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چکیده
هـدف ایـن پژوهـش ،تحلیـل عوامل مؤثر بـر عالقهمندی بـه اشـتغال در مناطق روسـتایی از
دیـدگاه دانشـجویان دانشـکدهی کشـاورزی دانشـگاه تبریـز اسـت .روش تحقیق از نـوع مطالعات
توصیفی-تحلیلی اسـت و جامعهی آماری آن ،دانشـجویان تمامی مقاطع در رشـتههای تحصیلی
دانشـگاه تبریـز در سـال تحصیلـی  1393بودنـد ( .)N= 3296حجـم نمونـه بـا اسـتفاده از فرمـول
کوکـران 105 ،نفـر بـرآورد شـد .نمونهگیـری در ایـن تحقیـق نیز به صـورت تصادفی متناسـب از
میـان گروههـای آموزشـی اجـرا شـد .ابـزار تحقیق ،پرسشـنامه بـا سـؤاالت بسـته در قالب طیف
لیکـرت و ضریـب آلفـای کرونبـاخ ( )0/92نیـز نشـاندهندهی پایایـی سـؤاالت ابـزار تحقیـق بود.
بـرای تجزیـه و تحلیـل دادهها از تحلیل عاملی اسـتفاده شـد .نتایج تحلیل عاملی نشـان داد یازده
عامل زیربنایی ،انگیزشـی ،تحصیالت ،شـخصیتی ،اقتصادی ،فردی ،سـکونت ،سـربازی ،حمایتی،
عالقـه و فاصلـه ،در حـدود  73درصـد از واریانس زمینههـای عالقهمندی به اشـتغال را در مناطق
روسـتایی تبییـن میکنند .همچنیـن نتایـج اولویتبندی ،زمینههـای عالقهمندی به اشـتغال را
در مناطـق روسـتایی جـزو مهمترین عوامـل تعیین کرد که عبارتنـد از :پرداخت اعتبـارات ویژهی
کار و سـکونت در روسـتاها توسـط دولـت ،سهیمشـدن فارغالتحصیالن در درآمـد افزایش یافتهی
کشـاورزان بـه صـورت درصـدی ،میزان فاصلهی روسـتا از شـهر ،همکاری با شـرکتهای خدمات
فنی ،مشـاورهای و ترویجی و لزوم به دسـت آوردن سـابقهی کاری روسـتایی برای اسـتخدامهای
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 -1مقدمه
اگر یک جامعه از نیروی انسـانی ماهر ،متخصص و پژوهشـگر بیبهره باشـد ،از مسـیر رشـد
اقتصادی خارج خواهد شـد .بنابراین سـرمایهگذاری در زمینهی نیروی انسـانی و اسـتفاده از آن
در مکانهایـی کـه بـرای آن تربیـت شـدهاند ،در افزایـش بازدهـی هزینههای مصرفشـده نقش
مؤثـری دارد .باتوجـه بـه هزینههـای بـاالی آمـوزش رشـتههای کشـاورزی و نبـود فرصتهـای
شـغلی مناسـب در مناطـق شـهری بـرای دانشـجویان کشـاورزی از یـک سـو و نیـاز کشـاورزان
روسـتایی بـه دانـش کشـاورزی نویـن از سـوی دیگر ،ضروری اسـت کـه در مناطق روسـتایی به
عنـوان مهـد فعالیتها و تحقیقات کشـاورزی و محیط اصلی فعالیت کاری دانشـجویان رشـتهی
کشـاورزی ،فرصتهای شـغلی مناسـب برای فارغالتحصیالن این رشـته فراهم شـود .ولی مهمتر
از ایـن مسـأله ایـن اسـت که قبل از واردشـدن این متخصصان به بـازار کار بایسـتی در این افراد
نسـبت به اشـتغال در مناطق روسـتایی ،انگیزه و عالقهمندی ایجاد کرد تا شـرایط برای بازدهی
هزینههـای صـرف شـده برای آمـوزش ایـن افراد فراهم شـود.
در زمینـهی کشـاورزی ،اثـر تحصیلات بـر بهبـود کمی و کیفـی وضعیت تولیـد محصوالت
گوناگـون از سـوی محققـان مختلـف بـه اثبـات رسیدهاسـت؛ بـه ویـژه تحصیلات تخصصـی
کشـاورزی ،آثار خود را در یک محیط کشـاورزی مدرنیزه نسـبت به محیط کشـاورزی سـنتی به
صـورت بارزتـر نشـان مـیداد (محسـنپور.)124 :1376 ،
بررسـیهای انجـام شـده در نواحـی روسـتایی گویـای ایـن واقعیـت اسـت کـه سـودآوری
سـرمایهگذاری بـر نیـروی انسـانی ،بیـش از سـرمایهگذاری بـر نهادههـای تولیـد و تأسیسـات
بودهاسـت .انسـان آموزشدیـده و ماهـر ،قـدرت و کارایـی باالیـی دارد و بهـرهوری بهینـه را در
کاربـرد عوامـل تولید فراهم میکنـد؛ درحالی که انسـان غیرماهر در بهکارگیـری بهینهی عوامل
تولیـد قـدرت نـدارد ،در نتیجـه سـرمایهگذاریها را هـدر میدهـد و از امکانـات موجـود ،کارآیی
مناسـبی به دسـت نمـیآورد (پیـت.)112:1382،
بخـش کشـاورزی یکـی از بخشهـای مهم اقتصادی اسـت که بـا توجه به نیاز بیـش از پیش
بـه تخصصیشـدن آن ،میبایسـت از قشـر دانشآموختـهی ایـن بخش بـرای توسـعه و مقابله با
ی اشـتغال در بخش
چالشهـای اشـتغال در کشـور مـدد گرفـت .از آنجایی کـه متوسـط هزین ه 
کشـاورزی بـه نحـو چشـمگیری کمتـر از بخـش صنعـت اسـت ،در نتیجه بـا یک مقـدار معین
سـرمایهگذاری میتوان تعداد بیشـتری شـغل کشـاورزی در مقایسـه با شـغلهای صنعتی ایجاد
کـرد (صفـوی و امیری بیدشـکی .)1392 ،اما اغلب فارغالتحصیالن کشـاورزی ،خود را برای اسـتخدام
در مؤسسـات دولتـی و خصوصـی و کار در مناطـق شـهری آمـاده میکننـد و از سـوی دیگـر،
کسـانی وارد دانشـکدههای کشـاورزی میشـوند که اغلب سـاکن شـهرها بـوده و هیـچ ارتباطی
بـا کشـاورزی نداشـتهاند .آنهـا تنهـا بـرای گرفتن مـدرک دانشـگاهی و بـدون انگیـزهی کافی به
انتخـاب رشـتههای کشـاورزی میپردازنـد (درخشـان.)246-243 :1374 ،
تحقیقـات بسـیاری در ایـن زمینـه وجـود دارد کـه نشـان میدهـد دانشـجویان رشـتههای
کشـاورزی فقـط بـرای کسـب مدرک و نـه از روی عالقـه به این رشـته روی آوردهاند؛ بر اسـاس
نظرسـنجی در چنـد دانشـگاه 70 ،درصـد دانشـجویان هـدف از انتخـاب رشـتههای کشـاورزی
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را صرفـاً قبولـی در دانشـگاه ذکـر کردهانـد .مطابـق همین نظرسـنجی ،بسـیاری از دانشـجویان
عالقهای به کشـاورزی ندارند و مهمترین علت آن ،فقدان جاذبههای شـغلی در کشـاورزی اسـت
(زمانیپـور.)329 :1387 ،
دربـارهی مفهـوم عالقـه ذکـر ایـن امر الزم اسـت که عالقـه مفهـوم انتزاعی اسـت ،نمیتوان
انتظـار داشـت کـه صاحبنظـران در مـورد ماهیت آن اتفاق نظر داشـته باشـند؛ بـه همین دلیل
تعاریـف بسـیار متعـدد و متنوعی از عالقه ارائه شدهاسـت :عالقه را ميتـوان ترکیبی از كنجكاوي
و انگيـزش دانسـت كـه در واقع نيروي مؤثر و محرك در انجام كار اسـت (فردانـش.)54-51 :1383 ،
بــه عبــارت ديگــر ،عالقــه نوعــي انگيــزهی بالفعــل اســت كــه در حیــن تصمیمگیــری موجــب
