه تدریس در 
 دانشگاه

 سطح معنی) آماره
 ( داری

های شرکتفعالیت در 
 انبنی دانش
 ( داری سطح معنی) آماره

های مرکزها و سازمانفعالیت در 
 یکشاورز

 ( داری سطح معنی) آماره

 توانمندی دانشجویان برای اشتغال -الف 

مهارت جستجو و درخواست 
 شغلی

 (023/2 )222/23  (202/2 )022/22  (221/2 )222/12  (309/2 )222/29 

 022/12( 222/2)  222/01( 320/2)  022/90( 231/2)  022/22( 202/2)  مهارت عمومی کسب و کار

 022/11( 293/2)  222/91( 211/2)  222/21( 002/2)  222/13( 012/2)  مهارت ارتقای شغلی

 222/13( 230/2)  222/23( 001/2)  222/29( 903/2)  222/21( 222/2)  مهارت فردی

 هنقاط قوت دانشگا -ب 

 222/90( 222/2)  222/20( 213/2)  022/91( 111/2)  222/19( 929/2)  نیروی انسانی

 222/92( 120/2)  022/22( 201/2)  022/19( 920/2)  022/10( 231/2)  امکانات و تجهیزات

 222/93( 019/2)  222/91( 100/2)  222/92( 212/2)  222/92( 102/2)  پشتیبانی

 یریپذ مهارت اشتغال یارتقا یراهکارها -ج

 022/22( 303/2)  022/01( 322/2)  222/20( 020/2)  222/01( 332/2)  آموزش

 022/10( 222/2)  022/23( 003/2)  222/90( 201/2)  222/10( 223/2)  خدمات

 222/92( 223/2)  222/21( 001/2)  222/12( 121/2)  222/92( 932/2)  ها تعامل

 
 گیرینتیجهبحث و 

و توسعه  دگرگونی عامل ترینمهمانسانی  یروین
 و انسانی نیروی در گذاریسرمایه و استها جامعه
اساسی های از زمینه کیینیروی کار  فیتیک ارتقای

 است اقتصادی رشد تسریع ووری افزایش بهره
های از بخش یکی(. 2939، یوسفیپور و احمدی)

، انیم نیاست و در ا یبخش کشاورز، مهم جامعه
های رشته آموختگان توجه به اشتغال دانش

تالش  دیاست که با یمهمهای از موضوع یکشاورز
 یکارهای نهیزم برایها رشته نیا انیشود دانشجو

 یبرا یکشاورز انیدانشجو. شوند تیخود ماهر ترب
به  ازیخود ن یکار در رشته تخصص یآماده شدن برا

و ها از مهارتای از مجموعه یمندبهرهکسب و 
 زینMolla & Cuthbert (1220 ). دارندها یتوانمند

 درها کردند که جذب دانش آموختگان دانشگاه انیب
 یاست که بخشهایی تقابلی داشتن به منوط بازارکار

، هیپا نیبرا. شودکسب می لیدر دوران تحصها آن از
 به دیبا یدانشگاههای تیو فعال یآموزشهای برنامه
را پذیری اشتغالهای که مهارت ودش یطراحای گونه

 عبارت کند و ارتقا بخشد و به جادیا انیدر دانشجو

آموزش های مؤسسه وها الزم است تا دانشگاه، گردی
-کند که دانش یرا ط یندیفرا یکشاورز یعال

ز شوند و در یمتماشان از افراد همردهها آن آموختگان
به  هشپژو نیدر ا. موفق باشند یند رقابت شغلیفرا

های افتهی. پرداخته شدپذیری موضوع مهارت اشتغال
است  توانمندی دانشجویان برای اشتغالمربوط به 

، ینشان داد که در مهارت جستجو و درخواست شغل
 یمشخصات فرد میمربوط به تنظ یفراوان ترینبیش

 ترین، بیشکسب و کار یدر بخش مهارت عموم. بود
با گروه و مشارکت  ارک ییمربوط به توانا یفراوان
 ترینمهم، یشغل یدر بخش مهارت ارتقا. بود یجمع

، یو در بخش مهارت فرد تیمهارت مربوط به خالق
 جینتا. بود یابیمربوط به خودارز یفراوان ترینبیش
 Knight & Yorkeو et al. Rahmat (1221 )یبررس

