
 
 

 

 

 

 

 
 ۷۶-۵۹، صفحات ۱۳۸۷، بهار ۱، شماره ۱۱فصلنامه روستا و توسعه، سال 

 
 جوانان روستايي شهرستان کرمانشاه و چالش انتخاب شغل کشاورزي

 1 *امير حسين علي بيگي
 ۲۰/۳/۱۳۸۷: ، تاريخ پذيرش۲۷/۱۱/۱۳۸۶: تاريخ دريافت

 چکيده

اين تحقيق، با هدف بررسي نگرش جوانان روستايي شهرستان کرمانشاه نسبت به انتخاب شغل              
از ميان جوانان روسـتاهاي     . انجام شده است   همبستگي   -کشاورزي در آينده، به روش توصيفي     

. انـد  نمونه انتخاب شـده    ۲۹۱اي،  گيري چندمرحله شهرستان کرمانشاه، با استفاده از روش نمونه      
بـر  . ها، نگرش جوانان روستايي نسبت به شغل کشاورزي چندان مطلوب نيست          بر اساس يافته  

ل کـشاورزي، احـساس     برانگيـزي شـغ   اساس تحليل عـاملي، ارزش شـغل کـشاورزي، تـالش          
منـدي و   خودکارآمدي در زمينة کشاورزي، عدم احساس فشار از انجام کار کشاورزي، و عالقه            

دهندة نگرش جوانان نسبت بـه کـشاورزي بـه          سودمندي شغل کشاورزي ابعاد مختلف تشکيل     
اي تنها متغيري که با نگرش نسبت به شغل کـشاورزي رابطـه  . روندشمار مي عنوان يک شغل به   

هاي روستايي شامل زمين کشاورزي، دام و    دار داشت، ميزان سرماية مادي خانواده     ثبت و معني  م
هاي داراي سرماية مادي بيشتر در روستا از جواناني         بنابراين، خانواده . هاي کشاورزي بود  ماشين

 .با نگرش مثبت نسبت به شغل کشاورزي برخوردارند

 ).شهرستان(کرمانشاه / اشتغال/ زيشغل کشاور/ جوانان روستايي: هاکليدواژه
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 مقدمه

هاي اقتصادي کشور است و نقـش آن در توسـعه و            ترين بخش   بخش کشاورزي از مهم   

ميرمحمدصـادقي،  (المللي بر کسي پوشيده نيست      ثبات اقتصادي و سياسي داخلي و بين      

حـور  هاي توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، بخـش کـشاورزي م          در برنامه ). ۱۳۷۳

شرط و نيـاز ضـروري توسـعة اقتـصادي بـوده            شمار آمده و پيشرفت آن پيش       توسعه به 

هـا نيـز بـه    است؛ و تا زماني که موانع توسعه در اين بخش برطرف نشود، سـاير بخـش            

تجارب مثبت و منفـي همـة کـشورهاي پيـشرفته و در حـال               . شکوفايي نخواهند رسيد  

 ).۱۳۷۷ر، پوهاشمي (کند ميتوسعه اين نظر را تأييد 

 درصـد از نيازهـاي      ۸۰ درصد از کـل اشـتغال، بـيش از           ۲۵بخش کشاورزي حدود    

 درصد از نيازهاي صنايع به محصوالت       ۹۰سوم صادرات غيرنفتي و حدود        غذايي، يک 

 ). همان (کند ميکشاورزي را تأمين 

نيروي انساني از عوامل مهم در توسعة کشاورزي است؛ و در اين راستا،از آنجـا کـه                 

تـوان مـردم روسـتايي را         شاغل کشاورزي به طور عمده در اختيار روستاييان است، مي         م

با اين همه، آمار موجود در چهار دهة گذشـته از رشـد منفـي               . شمار آورد   عاملي مهم به  

جمعيت در مناطق روستايي، باال رفتن سن کـشاورزان، و کـاهش نـرخ رشـد جمعيـت                  

 ، منـاطق روسـتايي از رشـد        ۷۵ تـا    ۷۰هاي  طي سال . روستا نسبت به شهر حکايت دارد     

بررسي وضعيت اشتغال روسـتايي و      ). ۱۳۷۹اف،  رسول(اند   درصدي برخوردار بوده   -۶

گانة اقتصاد روستايي شامل کشاورزي، صنعت و معدن، و         هاي سه تحوالت آن در بخش   

 درصد در   ۵۰ به   ۱۳۶۵ درصد در    ۵۷دهد که سهم بخش کشاورزي از       خدمات نشان مي  

البته کاهش نيروي کار کشاورزي چنـدان مخـتص کـشور مـا             .  کاهش يافته است   ۱۳۷۵

). ۱۳۷۸سينگلمن،   (شود  ميويکم محسوب   هاي عمده در قرن بيست    نيست و از گرايش   

به عبارت ديگر، نرخ اشتغال در بخش کشاورزي به هيچ وجه همپاي رشد کلي اشـتغال                

ويژه جوانان روسـتايي نـسبت بـه        هپيش نرفته است که ظاهرًا نوع نگرش روستاييان و ب         

ترين داليل آن بوده و به عدم تمايل آنها براي انتخاب کشاورزي              شغل کشاورزي از مهم   
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، کشاورزي )۱۳۷۸(با اين حال، به نقل از سينگلمن      . به عنوان پيشة اصلي انجاميده است     

ـ         در کشورهاي کمترتوسعه   شـمار    هيافته همچنان منبعي درخور اهميت در زمينة اشتغال ب

کننده دارد، و تمايل و تـصميم انـسان در     نگرش در نوع رفتار انسان نقشي تعيين      . آيدمي

 . (Osborne and Dyer, 2000)انجام يا عدم انجام هر کاري بدان وابسته است 

در اين تحقيق، با توجه به اهميت موضوع اشـتغال در بخـش کـشاورزي و معـضل                  

 تـا بـا     شـود   مـي نسبت به شغل کشاورزي بررسي      بيکاري جوانان روستايي، نگرش آنها      

بيني نوع رفتار آنها در گزينش يا عدم گزينش اين شـغل بـه عنـوان حرفـة اصـلي،                    پيش

بتوان در مورد توسعة روسـتايي و کـشاورزي و مـسئلة اشـتغال جوانـان روسـتايي بـه                    

ـ           . گرايانه پرداخت هاي واقع   ريزي  برنامه سيار در مورد موضـوع ايـن تحقيـق، مطالعـاتي ب

