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  چكيده 
زان انگيزة جوانـان روسـتايي بـراي اشـتغال بـه      يژوهش حاضر بررسي عوامل مؤثر بر مهدف پ

تـن از جوانـان    ۲۲۴۰جامعـة آمـاري   . حرفة كشاورزي در سطح شهرسـتان كالردشـت اسـت   
گيـري  روش نمونـه نفر بـه  ۳۲۷د كه از اين ميان، گير ميروستايي شهرستان كالردشت را در بر 

. آوري و تحليـل شـد  پرسشنامه جمع ۲۹۲و در نهايت،  ،نداي انتخاب شداي چندمرحلهخوشه
درصد از جوانان روستايي نسبت به كشـاورزي   ۸/۱۸كه نگرش  دهد ميي تحقيق نشان ها يافته

كه بـين   دهد ميدست آمده نشان ضرايب همبستگي به. درصد مثبت است ۲/۸۱منفي و نگرش 
تحصيالت، نگرش، و سن با انگيزة خودپنداري، آشنايي با مراكز و مؤسسات كشاورزي، سطح 

كـه چهـار    دهد ميتحليل رگرسيون چندگانه نشان . دار وجود داردجوانان روستايي رابطة معني
هاي شغلي در روستا، خودپنداري، نگرش كشاورزان بـه مشـاغل   متغير ميزان مهيا بودن فرصت

ن روسـتايي نسـبت بـه    از تغييرات در انگيزة جوانـا  درصد ۵/۲۱كنندة كشاورزي، و سن، تبيين
  . مشاغل كشاورزي است

                                                 
آموختة ترويج و آموزش كشاورزي، واحد علوم و تحقيقات، دانشـگاه آزاد اسـالمي؛ نويسـندة    دانشبه ترتيب،  *

؛ استاديار گروه تـرويج  )mchizari@modares.ac.ir(مسئول و استاد دانشكدة كشاورزي دانشگاه تربيت مدرس 
احد علوم و تحقيقات، دانشـگاه آزاد اسـالمي؛ و دانشـجوي كارشناسـي ارشـد تـرويج و       و آموزش كشاورزي، و

  .آموزش كشاورزي دانشگاه تربيت مدرس
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  مقدمه

ين تـر  مهمهاي مختلف اقتصادي آن بوده، رشد و توسعة هر كشور در گرو توسعة بخش
  منـابع انسـاني شايسـته و كارآمـد آن كشـور اسـت       عامل مـؤثر در توسـعة پايـدار نيـز     

)Bihis-Tolentino, 1996 .(رو، در رونـد توسـعه، بايـد در كنـار سـاير منـابع و       از اين
مثابـه  در ايـن ميـان، جوانـان بـه    . هاي مادي، نقش اصلي را به سرماية انساني دادسرمايه

انـد، و نيـز   و تعالي مندي از امكانات رشدبخشي مهم از جمعيت كشور كه سزاوار بهره
سـزا دارنـد، شايسـتة    در قالب نيروي انساني بالقوه كه در تأمين منابع انساني سهمي بـه 

  ).۱۳۷۶كالنتري، (توجه بيشتري هستند 
منزلة يـك واقعيـت در برابـر    اكنون مسئلة انبوه جمعيت واقع در سنين فعاليت بههم

جانبه نگريست و هم يه توسعة همهمثابه تهديدي علتوان بدين واقعيت هم بهماست؛ مي
. آن را موهبت و خدمتي براي ارتقاي سرماية انساني و سطح توسعة كشـور تلقـي كـرد   

اينك بايد چگونگي استفاده از اين خالقيـت و توانمنـدي انسـاني دغدغـة مسـئوالن و      
  ). ۱۳۸۵احمدي، (كارشناسان باشد 

درصـد   ۴/۱۱ه دارد، زيـرا  بخش كشاورزي در اقتصاد ايران نقشي حياتي را بر عهـد 
ا پوشـش  نفتـي ر درصـد صـادرات غير   ۲۵و  ،درصـد اشـتغال   ۲۲توليد ناخالص ملـي،  

اشتغال در بخش كشاورزي و اهميت نقش كشـاورزي   )۱۳۸۶موحديان عطار، (دهد  مي
از  ي بـزرگ بخشـ  پـيش از ايـن،  . استاقتصادي از نظريات مهم اقتصاددانان  در توسعة

امـا بـا رشـد صـنعت و      شـت؛ اختصاص دا به كشاورزيا اشتغال جمعيت فعال كشوره
هـاي  و بـه بخـش  يافـت  تـدريج كـاهش   بخش كشاورزي به شمار شاغالن در، خدمات

  . )۱۳۸۲قاسمي، (شد  صنعت و خدمات افزوده
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ي در روستا و اشـتغال آنهـا   حفظ جوانان روستاي به تزام كشورهاي در حال توسعهال
ـ  اشـتغال جوانـان روسـتايي    بـراي را ي محـدود يهافرصت كشاورزي به حرفة وجـود  هب

 گردشـگري هـا و  رسـانه  تحصـيالت،  چـون و اين در حالي است كـه عـواملي    آورد مي
 ة آن بـا فاصـل  افـزايش و  جوانان روسـتايي سطح آرزوها و تمايالت  ارتقاي هروستايي ب
تر به ترك هر چه سريع ،كه سرانجام شود ها منجر ميآناشتغال هاي موجود براي فرصت

   ).Sumberg, 2006(انجاميد شهرها خواهد وستا و مهاجرت به كالنر
، موقعيت اجتمـاعي و  شأن و منزلتشغل، درآمد،  چوناميال و آرزوهايي  ازجوانان 