 ترینمهم از یکیرا  یابیمهارت ارز( 1221)
اشتغال  یاز دانش آموختگان برایمورد نهای مهارت

 IUAو Abas & Imam (1220 ). کردند انیب
 Mohd Hafizو  یکار گروههای به مهارت( 1222)

et al( .1222 )اشاره کردند تیبه خالق .Pita et al .
نشان دادند که توسعه Watts (1220 )و ( 1220)
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عامل  یمشخصات فرد هیخود و ارا معرفیهای مهارت
. است آموختگان دانشپذیری المهم در اشتغ

 قیتحق نیا جینتا نیشود بمی مشاهده که طورهمان
 . وجود دارد یهمخوان نیشیپهای یو بررس
آن  یایگوها افتهی، نقاط قوت دانشگاه نهیزم در

 یرویدر ابعاد ن توانمی بود که نقاط قوت دانشگاه را
در نظر  یبانیو پشت، زاتیتجهامکانات و ، یانسان

 یفراوان ترینبیش، یانسان یرویدر بخش ن. گرفت
در . بود انیبه دانشجو یواحد کارآموز هیمربوط به ارا

را در  یفراوان ترینبیش زاتیبخش امکانات و تجه
و گلخانه مجهز داشت  یکشاورز نیداشتن زم اریاخت

مربوط به  یفراوان ترینبیش، یبانیو در بخش پشت
 & Ehiyazaryan. وجود مرکز مشاوره در دانشگاه بود

Barraclough (1223 )خود های یبررس جیدر نتا
فراهم های اشتغال با تجربه تیکردند که قابل انیب

رابطه  انیدانشجو برایها دانشگاه یشده از سو
 به یچنانچه کارآموز، هیپا نیبرا. دارد یمیمستق

 یکارهای تجربه تواندمی، شود اجرا درست صورت
 تیفراهم آورد و قابل انیدانشجو یرا برا یسودمند

و  یبا بررس، تیدر نها. اشتغال را در آنان ارتقا دهد
 یارهاراهک، صورت گرفتههای مصاحبهبندی مقوله

در سه مقوله  یکشاورز انیدانشجوپذیری اشتغال
. دیگرد بندیطبقه یو هشت مقوله فرع یاصل

 و، هاتعامل، عبارت بودند از آموزش یاصلهای مقوله
و  موحدی، هاپژوهش گرید جینتا نهزمی در. خدمات

ارتباط  یکردند که برقرار انیب( 2933) همکاران
و  ییدانشجوهای تشکل وها انجمن نیتنگاتنگ ب

اصالح و ، فعال در بازار کار انبنی دانشهای شرکت
 طور در دانشگاه به یکشاورز یدرسهای برنامه رییتغ

 جادیا، یکار یمرکزها ازنی با متناسب و منظم
در  یمرتبط با کشاورز دیجد یشغلهای فرصت
و  یتعاون، یاعم از خصوص دولتی ریغهای بخش

بهبود  یبرا ییرهاراهکا یدولت ریغهای سازمان
. است یاشتغال دانش آموختگان کشاورز تیوضع

آموختگان تا حد جذب دانش ، شد انبی که طورهمان
 ازنی موردهای ییبه داشتن مهارت و توانا یاریبس

 تناسب نبود رسدمی نظر بازارکار وابسته است و به
که در هایی و درس یآموزش یندهافرای نیب

 ازین موردهای با مهارت شودمی سیتدرها دانشگاه
در موفق نبودن دانش  مهمی عامل، کار بازار

از مشارکت  یاریشمار بس. آموختگان در اشتغال است
ها درس یمحتوارسانی و به روز ینیکنندگان به بازب

 یشغل یازهایبا ن یدانشگاههای درس سازگاری و
 . اشاره کردند

 کنندگان نشان داد از نظر مشارکت جینتا
 میمانند تنظ یدر موارد یضعف مهارت ترینبیش

و ، تیخالق، یکار گروه ییتوانا، یمشخصات فرد
 جیدر نتا، گرید یاست و از سو یابیخودارز

 ترینمهمموارد جزو  نیمختلف اهای یبررس
الزم ، هیپا نیبرا. استپذیری اشتغال برایها مهارت