رجحــان چيــزي بــر ديگــري ميشــود ( .)Scott, 1956: 11فــرد برانگيختــه بــراي شناســايي
خــود و محيــط اطرافــش بــه منظــور دســتيابي بــه آگاهيهــاي بيشــتر ،پافشــاري و ممارســت
بيشــتري خواهــد كــرد (مقــدم.)4 :1383،
كلـي )2000( 1عالقهمنـدي را ناشـي از ارضاي سـائقهاي معنوي ،مـادي و اجتماعي ميداند.
بـه طـور كلـي بايـد گفـت كـه عاليـق ،متأثـر از عوامـل فـردي ،اقتصـادي ،اجتماعي و تناسـب
محتـوي با توانمنديها و اسـتعدادهاي اشـخاص اسـت.
اصــوالً عالقــه بــه معنــى ترجیــح میــان اشــیاء مختلــف هنــگام تصمیمگیــرى اســت؛ بــه
عبارتــى دیگــر ،عالقــه نوعــى انگیــزهى بالفعــل اســت .عالقــه و رغبــت ،یادگرفتنــى هســتند
و بــر اثــر تعامــل بــا محیــط خــارج حاصــل مىشــوند .عالقــه زمانــى بــه وجــود می-آیــد کــه
انســان چیــزى را دوســت بــدارد ،آن را قابــل توجــه قــرار دهــد ،دربــارهی آن بیندیشــد و از آن
لــذت ببــرد .براســاس پایههــاى نظــرى روانشناســى ،انگیــزه و عالقــه عاملــی درونــى اســت کــه
رفتــار افــراد را بــراى اجــرای فعالیتهــاى معینــى تحریــک میکنــد و تمــام رفتــار فــرد را بــراى
رســیدن بــه اهــداف ،هماهنــگ و هدایــت میســازد؛ بنابرایــن طبیعــى اســت کــه دانشــجویان
نیــز بــا توجــه بــه عالقــهى خــود ،از بیــن فعالیتهــاى فرهنگــى و آموزشــی در محیــط دانشــگاه
یکــى را بیشــتر ترجیــح دهنــد ،یــا آنــان را اولویتبنــدى کننــد (.)Bieschke, 2000: 303- 313
حجـازی و سـعدی ( )1377نشـان دادهاسـت بیـن گرایـش دانشـجویان بـه کار در مناطـق
روسـتایی و میزان عالقه به رشـتهی کشـاورزی ،اولویت انتخاب این رشـت ه در کنکور سراسـری،
رضایـت از محیـط آموزشـی و خدمـات دولتـی ،ارتبـاط مثبت و معنـیداری وجـود دارد.
دیر 2در دانشـگاه ایلینویز آمریکا با انجام تحقیقات مختلف ،نشـان داد دانشـجویان کشـاورزی
در آمریـکا بیشـتر بـه مسـائل روسـتایی و کار کشـاورزی بـه صـورت عملـی عالقهمنـد هسـتند
(همان).
تبرایـی و قاسـمی ( )1385در مقالـهای نتیجه گرفتند که بین متغیرهای جنسـیت ،رشـتهی
تحصیلی ،سـال ورود به دانشـگاه ،محل سـکونت ،سـابقهی سـکونت در روسـتا ،میزان رضایت از
انتخـاب رشـتهی کشـاورزی ،اولویـت انتخاب این رشـته در کنکـور سراسـری و مقطع تحصیلی
بـا نگـرش به اشـتغال در مناطق روسـتایی ،رابطهی معنـیداری وجود دارد و عمده پاسـخگویان،
عوامـل دوری از اعضـای خانـواده و پایینبـودن سـطح درآمـد در روسـتاها را به عنـوان مهمترین
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عوامـل عـدم جـذب دانشآموختگان کشـاورزی به فعالیت در روسـتاها برشـمردهاند .این مطالعه
علاوه بـر اینکه درصدی از ظرفیت پذیرش دانشـجو در دانشـکدههای کشـاورزی را به داوطلبین
روسـتایی (بـه عنـوان سـهمیهی ویـژهی مناطـق روسـتایی) و ایجـاد نسـبت متـوازن در جـذب
دانشـجویان دختـر و پسـر اختصـاص داده ،ایجاد زمینههـای کارآفرینی را بـرای دانشآموختگان
کشـاورزی در روسـتاها ،از طریـق پرداخـت اعتبـارات ویـژه کار و سـکونت در روسـتاها به عنوان
مکمل درآمدی پیشـنهاد کردهاسـت.
براسـاس مطالعـهی شـفيعي و فمـي ( ،)1386پنج عامل زير بـه عنوان عوامـل مؤثر بر نگرش
دانشـجويان كشـاورزي نسـبت بـه اشـتغال در این بخش شناسـايي شـدند .این عوامـل عبارتند
از :قابليـت تأميـن نيازهـاي روانشـناختي ،پاييـن بـودن جايـگاه اقتصـادي  -اجتماعي مشـاغل
كشـاورزي ،مخاطـرات شـغلي ،فقـدان دسترسـي به اعتبـارات و اسـتخدامهای دولتـي در بخش
كشـاورزي و ناسـازگاري مشـاغل كشـاورزي براي دختـران و زنان.
نتايـج تحقيـق موحـدي و همكارانـش ( )1386نشـان ميدهـد ،گرايـش دختـران نسـبت به
رشـتهی كشـاورزي بيش از پسـران بوده و ميزان گرايش دانشـجويان نسـبت به این رشـته در دو
دانشـگاه آزاد اسلامي و دولتي لرسـتان و همدان در حد مشـابه و يكسـان اسـت .از طرف ديگر،
بيـن محـل سـكونت دانشـجويان مورد مطالعه (شـهر يا روسـتا) و ميـزان گرايش آنها نسـبت به
كشـاورزي رابطهی معنيداري مشـاهده شـد.
صبـوری و همـکاران ( )1387در تحقیـق خـود نتیجـه گرفتند کـه بین محتـوای مطالب ارائه
شـده در دانشـگاه ،میـزان حمایتهـای دولـت از مناطق روسـتایی ،میـزان عالقه بـه کار عملی و
میزان ارزش قائلشـدن برای روسـتا ،با گرایش دانشـجویان در زمینهی کار در مناطق روسـتایی
رابطـهی مثبت و معنیداری وجـود دارد.
نتایـج تحلیـل رگرسـیون تحقیق اکبری و همکاران ( )1388نشـان داد که هفـت عامل زير در
بهبود آيندهی شـغلي دانشـجويان رشـتههاي كشـاورزي به ترتيب بيشـترين نقش را دارند .اين
عوامـل عبارتند از :توانمنديهاي تخصصي دانشـجو ،ارتباط دانشـگاه با مراكـز كاري ،فرصتهاي
شـغلي موجـود ،رضايتمنـدي سـطح دانـش دوران تحصيـل ،سياسـتهاي دولـت در زمينـهی
اشـتغال ،تسـهيالت و امكانات موجود و عالقهمندي به مشـاغل مرتبط با رشـتههاي كشـاورزي.
پورسـینا و همـکاران ( )1389نشـان دادنـد بيـن خودپنـداري ،آشـنايي با مراكز و مؤسسـات
كشـاورزي ،سـطح تحصيلات ،نگـرش و سـن ،بـا انگيزهی جوانان روسـتايي نسـبت به مشـاغل
كشـاورزي رابطـهی معنـيدار وجـود دارد .تحليـل رگرسـيون چندگانـه در ایـن پژوهش نشـان
ميدهـد كـه چهـار متغير ميـزان مهيابـودن فرصتهاي شـغلي در روسـتا ،خودپنـداري ،نگرش
كشـاورزان به مشـاغل كشـاورزي و سـن ،تبييـن كننـدهی  5/21درصـد از تغييـرات در انگيزهی
جوانان روسـتايي نسـبت به مشـاغل كشـاورزي اسـت.
بـه اعتقـاد كانـن )2005( 1داوطلبـان ورود بـه دانشـگاهها در امريـكا بنـا بـه داليـل متعـدد،
گرايشـي بـراي ورود بـه رشـتههاي كشـاورزي ندارند .اين داليـل عبارتنـد از :كاهش نقش بخش
كشـاورزي نسـبت بـه صنعـت در رشـد اقتصـادي دهههـاي  70و  ،80افزايـش شـديد قيمتهـا،