روسـتايي و   كليد جذب اين جوانـان بـه جامعـة   . برخوردارنداز زندگي  ي خاصيا نوع
 راسـتاي آرزوها و تـالش در  شغل كشاورزي شناسايي و مد نظر قرار دادن اين اميال و 

اجتمـاعي   ةو موفقيت سياست توسع ان دستيابي آنها به اهدافشان است؛فراهم كردن امك
جذب و حفظ جوانان روسـتايي در روسـتا و اشـتغال بـه كشـاورزي       نيز در گروكشور 
هـاي  ريـزي جزء مهم و جدانشدني برنامهبايد شناسايي نيازهاي جوانان روستايي . است
   ).Beauford, 1989( اعي باشداجتم ةتوسع

هـاي والـدين،   مانند جنس، نژاد، حمايـت  ياملوع ازتمايالت شغلي و انتخاب شغل 
هاي فردي اجتماعي افراد، عزت نفس، و ارزش -هاي تحصيلي، وضع اقتصاديموفقيت
 كارشناسـان،  از ديـدگاه برخـي   ،همچنين). Esters and Bowen, 2005(پذيرند تأثير مي

گونـه كـه   آن. اسـت  خـاص  عوامليل در جوامع روستايي تابع مختصات و انتخاب شغ
سـايه   آن در تمام ابعـاد  كههايي است روستايي داراي ويژگي ، جامعةانديشندبرخي مي

 متـأثر از جوانـان روسـتايي    گيـري تصميم جمله در انتخاب شغل، آن از است؛ وافكنده 
   .آنهاستهاي خاص محيط شرايط و ويژگي
 نيـز، ) حاضـر  پـژوهش  درمورد نظر  ةمنطق( كالردشت ، در منطقةال اخيردر چند س

جوانان روسـتايي   اينك است كه و موجب شده هاي مختلف رخ دادهتحوالتي در زمينه
 رو،از ايـن . باشـند كشـاورزي برخـوردار ن   ةكافي براي پرداختن به حرف ةمنطقه از انگيز

 ةجوانان روستايي منطق ةزان انگيزيپژوهش حاضر با هدف كلي بررسي عوامل مؤثر بر م
  .نمود ة كشاورزي ضروري مياشتغال به حرف برايكالردشت 
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   ينظر ةنيشيپ

در مورد عوامل موثر بر انتخـاب شـغل در بـين جوانـان روسـتايي مطالعـات متعـددي        
  .باشدصورت پذيرفته که نتايج برخي از آنها به شرح ذيل مي

نوجوانان روستايي  معموًالبيان مي کند که  ،پورنقل از يوسف، به)۱۳۸۲(آبادي شفيع
، نتـايج  همچنـين . نـد گير خـود قـرار مـي    درصد تحت تاثير شغل والدين نوددر حدود 

در مورد علل  )Talbert and Balschweid, 2004(ويد تالبرت و بالش ي پژوهشها يافته
ي هـا  فعاليـت  و انجـام  )۱(»كشـاورزان آينـدة آمريكـا   « آموزان بـه سـازمان  پيوستن دانش

عضو  ين كار دارند كه والدين آنها نيز قبًالدكشاورزي نشان داد كه افرادي بيشتر تمايل ب
ي هـا  خود پيرامون گـرايش  در تحقيق) ۱۳۷۴( اما سعيدي رضواني. اندازمان بودهاين س

  . ثيرعامل شغل پدر را رد مي كندأت ،شغلي جوانان روستايي
جمعيـت شـاغل در بخـش كشـاورزي      ،)۱۳۸۰(پژوهش رمضـانيان  بر اساس نتايج 

رو، وي ؛ و از ايــنتــر شــده اســتهــا، ســالخوردهدر مقايســه بــا ســاير بخــش ،ايــران
كشاورزي را  عدم گرايش جوانان روستايي به حرفةعلت هاي روستا به شهر به مهاجرت

همكـاران  رداك و ومـ . داند ميداليل سالخوردگي شاغالن بخش كشاورزي  ينتر مهماز 
)Murdock et al., 1984 (اقتصادي مؤثر بر هشي در مورد عوامل اقتصادي و غيردر پژو

چهل سال را عوامل اقتصادي مهاجرت افراد باالي  لتين عتر مهممهاجرت، دريافتند كه 
كيفيـت   هسـال  ۲۹تـا   ۱۰جوانـان  ترين عامل مهـاجرت  مهمكه حالي در  دهد، تشكيل مي

  . زندگي و شرايط اجتماعي است
انان به حرفة كشـاورزي،  عوامل مؤثر بر عدم گرايش جو، )۱۳۷۵(زاده قاسيبه باور آ

شغلي نامناسب، پايين بودن  ةسختي كار كشاورزي، آيند: اند از، عبارتترتيب اولويتبه
امكانات الزم براي كشاورزي، عدم وجود امكانات در روسـتا، عـدم توجـه     بودمد، نآدر

 ان و دولت بـه كشـاورزي، و عـدم عالقـة    ارگذجامعه به كشاورزي، عدم توجه سياست
  . جوانان به كشاورزي
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ة در مطالعات خود در مورد علل عدم گـرايش جوانـان بـه حرفـ     ،)۱۳۸۰( رمضانيان
ق روسـتايي و كشـاورزي، نبـود    گـذاري كـافي در منـاط   كشاورزي، عوامل عدم سرمايه

ي هـا  اليـت فعفرسـا بـودن   براي جوانان روستايي، سخت و طاقـت هاي چشمگير جاذبه
را كـه   مين اجتماعي در مناطق روسـتايي و بخـش كشـاورزي   أنبود نظام ت كشاورزي، و

، آيـد وجود ميهامني براي روستاييان و كشاورزان ب، نوعي احساس ناآن ويژه در نتيجة به
   .ردشمترين عوامل برمي مهم از