اندک و آن هم صرفًا در خارج از کشور انجام شده است که در ادامه، به تخليل خالصة                  

 .پردازيمهاي آنها ميترين يافته مهم

 پيرامـون ادراک  (Cecchettini et al., 1992)بر اساس مطالعة سـشتيني و همکـاران   

راز کردند که در     درصد افراد اب   ۷جوانان روستايي استراليا در مورد شغل کشاورزي، تنها         

آينده به شغل کشاورزي خواهند پرداخت و بقيه مـشاغل صـنعتي، تجـاري و دولتـي را           

هاي يک شغل مناسب از نظر جوانان مورد مطالعـه      ترين ويژگي   مهم. انتخاب کرده بودند  

کارگيري اسـتعدادهاي ويـژة خـدادادي، و        عبارت بود از ثبات و امنيت شغلي، امکان به        

هـا درشـغل کـشاورزي      ابتکار؛ در عين حال، به گفتة آنها، اين ويژگـي         امکان نوآوري و    

آنها معتقد بودنـد کـه در کـشاورزي، امنيـت شـغلي پـايين و امکـان              . بسيار اندک است  

توان به    کردند که با اين شغل، مي     نوآوري و ابتکار ناچيز است؛ البته در عوض، تأييد مي         

 .جامعه خدمت کرد و رئيس خود بود

، از نگـاه جوانـان،    (Mallory and Sommer, 1992) مـالوري و سـامر  بـه نقـل از  

فرسا، همـراه بـا     دوري از خانه، کار سخت و طاقت      : اند از هاي کشاورزي عبارت    ويژگي

آنها معتقدند که . آور، و بدون امنيت شغلي   سالمتي جسماني، مردانه، استقالل کاري، رنج     

 کان کسب درآمد زيـاد فـراهم نيـست امـا          در اين شغل، ثبات و امنيت وجود ندارد و ام         
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توان به جامعه خـدمت کـرد و آقـاي             با شغل کشاورزي مي    - همانند نتايج مطالعة قبل    -

در ايـن مطالعـه، جوانـاني کـه شـغل پدرشـان             . خود بود نه کارگر يـا کارمنـد ديگـران         

ـ     کشاورزي بود، بيش از ديگران به داشتن شغل کشاورزي در آينده عالقه            ا منـد بودنـد؛ ب

 درصد از آنها اعتقاد داشتند در آينده واقعـًا کـشاورز خواهنـد              ۱۲اين همه، در کل، تنها      

 .رسدشد، که درصدي پايين به نظر مي

، بنا به تصورات جوانـان، کـساني   (White et al., 1991)به نقل از وايت و همکاران 

ر مطالعة آزبـورن    د. ، حتمًا بايد کشاورززاده باشند    کنند  ميکه شغل کشاورزي را انتخاب      

آموزان علوم ، نگرش جوانان مورد مطالعه که دانش(Osborne and Dyer, 2000)و داير 

آنهـا معتقـد    . مثابه يک شغل مثبت بود    نويز بودند، نسبت به کشاورزي به     کشاورزي ايلي 

تـرين    هاي شغلي متعدد وجود دارد، و کشاورزي از مهم        بودند که در کشاورزي، فرصت    

کشاورزي داراي بنيان و اساس علمي است و با اين شـغل            . نويز است  ايلي صنايع ايالت 

با ايـن همـه، والـدين       . کار برد توان بسياري از اصول علمي را در عمل آموخت و به            مي

 .آنها با کشاورز شدن فرزندان خود در آينده مخالف بودند

وستايي مـورد   توان نتيجه گرفت که در کل، جوانان ر         گفته، مي بر اساس مطالب پيش   

آيـا در   . مطالعه در کشورهاي ديگر در مورد شـغل کـشاورزي نگرشـي مـساعد ندارنـد               

گونه اسـت؟ تحقيـق حاضـر، بـا مطالعـه در مـورد جوانـان روسـتايي                  کشور ما نيز اين   

 .کوشد بدين پرسش پاسخ دهدکرمانشاه، مي

 (Fishbein and Ajzen, 1975) آيزن و باين فيش برنظرية تحقيق اين نظري چارچوب

هـاي    بر اساس اين نظريـه، تجـارب شخـصي، مـشاهدات، دانـش و ارزش              . مبتني است 

جوانان روستايي در مورد کشاورزي و ماهيت آنها بر نگرش اين افراد نـسبت بـه شـغل       

گيري عقايد، تمـايالت و تـصميم       گذارد، و اين نگرش خود به شکل      کشاورزي تأثير مي  

غل کـشاورزي در آينـده يـا مـشارکت در امـور            آنها در مورد احراز يـا عـدم احـراز شـ           

صـورت  کشاورزي خواهد انجاميد؛ به عبارت ديگر، نگرش آنها نسبت به کشاورزي بـه            

 .مثابه يک حرفه استنظري بيانگر ميزان و نوع عالقة آنها به کشاورزي به
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 شناسي روش

خـش  ـ همبستگي است؛ و ابزار اصلي گردآوري اطالعـات ب            روش اين تحقيق توصيفي   

قسمتي شامل نامة همراه، مقياس سنجش نگرش جوانان        اي سه ميداني تحقيق، پرسشنامه  

اي آنهاسـت کـه بـا       هـاي فـردي و حرفـه        روستايي نسبت به شغل کشاورزي، و ويژگي      

 . گيري از پيشينة تحقيق تدوين شده است بهره

ـ جامعة آماري پژوهش را جوانـان روسـتاهاي شهرسـتان کرمانـشاه تـشکيل داده               د ان

اي، با  گيري چندمرحله  و انتخاب افراد جامعه با استفاده از روش نمونه         =N) نفر ۳۴۰۸۹(

) تـر تـر بـه كوچـك   از واحـدهاي بـزرگ  (مراتب انواع واحدهاي جامعه    توجه به سلسله  

 ).۱۳۸۳سرمد و همکاران، (صورت گرفته است 

 در  شهرستان كرمانشاه شامل چهار بخش و هر بخش داراي چند دهستان اسـت کـه              

هاي بخش فيروزآباد داراي سه دهستان، بخش     . شود  ميمجموع، سيزده دهستان را شامل      

دشت هر کدام داراي دو دهستان، و بخش مركزي داراي شش دهـستان             كوزران و ماهي  

دشت هر کدام يك دهستان و از       هاي فيروزآباد، كوزران، و ماهي    بنابراين، از بخش  . است

