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)1404N=.( پايايي و روايي أييدت د.ش برآورد نفر 181 نمونه حجم ،كوكران رابطة از استفاده با 
 صورت كرونباخ آلفاي ضريب از استفاده با و محتوايي اعتبار روش به ،ترتيب به تحقيق، ابزار

 جوانان گرايش كه داد نشان بررسي نتايج شد. انجام SPSS افزار نرم با ها داده تحليل و گرفت
 تحليل نتايج اساس بر ،چنينهم است؛ متوسط حد در كشاورزي بخش در اشتغال به روستايي

 ،ترتيب به كشاورزي، بخش در اشتغال به اييروست جوانان گرايش بر اثرگذار متغيرهاي ،مسير
 منابع از استفاده كشاورزي، به نسبت نگرش كشاورزي،  زمينه در آگاهي ميزان از ندا عبارت

 هاي ويژگي اجتماعي، هاي ويژگي كشاورزي، زمينه در آگاهي افزايش براي اطالعاتي
   روستا. در توليدي هاي فعاليت و موفق هاي نمونه وجود و فردي هاي ويژگي اقتصادي،

  
  (استان). لرستان )،منطقه( شهر بيران گرايش، كشاورزي، بخش ،اشتغال روستايي، جوانان :ها واژهكليد

  
   مقدمه

 و روسـتايي  هـاي  ارزش راستاي در پويا تعادل يك به رسيدن روستايي توسعه هدف ،امروزه
 اقتصـادي،  رفـاه  بهبـود  بـراي  ابـزاري  را روستايي توسعه اروپا اتحاديه .است تاييانروس زندگي بهبود
 زا اسـاس،  ايـن  بر ).Rahmon Ibrahim, 2014( داند مي روستا ساكنان زندگي محيط و ماعياجت

  كشاورزي عهتوس به دستيابي اقتصادي و روستايي توسعه به رسيدن الزمه اروپا اتحاديه ديدگاه
 توسـعه  هـاي  برنامـه  در اولويـت  ترين مهم كشاورزي توسعه ).Whitfield et al., 2015( است
 و رشد فرآيند در و )Layeqi et al., 2012( دشو مي محسوب توسعه حال در كشورهاي ملي

 از ).Hosseini and Shahbazi, 2013( دارد عهدهبر را مهمي بسيار نقش ،كشورها اين توسعه
 و نيـز ايجـاد   صـنايع  اوليـه  مـواد  و مـردم  غـذايي  نيازهاي تأمين نظر از اقتصادي بخش اين كه آنجا

 بـه  كننـده  كمك ةعمد عوامل از توان مي را آن رشد استمرار و ثبات دارد، اهميت درآمد و اشتغال
 توسـعه  امـا  .)Gongn and Lin, 2000( آورد شـمار  بـه  جامعـه  اقتصـادي  رشـد  و اجتمـاعي  ثبـات 

 نيســت پــذير امكــان بخــش ايــن در انســاني منــابع مــديريت و توانمندســازي بــدون كشــاورزي
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)Shabanali Fami et al., 2004.(  كارآمــد و هشايســت انســاني منــابع كــههمچنــين، از آنجــا 
بايــد  ،)Bihis-Tolentino, 1996( اســت كشــور هــر پايــدار توســعه در مــؤثر عامــل تــرين مهــم

 نظـر  در توسـعه  راهبـردي  هـاي  هـدف  از يكي كشور انساني منابع از مناسب و كامل برداري هرهب
 اسـت،  روسـتاييان  اختيار در عمده طور به كشاورزي بخش مشاغل اينكه به عنايت با شود. گرفته
   دانســــت كشـــاورزي  توســــعه موفقيـــت  در مهمـــي  عامــــل را روســـتا  مــــردم تـــوان  مـــي 

)Moshref et al., 2011(. عنــوان بــه جوانــان ،روســتاها در موجــود انســاني نيروهــاي بــين در 
 )Olujde, 2008( توسـعه  بـه  دسـتيابي  بـراي  تيحيا منبعي و )Omani, 2008( اصلي هاي سرمايه

 شـغل،  چـون  آرزوهـايي  و اميال از جوانان روند. مي شمار به كشاورزي و روستايي توسعه ويژه به
 جـذب  كليـد  برخوردارند. زندگي از خاص نوعي يا و اجتماعي موقعيت منزلت، و شأن درآمد،

 و اميـال  ايـن  دادن قـرار  نظـر  مـد  و شناسـايي  كشـاورزي،  شـغل  و روستايي جامعه به جوانان اين
 سـوي ديگـر،   از .است اهدافشان به هاآن يابيدست امكان كردن فراهم راستاي در تالش و آرزوها
 و روسـتا  در روستايي جوانان حفظ و جذب گرو در نيز كشور اجتماعي توسعه سياست موفقيت
 و تحصـيالت  ماننـد  عواملي وجود ،بين اين در اما .)Beauford, 1989( است كشاورزي به اشتغال
 سـطح  كـه  اسـت  شـده  سبب روستا و شهر بين طبقاتي فاصله و شهرها در موجود امكانات و ها رسانه

 شــود متفــاوت نيــز هــاآن تمــايالت نــوع حتـي  و يابــد رتقــاا روســتايي جوانــان تمــايالت و هــا آرمـان 
)Poursina et al., 2010.( در اشـتغال  بـه  هـا آن گـرايش  روسـتايي،  جوانـان  مشاركت در رو، از اين 

 شناسـايي  و ؛)Ertiaei et al., 2011( است مهم بسيار روستايي مناطق در اقامت و كشاورزي بخش
 باشـد  اجتماعي توسعه هاي ريزي هبرناماز  جدانشدني و مهم بخشي بايد روستايي جوانان نيازهاي