  ها مواد و روش
ها و بررسي نحوة گردآوري دادهع كاربردي و از نظر از نو ،لحاظ هدف، بهتحقيق حاضر

 جامعـة . شـود  نوع توصيفي همبستگي محسوب مـي از  ،متغيرها بر حسب اهداف رابطة
كالردشـت از توابـع   در بخـش   سـاله  ۲۴تـا   ۱۵ پسر روسـتايي  ۲۲۴۰آماري تحقيق از 

، بـر اسـاس   شهرستان چالوس در استان مازندران تشكيل شده اسـت كـه از ايـن ميـان    
 ،)Krejcie and Morgan, 1970(» كرجسـي و مورگـان  «ونـه  جـدول تعيـين حجـم نم   

اي اي چندمرحلـه گيـري خوشـه  بـا اسـتفاده از روش نمونـه    نفـر  ۳۲۷ اي با حجم نمونه
ــد  ــاب ش ــت ؛ وانتخ ــت    ۲۹۲ ،در نهاي ــرار گرف ــابي ق ــورد ارزي ــنامه م ــزار. پرسش   اب

ي هـا  فعاليـت از مطالعـات و   ،ها پرسشنامه بـود كـه بـراي طراحـي آن    هآوري دادجمع 
ــاتي آقا ــيتحقيقـ ــر )۱۳۷۵(زاده  سـ ــردي  ،)۱۳۷۷(، كلهـ ــراهيم دهكـ    )۱۳۷۸(و آل ابـ

از نظـرات اسـاتيد گـروه تـرويج و آمـوزش       گيـري آن بـا بهـره  ي و روايـ استفاده شده 
نظـران سـنجش افكـار مـورد ارزيـابي و      كشاورزي و برخي ديگر از اسـاتيد و صـاحب  

پرسشنامه نيز در خـارج از   بيستار، ضريب اعتب براي تعيين. ف استتصحيح قرار گرفت
هـا بـا   اي دادهها و تحليل رايانـه آورري پرسشنامهپس از جمع. آماري توزيع شد ةجامع

هاي مختلف پرسشنامه و آزمون آلفاي كرونباخ، اعتبار قسمت SPSSافزار استفاده از نرم
  . دست آمدهب ۸۵/۰و  ۸۲/۰بين 
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   ها يافته

   ستاييهاي فردي جوانان روويژگي
طور يكنواخـت در هـر   به كه جمعيت مورد مطالعه تقريبًا دهد هاي تحقيق نشان مي يافته

كـه   ،سـال اسـت   ۵/۱۹گويان و ميانگين سني پاسخ هاي سني پراكنده شدهكدام از گروه
از . انـد ص دادهها كمترين فراواني را به خود اختصابيست سالهها بيشترين و هجده ساله

از نظـر   آموز يا دانشجو ودانش گوياندرصد پاسخ هفتاددر حدود  ،نظر وضعيت شغلي
در حد ديپلم ) نفر ۱۹۹(درصد جوانان روستايي مورد مطالعه  ۲/۶۸ نيز سطح تحصيالت

در . كشاورزي و يا دامداري استشغل  داراي درصد آنها ۲۴تنها پدر  اند؛ همچنين،بوده
 ؤالي در ايـن ارتبـاط،  سـ  بهنفر  ۲۱۷ هاينيز بر اساس پاسخ مورد مساحت زمين زراعي
هكتـار و   ۱/۰ حـداقل مسـاحت زمـين زراعـي     ،هكتـار  ۵/۲ميانگين زمين زراعي آنهـا  

اين  متوسط ،جغرافيايي تا مركز شهر ةاز نظر فاصل همچنين، .است هكتار ۲۸آن  حداكثر
ت اسـ كيلـومتر   ۳۵ و بيشترين فاصله ،كيلومتر ۵/۰كمترين فاصله  ،كيلومتر ۲۵/۵ فاصله

  ). ۱جدول (
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  هاي فردي جوانان روستاييويژگي -۱جدول 
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  ۴۰  ۱۱۷  آموزدانش
  ۸/۲۸  ۸۴  دانشجو ۹/۷ ۲۳ راهنمايي
  ۴/۱۴  ۴۲  سرباز ۲/۶۸ ۱۹۹ دبيرستان
  ۱۲  ۳۵ كار ياجوياي كاربي ۱۴ ۴۱ كارداني

  ۸/۴  ۱۴  شاغل ۹/۷ ۲۳ كارشناسي و باالتر
  ۱۰۰  ۲۹۲  جمع ۱۰۰ ۲۹۲ جمع

ي 
 سن

بقة
ط

)
  )سال

 ۵/۲۰ ۶۰ ۱۶تا۱۵

در
ل پ

شغ
  

  ۲۴  ۷۰ دامداري/كشاورزي
  ۸/۴۱  ۱۲۲  آزاد ۵/۳۲ ۹۵ ۱۹تا۱۷
  ۶/۲۳  ۶۹  دولتي ۹/۲۲ ۶۷ ۲۲تا۲۰
  ۶/۱۰  ۳۱  بازنشسته و بيكار ۲۴ ۷۰ ۲۴تا۲۳

  ۱۰۰  ۲۹۲  جمع ۱۰۰ ۲۹۲ جمع

ي تا
فياي

غرا
ة ج

صل
فا

  
هر 

ز ش
مرك

)
متر

يلو
ك

(  
 ۸/۲۸ ۸۴ ۳كمتر از

ي 
راع

ن ز
زمي

ت 
ساح

م
 

ده 
انوا

خ
)