1. Robinson et al
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2ـ مواد و روشها
ايـن پژوهـش از نـوع تحقيقات كاربـردي و از نظر روش جمـعآوري دادههـا ،از نوع توصيفي-
پیمایشـی اسـت .جامعـهی آمـاری ایـن پژوهش ،دانشـجویان تمامی مقاطع رشـتهی مهندسـی
کشـاورزی بـا گرایشهـای مختلـف در دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه تبریـز بود .حجـم نمونهی
ً
کاملا تصادفی
مورنیـاز از طریـق فرمـول کوکـران بـه تعـداد  105نفر برآورد شـد که بـه صورت
انتخـاب شـدند .بـرای سـنجش پایایـی پرسشـنامه نیـز از آمـارهی کرونباخ اسـتفاده شـد؛ برای
ایـن منظـور  30پرسشـنامه بیـن دانشـجویان کشـاورزی دانشـکده توزیـع شـد کـه پایایـی ابزار
پژوهـش بـا آلفـای کرونبـاخ در نرمافـزار  0/92 ،Spssبـه دسـت آمـد كـه نشـاندهندهی اعتبار
مناسـب آن پرسشـنامه براي گردآوري دادههاسـت .روایی پرسشـنامه نیز توسـط اسـاتید ترویج
و آمـوزش کشـاورزی در دانشـکدهی کشـاورزی دانشـگاه تبریز تأیید شـد .بـرای تجزیه و تحلیل
دادههـای تحقیق نیز از نرمافزار  Spssنسـخهی  21اسـتفاده شـد .در بخـش یافتههای تحقیق از
میانگیـن ،فراوانـی و درصد فراوانی نسـبی بـرای توصیف ویژگیهای جمعیتشـناختی جامعهی
مـورد مطالعـه؛ همچنیـن از آمـارهی ضریـب تغییرات بـرای اولویتبنـدی عوامل مؤثر بـر میزان
عالقهمنـدی بـه اشـتغال در مناطق روسـتایی اسـتفاده شـد .برای دسـتهبندی متناسـب عوامل،
کاهـش تعـداد متغیرهای تحقیق به عوامل کمتر و تعیین سـهم تأثیر هر یـک از عاملها ،تحلیل
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تبليغات سـوء رسـانههاي خبري دربارهی كشـاورزي و بزرگنمایی مشـكالت زندگي روسـتايي و
كشـاورزي و فقـدان دانـش و مهارتهـاي حرفـهاي دانشآموختـگان در این رشـته.
رابينسـون و همكارانش )2007( 1دربارهی احراز مشـاغل مختلف كشـاورزي در آينده توسـط
دانشآموختـگان ایـن رشـته ،نتيجـه ميگيرند كـه داشـتن انگيزه و نگـرش مثبـت ،توانايي كار
كـردن بـا ديگـران و كار کـردن به طور مسـتقل ،مهمترين عوامل مؤثر در كسـب شـغل در آينده
هستند.
توسـعهی کشـاورزی زمانـی تحقـق مییابد که نخسـت از محیط روسـتایی و ثانیاً به دسـت
متخصصان کشـاورزی شـروع شـود .مهندسـان کشـاورزی که با روشهای نوین این رشـته آشنا
هسـتند بـا بـهکار بـردن اصـول پایـدار روشهای نویـن کشـاورزی در سـطح مزرعه ،بـه افزایش
تولیـد محصـوالت سـالم کشـاورزی و در نهایت توسـعهی کشـاورزی پایـدار منجر میشـوند و از
سـوی دیگـر ،ضمن انتقال دانش خود به سـایر کشـاورزان ،موجب افزایش سـطح تولیـد و درآمد
آنهـا نیز میشـوند.
در صـورت ایجـاد فرصتهای شـغلی بـرای فارغالتحصیالن رشـتههای کشـاورزی در مناطق
روسـتایی ،میتـوان از دانـش ایـن فارغالتحصیلان اسـتفاده کـرد و ضمن سـرعت بخشـیدن به
توسـعهی کشـاورزی در این مناطق ،شـاهد توسعهی روسـتایی نیز خواهیم بود .برای این منظور،
در این تحقیق سـعی بر آن اسـت زمینههای عالقهمندی نسـبت به اشـتغال در مناطق روسـتایی
را از دیـدگاه دانشـجویان مقاطـع مختلـف ایـن رشـت ه در دانشـگاه تبریز بررسـی کرد تـا با توجه
بـه ایـن عوامـل ضمـن ارائهی راهکارهـای مناسـب ،زمینههای شکوفاشـدن اسـتعدادها و به ثمر
رسـیدن دانش ایـن افـراد را فراهم کرد.