از فيروزآبـاد دهـستان     (انـد    تصادفي انتخـاب شـده     صورتبخش مركزي دو دهستان به    

دشـت، و از    دشت دهستان مـاهي   آشتيان، از ماهي  سرفيروزآباد، از كوزران دهستان هفت    

در مرحلــة بعــد، انتخــاب ). دربنــد و درودفرامــانهــاي پــشتبخــش مركــزي دهــستان

ا از  روسـت ۱۰براي مثال، (ها صورت گرفت  درصد از روستاهاي اين دهستان   ۱۰تصادفي

.  روستا انتخاب شد   ۳۰؛ و در مجموع،     ) آبادي است  ۱۰۳دهستان سرفيروزآباد كه داراي     

) ۱۳۸۲(بدين ترتيب، با توجه به حجم نمونه که با استفاده از فرمول شـيفر و همکـاران                  

، جوانان روستايي به تناسب تعداد آنها در هر يک از روسـتاهاي              )=۲۹۱n(محاسبه شد   

 . انتخاب شدند و نمونة آماري پژوهش مشخص شدصورت تصادفي منتخب به

 صوري و محتوايي پرسشنامه، ده تن از اعضاي هيئـت           )۱(به منظور اطمينان از روايي    

ريزي روسـتايي و      شناسي روستايي، برنامه  گيري، جامعه هاي سنجش و اندازه   علمي رشته 

کشاورزي نظران و کارشناسان ستادي و صفي سازمان جهاد         ترويج کشاورزي و صاحب   
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هاي پرسشنامه نظرات اصالحي خود را  ها و گويهاستان کرمانشاه با مطالعة عميق پرسش     

هاي آنها، اصـالحات      اعالم کردند؛ و پس از مصاحبة حضوري و بحث و بررسي ديدگاه           

 .ضروري انجام شد

 بخش دوم پرسشنامه با اسـتفاده از روش آلفـاي كرونبـاخ             )۲(همچنين، برآورد پايايي  

 نـسخه از پرسـشنامه بـراي تکميـل بـه بخـشي از               ۳۰براي اين منظور،    . فتصورت گر 

شـده،  هاي تکميـل  پردازي پاسخ پرسشنامه      جامعة آماري تحقيق سپرده شد و پس از داده        

برآورد ميـزان   . هاي مورد نظر محاسبه شد      ها و پرسش    ضريب آلفاي كرونباخ براي گويه    

 . بوده است۷۹/۰ ابزار است، برابر اين ضريب که در اصل، نمايانگر ميزان پايايي

ها، ابتـدا ده پرسـشگر مجـرب انتخـاب شـدند و در يـک               منظور تکميل پرسشنامه  به

روزه، در مواردي مانند اهداف تحقيق، سؤاالت پرسشنامه، و رعايت          کارگاه آموزشي نيم  

سـپس  . نکات الزم هنگـام پرسـشگري، نـسبت بـه آمـوزش تـوجيهي آنهـا اقـدام شـد            

ظف شدند به روستاهاي منتخب مراجعه و از طريق مـصاحبه نـسبت بـه               پرسشگران مو 

 مورد  بـود  ۲۶۸هاي کامل و بدون نقص  تعداد پرسشنامه . ها اقدام کنند  تکميل پرسشنامه 

توصـيفي و   (، محاسـبات آمـاري      SPSSبا استفاده از برنامة     ).  درصد ۹۲=نرخ بازگشت (

هاي ها، از جداول توزيع فراواني، آماره     به انجام رسيد و به منظور تحليل داده       ) استنباطي

 .  ميانگين و انحراف معيار، فن تحليل عاملي، و ضريب همبستگي اسپيرمن استفاده شد
 
 نتايج

 هـاي جوانـان روسـتايي      بر اساس نتايج، متوسط ميزان زمـين کـشاورزي آبـي خـانواده            

خـانوار جوانـان    طـور ميـانگين، هـر       بـه .  هکتار بود  ۸ هکتار و متوسط زمين ديم آنها        ۴

 مرغ، خروس و بوقلمون     ۱۳ بز و بزغاله، و      ۶ گوسفند و بره،     ۲۱ گاو شيري،    ۲روستايي  

 .داشتند

 سـال بـود     ۲۱ سـال و ميـانگين سـن آنهـا           ۲۸ تـا    ۱۵دامنة سني افراد مورد مطالعـه       

 درصد از جوانان روستايي داراي شغل کشاورزي و مادران          ۹۷پدر   ). ۳=انحراف معيار (



 ۶۵ جوانان روستايي شهرستان كرمانشاه و چالش انتخاب شغل كشاورزي

 
  ۸۱سوادي در ميان اين جوانان تنها کمتر از يک درصد بود؛   ميزان بي . ار بودند دآنها خانه 

درصد آنها ديپلم و زير ديپلم و بقيـة آنهـا يـا دانـشجو و يـا داراي مـدرک دانـشگاهي                       

کرمانـشاه يـا شـهرهاي    (متوسط ميـزان مـسافرت بـه شـهر         . ديپلم و ليسانس بودند    فوق

 .رد شد بار در ماه برآو۵) کوچک نزديک روستا

 براي تحليل نگرش جوانان روستايي نـسبت بـه شـغل کـشاورزي، از يـک مقيـاس                  

دهندة نگرش جوانـان روسـتايي       نشان ١جدول  .  ساخته استفاده شد   -اي محقق  گويه ٣٨

و در  ) ۵از عـدد    (هاست؛ در ستون اول، ميانگين نگـرش        نسبت به هر کدام از اين گويه      

هاي بعد نيز ميزان موافقت با هـر        ست؛ در ستون  ستون دوم، انحراف معيار مربوط آمده ا      

 هـا بـر اسـاس ميـانگين        گويـه . آورده شده اسـت   ) به درصد (هاي مختلف   کدام از گويه  

 .اندمرتب شده) از بيشترين به کمترين(

دهد و   ، در اين مورد که کشاورزي کشور را از وابستگي نجات مي           ۱بر اساس جدول  

سعة کشور داشت، جوانان روستايي بيـشترين اتفـاق         توان سهمي در تو     از اين طريق، مي   

مؤيـد همـين    ) ۸۴/۰(شده به ميزان کمتـر از يـک         نظر را دارند؛ و انحراف معيار محاسبه      