تار
هك

(  

  ۶/۳۴  ۱۰۱  ۱كمتر از 
  ۵/۱۸  ۵۴  ۲تا  ۱بين  ۹/۳۲ ۹۵ ۶تا۳بين
  ۲/۲۱  ۶۲  ۲بيش از  ۱۴ ۴۱ ۸تا۶بين

  ۷/۲۵  ۷۵  بدون پاسخ ۷/۲۴ ۷۲ ۸بيش از
  ۱۰۰  ۲۹۲  جمع ۱۰۰ ۲۹۲ جمع

  ي تحقيقها يافته: مأخذ

  مندي جوانان روستايي به حرفة كشاورزي سنجش عالقه
مطالعه در مورد عالقه نسـبت بـه كشـاورزي نشـان      مورد بررسي اظهار نظرهاي جامعة

 منـد بـه  همند و يا بسيار عالقهعالق) درصد ۷/۴۹( گوياناز پاسخ نيمي كه تقريبًا دهد مي
امـا در مـورد انتخـاب    . انـد عالقگـي كـرده  درصد اظهار بي ۱/۱۶و تنها  بودهكشاورزي 

درصـد جوانـان روسـتايي راغـب بـه انتخـاب        هشـتاد  كشاورزي به عنوان شغل، تقربيًا
  ).۲ جدول(نيستند  ة خودكشاورزي به عنوان شغل آيند
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  آن به عنوان شغل نظر جوانان روستايي در مورد عالقه به كشاورزي و انتخاب -۲جدول 
  درصد  فراواني  سطوح تغيير  متغير

  ميزان عالقه به كشاورزي

  ۲/۱۸  ۵۳ مندهبسيار عالق
  ۵/۳۱  ۹۲ مندهعالق

  ۲/۳۴  ۱۰۰  مندهحدودي عالقتا
  ۱/۱۶  ۴۷ عالقهبدون

  ۱۰۰  ۲۹۲ جمع

  انتخاب شغل كشاورزي
  ۲/۲۱  ۶۲ بله
  ۸/۷۸  ۲۳۰ خير
  ۱۰۰  ۲۹۲ جمع

  ي تحقيقاه يافته: مأخذ

  نگرش جوانان روستايي به حرفة كشاورزي
نگـرش جوانـان    ،اظهار نظر نگرشـي اسـت كـه بـر اسـاس آن      شانزدهاين بخش شامل 

گويان  پاسخنگرش  حاضر، در تحقيق. شود مي سنجيده كشاورزي ةحرف به نسبت روستايي
 .شده اسـت بيان ها آنها با گويهگيري و ميزان موافقت اي ليكرت اندازهگزينهپنجبا طيف 
كشاورزي  حرفةگويان نسبت به از نگرش پاسخها، امتيگويه جمع پاسخبا حاصل ،سپس

جوانان روسـتايي بـه دو دسـته تقسـيم      ،نگرش حسب نمرة بر ؛ و سرانجام،دست آمدهب
درصد از جوانان روستايي نسـبت   ۸/۱۸ آمده، نگرش ۳جدول گونه كه در همان. شدند

  .استمثبت  مثبت و يا نسبتًا نيز درصد ۲/۸۱ منفي و يا نسبتًاكشاورزي منفي  حرفةبه 
  

  كشاورزي  ةنوع نگرش جوانان روستايي نسبت به حرف -۳جدول 
  درصد  فراواني  نوع نگرش نسبت به شغل كشاورزي

  ۸/۱۸  ۵۵ منفيمنفي يا نسبتًا
  ۲/۸۱  ۲۳۷ مثبتمثبت يا نسبتًا
  ۱۰۰  ۲۹۲ جمع

  ي تحقيقها يافته: مأخذ 
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   به حرفة كشاورزيي براي اشتغال زان انگيزة جوانان روستاييمؤثر بر م عوامل
بـراي  آنهـا   ةزيـ انگ ةعوامـل کاهنـد   زمينةمنظور آگاهي از نظرات جوانان روستايي در به

و در قالـب   شـد مختلـف طراحـي    ةگوي پانزده در مجموع،كشاورزي،  اشتغال به حرفة
فهرسـتي از  . گرفـت ن روسـتايي قـرار   در معرض اظهار نظر جوانا ،بخشي از پرسشنامه

   .آمده است ۴در جدول  اين بررسينتايج 
  

كشاورزي  ة جوانان روستايي نسبت به حرفةفقدان انگيز عوامل مؤثر بر -۴جدول 
)۲۹۲n=(  

انحراف   ميانگين  عوامل مؤثراولويت
  معيار

  ۱۸۱/۱  ۹۴/۴ كشاورزي نسبت به ساير مشاغلةحرفكممددرآ  ۱
  ۴۰۱/۱  ۶۷/۴ كشاورزي نسبت به ساير مشاغلةرفحزيادزحمت  ۲
  ۴۷۰/۱  ۵۹/۴ كشاورزيةمطمئن حرفآيندة شغلي نا  ۳
  ۴۷۵/۱  ۵۲/۴  مدآكشاورزي از لحاظ جايگاه و دريت مشاغل غيرجذاب  ۴
  ۵۴۱/۱  ۵۱/۴  )مثل گردشگري(وجود مشاغل جديد و برتر در منطقه  ۵
  ۵۰۵/۱  ۵۰/۴ هاي مناسب زراعي در روستاكمبود زمين  ۶
  ۵۸۴/۱  ۳۷/۴ اران دولتي به روستا و كشاورزيگذعدم توجه سياست  ۷
  ۴۷۵/۱  ۳۲/۴  هاي زراعي روستاهاي زمينها و ناهمواريپستي و بلندي  ۸
  ۴۱۴/۱  ۲۲/۴ وستاهاي سنتي زراعي و دامداري رروش  ۹
  ۴۶۳/۱  ۲۲/۴ براي فعاليت در كشاورزيناكافيتسهيالت و امكانات  ۱۰
  ۴۵۱/۱  ۱۶/۴ هاي ترويجيعات و ناكافي بودن آموزشفقدان اطال  ۱۱
  ۴۸۸/۱  ۰۴/۴ عدم تمايل به سكونت در روستا  ۱۲
  ۱۵۲/۱  ۹۹/۳ آميز بودن كشاورزي به عنوان يك حرفهحدود مخاطره  ۱۳
  ۴۶۸/۱  ۸۵/۳ كمبود امكانات و مراكز آموزشي و بهداشتي در روستا  ۱۴
  ۶۳۹/۱  ۳۲/۳ تبليغات منفي عليه كشاورزان  ۱۵
  خيلي زياد - ۶. زياد - ۵، و تا حدودي -۴، كم -۳، خيلي كم -۲، اصًال -۱ :مقياس
  ي تحقيقها يافته: مأخذ
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مد بودن آدركم ، از ديدگاه جوانان روستايي،شود اهده ميگونه كه در جدول مشهمان
زحمت بـودن كشـاورزي   ، پر)۹۴/۴با ميانگين (كشاورزي نسبت به مشاغل ديگر  ةحرف