عاملـی اکتشـافی انجـام شـد .بـرای تشـخیص مناسـب بـودن دادههـای گردآوریشـده پیرامون
مناسـب بـودن دادههـا برای اجرای تکنیک ،از آزمون بارتلت و  KMOاسـتفاده شـد .همچنین با
توجه به مالک کیسـر ،یازده عامل دارای مقدار ویژهی باالتر از یک اسـتخراج ،سـپس با اسـتفاده
از چرخـش عاملـی بـه روش واریماکـس ،متغیرهـای تحقیق در یازده عامل دسـتهبندی شـدند.
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3ـ1ـ یافتههای توصیفی تحقیق
براســاس جــدول ( ،)1توزیــع فراوانــی نمونــهی مــورد مطالعــه برحســب جنســیت
نشــاندهندهی ایــن اســت کــه  5/69درصــد پاســخگویان زن و  30/5درصــد مــرد بودنــد .بــا
توجــه بــه کثــرت دانشــجویان دختــر در دانشــکدهی کشــاورزی چنیــن نتیجـهای دور از انتظــار
ی بــا  51/4درصــد بیشــترین درصــد فراوانــی را در
نبــود .در ســطح تحصیــات ،دورهی کارشناسـ 
بیــن ســایر مقاطــع تحصیلــی بــه خــود اختصــاص دادهاســت .در زمینـهی رشــتهی تحصیلــی
پاســخگویان ،بیشــترین فراوانــی مربــوط بــه رشــتهی اقتصادکشــاورزی بــا  15/2درصــد
و کمتریــن آن بــه رشــتهی مدیریــت کشــاورزی بــا درصــد فراوانــی  1/9اســت .یافتههــای
تحقیــق حاکــی از آن اســت  83/8درصــد پاســخگویان مجــرد و  16/2درصــد آنهــا متأهــل
هســتند .همچنیــن  24/8درصــد پاسـخگویان ســاکن روســتا و  75/2درصــد آنهــا ســاکن شــهر
هســتند .شــغل پــدر  30/5درصــد پاسـخگویان مرتبــط بــا کشــاورزی و  69/5درصــد نامرتبــط بــا
کشــاورزی بــود .شــایان ذکــر اســت میانگیــن ســنی پاسـخگویان  22/72ســال بــوده و میانگیــن
ســابقهی کار کشــاورزی آنهــا کمتــر از یــک ســال بــود.
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3ـ یافتهها و بحث