برنـد و معتقدنـد کـه       هاي کشاورزي بسيار لـذت مـي      آنها از انجام فعاليت   . مطلب است 

ـ   . ها بـراي توسـعة روسـتايي الزم اسـت         انجام اين فعاليت   ان روسـتايي   همچنـين، جوان

  .انـد ميزان زيـاد اظهـار کـرده      موافقت خود در مورد دقت در انجام امور کشاورزي را به          

دهـد کـه شـماري انـدک از         هـاي پايـاني جـدول نـشان مـي         با اين همـه، نتـايج گويـه       

داننـد  کنندکان در اين تحقي کشاورزي را شغلي مناسب براي کسب درآمـد مـي              شرکت

بخش دانستن انجام کارهاي کشاورزي، تمايل آنها به         لذت رغمو به ) ۵ از   ۶۴/۲ميانگين(

 همـان طـور     ).آخـرين رديـف جـدول     (شغل کـشاورزي در آينـده نـاچيز بـوده اسـت             

 کمـي بـاالتر     (٣هـا در حـد      دهد، ميـانگين اکثـر گويـه       نشان مي  ۱که ستون دوم جدول   

 )  اولبـه غيـر از مـورد   (شـده نيـز همگـي       و انحراف معيارهـاي محاسـبه     ) يا کمي کمتر  

 .بيش از يک است
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 هاي مختلف شغل کشاورز نگرش جوانان روستايي نسبت به جنبه-۱جدول 
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۱/۳۹۳/۴۹ ۱/۷ ۰/۳ ۳۲/۴۸۴/۰۵/۱ دهدکشاورزي کشور را از وابستگي نجات مي
۳/۱۸۷/۱۹۸/۳۸۰/۱۶ ۸۷/۳۱۶/۱۱/۷ برمهاي کشاورزي لذت مياز انجام فعاليت

۵/۱۴۹/۴۲۵/۲۹ ۰/۹ ۸۵/۳۰۶/۱۱/۴ هاي کشاورزي براي پيشرفت روستا الزم استفعاليت
۴/۱۶۶/۴۶۷/۲۵ ۰/۶ ۸۲/۳۰۴/۱۲/۵ دهمکارهاي کشاورزي را با دقت انجام مي

۵/۱۷۹/۱۴۹/۳۶۴/۲۵ ۶۰/۳۱۸/۱۲/۵ ت بيندازمحاضرم براي انجام کارهاي کشاورزي خودم را به زحم
۳/۱۲۰/۱۹۰/۴۷۱/۱۶ ۵۶/۳۰۷/۱۶/۵ شود مي درآمد خانواده  باعث افزايش  مشارکت من درکارهاي کشاورزي

۹/۱۷۰/۱۳۰/۴۱۰/۲۲ ۵۵/۳۱۸/۱۰/۶ توانند کشاورزي کنند جوانان روستايي مي
۷/۱۸۹/۱۱۰/۴۷۵/۱۷ ۵۴/۳۱۲/۱۹/۴ هاي کشاورزي دارممشارکت زيادي در فعاليت

۲/۱۷۲/۱۴۶/۴۶۴/۱۶ ۵۱/۳۱۲/۱۶/۵ دهدخانواده به مشارکت من در کارهاي کشاورزي اهميت مي
۳/۱۵۴/۱۳۰/۴۴۰/۱۹ ۵۱/۳۱۹/۱۲/۸ دهمکارهاي کشاورزي را با جديت انجام مي

۵/۱۷۶/۱۲۰/۵۳۹/۱۱ ۵۰/۳۰۶/۱۹/۴ براي انجام کارهاي کشاورزي، مهارت کافي دارم
۳/۱۲۹/۲۳۹/۴۵۷/۱۲ ۴۹/۳۰۳/۱۲/۵ شود ميکشاورزي باعث نشاط روحي من 

۳/۱۵۷/۲۱۶/۳۹۲/۱۷ ۴۶/۳۱۳/۱۳/۶ کشاورزي براي من بسيار با ارزش است
۲/۱۴۴/۱۹۷/۴۰۲/۱۷ ۴۴/۳۱۷/۱۶/۸ شود ميکشاورزي باعث سالمتي انسان 

۱/۲۰۵/۱۷۲/۳۹۰/۱۶ ۳۷/۳۱۷/۱۱/۷ دت دهمتوانم خود را به محيط کشاورزي عا مي
۹/۲۰۳/۱۵۸/۳۸۴/۱۶ ۳۴/۳۲۱/۱۶/۸ کنم توانايي خوبي براي انجام کار کشاورزي دارمفکر مي

۷/۱۸۱/۲۰۸/۴۱۶/۱۱ ۳۰/۳۱۳/۱۸/۷ در شغل کشاورزي تجاربي جديد و خوب براي من وجود دارد
۸/۱۹۴/۲۵۸/۳۲۴/۱۳ ۲۸/۳۱۶/۱۶/۸ هاي کشاورزي هستمفردي موفق در فعاليت

۸/۱۶۷/۲۵۲/۳۹۴/۱۰ ۲۷/۳۱۰/۱۸/۷ دهم، راضي هستماز کيفيت کارهاي کشاورزي که انجام مي
۵/۲۶۲/۱۴۵/۳۲۷/۱۸ ۲۷/۳۲۶/۱۲/۸ براي انجام کارهاي کشاورزي دلهره ندارم

۲۵/۳۳۲/۱۲/۱۱۵/۲۳۷/۱۵۴/۲۸۳/۲۱ کشاورزي شغلي سطح باالست
۲۲/۳۲۷/۱۴/۱۰۳/۲۴۶/۱۴۶/۳۳۲/۱۷ شومر انجام کارهاي کشاورزي عصباني نميبه خاط

۰/۲۵۸/۱۶۷/۳۴۶/۱۴ ۲۱/۳۲۲/۱۰/۹ دهمکارهاي کشاورزي را با رغبت انجام مي
۱۲/۳۲۴/۱۱/۱۰۲/۲۷۱/۱۷۰/۳۱۶/۱۴ افتماگر شغل کشاورزي را انتخاب کنم، از ديگران عقب نمي

۱۱/۳۱۷/۱۳/۱۲۱/۲۳۷/۲۲۲/۳۲۸/۱۰ اورزي عالقه داشتمهميشه به کارهاي کش
۰۴/۳۲۴/۱۳/۱۲۷/۲۵۵/۲۰۴/۲۸۱/۱۳ کنمدر انجام کارهاي کشاورزي احساس راحتي مي