  كشـاورزي   ةمطمئن حرفـ ة شـغلي نـا  و آينـد ، )۶۷/۴با ميانگين (مشاغل  نسبت به ساير
كشـاورزي   ةانتخـاب حرفـ   براي آنها ة انگيزةمؤثرترين عوامل کاهند) ۵۹/۴با ميانگين (
و كمبـود  ) ۳۲/۳با ميانگين (منفي عليه كشاورزان  كه تبليغات در حالي روند،شمار مي به

 در کـاهش انگيـزة   ،)۸۵/۳بـا ميـانگين   (وستا امكانات و مراكز آموزشي و بهداشتي در ر
  . ثير را دارندأكمترين ت ،كشاورزي حرفة جوانان روستايي نسبت به

ة جوانـان روسـتايي نسـبت بـه     زيـ تعيين ميزان انگ براي حاضر، در تحقيق ،همچنين
در نظر گـرفتن امتيـاز هـر     ،يعني -هاكه با كمي كردن گزينهسعي شد  ،كشاورزي حرفة

. شـود هر فرد تعيـين   ةزيزان انگيم -ورد نظرم ةگوي پانزدههاي امتياز پاسخپاسخ و جمع 
   .قرار گرفت »۶×۱۵=۹۰«تا  »۱×۱۵=۱۵«طيف  در گويانپاسخ ةنمر ،بدين ترتيب

  سنجش خودپنداري جوانان روستايي 
گويـه در نظـر    چهارمنظور بررسي تصور مثبت يا منفي جوانان روستايي از خويشتن، به

خـوبي نشـان   بـه  جـدول اين اطالعات . است آمده ۵در جدول نتايج آن  كه، گرفته شد
كمترند آرزوها و اميال زيادي دارند و  ،پرواز بودهبلند جوانان روستاييبيشتر كه  دهد مي

سـخن، سـطح   ديگـر   شته باشند؛ بهبه زندگي ساده رضايت دا ،توقع بودهجواناني كه كم
   .ستي آنهازيستتوقعي و سادهالتر از سطح كموستايي كالردشت باپروازي جوانان ربلند

  
  )=۲۹۲n(خودپنداري جوانان روستايي كالردشت  -۵جدول 

  انحراف معيار  ميانگين  خودپنداري جوانان روستايي  اولويت
  ۸۹۱/۰  ۳۲/۳ اميال و آرزوهاي فراوان  ۱
  ۰۴۸/۱  ۸۰/۲ پروازيبلند  ۲
  ۱۴۶/۱  ۴۴/۲ توقعيكم  ۳
  ۲۳۴/۱  ۱۷/۲ زيستيرضايت به ساده  ۴
  .موافق كامًال -۵، و موافق - ۴، نظربدون  -۳، مخالف -۲مخالف،  كامًال -۱ :مقياس

   ي تحقيقها يافته: أخذم
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  هاي شغلي براي جوانان روستاييزان مهيا بودن فرصتيسنجش م
كشاورزي، صنعت،  پنج حرفة روستا، در شغلي هايفرصت بودن مهيا سنجيامكان منظوربه

مهيـا  «صورت طيـف  به) امالك و گردشگرياز جمله (و نقل، و خدمات  تجارت، حمل
مورد سـنجش قـرار    »مهيا نيست اصًال«تا  »مهياست بسيار زياد«از  »بودن فرصت شغلي

  . است آمده ۶در جدول بندي كلي يج دستهها، نتاگرفت كه پس از كمي كردن پاسخ
  

  ان روستايي كالردشت هاي شغلي براي جوانزان مهيا بودن فرصتيم -۶جدول 
  درصد  فراواني  ميزان فراهم بودن فرصت اشتغال در روستا

  ۴/۱  ۴ نيستمهيااصًال
  ۱۲  ۳۵ كم مهياستبسيار

  ۶/۲۲  ۶۶ ستكمي مهيا
  ۳۸  ۱۱۱ مهياستتقريبًا

  ۹/۲۲  ۶۷ زياد مهياست
  ۱/۳  ۹ زياد مهياستبسيار

  ۱۰۰  ۲۹۲ جمع
  ي تحقيقها يافته: مأخذ

  ايي جوانان روستايي با مراكز و مؤسسات كشاورزي سنجش ميزان آشن
 ماننـد گيري ميزان آشنايي جوانان روستايي با مراكز و مؤسسـات كشـاورزي   براي اندازه