جدول شمارهی  :1توزیع فراوانی ویژگیهای فردی دانشجویان مورد مطالعه

سطح تحصیالت

کارشناسی
کارشناسیارشد
دکتری
جمع

54
45
6
105

51/4
42/9
5/7
100

رشته تحصیلی

زراعت
باغبانی
گیاهپزشکی
اقتصادكشاورزي
آبیاری
مکانیزاسیون
فضای سبز
توسعهی روستايي
علوم دامی
خاکشناسی
صنایع غذایی
مدیریت کشاورزی
ترویج و آموزش
کشاورزی
جمع

6
7
10
16
10
3
11
7
12
9
7
2
5
105

5/7
6/7
9/5
15/2
9/5
2/9
10/5
6/7
11/4
8/6
6/7
1/9
4/8
100

وضعیت تأهل

مجرد
متأهل
جمع

88
17
105

83/8
16/2
100

محل سکونت

روستا
شهر
جمع

26
79
105

24/8
75/2
100

شغل پدر

مرتبط با کشاورزی
نامرتبط با کشاورزی
جمع

32
73
105

30/5
69/5
100

*میانگین سنی پاسخگویان 22/72سال

** میانگین سابقه کار کشاورزی پاسخگویان  0/61سال
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جنسیت

زن
مرد
جمع

73
32
105

69/5
30/5
100
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متغیر

سطوح متغیر

فراوانی

درصد فراوانی
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3ـ2ـ شناسایی و اولویتبندی زمینههای عالقهمندی به اشتغال در مناطق روستایی
بــرای اولویتبنــدی زمینههــای عالقهمنــدی بــه اشــتغال در مناطــق روســتایی ،از  36گویــه
ـ کــه در جــدول ( )2آورده شــده اســت ـ اســتفاده شــد .ایــن گویههــا براســاس مــرور ادبیــات
تحقیــق ،مطالعــات داخلــی و خارجــی و نظــر صاحبنظــران جم ـعآوری شــد .ایــن گویههــا
در قالــب ســؤال بــه شــکل طیــف لیکــرت تنظیــم و از دانشــجویان کشــاورزی خواســته شــد بــه
ایــن ســؤاالت پاســخ دهنــد .بــرای اولویتبنــدی زمینههــای عالقهمنــدی بــه اشــتغال در مناطق
روســتایی ،از آمــارهی ضریــب تغییــرات ( )CVاســتفاده شــد .مطابــق ایــن جدول ،هــر چه ضریب
تغییــرات هــر متغیــر کمتــر باشــد ایــن امــر نشــاندهندهی درجــه اهمیــت آن متغیــر خواهــد
بــود؛ لــذا بــا توجــه بــه ایــن آمــاره میتــوان گفــت کــه عوامــل پرداخــت اعتبــارات ویــژهی کار
و ســکونت در روســتاها توســط دولــت ،سهیمشــدن فارغالتحصیــان در درآمــد افزایشیافتـهی
کشــاورزان بــه صــورت درصــدی ،میــزان فاصل ـهی روســتا از شــهر ،همــکاری بــا شــرکتهای
خدمــات فنــی ،مشــاورهای و ترویجــی ،لــزوم بــه دســت آوردن ســابقهی کاری روســتایی بــرای
اســتخدامهای دولتــی جــزء مهمتریــن عوامــل هســتند و عوامــل میــزان عالقــه بــه رشــتهی
کشــاورزی ،میــزان مهيــا بــودن فرصتهــاي شــغلي در روســتا ،میــزان حمایتهــای دولــت از
مناطــق روســتایی ،ســابقهی ســکونت در روســتا ،میــزان تمایــل خانــواده بــه کار دانشــجو در
مناطــق روســتایی از ایــن حیــث کمتریــن اهمیــت را دارنــد.
بــا توجــه بــه تنــوع و گســتردگی عوامــل مطرحشــده ،بــرای دســتهبندی متناســب و
همســاز عوامــل ،همچنیــن کاهــش تعــداد متغیرهــای تحقیــق بــه عوامــل کمتر و تعیین ســهم
تأثیــر هــر یــک از عاملهــا ،تحلیــل عاملــی اکتشــافی انجــام شــد .بــرای تشــخیص مناســب
بــودن دادههــای گردآوریشــده پیرامــون مناســب بــودن دادههــا بــرای اجــرای ایــن تکنیــک ،از
آزمــون بارتلــت و شــاخص  KMOاســتفاده شــد .معنـیداری آزمــون بارتلــت بــا اطمینــان 99
درصــد و مقــدار مناســب شــاخص  KMOبرابــر  ،0/76بــر مناسـببودن گویههــا در اســتخراج
عوامــل داللــت دارد .در ایــن بررســی بــا توجــه بــه مــاک کیســر ،یــازده عامــل دارای مقــدار
ویــژه باالتــر از یــک اســتخراج شــدند کــه پــس از چرخــش در جــدول ( )3ذکــر شدهاســت .ایــن
عوامــل بــه ترتیــب گــزارش حداکثــر واریانــس ،مرتــب شــدهاند.
عامــل اول بــهنــام عامــل زیربنایــی نامگــذاری شدهاســت .ایــن عامــل بــا توجــه بــه مقــدار
ویــژهی آن ( )4/63ـ کــه از ســایر عوامــل بیشــتر اســت ـ  12/87درصــد از کل واریانــس متغیرهــا را
تبییــن میکنــد .عامــل دوم بــهنــام عامــل انگیزشــی نامگــذاری شــد .ایــن عامــل بــا توجــه بــه
مقــدار ویــژهی آن ( ،)3/87مقــدار  10/75درصــد از کل واریانــس متغیرهــا را تبییــن میســازد.
عامــل ســوم ،عامــل تحصیــات نــام دارد .ایــن عامــل با توجــه بــه مقــدار ویــژهی آن ( ،)2/74مقدار
 7/61درصــد از کل واریانــس متغیرهــا را تبییــن میکنــد .عامــل چهــارم بــهنــام عامل شــخصیتی
نامگــذاری شــد .ایــن عامــل بــا توجــه بــه مقــدار ویــژهی آن ( ،)2/37مقــدار  6/59درصــد از کل
واریانــس متغیرهــا را تبییــن میســازد .عامــل پنجــم ،عامــل اقتصــادی نــام دارد .ایــن عامــل بــا
توجــه بــه مقــدار ویــژهی آن ( ،)2/15مقــدار  5/97درصــد از کل واریانس متغیرهــا را تبیین میکند.
عامــل ششــم ،عامــل فــردی اســت کــه بــا توجــه بــه مقــدار ویــژهی آن ( ،)2/12مقــدار  5/89درصد