 ۰۳/۳۲۰/۱۳/۱۲۰/۲۵۹/۱۷۶/۳۶۲/۸ کنم بيشتر انرژي خود را صرف کارهاي کشاورزي کنمسعي مي
۰۰/۳۲۲/۱۶/۱۱۷/۲۸۳/۱۸۲/۳۰۲/۱۱ دهم در آينده کشاورزي کنمترجيح مي

۹۱/۲۲۴/۱۹/۱۱۳/۳۴۳/۱۸۴/۲۲۱/۱۳ کننده نيستکشاورزي شغلي يکنواخت وخسته
 ادامه در صفحه بعد
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۸۸/۲۲۳/۱۲/۱۴۳/۳۱۵/۱۷۹/۲۶۱/۱۰ متر نيستدرآمد کشاورزان از ساير شاغالن ک
۸۴/۲۲۸/۱۳/۱۵۹/۳۳۹/۱۴۱/۲۳۷/۱۲ اي درخشان دارمدر شغل کشاورزي، آينده

 ۸۳/۲۱۹/۱۳/۱۲۸/۳۵۲/۱۷۱/۲۶۶/۸ کار کشاورزي بيش از توان جسماني من نيست
۷۸/۲۲۹/۱۰/۱۹۰/۳۱۴/۱۳۵/۲۶۱/۱۰ دهدجامعه به مشارکت ما در کشاورزي بها مي
 ۷۶/۲۱۹/۱۰/۱۶۷/۳۱۰/۱۹۹/۲۶۳/۶ مايلم کارهاي سخت و دشوار انجام دهم

 ۷۵/۲۱۸/۱۷/۱۲۱/۴۱۶/۱۱۰/۲۸۷/۶ شود مينيازهاي اقتصادي من با انتخاب شغل کشاورزي تأمين 
 ۷۲/۲۱۹/۱۴/۱۳۳/۴۰۷/۱۵۰/۲۲۶/۸ در انجام کارهاي کشاورزي، براي من محدوديتي وجود ندارد

 ۶۴/۲۲۶/۱۷/۱۸۵/۳۹۴/۱۰۰/۲۲۳/۹ بخش استدرآمد شغل کشاورزي رضايت
 ۵۰/۲۱۶/۱۶/۲۱۹/۳۳۴/۲۲۴/۱۶۶/۵ تر استاگر در آينده به شغل کشاورزي بپردازم، جالب

 کامًال موافق= ۵کامًال مخالف، تا = ۱: ٭ مقياس

سبت به شغل کشاورزي    ها دليلي بر پراکنش زياد نظرات جوانان روستايي ن        اين يافته 

دهـم در آينـده   تـرجيح مـي  «شده براي گويـه  براي نمونه، اگرچه ميانگين محاسبه    . است

را ) نظـري نـدارم    (٣ درصد عـدد     ٣/١٨ بوده است اما تنها      ٣دقيقّا معدل » کشاورزي کنم 

هاست؛ اند که دقيقّا نشانگر پراکندگي زياد در پاسخ به گويه         براي اين گويه انتخاب کرده    

شـده بـه هـر گويـه،        هـاي ارائـه   ه همين دليل، براي روشن شدن هر چه بيشتر پاسخ         و ب 

هاي اين جدول نـشان     به طور کلي، يافته   .  آمده است  ۱هاي سوم به بعد در جدول       ستون

داليلي از جملـه    هاي کشاورزي آگاهي دارند اما به       دهد که جوانان روستايي به ارزش     مي

ازهاي اقتصادي خود در اين شغل، بـه گـزينش آن در            پايين بودن درآمد و امکان رفع ني      

ميانگين کلي نوع نگرش جوانان روستايي به شغل کشاورزي برابر با        . آينده تمايل ندارند  

چندان نـامطلوب آنهـا     چندان مطلوب و نه   نشانة نگرش نه  ) ۴۲/۰با انحراف معيار   (٢١/٣

روستايي نسبت بـه    ، وضعيت کلي نگرش جوانان      ٢در جدول   . نسبت به اين شغل است    

 . شغل کشاورزي آمده است
 



 گيبي اميرحسين علي ۶۸

 
  وضعيت کلي نگرش جوانان روستايي نسبت به شغل کشاورزي-۲جدول 

 

  

 درصد از جوانـان روسـتايي از نگرشـي مطلـوب       ٤، تنها   شود  ميگونه که ديده    همان
توان اميدوار بود که در آينده، اين شـغل را            کشاورزي برخوردارند، و مي   نسبت به شغل    

 درصـد در    ۲۵نگرش  . با ميل و رغبت و نه از روي ناچاري پيشة اصلي خود قرار دهند             
هـا،  بـر اسـاس ايـن يافتـه       .  درصد نيز نگرش خاصـي ندارنـد       ٧١حد نامطلوب است و     

را متصور بود؛ و از آنجا کـه بيـشتر          اي روشن   توان براي کشاورزان آيندة کشور آتيه       نمي
برند، مشخص نيست که چـه کـساني جـاي    سر مي کشاورزان کنوني در سنين کهولت به     

 .هاي کشاورزي تداوم خواهند بخشيدآنها را خواهند گرفت و به گردش چرخ
دهندة نگرش جوانـان روسـتايي نـسبت بـه         به منظور کاهش شمار متغيرهاي تشکيل     

ند عامل زيربنايي و نيز شناسايي عوامل پنهان، از فـن تحليـل             شغل کشاورزي در حد چ    
ها بـراي   محاسبات آماري اوليه بيانگر مناسب بودن نسبي داده       . عاملي استفاده شده است   

دار بوده  و آزمون بارتلت نيز در سطح يک درصد معني       ) kmo=۶۹/۰(تحليل عاملي بوده    
بنـدي    تر از يک استخراج شد و دسـته       در اين مورد، شش عامل با مقادير ويژة باال        . است

متغيرهاي سنجش آنها بر اساس بار عاملي و پس از چـرخش عـاملي متعامـد بـه روش                   
 درصد از کـل واريـانس متغيرهـا را          ٧١گانه  اين عوامل شش  . واريماکس صورت گرفت  

دهندة هر عامل، عوامل زيربنايي     ها و متغيرهاي تشکيل   پس از بررسي گويه   . تبيين کردند 
: گـذاري شـدند     گونـه نـام   ترتيب اين ون سنجش نگرش نسبت به شغل کشاورزي به       آزم