 که طور. همانامر شود نیبه اای ژهیو جهاست که تو
Turner (1222 )کرد که  انیخود ب یبررس جیدر نتا

 انیدر توسعه اعتماد به نفس دانشجو یآموزش عال
مناسب  اجرای باها نقش دارد؛ الزم است تا با دانشگاه

و  تیبا فراهم کردن موقع، زیو ن یدوره کارآموز
در  رااعتماد به نفس  ییکار دانشجو طیشرا

 یارتقا یبراچنین، . همدهند شیافزا انیدانشجو
، یمانند نوشتن مشخصات فرد یمهارت مهم

برگزار  نهیزم نیدر اهایی تا کارگاه شودمی شنهادیپ
 . شود

دست آمده از پژوهش و جهت  بههای افتهی بنابر
 انیدانشجوپذیری اشتغالهای مهارت یارتقا

، الزم است تا به هر سه مورد آموزش، یکشاورز
 یبرقرار. اعمال شودای ژهیو خدمات توجه و، هاتعامل

از  یگروه مختلف آموزش انیم یارتباط علم
 ترا از حال یآموزش یها-است که گروه ییراهکارها

 انیم یو ارتباطات ارزشمند کندمی خارجای رهیجز
 یبا برقرارچنین، . همکندمی جادیدانشگاه ا یاعضا

، ییاجرا مرکزهای وها ان دانشگاه با سازمانیارتباط م
مرتبط با رشته  یشغلهای تیاز موقع انیدانشجو

 که نیو ضمن ا شوندمی خود بهتر آگاه یلیتحص
در  یاز فرصت کارآموز لیتحص نیدر ح توانندمی

های مهارت و دانش، شوند مندبهرهمرتبط  یمرکزها
 جهیبخشند که در نتمی را ارتقا یشغل ازیمورد ن
موفق عمل  زیخود ن یتا در شغل آت شودمی سبب
 جینتا هیبرپا توانمی که ییسازوکارها گریاز د. کنند
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 یشغلهای فرصت جادیا، کرد شنهادیدست آمده پ به
 امر کمك نیا رایاست ز انیدانشجو یدر دانشگاه برا

های مهارت، لیهمزمان با تحص انیتا دانشجو کندمی
در ضمن ضرورت . رندیفرا بگ زیرا نپذیری اشتغال

مناسـب به های و مشـاورهها یـیدارد راهنما
های ـتیدر فعال انیشود و دانشـجو هیارا انیدانشجو

 ـلیصدر دوران تح یو پژوهشـ یآموزشـمختلـف 
، پژوهش نیا، تیدر نها. مشارکت داده شوند

مورد مصاحبه قرار گرفتند و  یدکتر انیدانشجو
 شنهادیپ. با مشارکت آنان صورت گرفت یبررس
 از راهکارها وها مسئله، گرید قیتا در تحق شودمی
 . ردیقرار گ یمورد بررس زین یعلم اتیه یاعضا ددی

 هابعمن

شماره ، کار و جامعه. کار یرویو استخدام ن یریدر بکارگ یمهارت محور(. 2939. )ق، یوسفیو . ل، پوریاحمد
 . 11-13ص ، 211
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از  یاشتغال دانش آموختگان کشاورزهای تنگناها و چالش(. 2932. )ع، و زارع. ب، پوریخسرو.، ن، یزالل
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 . 12-23ص ، 1ش ، 12
 (. تأثیر2931. )ع، و مخبر. ج. س، بصام.، د، یمیررحیم.، ح، پوریعل.، ا، یاحمد یحاج.، ن، زادهیعل

امام  یمرکز آموزش عال دانش آموختگان یشغل یهادر کسب مهارت یکاربرد-یعلم یکاردان یهاآموزش
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آموزش  تیریپژوهش مد نامه. فصلیاشتغال دانش آموختگان کشاورزهای بازدارنده(. 2930) .ر، یموحد
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 انینگرش دانشجو(. 2930. )ح، زاده یو مهد. م، یغالم.، س، یشهباز.، س، یخسرو.، ا. ع، زاده رکیم

 ندهیکرمانشاه نسبت به آ یدانشگاه راز ییو توسعه روستا یو آموزش کشاورز جیترو یلیتکم التیتحص
 . 23-13ص ، 93شماره ، یآموزش کشاورز تیریپژوهش مد نامه. فصلخود یشغل

 
Abas, M. & Imam, O. (2016). Graduates’ Competence on Employability Skills and Job 

Performance. International Journal of Evaluation and Research in Education, 5 (2), 119-125.  