 مات كشاورزي، خانـة مركز خد ترويج جهاد كشاورزي، ةتحقيقات كشاورزي، ادار ةادار
ــة ،تــرويج ــه، پرســشو بانــك كشــاورزي ،روســتايي كتابخان ــا طيــف  هــايي جداگان ب
در اختيـار جوانـان    »دارم ييبسـيار زيـاد آشـنا   «تا  »ي ندارمآشناي اصًال«از اي  گزينه شش

نهـايي ميـزان آشـنايي آنهـا بـا       ةنمر ها،و پس از كمي كردن پاسخ گرفتروستايي قرار 
   دهـد،  دول نشـان مـي  جـ  ايـن  گونـه كـه  همـان . خالصه شد ۷مراكز موجود در جدول 

ميـزان  يـا   آشـنايي ندارنـد   سسات و مراكز كشاورزي اصـالً مؤ باگويان درصد پاسخ ۵۹
زياد يـا بسـيار زيـاد     درصد سطح آشنايي خود را ۹و تنها بيش از  است كم آشنايي آنها
  .اند ذكر كرده
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  يجوانان روستايي كالردشت با مراکز و مؤسسات کشاورز ييزان آشنايم -۷جدول 
  درصد  يفراوان  ميزان آشنايي با مراكز و مؤسسات كشاورزي

  ۸/۳  ۱۱ آشنايي ندارماصًال
  ۸/۱۶  ۴۹ كم آشنايي دارمبسيار

  ۴/۳۸  ۱۱۲ كمي آشنايي دارم
  ۲/۳۱  ۹۱ حدودي آشنايي دارمتا

  ۲/۸  ۲۴ زياد آشنايي دارم
  ۷/۱  ۵ ي دارمبسيار زياد آشناي
  ۱۰۰  ۲۹۲ جمع

  ي تحقيقها يافته: أخذم

  مات روستايي سنجش امكان دسترسي به اعتبارات مالي و مراكز خد
گويان  از پاسخ ،دسترسي به اعتبارات مالي و مراكز خدمات كشاورزي امكان بررسي براي

  . بندي شده استطبقه ۸جدول  در آمده دستهب نتايج .دش نظرخواهي جداگانه پرسش دو با
  

  ييو مراکز خدمات روستا يبه اعتبارات مال يامکان دسترس -۸جدول 

  امكان دسترسي رديف
  ماتبه خد

 سختيبه
 پذير استامكان

  سهولتبه
  پذير استامكان

  هيچ وجهبه
  پذير نيستامكان

  درصد  فراواني  درصد فراواني درصد فراواني
  ۲/۱۸  ۵۳  ۶/۲۳ ۶۹ ۲/۸۵ ۱۷۰ اعتبارات مالي  ۱
  ۲/۲۱  ۶۲  ۳/۳۶ ۱۰۶ ۵/۴۲ ۱۲۴مراكز خدمات روستايي  ۲

  ي تحقيقها يافته: مأخذ

  يزة جوانان روستايي براي اشتغال به حرفة كشاورزير شغل پدر بر انگيتأث
  آزمون کاي اسـکوئر انجـام شـد     ،جوانان روستايي ةثير شغل پدر بر انگيزأبراي آزمون ت

) .Sig=۰۴۹/۰ وX ۲=۱۳۷/۱۱(دار ت آمده حاكي از وجـود اخـتالف معنـي   دسهكه نتايج ب
  .زي استاشتغال به كشاور ةميان شغل پدران و وجود يا عدم وجود انگيز
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  همبستگي متغير وابسته و ساير متغيرها 
مورد مطالعه، با توجه به نوع مقياس متغيرهاي  متغيرهاي ميان همبستگي آزمون انجام براي
دهد  نشان مي ۹جدول . اسپيرمن استفاده شد و پيرسون همبستگي ضرايب از بررسي، مورد
ي بـا مراكـز و   يو آشـنا  ،)r=۱۹۸/۰(، سـن  )r=۲۱۱/۰(پنـداري  خود متغيرهـاي  رابطـة  كه

 رفـة اشتغال به ح برايجوانان روستايي  ةزيزان انگيبا م) r=۱۹۷/۰( مؤسسات كشاورزي
گفت كـه بـين   توان درصد اطمينان مي ۹۹با  و.است دار يمعن ۰۱/۰كشاورزي در سطح 

ة جوانـان  زيـ زان انگيـ پنداري، سن، و آشنايي با مراكز و مؤسسات كشـاورزي بـا م  خود
و سـطح   )r=۱۲۱/۰( متغيرهاي نگـرش  اما. وجود دارد دارة مثبت و معنيروستايي رابط

بـراي اشـتغال بـه     ييجوانان روستا ميزان انگيزة( با متغير تحقيق) r=۱۴۵/۰(تحصيالت 
توان قضاوت درصد اطمينان مي ۹۵دار است و با يمعن ۰۵/۰در سطح ) حرفة كشاورزي

اشتغال بـه   برايجوانان روستايي  ةزيزان انگيد كه بين نگرش و سطح تحصيالت با مكر
  . وجود دارد دارة مثبت و معنيكشاورزي رابط ةحرف

  
  )=۲۹۲n(نتايج آزمون تحليل همبستگي  -۹جدول 

 داريسطح معني  ضريب همبستگي پيرسون  متغير

  ۰۰۰/۰**  ۲۱۱/۰ پنداريخود
  ۰۰۱/۰**  ۱۹۸/۰ سن
  ۰۳۹/۰*  ۱۲۱/۰ نگرش

  ۳۳۵/۰  ۰۶۶/۰ مساحت زمين زراعي
  ۶۸۸/۰  -۰۲۴/۰ ***آميز بودن كشاورزيمخاطره

  ۰۱۳/۰*  ۱۴۵/۰ ***سطح تحصيالت
  ۱۲۱/۰  ۰۹۱/۰ فاصله روستا تا مركز شهر 

  ۰۰۱/۰**  ۱۹۷/۰ آشنايي با مراكز ومؤسسات كشاورزي
  ۹۶۴/۰  -۰۰۳/۰ ***تمايل به سكونت در روستا

  ۰۸۲/۰  ۱۰۲/۰ ***آور بودن كشاورزيسخت و زيان
* ۰۵/۰< p ، ** ۰۱/۰< p  ،*** ضريب همبستگي اسپيرمن.  