برانگيزي شغل کشاورزي، احساس خودکارآمدي در زمينة ارزش شغل کشاورزي، تالش
مندي بـه شـغل کـشاورزي، و        کشاورزي، عدم احساس فشار از انجام کشاورزي، عالقه       

امل، که بـر اسـاس بـار عـاملي          هاي هر کدام از اين عو     گويه. سودمندي شغل کشاورزي  
 .  آمده است٣اند، در جدول مرتب شده

 درصد تجمعي درصد وضعيت نگرش

 ۴ ۴ مطلوب
 ۷۵ ۷۱ در حد وسط
 ۱۰۰ ۲۵ نامطلوب



 ۶۹ جوانان روستايي شهرستان كرمانشاه و چالش انتخاب شغل كشاورزي

 
 دهندة نگرش جوانان روستايي نسبت به شغل کشاورزي و عوامل تشکيل-۳جدول 

 ها بار عاملي گويه

 بار عاملي گويه/ عامل

 -  ارزش شغل کشاورزي-۱
 ۸۳/۰ دهدکشاورزي کشور را از وابستگي نجات مي

 ۸۱/۰  براي پيشرفت روستا الزم استهاي کشاورزيفعاليت
 ۸۱/۰ دهدخانواده به مشارکت من در کارهاي کشاورزي اهميت مي

 ۷۹/۰ شود ميکشاورزي باعث نشاط روحي من 
 ۷۸/۰ کشاورزي براي من بسيار با ارزش است

 ۷۸/۰ شود ميکشاورزي باعث سالمتي انسان 
 ۷۷/۰  دارددر شغل کشاورزي، براي من تجاربي جديد و خوب وجود

 ۶۸/۰ دهدجامعه به مشارکت ما در کشاورزي بها مي
 - برانگيزي شغل کشاورزي تالش-۲

 ۷۹/۰ حاضرم براي انجام کارهاي کشاورزي خودم را به زحمت بيندازم
 ۷۸/۰ هاي کشاورزي مشارکت زيادي دارمدر فعاليت

 ۷۵/۰ دهمکارهاي کشاورزي را با جديت انجام مي
 ۷۱/۰ يشتر انرژي خود را صرف کارهاي کشاورزي کنمکنم بسعي مي

 -  احساس خودکارآمدي در زمينة کشاورزي-۳
 ۷۷/۰ دهمکارهاي کشاورزي را با دقت انجام مي

 ۷۶/۰ توانند کشاورزي کنند جوانان روستايي مي
 ۷۵/۰ براي انجام کارهاي کشاورزي مهارت کافي دارم

 ۷۵/۰  توانايي خوبي دارمکنم براي انجام کار کشاورزيفکر مي
 ۷۳/۰ توانم خود را به محيط کشاورزي عادت دهم مي

 ۶۷/۰ هاي کشاورزي هستمفردي موفق در انجام فعاليت
 ۶۴/۰ دهم، راضي هستماز کيفيت کارهاي کشاورزي که انجام مي

 ۶۱/۰ افتماگر شغل کشاورزي را انتخاب کنم، از ديگران عقب نمي
 ۶۰/۰ نده کشاورزي کنمدهم در آيترجيح مي

 )ادامه در صفحه بعد(
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 ۳ادامه جدول 

 بار عاملي گويه/ عامل

 -  عدم احساس فشار ناشي از انجام کشاورزي-۴
 ۷۵/۰ براي انجام کارهاي کشاورزي دلهره ندارم

 ۷۴/۰ شومبه خاطر انجام کارهاي کشاورزي عصباني نمي
 ۷۱/۰ مکندر انجام کارهاي کشاورزي احساس راحتي مي
 ۶۴/۰ کار کشاورزي بيش از توان جسماني من نيست

 ۶۲/۰ در انجام کارهاي کشاورزي، براي من محدوديتي وجود ندارد
 - مندي به شغل کشاورزي عالقه-۵

 ۷۴/۰ کشاورزي شغلي سطح باالست
 ۷۱/۰ دهمکارهاي کشاورزي را با رغبت انجام مي

 ۶۹/۰ هميشه به کارهاي کشاورزي عالقه داشتم
 ۶۷/۰ کننده نيستکشاورزي شغلي يکنواخت وخسته

 ۶۵/۰ من مايلم کارهاي سخت و دشوار انجام دهم
 ۶۲/۰ تر استاگر در آينده به شغل کشاورزي بپردازم، جالب

 -  سودمندي شغل کشاورزي-۶
 ۷۵/۰ شود ميمشارکت من در کارهاي کشاورزي باعث افزايش درآمد خانواده 

 ۷۴/۰ از ساير شاغالن کمتر نيستدرآمد کشاورزان 
 ۷۲/۰ اي درخشان دارمدر شغل کشاورزي، آينده

 ۷۰/۰ شود مينيازهاي اقتصادي من با انتخاب شغل کشاورزي تأمين 
 ۶۸/۰ بخش استدرآمد شغل کشاورزي رضايت

 درصـد از واريـانس      ١٨، عامل اول يعني ارزش شغل کـشاورزي         ٣بر اساس جدول    
اين عامل مهم در برگيرندة هشت      . کند  ميل کشاورزي را تبيين     کل نگرش نسبت به شغ    

گوية نجات کشور از وابستگي از طريـق کـشاورزي، لـزوم کـشاورزي بـراي پيـشرفت                 
روستا، اهميت خانواده به مشارکت جوانان در کارهاي کشاورزي، ايجاد نشاط از طريق             

 از طريـق انجـام      انجام کارهاي کشاورزي، ارزشمندي کـار کـشاورزي، ايجـاد سـالمتي           
کارهاي کشاورزي، کسب تجربه از طريق کشاورزي، و بها دادن به مشارکت جوانان در              

 .انجام کارهاي کشاورزي است
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 درصـد از  ١٥برانگيزي شغل کشاورزي براي جوانان روستايي  عامل دوم يعني تالش   

، ١بـر اسـاس جـدول       . کنـد   مـي واريانس کل نگرش نسبت به شغل کشاورزي را تبيين          

به عبارتي،  . دهندة اين عامل اعدادي بيش از حد متوسط بود        هاي تشکيل وافقت با گويه  م

 .دانندبرانگيز  ميجوانان روستايي کشاورزي را در حدود متوسط تا زياد شغلي تالش

 درصد از تغييـرات  ۵/١٢عامل سوم يعني احساس خودکارآمدي در زمينة کشاورزي         

ايـن عامـل    . دهـد ي را به خود اختـصاص مـي       مربوط به نگرش نسبت به شغل کشاورز      