ضریب
تغییرات
()CV

رتبه

پرداخت اعتبارات ویژه کار و سکونت در روستاها توسط
دولت

3/82

1/08

0/282

1

سهیمشدن فارغالتحصیالن در درآمد افزایشیافته
کشاورزان به صورت درصدی

3/33

0/987

0/296

2

میزان فاصلهی روستا از شهر

3/48

1/09

0/313

3

همکاری با شرکتهای خدمات فنی ،مشاورهای و ترویجی

3/34

1/09

0/326

4

لزوم بهدستآوردن سابقهی کاری روستایی برای
استخدامهای دولتی

3/43

1/14

0/332

5

مشکالت زندگی روستایی و کشاورزی

3/70

1/23

0/333

6

گرایش تحصیلی

3/45

1/17

0/339

7

ميزان رضايت از رشتهی تحصيلي

3/50

1/21

0/345

8

فقدان امکان اشتغال در زمینهی تحصیلی در شهر

3/15

1/11

0/352

9

میزان عالقهی دانشجو به کار عملی كشاورزي

3/44

1/22

0/354

10

ميزان آگاهي دانشجو از مناطق روستايي

3/26

1/18

0/361

11

محل سکونت

3/32

1/21

0/364

12

زمینههای عالقهمندی به اشتغال
در مناطق روستایی

انحراف
میانگین
معیار
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از کل واریانــس متغیرهــا را تبییــن میســازد .عامــل هفتــم ،عامــل ســکونت نامگــذاری شــد.
ایــن عامــل بــا توجــه بــه مقــدار ویــژهی آن ( ،)1/94مقــدار  5/40درصــد از کل واریانــس متغیرهــا
را تبییــن میکنــد .عامــل هشــتم ،عامــل ســربازی اســت .ایــن عامــل بــا توجــه بــه مقــدار ویژهی
آن ( ،)1/78مقــدار  4/95درصــد از کل واریانــس متغیرهــا را تبییــن میکنــد .عامــل نهــم ،عامــل
حمایتــی نــا م دارد .ایــن عامــل بــا توجــه بــه مقــدار ویــژهی آن ( ،)1/76مقــدار  4/89درصــد از کل
واریانــس متغیرهــا را تبییــن میســازد .عامــل دهــم ،عالقــه اســت .ایــن عامــل بــا توجــه بــه
مقــدار ویــژهی آن ( ،)1/60مقــدار  4/45درصــد از کل واریانــس متغیرهــا را نشــان میدهــد .عامــل
یازدهــم بــهنــام عامــل فاصلــه نامگــذاری شــد .ایــن عامل بــا توجــه بــه مقــدار ویــژهی آن (،)1/39
مقــدار  3/87درصــد از کل واریانــس متغیرهــا را تبییــن میکنــد .همچنیــن متغیرهــای تحقیــق
پــس از چرخــش عاملــی بــه روش واریماکــس ،در ایــن یــازده عامــل دســتهبندی شــدند (جــدول
( .))4همانگونــه کــه در جــدول شــمارهی ( )3نشــان داده شــده ،یــازده عامــل مذکــور در مجمــوع
 73درصــد از واریانــس کل متغیرهــا را تبییــن میکننــد و باقیمانــده ،مربــوط بــه ســایر عواملــی
اســت کــه پیشبینــی آنهــا در ایــن تحقیــق میســر نبودهاســت.
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محتوای مطالب تئوری درسی ارائه شده در دانشگاه
در زمینهی مناطق روستایی و ارائهی محتوای عملی و
کاربردی درست کشاورزی در مزارع روستایی

3/29

1/26

0/382

14

میزان ارزش قائلشدن به مناطق روستایی توسط دانشجو

3/30

1/27

0/384

15

طرح سربازان سازندگی دانشآموختگان پسر برای اجرای
خدمت سربازی در مناطق روستایی (برای دانشجویان پسر)

3/11

1/21

0/389

16

دسترسی روستاها به امکانات ارتباطی الکترونیکی ()ICT

3/30

1/29

0/390

17

تأثیر جنسیت دانشجو بر میزان عالقه به کار در روستا

3/35

1/33

0/397

18

ایجاد زمینههای کارآفرینی برای دانشآموختگان کشاورزی
در روستاها

3/34

1/33

0/398

19

برگزاری گردشهای علمی و بازدیدهای دانشگاهی از
روستاها

3/31

1/33

0/401

20

خودپنداري و خوداتکایی دانشجو

3/26

1/34

0/411

21

میزان درآمد در روستاها

3/22

1/33

0/413

22

تضمین آیندهی شغلی کار در روستا

3/29

1/39

0/422

23

وجود زمینههای اشتغال در مناطق روستایی برای
دانشآموختگان دختر

3/04

1/30

0/427

24

جذاب بودن محيط روستايي از نظر طبیعی

3/22

1/40

0/434

25

تأثیر سن دانشجو بر میزان عالقه به کار در روستا

2/87

1/27

0/442

26

میزان عالقه به زندگی در محیط روستایی

3/02

1/36

0/450

27

سطح توسعهیافتگی روستاها

2/89

1/31

0/453

28

مقطع تحصیلی

2/87

1/32

0/459

29

نگرش كشاورزان به فارغالتحصیالن مشاغل كشاورزي

3/00

1/38

0/460

30

اولویت انتخاب رشتهی کشاورزی در کنکور سراسری

2/32

1/09

0/469

31

میزان عالقه به رشتهی کشاورزی

2/65

1/30

0/490

32

ميزان مهيابودن فرصتهاي شغلي در روستا

2/87

1/43

0/498

33

میزان حمایتهای دولت از مناطق روستایی

2/75

1/38

0/501

34

سابقهی سکونت در روستا

2/86

1/47

0/513

35

میزان تمایل خانواده به کار دانشجو در مناطق روستایی
* دامنهی میانگین بین  1-5بوده است.