)Beauford, 1989(. لرسـتان  اسـتان  در واقع شهر بيران ةمنطق ، در1396 سال در ،حاضر پژوهش 
 روسـتايي  جوانان« كه آيد مي پيش اساسي سؤال اين دو ه،گفت پيش مباحث به توجه با .شدانجام 

 بـر  مـؤثر  عوامل« و »دارند؟ كشاورزي بخش در اشتغال به گرايش حد چه تا شهر بيران منطقه در
 بـه  گـويي  پاسخ راستاي در حاضر پژوهش ».كدامند؟ كشاورزي بخش در اشتغال به هاآن گرايش
 بخـش  در اشـتغال  بـه  روسـتايي  جوانـان  گرايش بر اثرگذار عوامل تعيين هدف با و االتيؤس چنين
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، تحقيـق  كلـي  هـدف  به دستيابي براي ،راستا مينه در است. شده انجام شهر بيران منطقة كشاورزي
 بخش در اشتغال به روستايي جوانان گرايش ميزان گيري اندازه چونهم اختصاصي ياهداف تعريف

 مقايسـه  تحقيق، مدل در موجود متغيرهاي با روستايي جوانان گرايش بين  ارتباط تعيين ،كشاورزي
 و مسـتقيم  اثـرات  ميـزان  تعيـين  و مختلـف  ايهـ  بنـدي  گـروه  در روسـتايي  جوانان گرايش  ميانگين

صـورت   كشـاورزي  بخـش  در اشتغال به روستايي جوانان گرايش بر اثرگذار متغيرهاي غيرمستقيم
  .گرفت

اي از  كـه در پـي، پـاره    است شده انجام مختلف مطالعات ة حاضر،مطالع موضوع يراستا در
 جوانـان  از دولت حمايت )Salarinia et al., 2015( همكاران و نيا ساالري شود. آنها يادآوري مي

ــتايي    همكـــاران و ســـلطاني ،كشـــاورزي وكـــار كســـب مـــورد در جوانـــان دانـــش و روسـ
)Soltani et al., 2014( كشـاورزي،  بخش در اشتغال هاي زمينه از روستايي جوانان آگاهي ميزان 

 جوانـان  اشـتغال  از دولـت  هاي حمايت ميزان كشاورزي، محصوالت توليد از خانواده درآمد ميزان
 سـن،  يرهـا يمتغ نيـز  )Mokht et al., 2012( همكـاران  و مخت و ،كشاورزي بخش در روستايي

 را ييروسـتا  جوانـان  ةنانيكارآفر اتيروح و روستا در سكونت به عالقه زانيم الت،يتحص زانيم
 وانعنـ  كشـاورزي  بخش در اشتغال به روستايي جوانان گرايش بر تأثيرگذار متغيرهاي ترين مهم
  اند. كرده

به جوانان روستايي گرايش متغيرها بر ميزان برخي از  كشور نيز از خارج مطالعات در
 همكاران و بلو سليمان اند كه از آن ميان، ي مؤثر ارزيابي شده اشتغال در بخش كشاورزي

)Suleiman Bello et al., 2015( كيمارو و تحصيالت سطح به )Kimaro, 2015( سن، به 
 بودن دسترس در ،خانواده در كشاورزي كار سابقه تحصيالت، سطح تأهل، ضعيتو ،يتجنس

 هاي جايگزين وجود عدم و كشاورزي، دانش سطح زمين، داشتن روستايي، اعتباري امكانات
 دهندگان، پاسخ التيتحص زانيم به )Agwu et al., 2012( همكاران و وآگو همچنين، و شغلي
 زانيم و مزرعه اندازه پدر، التيتحص مادر، و پدر شغل ،يزراعريغ مشاغل از حاصل درآمد
  .اند شاره كردها عنوان متغيرهاي تأثيرگذار در اين زمينه به يكشاورز در ونيزاسيمكان كاربرد
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  شناسي روش
 ميداني متغيرها، كنترل درجه و ميزان لحاظ از كاربردي، هدف، لحاظ از حاضر تحقيق

 بررسي به كه آنجا از و است توصيفي تحقيقات نوع از نيز اطالعات آوري جمع ةنحو لحاظ از و
 تحقيقات نوع از پردازد، مي تحقيق متغيرهاي ديگر و روستايي جوانان گرايش بينة رابط

  .رود مي شمار به همبستگي
 متغيرهاي ين،پيش مطالعات مرور و موضوع نظري مباني بررسي به توجه با نخست،

   ).1 (شكل دطراحي ش پژوهش مفهومي چارچوب و استخراج كليدي

  
  تحقيق نظري چارچوب - 1 شكل

 گرايش ميزان بر يا غيرمشتقيمو  مستقيم طور به متغير هفت ،مفهومي مدلاين  اساس بر
   اند از: ؛ اين متغيرها عبارتگذارند مي تأثير كشاورزي بخش در اشتغال به روستايي جوانان

 وجود) 4 اجتماعي، هاي ويژگي) 3 اقتصادي، هاي ويژگي) 2 فردي، هاي ويژگي) 1
 براي اطالعاتي منابع از استفاده ميزان) 5 روستا، در توليدي هاي فعاليت و موفق هاي نمونه
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 جوانان نگرش )7 ، وكشاورزي ةزمين در آگاهي ميزان) 6 ،كشاورزي  زمينه در آگاهي افزايش
   .كشاورزي بخش در اشتغال به نسبت روستايي
 تأثير بر عالوه ،روستا در توليدي هاي فعاليت و موفق هاي نهنمو وجود ،نمونه رايب
طور غيرمستقيم نيز با  ، بهكشاورزي بخش در اشتغال به روستايي جوانان گرايش بر مستقيم