ميانگين موافقت با هر کدام از اين       . شود  مي مشاهده   ۳ متغير است که در جدول       ٩شامل  

بـه  .  يعني حد متوسط طيف و باالتر است       ٣ميزان   آمده، به  ۱که در جدول    متغيرها، جنان 

 پس کارهـاي     تا حدودي از   کنند  ميتوان گفت که جوانان روستايي احساس         عبارتي، مي 

اين احساس خودکارآمدي در حد متوسط از کمک آنها به والـدين            . آيندکشاورزي برمي 

 کـه معمـوُال در      شـود   مـي در انجام کارهاي مختلف کشاورزي از دوران کـودکي ناشـي            

 .مناطق روستايي رايج است

 متغيـر   ۵عامل چهارم عدم احساس فشار ناشي از انجام کارهاي کشاورزي است که             

 . کند مي  درصد از واريانس مورد نظر را تبيين ۵/١١گيرد و بر ميرا در 

 درصـد از تغييـرات      ٨مندي به شغل کشاورزي نيز بـا تبيـين          عامل پنجم يعني عالقه   

 متغير است که همگـي      ۶نگرش جوانان روستايي نسبت به شغل کشاورزي دربرگيرندة         

. کننـد   مـي شاورزي را ارزيـابي     نوعي ميزان عالقه و تمايل جوانان نسبت به کارهاي ک         به

بنـابرين،  .  محاسـبه شـده اسـت      ٩۶/٢، برابـر بـا      ۵ميانگين متغيرهاي اين عامل از عـدد        

مثابه يک پيشه براي    مندي جوانان روستايي به کشاورزي به     توان گفت که ميزان عالقه      مي

 .آينده کمتر از حد متوسط و در حد کم است

 درصـد از تغييـرات مربـوط بـه          ۵نهـا   عامل ششم يعني سودمندي شغل کشاورزي ت      

. رودشـمار مـي      و در نتيجه، آخرين عامل بـه       کند  مينگرش نسبت به کشاورزي را تبيين       

انـد   متغير اين عامل بيش از حد متوسط موافـق بـوده           ۵جوانان روستايي فقط با يکي از       

دي دهندة عامـل سـودمن  در کل، ميانگين متغيرهاي تشکيل    ). ١ مطابق جدول    ۵ از   ۵۶/۳(
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توان گفت که جوانان روستايي کشاورزي را         بنابر اين، مي  .  محاسبه شده است   ۵ از   ٢/۹۶

 .دانندشغلي سودمند براي آيندة کاري خود نمي

گانه در هيچ کدام از عوامل شش     » برمهاي کشاورزي لذت مي   از انجام فعاليت  «گوية  

 . استرو، در تحليل عاملي حذف شدهبار عاملي باال نداشته و از اين

به منظور بررسي ارتباط بين سن، سطح تحصيالت، سطح تحـصيالت پـدر و مـادر،                

ميزان سرماية مادي و تعداد مسافرت به شهر در ماه، و نيز ارزيابي نگرش کلـي جوانـان              

روستايي نسبت به شغل کشاورزي، از ضريب همبستگي اسپيرمن استفاده شده که نتايج             

 . آمده است۴آن در جدول 
  

  رابطة بين متغيرهاي منتخب فردي و خانوادگي جوانان روستايي-۴جدول 

 با نگرش آنها نسبت به شغل کشاورزي

 r sig متغير

 ٩٩/٠ ٠٠١/٠ سن

 ۶۴/۰ ٠٢٨/٠سطح تحصيالت                 

 ۶٧/٠ ۲۶۰/۰سطح تحصيالت پدر            

 ٣١/٠ ۰۶۲/۰سطح تحصيالت مادر           

 ٢١/٠ ٠ /٠٧٧تعداد مسافرت به شهر در ماه  

 ٠۵/٠ ٣٢/٠انواده     ميزان سرماية مادي خ

  
، سن، سطح تحصيالت جوانان روستايي، سطح تحصيالت پدر و          ۴بر اساس جدول    

، و ميزان مـسافرت آنهـا بـه    )هاستاي بيانگر سطح فرهنگ خانوادهگونهکه به(مادر آنها  

اي ين جوانـان نـسبت بـه شـغل کـشاورزي رابطـه            با نگرش ا  ) در ماه (شهرهاي نزديک   

هاي جوانان روستايي تنها متغيري اسـت       ميزان سرماية مادي خانواده   . انددار نداشته معني

. داشـته اسـت  )  درصد۵داريدر سطح معني  (دار  اي مثبت و معني   که با نگرش آنها رابطه    

ن و امکانات الزم بـراي  ها شامل زميتوان گفت هر چه سرماية مادي خانواده       بنابرين، مي 
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کشاورزي بيشتر باشد، نگرش جوانان روستايي هـم نـسبت بـه شـغل کـشاورزي بهتـر                  

توانند بـا     دانند در اين صورت، با استفاده از سرماية موجود، مي         خواهد بود؛ زيرا آنها مي    

. بخـش داشـته باشـند     انتخاب شغل کشاورزي در آينده درآمد مناسب و زندگي رضايت         

صـورت  تر نيز گفته شد، نگراني جوانان روستايي از گزينش کشاورزي بـه           که پيش چنان

 .گرددپيشة اصلي خود به درآمد و سودآوري پايين آن بازمي
 

 گيريبحث و نتيجه

 سـال و ميـانگين      ۲۸ تـا    ۱۵كننده در اين تحقيق در دامنة سـني         جوانان روستايي شركت  

گرش چهار درصد از اين افـراد نـسبت         ها، ن  سال قرار داشتند؛ و بر اساس يافته       ۲۱سني  

 درصد نامطلوب، و بقيه نيز نه مطلـوب و نـه نـامطلوب              ۲۵به شغل كشاورزي مطلوب،     

، (Cecchettini et al., 1992)اين يافته با نتايج مطالعة سـشتيني و همكـاران   . بوده است

هنـگ   درصد از جوانان به انتخاب شغل كـشاورزي در آينـده، هما            ۷مبني بر تمايل تنها     

مثابـه يـك شـغل مناسـب داراي         در مطالعة آنها، جوانان روستايي كشاورزي را به       . است