  ي تحقيق ها يافته: مأخذ
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 كنندة عوامل مؤثر بينيمدل پيش
 ةزيـ زان انگيـ م(ثيرگذار بـر متغيـر وابسـته تحقيـق     أين عوامل تتر مهمبيني منظور پيشبه

. از رگرسيون چندگانه اسـتفاده شـد  ، )كشاورزي ةاشتغال به حرف برايجوانان روستايي 
نتـايج   بوده وكار گرفته شد، روش گام به گام هبراي شناخت مدل رگرسيون ب روشي كه
  . آمده است ۱۰در جدول  آنحاصل از 

  
ثر بر ؤعوامل م ةکنندبينيآورد مدل پيشبر رايون گام به گام بيل رگرسيتحل -۱۰جدول 

  يکشاورز ةاشتغال به حرف براي ييجوانان روستا ةزيزان انگيم

۰۰۰/۰=R ۴۶۳/۰=۲ R ۲۱۵/۰= F ۴۷۵/۱۴= P  
   تحقيق يها يافته: مأخذ

متغيرهـاي مسـتقل   كه پـس از ورود   دهد ج حاصل از تحليل رگرسيون نشان مينتاي
دار بودن هر متغير با اسـتفاده از روش گـام   ة رگرسيوني و محاسبة معنيدر معادل مربوط
هاي شـغلي در روسـتا، ميـزان خودپنـداري،     صتميزان مهيا بودن فرچهار متغير  ،به گام

زان يـ از تغييرات م )۲R=۲۱۵/۰( درصد۵/۲۱کنندة گويان تبيينپاسخ و سن ،ميزان نگرش
 ۵/۷۸ سـخن،  بـه ديگـر  . براي اشتغال به حرفة کشاورزي اسـت جوانان روستايي  ةانگيز

رد مطالعـه  مـو  ،مربوط به اثرات ساير عواملي است كه در اين تحقيق هادرصد از نوسان
  :ة زير را نوشتتوان معادل، مي۱۰ي جدول ها ، با توجه به يافتهبراينبنا .اندر نگرفتهقرا

  ۴X ۶۷۰/۰+۳X ۲۷۰/۰+ ۲ X۱۸۰/۱+۱ X ۶۲۵/۰ - ۴۸۵/۳۶ Y=   

 .B Beta t Sig متغير

 ۰۰۰/۰  ۸۷۸/۴ -----  ۴۸۵/۳۶ عرض از مبدأ
 X( ۶۲۵/۰- ۳۱۱/۰- ۸۶۷/۰- ۰۰۰/۰ ۱(هاي شغلي در روستاميزان مهيا بودن فرصت

 X( ۱۸۰/۱  ۲۸۲/۰  ۵۱۵/۴  ۰۰۰/۰ ۲(ميزان خود پنداري
 ۳X(۲۷۰/۰  ۲۰۱/۰  ۲۷۱/۳  ۰۰۱/۰(ميزان نگرش جوانان روستايي به حرفه كشاورزي

 ۴X( ۶۷۰/۰  ۱۷۷/۰  ۷۴۵/۲  ۰۰۷/۰(سن
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  گيري نتيجه
عالقه و نگرش جوانـان روسـتايي كالردشـت     زمينةدست آمده در هاطالعات توصيفي ب

 ياهيچ عالقه ييدرصد از جوانان روستا ۱/۱۶ تنهاكه  هدد ن مينسبت به كشاورزي نشا
 ۲/۸۱ نيـز  نگـرش نسـبت بـه كشـاورزي     در مورد و؛ ندارند ينسبت به حرفه کشاورز

بـر  ، همـه با اين  .داشتندمنفي  نگرشدرصد  ۸/۱۸مثبت و تنها نگرش درصد از جوانان 
درصـد   ۸/۷۸ل، زمينة انتخاب حرفة كشاورزي به عنوان شغنتايج نظرخواهي در  اساس

ة خـود نگـاه   كشاورزي به عنوان شغل آينـد  ةاز جوانان روستايي مورد پژوهش به حرف
اشـتغال بـه    برايكافي  ةرغم داشتن عالقه و نگرش مثبت، از انگيز، علييعني كنند؛نمي
شـد  زان انگيزه مشـخص  يم ةدر بررسي عوامل کاهند. كشاورزي برخوردار نيستند ةحرف

ترين ة كشـاورزي مـؤثر  مطمئن حرفة شغلي نازحمت بودن، و آيندپردرآمد بودن، كه كم
 كشـاورزي  ةجوانـان روسـتايي كالردشـت در اشـتغال بـه حرفـ       ةزيـ انگ ةعوامل کاهند
و  )۱۳۷۵(زاده سـي مطالعـات آقا  سو با دستاوردهايكه اين نتايج هم شوند، محسوب مي

  . است) ۱۳۸۰( رمضانيان
نتـايج   ،)ثير شغل پدر بر انتخابأت(در روستا مالك انتخاب شغل  زمينةدر همچنين، 

آزمون كاي اسكوئر نشان داد كه بين پذيرفتن و يا نپذيرفتن شغل كشاورزي و شغل پدر 
افرادي كـه شـغل پدرشـان     ،يعني ؛وجود دارد دارتفاوت معنيگويان يا سرپرست پاسخ