، روي گرايش آنها به اشتغال كشاورزي  ةزمين در جوانان روستايي آگاهي ميزان بر اثرگذاري
  است. در اين بخش مؤثر

، جمعيت 1395آمار اداره كل ثبت احوال استان لرستان تا پايان سال بر پاية آخرين 
ند. داد تشكيل ميساله  24پانزده تا جوانان  را نفر 1404 آن ميان،كه از  بودنفر  11705شهر  بيران
 با نمونه حجم بوده و منطقه جواناناين  تمامي حاضر شامل پژوهش آماري جامعهرو،  از اين
 تعيين شده است: زير صورت به رانكوك رابطة از استفاده

  
 و d=احتمالي دقت ،N= جامعه حجم ، s= (جامعه) معيار انحراف ،n= نمونه حجمكه در آن، 

96/1 =t .است  

  
 حجم ،3/1 حد تا آمده دست به مقداربا تعديل  ،نتايج صحت و دقت افزايش منظور به

   شده است: محاسبه زير صورت به نمونه

  
، آمد دست به نفر 5/180 حاضر تحقيق براي مناسب نمونه تعداد كوكران، رابطة اساس بر
  د.ش تكميل پرسشنامه 181 بيشتر اطمينان براي كه البته

 تعداد نمونه، حجم و روستا هر جمعيت درصد با متناسب نمونه، حجم برآورد از پس
 مباني تدوين ة حاضر،مطالع در ري است كهشايان يادآو .دش مشخص روستا هر انتخابي نمونه
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 ها نمونه به مربوط اطالعات آوري جمع و اي كتابخانه مطالعات از استفاده با منابع مرور و نظري
 .تصورت گرف ميداني هاي بررسي طريق از هگرساخت پژوهش نامهپرسش گيري بهره با نيز

 هر سنجش براي استفاده مورد يها ؤلفهم و مستقل متغيرهاي شامل نامهپرسش مختلف هاي بخش
   .آمده است 1 جدول در مستقل متغير سنجش ةنحو و متغير

  ها آن سنجش ي نحوه و متغير هر سنجش براي استفاده مورد متغيرهاي مستقل، متغيرهاي -1 جدول
  استفاده مورد هاي گويه و متغيرها سنجشنحوه مستقل متغير
وفردي هاي ويژگي

 اي حرفه

مقياسرفعازپسيرهامتغجمعحاصل
  ميانگين بر تقسيم روش به متغيرها

 در شاغل افراد تعداد،والدين كشاورزي كار سابقه،سن
 خانواده در كشاورزي بخش

 اقتصادي هاي ويژگي
مقياسرفعازپسمتغيرهاجمعحاصل

  ميانگين بر تقسيم روش به متغيرها
 وارخان دام تعداد ،خانواده باغي و زراعي زمين ميزان

اجتماعي هاي ويژگي
 هاي فعاليت در (مشاركت

 گروهي)

طيفقالبدرگويهسهجمعحاصل
 تا )1( كم خيلي از ،ليكرت يا گزينه پنج

  )5( زياد خيلي

 روستا، مديريت برايگروهي هاي فعاليت در شركت
 ،گروهي صورت به كشاورزي هاي فعاليت در شركت
 )ها زاداريع و ها جشن( روستا انواع مراسم در شركت

موفق هاي نمونه وجود
 روستا در توليدي

طيفقالبدرگويهچهارجمعحاصل
  )0( خير و )1( بلي يا گزينهدو

 وجود ،روستا در نمونه كشاورز و نمونه مزرعه وجود
 ... و روستا در كارآفرين و خاص توليدي واحد

درغالب فعاليت زمينه
 زندگي محل روستاي

درغالبهايتفعاليتعدادجمعحاصل
  شده مشخص فعاليت هشت بين از روستا

 يردامپرو و دامداري ،آبزيان و شيالت ،باغباني ،زراعت

زمينه در آگاهي ميزان
 كشاورزي

هشتدرفردآگاهيميزانجمعحاصل
  ليكرت طيف قالب در زيكشاور زيربخش

 آبزيان و شيالت ،دامپروري و دامداري ،باغباني ،زراعت

 شغل به نسبت نگرش
 كشاورزي

طيفقالبدرگويهدهجمعحاصل
 تا )1( مخالفم كامالً از ليكرت، يا گزينه پنج

  )5( موافقم كامالً

 خدمت ،روستا پيشرفتبراي كشاورزي هاي فعاليتلزوم
 كافي مهارت داشتن ،كشاورزي شغل طريق از جامعه به

 ... و جسماني سالمت ،كشاورزي كار براي

 منابع از استفاده ميزان
 افزايش براي اطالعاتي

 كشاورزي زمينه در آگاهي

منبعهفتازفرداستفادهميزانجمعحاصل
 زمينه در آگاهي افزايش براي اطالعاتي

 اي گزينه پنج طيف قالب در كشاورزي
  ليكرت

 ،كشاورزي خصوصدر ترويجي -آموزشي هايكالس
 ،كشاورزي اطالعات كسب براي اينترنت از استفاده
 و بروشورها مطالعه ،كارشناسان و مروجان با ارتباط

 ترويجي هاي نشريه

   تحقيق هاي يافته مأخذ:
 كشاورزي زيربخش نُه در جوانان تمايل ميزان جمع حاصل از تحقيق ي وابسته متغير