2/26

1/19

0/526

36
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میزان تحمل دوری از اعضای خانواده توسط دانشجو

3/11

1/17

0/376

13

جدول شمارهی  :3عوامل استخراجشده همراه با مقدار ویژه واریانس پس از چرخش عاملها

2

دوم

3/87

10/75

23/62

3

سوم

2/74

7/61

31/24

4

چهارم

2/37

6/59

37/83

5

پنجم

2/15

5/97

43/80

6

ششم

2/12

5/89

49/70

7

هفتم

1/94

5/40

55/10

8

هشتم

1/78

4/95

60/06

9

نهم

1/76

4/89

64/95

10

دهم

1/60

4/45

69/41

11

یازدهم

1/39

3/87

73/29
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1

اول

4/63

12/87

12/87

جدول شمارهی  :4متغیرهای تشکیلدهندهی هر عامل
نام عامل

عامل زیربنایی

عامل انگیزشی

متغیر

بارعاملی

جذاب بودن محيط روستايي از نظر طبیعی

0/860

ميزان مهيا بودن فرصتهاي شغلي در روستا

0/721

میزان حمایتهای دولت از مناطق روستایی

0/699

سطح توسعهیافتگی روستاها

0/650

ایجاد زمینههای کارآفرینی برای دانشآموختگان کشاورزی در
روستاها

0/624

فقدان امکان اشتغال در زمینهی تحصیلی در شهر

0/792

لزوم بهدستآوردن سابقهی کاری روستایی برای استخدامهای دولتی

0/735

همکاری با شرکتهای خدمات فنی ،مشاورهای و ترویجی

0/706

تضمین آیندهی شغلی کار در روستا

0/610

دسترسی روستاها به امکانات ارتباطی الکترونیکی ()ICT

0/570

وجود زمینههای اشتغال در مناطق روستایی برای دانشآموختگان
دختر

0/568

مقطع تحصیلی

0/553
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ردیف

شماره عامل

مقدار ویژه

درصد واریانس

درصد تجمعی

عامل آموزشی

ميزان رضايت از رشتهی تحصيلي

0/603

میزان عالقه به رشتهی کشاورزی

0/718
0/702

خودپنداري و خوداتکایی دانشجو

0/666

مشکالت زندگی روستایی و کشاورزی

0/889

میزان درآمد در روستاها

0/571

سهیمشدن فارغالتحصیالن در درآمد افزایشیافته کشاورزان به صورت
درصدی

0/500

تأثیر جنسیت دانشجو بر میزان عالقه به کار در روستا

0/789

تأثیر سن دانشجو بر میزان عالقه به کار در روستا

0/712

سابقهی سکونت در روستا

0/719

محل سکونت

0/563

عامل سربازی

طرح سربازان سازندگی دانشآموختگان پسر برای اجرای خدمت
سربازی در مناطق روستایی (برای دانشجویان پسر)

0/695

عامل حمایتی

پرداخت اعتبارات ویژه کار و سکونت در روستاها توسط دولت

0/805

اولویت انتخاب رشتهی کشاورزی در کنکور سراسری

0/850

میزان عالقه به زندگی در محیط روستایی

0/713

میزان فاصله روستا از شهر

0/861

عامل اقتصادی

عامل فردی

عامل عالقه
عامل فاصله

نتیجهگیری و پیشنهادها
منابــع انســاني يكــي از مهمتريــن عوامــل توســعه در هــر جامع ـهاي محســوب ميشــوند
كــه بيترديــد بــراي نيــل بــه توســعهی پايــدار و متعــادل ،تربيــت نيــروي انســاني متخصــص،
كارآمــد و شايســته از طريــق مراكــز و نهادهــاي آموزشــي و پژوهشــي ،اصلــی اساســي بــه شــمار
ميرونــد .بــا وجــود اينكــه توســعه و گســترش مراكــز و نهادهــاي آمــوزش عالــي كشــاورزي
و افزايــش متخصصــان ایــن رشــته ،مؤيــد حضــور نيروهــاي كيفــي در بخــش كشــاروزي
اســت ،ولــي فقــدان برنامهريــزي مناســب در جــذب و اشــتغال دانشآموختــگان رشــتههاي
كشــاورزی ،دســتيابي بــه ايــن امــر را دچــار موانــع و مشــكالتي ساختهاســت .بــا توجــه بــه
مــوارد بحــث شــده ،نتایــج جــدول ( )2نشــان داد کــه پرداخت اعتبــارات ویــژه کار و ســکونت در
روســتاها توســط دولــت (بــا نتایــج تحقیــق حجــازی و ســعدی 1377 ،و تبرایــی و قاســمی1385 ،همســو)،
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محتوای مطالب تئوری درسی ارائه شده در دانشگاه در زمینهی
مناطق روستایی و ارائهی محتوای عملی و کاربردی درست کشاورزی
در مزارع روستایی