Asonitou, S. (2015). Employability skills in higher education and the case of Greece. Procedia, 

175, 283-290.  

Ehiyazaryan, E., & Barraclough, N. (2009). Enhancing employability: Integrating real world 

experience in the curriculum. Education & Training, 51 (4), 292-308.  

Fugate,M. Kinick, J. A., & Ashforch, B. (2004). Employability psychosocial construct, its 

dimentions and application. Journal OF Vocational Behavior, 65.  

Harvey, L. (2001). Defining and measuring employability. Quality in Higher Education, 7 (2), 

97-109.  

Hillage, J., & Pollard, E. (1999). Employability: Developing a framework for policy analysis. 

London.  

Holmes, L. (2013). Competing perspectives on graduate employability: Possession, position or 

process? Studies in Higher Education, 38 (4), 538-554.  

IUA. (2014). Irish universities’ PhD graduate skills statement. 2nd edition. DUBLIN. Retrieved 

from: www. iua. ie 

Knight, P. T., & Yorke, M. (2002). Employability through the curriculum. Tertiary Education 

and Management, 8 (4), 261-276.  

Mohd Hafiz, Z., Bidin, Y., & Suzilah, I. (2014). Implementation of graduate employability 

skills SJT instrument in University Utara Malaysia. 3rd International Conference on 

Quantitative Sciences and Its Applications (ICOQSIA) Location: Kedah, Malaysia Date: 

AUG 12-14, Book Series: AIP Conference Proceedings, 1635, 962-965.  

Pita, C., Eleftheriou, M., Ferna´ndez-Borra´s, J., Gonc¸alves, S., Mente, Santos, M. B., Seixas, 

S., Graham, J., & Pierce, G. J. (2015). Generic skills needs for graduate employment in the 

aquaculture, Fisheries and related sectors in Europe. Aquacult Int, 23, 767-786.  

Rahmat, M., Ahmad, K., Idris, S., & Zainal, N. F. A. (2012). Relationship between 

employability and graduates' skill. Universiti-Kebangsaan-Malaysia Teaching and Learning 

Congress. Book Series: Procedia Social and Behavioral Sciences, 59, 591-597.  

Sermsuk, S., Triwichitkhun, D., & Wongwanich, S. (2014). Employment conditions and 

essential employability skills required by employers for secondary school graduate. 

Procedia, 116, 1848-1854.  

Turner, N. K. (2014). Development of self-belief for employability in higher education: Ability, 

efficacy and control in context. Teaching in Higher Education, 19 (6), 592-602.  

Van der Heijde, C. M., & Van der Heijden, B. I. J. M. (2006). A competence Based and 

multidimentional operationalization and measurement of employability. HRM, 45 (3), 449-

476.  

Watts, A. G. (2006). Career development learning and employability. The Higher Education 

Academy.  



 Special Issue, Fall 2018 

 31 JOURNAL OF AGRICULTURAL EDUCATION ADMINISTRATION RESEARCH 

 

 

Evaluating Strengths and Promoting Methods Employability of Students in 

Agricultural Higher Education  

M. Pouratashi 

Assistant Professor, Department of Comparative Studies in Higher 

Education, Institute for research &amp; planning in higher education 

 

Abstract 

One of the most important concerns of agricultural students is their employment. This paper 

aims to study agricultural students' employability and focused on three questions: students' 

competency for employment, university strengths and promoting methods. Participants were 21 

Ph. D. students in agriculture and Interview used for data collection. The findings showed that 

the most important skill was CV writing and team working, respectively. University strengths 

included three categories: human resources, facilities, and support. In addition, the methods for 

promoting employability skills of agricultural students were categorized in three main groups: 

education, interactions, and services. In addition, the subcategories included: content of the 

course, the quality of education, knowledge and learning, personal communication, 

organizational communication, counseling, cultural, and support. Based on the findings, 

organizing workshops and proper implementing of apprenticeship were recommended.  

 

Index Terms: employment, employability skill, higher education, agriculture, student.  
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