 در روستايي جوانان گرايش ميزان منظور، نخست، بدين گرفت. قرار سنجش مورد
 از و طراحي 2 جدول صورت به اي گزينه ده مقياس البق در كشاورزي  مختلف هاي زيربخش
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 .ندكن بيان را ها زيربخش از كدام هر به نسبت خود گرايش ميزان تا شد خواسته گويان پاسخ
 گرايش نمره ،ترتيب بدين .آمد دست به گرايش مجموع ،ها گويه پاسخ جمع حاصل با آنگاه
 گرايش مجموع ،سپس .بود متغير اكثر)(حد نود تا (حداقل) صفر امتيازي دامنه در جوانان
بندي شد، كه  مجموعه دسته پنج در كشاورزي مختلف هاي زيربخش در اشتغال پيرامون جوانان
 و )55- 72( قوي )،37- 54( متوسط )،19- 36( ضعيف )،0- 18( ضعيف بسياراند از:  عبارت
  .)73- 90( قوي بسيار

  وابسته يرمتغ سنجش نحوه و كشاورزي بخش هاي زيربخش - 2 جدول

  امتياز  كشاورزي بخش هاي زيربخش
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  10  9  8  7  6  5  4  3 2 1 0 لوبيا)وجوگندم،چونمحصوالتي(كاشت زراعت
 قارچ، پرورش گلخانه، و ميوه درختان (كاشت باغداري

  كاري) سبزي
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

يشم،ابركرممرغداري،گوسفند،(گاو، دام پرورش
  ...) و زنبورعسل

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

  10  9  8  7  6  5  4  3 2 1 0 ...)وماهيپرورشو(تكثيرآبزيانپرورش و شيالت
وتراكتورتعميرورانندگي(كشاورزي فني خدمات

  )كشاورزي آالت ماشين
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

محصوالتبنديبستهوتبديليصنايعبخش در اشتغال
  ورزيكشا

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  ها جنگل و مراتع دارويي گياهان وريفرآ و آوري جمع
ادواتكود،و(سمكشاورزيهاينهاده فروش و خريد

  ..) و كشاورزي
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

 حبوبات، جو، (گندم، كشاورزي محصوالت فروش و خريد
  ...) و شير دام،

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

   تحقيق هاي يافته مأخذ:
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 جهاد مسئوالن و دانشگاه اساتيد اصالحي نظراتاعمال  از ، پسنامهپرسش روايي
 محاسبه طريق از نيز پرسشنامه پايايي سنجش گرفت. قرار تأييد مورد ،لرستان استان كشاورزي

  .)3 جدول( ، به انجام رسيدمقدماتي آزمون انجام از پس ،كرونباخ آلفاي ضريب
 ها گويه تفكيك به كرونباخ آلفاي مقادير - 3 جدول

  كرونباخ آلفاي  تعدادگويه  سازه
  772/0  8 كشاورزيزمينهدرآگاهيميزان
  732/0  10  كشاورزي شغل به نسبت جوانان نگرش

  805/0  7  كشاورزي زمينه در آگاهي افزايش براي اطالعاتي منابع از استفاده
  768/0  9 كشاورزيهايشزيربخبهگرايشميزان

   تحقيق هاي يافته مأخذ:
 قالب در توصيفي بخش در ها داده تحليل ،SPSS افزار نرم از استفاده با ،نهايت در
 استنباطي بخش در شد. انجام تغييرات دامنه و ميانگين، درصد، فراواني، توزيع چون آمارهايي

 براي مسير تحليل شيوة و Enter شرو به رگرسيون ،مستقل t آزمون همبستگي، ضريب از نيز
  شد. استفاده متغيرها بين روابط بررسي

  
  بحث و نتايج

   مطالعه مورد جامعه هاي ويژگي توصيف
 مقطع در روستايي جوانانحاضر همگي  پژوهش هاي نمونه تر گفته شد، كه پيش چنان

 درصد) 7/54( سال 24 تا 21 سني گروه به مربوط فراواني ينتربيش بودند؛ سال 24 تا پانزده سني
 5/31 و مجرد هاآن درصد 5/68 كه ،بودند زن درصد 9/40 و مرد گويان پاسخ درصد 1/59 .بود

 ديپلم مدرك با جوانان به مربوط درصد) 3/34( تحصيالت سطح ينتربيش بودند. متأهل درصد
 هاآن تربيش هاي خانواده در .بودند سواد بي آنها مادران درصد 32 و پدران درصد سي حدود .بود

 درصد 42 بودند. فعاليت مشغول كشاورزي بخش در نفر سه از كمتر درصد) هفتاد(
 سابقه ميانگين و بودند كشاورز درصد) 6/53( گويان پاسخ تربيش پدران بودند. بيكار گويان پاسخ
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 روستايي جوانان درصد 53 هاي خانواده .بود سال 66/19 مادر و 63/29 پدر كشاورزي كار
 باغ درصد) 2/60( همچنين، بيشتر آنها بودند؛ ديم) و (آبي زمين هكتار ك تا سهي مالك

 يك مالك درصد 1/17 كشاورزي، ادوات فاقد گويان پاسخ درصد 1/59 خانوارهاي نداشتند.
 تأمين منبع .بودند كشاورزي وسيله از يك بيش صاحب نيز درصد 8/23 و كشاورزي وسيله
 وجود درصد 2/60، گويان پاسخاز ميان  بود. رودخانه صد)در 1/48( گويان پاسخ تربيش آب

 و خاص توليدي واحد وجود درصد 2/23 ،نمونه كشاورزوجود  درصد 3/66 نمونه، مزرعه
 را خود روستاي در كشاورزي محصوالت فرآوري واحد وجود نيز درصد 2/12 و كارآفرين