 (Mallory and Sommer, 1986)در مطالعة مـالوري و سـامر   . دانستندشرايط الزم  نمي

ولـي در   .  درصد از جوانان مدعي انتخاب شغل كـشاورزي در آينـده بودنـد             ۱۲نيز تنها   

دسـت  اي تقريبًا برعكس به، نتيجه(Osborne and Dyer, 2000)پژوهش آزبورن و داير 

هاي تحقيق حاضر، نگرش جوانان روستايي نسبت به كشاورزي به          آمد و برخالف يافته   

 .عنوان يك حرفه مثبت بود

، مبني بر نگـرش مثبـت جوانـان روسـتايي نـسبت بـه               ۱هاي جدول   بر اساس يافته  

بخـش بـودن انجـام    بـستگي، لـذت  صورت عاملي براي نجات کـشور از وا   کشاورزي به 

هـاي  هاي کشاورزي از نظر آنها، و نيز اعتفاد بيشتر آنها بـه لـزوم انجـام فعاليـت       فعاليت

مثابـه  کشاورزي براي توسعة روستايي و برعکس، باور اندکي از آنها بـه کـشاورزي بـه               

شغلي مناسب براي کسب درآمـد و در نتيجـه، تمايـل نـاچيز آنهـا بـراي پـرداختن بـه                      

گيري کرد که جوانان    گونه نتيجه توان اين   ، مي )آخرين رديف جدول  (ورزي در آينده    کشا
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منزلة يک شغل جنبي و فرعي و نـه         روستايي مورد نظر اين پژوهش تنها کشاورزي را به        

 . صورت مسير اصلي معاش براي تأمين زندگي آيندة خود دوست دارندبه

دهنـدة نگـرش جوانـان      ل تـشكيل  از نتايج قابل توجه اين تحقيـق، شناسـايي عوامـ          

هـايي مهـم در     بر اساس تحليل عـاملي، جنبـه      . روستايي نسبت به شغل كشاورزي است     

ارزش شـغل   : انـد از  سنجش نگرش جوانان روستايي نسبت به شغل كشاورزي عبـارت         

برانگيزي شغل كشاورزي، احساس خودكارآمدي در زمينة كـشاورزي،  كشاورزي، تالش 

منـدي بـه شـغل      هـاي كـشاورزي، عالقـه     از انجـام فعاليـت    عدم احساس فـشار ناشـي       

 .كشاورزي، و سودمندي آن

ها نشان داد كه در مورد جوانان روستايي، سن و سطح تحصيالت، سطح سـواد               يافته

اي والدين، و تعداد مسافرت به شهر با نگرش آنهـا نـسبت بـه شـغل كـشاورزي رابطـه        

دار داشت، ميـزان سـرماية      ي مثبت و معني   اتنها متغيري كه با نگرش رابطه     . وجود ندارد 

هاي جوانان روستايي شامل زمين كشاورزي آبـي و ديـم، بـاغ، ابزارهـا و                مادي خانواده 

توان گفت که هر چه كشاورزان از سرماية مـادي    بنابراين، مي . هاي كشاورزي بود  ماشين

تـر  ببيشتري برخوردار باشند، جوانان آنها نسبت بـه شـغل كـشاورزي نگرشـي مطلـو               

 . خواهند داشت

هاي تحقيق حاضر اين است که جوانان روستايي مـورد مطالعـه   اي مهم در يافته نکته

دانند؛ کشاورزي را شغلي با درآمد کافي براي رفع نيازهاي ضروري زندگي امروزي نمي            

بخشي درآمد کشاورزي را در حدي کم دانسته و اذعان          ، رضايت ۱زيرا بر اساس جدول     

 تـوان    دانند کشاورزي شـغلي بـاارزش اسـت و از ايـن راه، مـي              هر چند، مي  اند که   کرده

به جامعه خدمت کرد، اما نيازهاي اقتـصادي آنهـا بـا انتخـاب شـغل کـشاورزي کمتـر                    

هـا از جملـه     هاي ديگر پژوهش  اين نتيجه با يافته   ). ۵ از   ۷۵/۲ميانگين   (شود  ميبرآورده  

  و سـشتيني و همکـاران   (Mallory and Sommer, 1986)مطالعات مـالوري و سـامر   

(Cecchettini et al., 1992)با اين همه، ميزان نامطلوبي نگرش جوانان . خواني دارد هم

بـه بيـان    . روستايي مورد نظر در تحقيق حاضر بيش از مخاطبان تحقيقات يادشده است           
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ا توجـه  تر، جوانان روستايي امروز کمتر به کشاورزان آينده تبديل خواهند شد و ب  روشن

 به کهولت سن کـشاورزان امـروز و کـاهش نـرخ رشـد اشـتغال در بخـش کـشاورزي                     

، معلوم نيست که در آيندة نزديک، چرخ بخش کشاورزي بـه دسـت            )۱۳۷۹اف،  رسول(

چه کساني خواهد چرخيد؛ و البته اگر هم اين جوانان شغل کـشاورزي را برگزيننـد، از                 

د بود و بـه احتمـال زيـاد، رضـايت شـغلي             روي ميل، رغبت و عالقة واقعي آنها نخواه       

رو، بر  از اين . گير اين بخش خواهد شد    نخواهند داشت، و پيامدهاي منفي آن نيز گريبان       

ويژه ترويج است تا براي تغيير نگرش جوانـان روسـتايي          مسئوالن بخش کشاورزي و به    

نان که به   بديهي است تغيير نگرش اين جوا     . ريزي کنند   نسبت به شغل کشاورزي، برنامه    

 نگرشي برخاسـته از تجـارب،   (Fishbein and Ajzen, 1975)نقل از فيش باين و آيزن 

بايـد جوانـان    . هاي آنهاست، پيچيـده و دشـوار خواهـد بـود            مشاهدات، دانش و ارزش   

تواننـد درآمـدي مناسـب        روستايي بدين باور برسند که با انتخاب شغل کشاورزي، مـي          

ته باشند و از اين رهگذر، جايگاه اجتمـاعي مناسـب           بخش داش همراه با زندگي رضايت   

در اين صورت است که کشور ما در آينده، کشاورزاني خواهـد داشـت              . خواهند داشت 

تنها از زمينة الزم براي کار در مزرعه برخوردارند بلکه شغل کشاورزي را با شـور                که نه 

 .اندو اشتياق انتخاب کرده
  

 هايادداشت
1. validity 
2. reliability 
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