نشـان  زي كشـاور  براي اشـتغال بـه حرفـة   تمايل بيشتري از خود  ،كشاورزي بوده است
 پـور و يوسـف نقـل از  به) ۱۳۸۲(آبادي شفيع از ميان مطالعات صورت گرفته،. دهند مي

شغل پـدر   ميانمثبت  ةنيز رابط) Talbert and Balschweid, 2004(ويد تالبرت و بالش
مطالعـات سـعيدي رضـواني     امـا . دهنـد  شغل جوانان روستايي را نشـان مـي  و انتخاب 

  . است ايرابطه نينچ عدم وجودحاكي از ) ۱۳۷۴(

  پيشنهادها
شـرح زيـر ارائـه    ، پيشنهادهايي بهكالردشت ةجوانان روستايي منطق ةافزايش انگيز براي
  : شود مي



  …مهرناز پورسينا، محمد چيذري    ۳، شماره۱۳ل فصلنامه روستا و توسعه، سا ۴۶
 

 از نـد اکه عبارت يي،جوانان روستا ةزيزان انگيم ةن عوامل کاهندتري مهمبا توجه به  - ۱
 يشـغل  يهـا ر فرصـت ينسبت بـه سـا   يکشاورز ةزحمت بودن حرفآمد و پردرکم

 يشـغل  يهـا ان فرصـت يـ دار ميو معنـ  يمنفـ  رابطـة وجود  نيزموجود در روستا و 
اشـتغال بـه    بـراي  ييجوانان روسـتا  ةزيزان انگيموجود در روستا با م يکشاورزغير
 اشـيني كـردن  خدمات م يهاشرکت ةشود که با توسعپيشنهاد مي ي،کشاورز ةحرف

 يجـ يترو يآموزش ياهکالس يکالردشت و برقرار يدر سطح روستاها يکشاورز
ي؛ کـاهش  ل کار کشاورزيتسه، به هانهادهکاربرد  يو علم درست يهاروش ةدربار

حرفـه کمـک   در اين مد آش دريافزا ،تيش عملکرد و در نهايافزا ؛هامصرف نهاده
 يسـو ان روستايي نسبت بـه مشـاغل غيرکشـاورزي بـه    شتر جوانيش بيشود تا گرا

  ؛بازگردد يحرفه کشاورز
، يبراي اشتغال به حرفة کشاورز يزة جوانان روستايير نگرش بر انگيه تأثبا توجه ب - ۲

ل بزرگداشت کشـاورزان در  ياز قب يفرهنگ هاي فعاليتشود كه با انجام يشنهاد ميپ
آمـوزان در همـة   دانـش  يدر متـون درسـ   يمراسم گوناگون، ارائة مباحث کشاورز

ة مردم کشور ياقتصاد و تغذ در يت حرفة کشاورزيمقاطع، و آشنا کردن آنها با اهم
آنها، به بهبود نگـرش و در   ياز مزارع برا ييدهاين، با در نظر گرفتن بازديو همچن

 ؛ کمک شود يزة آنها براي اشتغال به حرفة کشاورزيت، انگينها
آنهـا   ةانگيـز  ومثبت بين ميزان تحصيالت جوانان روستايي  ةبا توجه به وجود رابط - ۳

جوانان روستايي با سـطح   اي درچنين انگيزه يابيم كهمي، دراشتغال كشاورزي براي
درصـد جوانـان    ۸۱ديدگاه مثبـت   ، با مالحظةهمچنين. است تحصيلي باالتر بيشتر
منظور افزايش كه به شود ، پيشنهاد ميكشاورزي ةبه حرفنسبت روستايي كالردشت 

شـاورزي و  ، سازمان جهـاد ك يكشاورز ةجوانان روستايي به اشتغال در حرف ةانگيز
ورزي سيس هنرسـتان كشـا  أسازمان آموزش و پرورش استان مازندران نسسبت به ت

 پسران در كالردشت اقدام كند؛ 
جوانان روسـتايي   ةامكان دسترسي به اعتبارات مالي بر انگيز تأثيرگذاري با توجه به - ۴

 طيـف  درگويـان  پاسـخ درصـد   ۷۶كشاورزي و نظر بيش از  ةاشتغال به حرف براي
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  و يـا   »مهيـا نيسـت   اصـالً «ي مربوط به مهيا بودن اعتبارات مـالي بـه آنكـه    هاپاسخ
بانك كشاورزي و سـاير مؤسسـات مـالي     شود كه ، پيشنهاد مي»مهياستسختي به«

اهـان اشـتغال بـه    بـراي جوانـان روسـتايي خو   را پايين  ةويژه با نرخ بهر يتسهيالت
 ؛ گيرندهاي كالردشت در نظر كشاورزي در آبادي

يي بـه مراكـز خـدمات    گـذاري امكـان دسترسـي جوانـان روسـتا     ثيرأجه بـه ت با تو - ۵
درصـد   ۶۳كشاورزي و نظر بيش از  ةاشتغال به حرف برايآنها  ةكشاورزي بر انگيز

ين دعدم دسترسي يا سخت بودن امكان دسترسي بها به پاسخف يگويان در طپاسخ
نيروي انسـاني   و توسعةة فعاليت افزايش گستر با ،دولت شود كه پيشنهاد مي مراكز،

مات کشـاورزي بـه   از خـد  يبخشـ  يبا واگذار و مركز خدمات كشاورزي موجود،
، دسترسـي جوانـان   يمهندسـ  -يفنـ  ةمشاور يهاشرکت بخش خصوصي و توسعة

   .دپذير سازبيش از پيش امكانين مراكز را دب
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