  ند.ا كرده تأييد
  

  كشاورزي بخش در اشتغال به روستايي جوانان گرايش ميزان
 كه داد  نشان كشاورزي بخش در اشتغال به روستايي جوانان گرايش ميزان سنجش

  .)4 جدولاست ( متوسط سطح در زمينه اين در جوانان گرايش
  كشاورزي بخش در اشتغال به هاآن گرايش ميزان حسب بر روستايي جوانان فراواني توزيع -4 جدول

  رصدد  فراواني كشاورزيبهگرايشميزان
  1/17  31 ضعيفبسيار

  4/30  55 ضعيف
  9/35 65  متوسط
  5/15  28 قوي
  1/1  2  قوي بسيار
  100  181  كل جمع

  82 حداكثر: 0 :حداقل 396/18 معيار: انحراف 54/36 ميانگين:
   تحقيق هاي يافته مأخذ:
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   متغيرها ديگر با »كشاورزي بخش در اشتغال به روستايي جوانان گرايش«ة رابط
 عنوان به »كشاورزي بخش در اشتغال به روستايي جوانان گرايش« ةرابط ،بخش ينا در

 بررسي اسپيرمن و پيرسون همبستگي  آزمون طريق از ورد نظرم متغيرهايديگر  با اول متغير
  است. دهآم 5 جدول در ها آزمون اين نتايج شده، كه

  متغيرهاديگر  با جوانان گرايش متغير ةرابط - 5 جدول
 متغير

ولا  
دوم متغير  

 نوع
 آزمون

 ضريب
 همبستگي

 سطح
داري معني  

ش
گراي

 
نان
جوا

 
يي
ستا
رو

 به 
غال

اشت
 در 

ش
بخ

 
زي

اور
كش

 

 

فردسن 109/0 پيرسون   144/0  

  424/0  060/0 پيرسون خانوارافرادتعداد
  699/0  -029/0  پيرسون فرد تحصيل هاي سال تعداد

  506/0  -050/0  اسپيرمن پدر تحصيالت
  847/0  -014/0 اسپيرمن ادرمتحصيالت

  324/0  074/0 پيرسون خانوادهدركشاورزيبخشدرشاغلافرادتعداد
  649/0  -034/0  پيرسون  كشاورزي بخش در پدر كار سابقه
  511/0  -049/0  پيرسون كشاورزي بخش در مادر كار سابقه

  040/0  152/0* پيرسون )گوسفند(داممالكيت
  384/0  065/0 ونپيرس )بز(داممالكيت
  321/0  074/0  پيرسون )گاو( دام مالكيت
  000/0  263/0** پيرسون  آبي زمين ميزان
  008/0  195/0** پيرسون ديمزمينميزان

  030/0  161/0* پيرسون باغميزان
  000/0  303/0** پيرسون )گروهي هاي فعاليت در مشاركت( اجتماعي هاي فعاليت

  000/0  446/0** پيرسون كشاورزيةزميندرآگاهيودانشميزان
  000/0 383/0** پيرسون كشاورزيشغلبهنسبتنگرش

درآگاهيافزايشبراياطالعاتيمنابعازاستفاده
كشاورزي زمينه  

  000/0 304/0** پيرسون

  درصد پنج سطح در داري معني*  درصد يك سطح در داري معني **
   تحقيق هاي يافته مأخذ:
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 روستايي جوانان گرايش« متغير ةرابط ،همبستگي آزمون از آمده دست به تايجن اساس بر
 هاي فعاليت در مشاركت ديم، و آبي زمين ميزان متغيرهاي با »كشاورزي بخش در اشتغال به

 منابع از استفاده ميزان و كشاورزي مختلف هاي زمينه در آگاهي و دانش ميزان گروهي،
 درصد) 99 احتمال (با درصد يك سطح در كشاورزي ةزمين رد آگاهي افزايش براي اطالعاتي

 (با درصد پنج سطح درخانوار  گوسفند) (تعداد دام مالكيت و باغ مالكيت ميزان هايمتغير با و
  .است دار معني و ستقيمم درصد) 95 احتمال

  
   مختلف هاي بندي گروه در روستايي جوانان گرايش  ميانگين مقايسه

 بخش در اشتغال به روستايي جوانان گرايش ميانگين ،)6 جدول( مدهآ دست به نتايج طبق
 ،درصد 99 احتمال با و است دار معني درصد يك سطح در مردان و زنان بين در كشاورزي

   .دارند كشاورزي بخش در اشتغال به يتربيش گرايش زنان با مقايسه در مردان گفت كه توان مي
  مختلف هاي بندي گروه در يروستاي جوانان گرايش مقايسه - 6 جدول

 متغير
 وابسته

 ميانگين ها گروه بندي گروه متغير
 انحراف
 معيار

 tآماره 
  سطح

 داري معني

ش
گراي

 
نان
جوا

 
ايي

وست
ر

 به 
غال

اشت
 در 

ش
بخ

 
زي

اور
كش

 
 جنسيت

 000/0 875/3** 168/16 93/40مرد

  645/19  20/30 زن 

  -019/0  820/18  60/35 مجرد  تأهل وضعيت
  

310/0  
  420/17  60/38 متأهل  

  -279/1  433/18  05/39 دارد  تراكتور مالكيت
  

203/0  
  330/18  33/35 ندارد  

  366/0  296/18  10/37 بلي  خانوار در كشاورزي هاي فعاليت انجام
  

715/0  
  556/18  09/36 خير  

  -810/0  540/16  49/37 بلي  روستا در نمونه وجودمزرعه
  

419/0  
  937/20  11/35 خير  

  -233/1  253/17  74/37 بلي  روستا در نمونه كشاورز وجود
  

219/0  
  403/20  18/34 خير  

  -181/1  027/18  18/43 بلي  روستا در كارآفرين و خاص توليدي واحدوجود 
  

239/0  
  478/18  65/35 خير  

دركشاورزيمحصوالتفرآوريواحدوجود
 روستا

  366/18  62/35 خير  071/0 -818/1*  614/17  18/43 بلي
  درصد پنج سطح در داري معني *     درصد يك سطح در داري معني **