0/803

عامل شخصیتی میزان تمایل خانواده به کار دانشجو در مناطق روستایی

عامل سکونت
72

گرایش تحصیلی

0/820
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سهیمشــدن فارغالتحصیــان در درآمــد افزایشیافتــهی کشــاورزان بــه صــورت درصــدی،
میــزان فاصلــه روســتا از شــهر (بــا نتایــج تحقیــق تبرایــی و قاســمی1385 ،همســو اســت) ،همــکاری بــا
شــرکتهای خدمــات فنــی ،مشــاورهای و ترویجــی و لــزوم ب ـ ه دســت آوردن ســابقهی کاری
روســتایی بــرای اســتخدامهای دولتــی از دیــدگاه دانشــجویان کشــاورزی دانشــگاه تبریــز (مطابق
بــا نتایــج تحقیــق پورســینا و همــکاران ،)1389 ،جــزء مهمتریــن عواملــی هســتند کــه در عالقهمندی
آنــان بــه اشــتغال در مناطــق روســتایی میتوانــد مؤثــر باشــد .در ایــن جــدول ،عوامــل دیگــری
نیــز بــه ترتیــب درجــهی اهمیــت اولویتبنــدی شــد ،ولــی پنــج عامــل اولــی بــر عوامــل
دیگــری اولویــت بیشــتری داشــتند .جــدول شــماره ( )3بیانگــر این اســت کــه عوامــل زیربنایی،
انگیزشــی ،تحصیــات ،شــخصیتی ،اقتصــادی ،فــردی ،ســکونت ،ســربازی ،حمایتــی ،عالقــه و
فاصلــه در حــدود  73درصــد از واریانــس زمینههــای عالقهمنــدی بــه اشــتغال را در مناطــق
روســتایی تبییــن میکنــد کــه عامــل زیربنایــی ،بیشــترین مقــدار ویــژه ( )4/63و عامــل فاصلــه،
کمتریــن مقــدار ویــژه ( )1/39را دارد .همچنیــن بــا توجــه بــه جــدول ( ،)4عوامــل جذابیــت
محيــط روســتايي از نظــر طبیعــی ،فقــدان امــکان اشــتغال در زمین ـهی تحصیلــی در شــهر
(همســو بــا نتایــج تحقیــق شــفیعی و فمــی ،)1386 ،گرایــش تحصیلــی (مطابــق بــا نتایــج تحقیــق تبرایی و
قاســمی ،)1385 ،میــزان عالقـ ه بــه رشــتهی کشــاورزی (همســو بــا نتایــج تحقیــق صبــوری و همــکاران،
 ،)1387مشــکالت زندگــی روســتایی و کشــاورزی ،تأثیــر جنســیت دانشــجو بــر میــزان عالقه به
کار در روســتا (مطابــق بــا نتایــج تحقیق تبرایی و قاســمی ،)1385 ،ســابقهی ســکونت در روســتا (همســو
بــا نتایــج تحقیــق تبرایــی و قاســمی ،)1385 ،طــرح ســربازان ســازندگی دانشآموختــگان پســر بــرای
اجــرای خدمــت ســربازی در مناطــق روســتایی (بــرای دانشــجویان پســر) ،پرداخــت اعتبــارات
ویــژه کار و ســکونت در روســتاها توســط دولــت (مطابــق بــا نتایــج تحقیــق شــفیعی و فمــی 1386 ،و
صبــوری و همــکاران  ،)1387اولویــت انتخــاب رشــتهی کشــاورزی در کنکــور سراســری و میــزان
فاصل ـهی روســتا از شــهر ،دارای بیشــترین بــار عاملــی در مقایســه بــا ســایر متغیرهــا بودنــد
(همســو بــا نتایــج تحقیــق تبرایــی و قاســمی )1385 ،و بیشــترین ســهم را در ایجــاد عالقهمنــدی بــه
اشــتغال در مناطــق روســتایی دارنــد.
براساس نتایج بهدست آمده پیشنهادهای زیر ارائه میشود:
ـ تخصیـص درصـدی ازظرفیت پذیرش دانشـجو در دانشـکدههای کشـاورزی ،بـه داوطلبین
روسـتایی (بـه عنـوان سـهمیه ویـژه مناطـق روسـتایی) و نیـز ایجـاد نسـبت متـوازن در جذب
دانشجویان دختر و پسر.
ـ ایجاد زمینههای کارآفرینی برای دانشآموختگان کشـاورزی در روسـتاها از طریق پرداخت
اعتبارات ویژه کار و سـکونت در روسـتاها به عنوان مکمل درآمدی.
ـ برای ايجاد انگيزه و عالقهی مثبت در دانشـجویان کشـاورزی نسـبت به رشـتهی تحصيلي
خود ،برای كسـب مهارتهاي تخصصي ميبايسـت به بهترين شـيوه تالش شـود.
ـ بـا تلفیـق برنامههـای عملـی و تئـوری بـا یکدیگر در سـاختار آمـوزش عالی ،افـراد را برای
کار عملـی آماده سـازند.
ـ دسترسـی دانشآموختـگان بـه اعتبـارات و ایجـاد نظام حمایتی از مشـاغل کشـاورزی در

روسـتاها ،بـه منظـور ارتقـاء امنیـت شـغلی در همـه بخشهـای کشـاورزی بـه ویـژه در بخـش
خصوصـی .ایـن امـر بـه نوبـهی خـود در بهبـود رغبت و عالقـهی دانشـجویان مؤثر اسـت.
ـ ایجـاد مراکـز تحقیقات کشـاورزی در روسـتاها و بکارگیری دانشآموختگان کشـاورزی در
نزدیکتریـن روسـتاهای محل سـکونت خود.
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Abstract
The main purpose of this study is to analyze the factors affecting Tabriz University students’ interest to work in rural areas. The research has
used the descriptive-analytic method. The population of the study includes
all the students in all levels studying at Tabriz University in the year 2014
(N=3296). The random sample size was determined to be 105 people based
on Krejcie and Morgan formula. The survey instrument was a questionnaire
with questions based on a Likert format. Cronbach’s alpha coefficient (92/0)
represents the reliability of the research instrument questions. Factor analysis was used to analyze the data. The result showed eleven elements; namely,
infrastructure, motivation, educational level, character, economy, personal
factors, place of residence, military service statue, support, interest and distance make up for some 73 % of the variances that define the interest to get
a job in rural areas. We also have the results of the prioritization of getting
employed in rural areas: government-paid credits for employment and residence in rural areas, the engagement of the graduate students in the extra
outcome farmers get, the village’s distance from cities, cooperation with
technical services companies, consultation, and the necessity to obtain work
experience in state employments in rural areas.
Keywords: Employment, Student, Tabriz University, Village, Interest.
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