   تحقيق هاي يافته مأخذ:
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  مستقل متغيرهاي غيرمستقيم و مستقيم اثرات ميزان تعيين مسير؛ تحليل نتايج

  مستقيم اثرات تعيين اول: مرحله
 تحقيق وابسته متغير بر )7x تا 1x( مستقل تغيرهايم مستقيم اثرات ميزان ،اول مرحله در

 روش به رگرسيون آزمون طريق از )كشاورزي بخش در اشتغال به روستايي جوانان گرايش(
Enter استاندارد ضرايب طريق از و β د.ش تعيين   

  
  وابسته متغير بر مستقل متغيرهاي مستقيم اثرات تعيين - 2 شكل

 تأثير ميزان ،آمده دست به نتايج اساس بر ،شود مي مشاهده 2 شكل در كه گونه همان
 ،»كشاورزي بخش در اشتغال به روستايي جوانان گرايش « ةوابست متغير بر 7xتا  1x متغيرهاي

  .است 280/0 و 268/0 ،041/0 ،094/0 ،086/0 ،111/0 ،057/0 برابر با ،ترتيب به
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 غيرمستقيم اثرات تعيين براي مسيرها تجزيه دوم: مرحله

 از حداقل )6xتا  1x( تحقيق مستقل متغيرهاي هاآن در كه مسيرهايي كليه ،مرحله اين در
 )β استاندارد (ضرايب هاآن غيرمستقيم اثر ميزان و تجزيه ،پذيرند مي تأثير ديگر مستقل متغير يك
  شد. محاسبه Enter روش به رگرسيون طريق از

 اقتصادي، هاي ويژگي - 2 فردي، هاي ويژگي - 1 (شامل مستقل متغيرشش  تأثير :يك مسير
 ميزان - 5 ،روستا در توليدي هاي فعاليت و موفق هاي نمونه وجود - 4 اجتماعي، هاي ويژگي - 3

   ةزمين در آگاهي ميزان - 6 و ،كشاورزي  زمينه در آگاهي افزايش براي اطالعاتي منابع از استفاده
   كشاورزي. بخش در غالاشت به نسبت روستايي جوانان نگرش متغير بر )كشاورزي

  
  كشاورزي به نسبت جوانان نگرش بر مستقل متغير شش تأثير ميزان - 3 شكل
 تأثير ميزان ،آمده دست به نتايج اساس بر ،شود مي مشاهده 3 شكل در كه گونه همان

 ،022/0 ،057/0 با برابر ،ترتيب به ،كشاورزي به نسبت جوانان نگرش متغير بر 6xتا  1x متغيرهاي
  .است 217/0 و 187/0 ،245/0 058/0
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 توليدي هاي فعاليت و موفق هاي نمونه وجود - 1(شامل  مستقل متغيردو  تأثير :دو مسير
 متغير بر )كشاورزي  زمينه در آگاهي افزايش براي اطالعاتي منابع از استفاده - 2 و ،روستا در

  .كشاورزي  زمينه در آگاهي ميزان

  
  كشاورزي  زمينه در آگاهي ميزان بر )5xو  4x( ستقلم متغيردو  تأثير ميزان - 4شكل
 تأثير ميزان ،آمده دست به نتايج اساس بر ،شود مي مشاهده 4 شكل در كه گونه همان

 460/0 و 106/0 با برابر ،ترتيب به ،كشاورزي  زمينه در آگاهي ميزان متغير بر 5xو  4x متغيرهاي
  .است

 هاي ويژگي - 2 و ،فردي هاي ويژگي - 1(شامل  مستقل متغيردو  تأثير :هس مسير
  كشاورزي. زمينه در آگاهي افزايش براي اطالعاتي منابع از استفاده متغير بر )اجتماعي

  
 افزايش براي اطالعاتي منابع از استفاده ميزان بر )3xو  1xمستقل ( متغير دو تأثير ميزان - 5 شكل

  كشاورزي زمينه در آگاهي
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 تأثير ميزان ،آمده دست به نتايج اساس بر ،شود مي همشاهد 5 شكل در كه گونه همان
 زمينه در آگاهي افزايش براي اطالعاتي منابع از استفاده متغير بر 3xو  1xمستقل  متغيرهاي
  .است 376/0 و 009/0 با برابر ،ترتيب به ،كشاورزي
  
   شده تجزيه مسيرهاي تركيب سوم: مرحله

 روستايي جوانان گرايش بر شده محاسبه ستقيمغيرم و مستقيم اثرات كليه مرحله، اين در
  است. شده ارائه 6 شكل در كشاورزي بخش در اشتغال به

  
 روستايي جوانان گرايش بر مستقل متغيرهاي ةشد محاسبه مستقيم غير و مستقيم اثرات - 6 شكل

  كشاورزي بخش در اشتغال به
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   مستقل تغيرهايم كل اثرات و مستقيمغير مستقيم، اثرات محاسبه چهارم: مرحله
 ،همديگر در شده تجزيه مسيرهاي از آمده دست به ضرايب كردن ضرب با ،مرحله اين در

  ).7شد (جدول  محاسبه غيرمستقيم و مستقيم اثرات مقدار
  وابسته متغير بر مستقل متغيرهاي غيرمستقيم و مستقيم اثرات مجموع - 7 جدول

  اثرات  مستقل متغير
  مستقيم

   اثرات
  غيرمستقيم

  اثرات جموعم
   و مستقيم

  غيرمستقيم
1 X : 057/0 فردي هاي ويژگي  016/0  073/0  
2 X : 111/0 اقتصادي هاي ويژگي  006/0  117/0  
3 X : 086/0  اجتماعي هاي ويژگي  109/0  195/0  
4 X : 094/0  روستا در توليدي هاي فعاليت و موفق هاي نمونه وجود  034/0-  06/0  

5 X : 041/0202/0 كشاورزيزمينهدرآگاهيافزايشبراياطالعاتيمنابع از استفاده  243/0  
6 X : 268/0  كشاورزي  زمينه در آگاهي ميزان  060/0  328/0  

7 X : 280/0  كشاورزي به نسبت روستايي جوانان نگرش  ---- 280/0  
   تحقيق هاي يافته مأخذ:

 328/0 اثرات مجموع با اورزيكش  زمينه در آگاهي ميزان متغير ،7 جدول نتايج به توجه با
  است. داشته كشاورزي بخش در اشتغال به روستايي جوانان گرايش بر را تأثير ينتربيش

  
  پيشنهادها و گيري نتيجه

 سطح در شغل يك مثابه به كشاورزي به نسبت شهر روستايي منطقة بيران جوانان گرايش
 كمتري دردسر با كه شوند وارد مشاغلي در دهند مي ترجيح جواناناين  اگرچه بود. متوسط
 تا و است منطقه فعاليت ترين مهم كشاورزي ،مطالعه مورد منطقه در كه آنجا از اما ،است همراه

 كمتر جوانان ،ستا كرده حركت مكانيزه توليد سمت به معيشتي و سنتي كشاورزي از حدودي
 بخش در اشتغال كه اند هرسيد نتيجه يندبهمچنين،  و كنند مي مقايسه شهري جوانان با را خود

  .برساند اهدافشان به را هاآن حدودي تا تواند مي نيز كشاورزي
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 گـرايش  ،برنـد  مـي  سر به بهتري وضعيت در ،زراعي زمين مالكيت لحاظ از كه افرادي
 را كـافي  درآمـد  ،آن در پـي  و تربيش توليد زيرا ،دارند كشاورزي بخش در اشتغال هب يتربيش
  ســـليمان بلـــو و همكـــاران  ،)Kimaro, 2015( كيمـــارو تحقيقـــات نتـــايج دارد. همـــراه بـــه

)Suleiman Bello et al 2015( آگوو و همكاران و )Agwu et al., 2012 ( ة تحقيـق  نتيجـ اين
 در را روسـتايي  جوانـان  ،نمسـئوال  كـه  شود مي پيشنهاد ،زمينه ينهم در ؛كنند مي تأييد را حاضر
 زراعـي  هـاي  زمـين  بهـره  كـم  تسـهيالت  بـا  و دهنـد  قـرار  اولويـت  در زمـين  واگذاري هاي طرح

   كنند. عرضه هاآن به را مناسب و خيز حاصل
 بخـش  در اشـتغال  بـه  روسـتايي  جوانان گرايش بين كه دهد مي نشانحاضر  تحقيق نتايج
 دارد؛ وجـود  دار معني و مثبت رابطه كشاورزي مختلف هاي زمينه در آگاهي ميزان و كشاورزي

 طريـق  از كشـاورزي  مختلـف  هـاي  زمينـه  بـه  روسـتايي  جوانان آگاهي ثيرتأ گوياي موضوع اين
 كـه  ،اسـت  كارآمـد  و جديـد  هـاي  فنـاوري  و نـوين  و رسـمي  دانـش  و گذشتگان تجربي دانش
 جوانـان  گـرايش  رو، و از ايـن  شود مي زندگي عرصه و توليد فرآيند در اساسي تحوالت موجب

نتــايج  بــا حاضــر نيــز تحقيــق نتــايجخــش از ايــن ب كنــد. مــي تربيشــ را بخــش ايــن در اشــتغال بــه
ــژوهش ــاي پ ــاالري ه ــاران  س ــا و همك ــاران  Salarinia et al., 2014( ني ــلطاني و همك   )، س

)Soltani et al., 2015( كيمـارو  و )Kimaro, 2015(  توصـيه  ؛ در ايـن زمينـه،  اسـت  سـازگار 
 لـف كشـاورزي،  هـاي مخت  سازي جوانان روسـتايي نسـبت بـه زمينـه     كه در راستاي آگاه شود مي

 تا باشند داشته يتربيش توجه غيررسمي و رسمي هاي آموزش مقوله به كشاورزي بخش نمسئوال
   .درا تقويت كر كشاورزي بخش در اشتغال به جوانان گرايش از اين رهگذر، بتوان

 بخش در اشتغال به روستايي جوانان گرايش بين ،پژوهش حاضر نتايج به توجه با
 در شركت وجود دارد. دار معني و مثبت رابطه گروهي هاي فعاليت در مشاركت و كشاورزي

 با جوانان آشنايي موجب مختلف هاي گروه با فزوناروز تماس و ارتباط و گروهي هاي فعاليت
 در جوانان مهارت كسب و آموزي كار ،تالش و كار فرهنگ ،روستا محيط تتحوال و مسائل
 هاي فعاليت در جوانان حضور براي مناسب يبستر ،نتيجه درو  شود مي مختلف هاي عرصه
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 اين در آيد؛ مي فراهم )بخش اين در اشتغال و كشاورزي توسعه (مانند روستا توسعه با مرتبط
 هاي برنامه اجراي مانند جديد گروهي هاي فعاليت اندازي راه با كه شود مي پيشنهاد ،زمينه

 در اشتغال به روستايي جوانان گرايش موجبات ،منطقه سطح در مناسب اجتماعي و فرهنگي
  د.شو فراهم كشاورزي بخش

 در اشتغال به روستايي جوانان گرايش بينهمچنين، بر اساس نتايج تحقيق حاضر، رابطة 
 كشاورزي زمينه در آگاهي افزايش براي اطالعاتي منابع از استفاده ميزان و كشاورزي بخش
 براي اينترنت از استفاده ترويجي، زشيآمو هاي كالس در شركت ،واقع در بوده و دار معني
 آموزشي هاي برنامه و ترويجي هاي نشريه بروشورها، از استفاده كشاورزي، اطالعات كسب
 بخش در اشتغال به جوانان گرايش بر مثبت تأثير كشاورزي خصوص در تلويزيون و راديو

گونه  اين كيفي بهبوددر راستاي  كه شود مي توصيه ،زمينه اين در است؛ داشته كشاورزي
   پذيرد. صورت آموزشي، اقدامات الزم هاي فعاليت

 بخش در اشتغال به روستايي جوانان گرايش بينافزون بر اين، در پژوهش حاضر، 
 ذهنيت و نگرش آمد. دست به دار معني رابطه كشاورزي شغل به نسبت آنها نگرش و كشاورزي

 شغل انتخاب در زمينة هاآن گيري تصميمبر  است ممكن كشاورزي شغل به نسبت جوانان
 روشن كشاورزي شغلي ةآيند كهجوانان روستايي  نگرشاين  ،گذار باشد؛ به ديگر سخنتأثير
 كاهش خود به شود، مي شأن كسر موجب اصلي شغل عنوان به كشاورزي شغل انتخاب و نيست
 يش روندبه افزا ،نتيجه در و كشاورزي بخش در اشتغال به اين جوانان گرايش و تمايل

 و مثبت رابطهوجود  حاضر تحقيق توجه قابل نتايج از .دانجام مي آنها از روستا مهاجرت
 (تعداد دام مالكيت و كشاورزي بخش در اشتغال به روستايي جوانان گرايش بين دار معني

 دليل به يكديگر، به كمك و ها همياري ،مطالعه مورد منطقه در است. بوده خانوار گوسفند)
 ،روستا اهالي مزارع كلش و كاه و اچر پس و اشتراكي مراتع ،سرسبز هاي دشت از ستفادها امكان

 ميان در دامداري زيربخش به گرايش رو، داده و از اين آنها به را گوسفندامكان نگهداري 
 ، با مخاطرة بسيار كم آن،(گوسفند) دام پرورش كه آنجا از ،بنابراين است. دهش تقويت جوانان
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 و ها وام اختصاص با نمسئوال كه شود مي پيشنهاد ،است كشاورزي هاي شغل ترينبه از يكي
 براي مناسب دام تهيه ها، دام براي مناسب جايگاه ايجاد منظور به جوانان بهالزم  تسهيالت

 نگرش توجيهي، آموزشي هاي كالس برگزاري و بهداشتي و رعايت اصول قرنطينه پرواربندي،
 آزمون نتايج د.را بهبود بخشن دامداري حرفه در اشتغالبه  ان روستاييجوان گرايش ،پي آن در و
t كشاورزي بخش در اشتغال به يتربيش گرايش زنان با مقايسه در مردان كه داد نشان مستقل 

 كه بازگردد، ييتجنس آميز تبعيض نگاه و روستا محيط فرهنگي شرايط آن به دليل ؛ شايددارند
 مطالعاتنتايج  با حاضر تحقيق نتايجاين بخش از  .شود نمي سپرده انزن به ها فعاليت از بسياري
 همخواني )Suleiman Bello et al., 2015( سليمان بلو و همكاران و )Kimaro, 2015( كيمارو

   دارد.
 آگاهي ميزان متغيرهاي ،ترتيب به ،مسير تحليل از آمده دست به نتايج اساس بر سرانجام،

 اطالعاتي منابع از استفاده كشاورزي، به نسبت روستايي جوانان شنگر كشاورزي،  زمينه در
 اقتصادي هاي ويژگي جوانان، اجتماعي هاي ويژگي كشاورزي، زمينه در آگاهي افزايش براي

 بر روستا در توليدي هاي فعاليت و موفق هاي نمونه وجود و جوانان فردي هاي ويژگي جوانان،
؛ با توجه بدين نتايج اند بوده گذار تأثير كشاورزي بخش رد اشتغال به روستايي جوانان گرايش
  د:شو مي ارائه زيرشرح  به ييپيشنهادها تحقيق،
 جوانان به آموزش و منطقه در )IT( فناوري اطالعات زيرساخت كيفي و كمي تقويت - 1

  ؛كشاورزي زمينه در
 و لدمو وكارهاي كسب ايجاد به هاآن تشويق و منطقه در كارآفرين افراد شناسايي - 2

   ؛كارآفرينانه
 طريق از كشاورزي هاي فعاليت در مشاركت به روستايي نوجوانان و جوانان ترغيب - 3

 مزرعه، روز انواع مراسم ها، گردهمايي عملي، آموزش هاي كارگاه برگزاري
 اين از يهاي فعاليت و فيلم پخش كشاورزي، محصوالت معرفي و عرضه هاي نمايشگاه

 .دولتي ينهادها و ها سازمان دبير، حمايت و هدايتبا ت روستايي مناطق در دست
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