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  چکيده

 کشاورزي اشتغال در بخش به نسبت آنها نگرش هاي مؤثر برپژوهش حاضر به بررسي ويژگي

سال ساکن مناطق  ۲۴تا  ۱۸بين  يشامل جوانان روستايتحقيق  يجامعه آمار. است پرداخته
و  يحجم نمونه بر اساس جدول کرجس. دبو نفر ۱۰۲۰۸۹استان سمنان به تعداد  يروستاي
ق از آزمونهای به منظور دسترسی به اهداف تحقي. دشنفر تعيين  ۳۸۴به تعداد  مورگان

که  از آن بود ينتايج رگرسيون چندگانه حاک. استفاده شد انهرگرسيون چندگ همبستگی و
با مراکز خدمات  ي، همکاري، سطح زمين زراعيکشاورز يهابه انجام فعاليت يمندعالقه
با  يهمکارو روستا،  ياسالم يبا شورا ي، همکاري، تمايل به انجام کار گروهيکشاورز

از  يتوليد و ميزان برخوردار يعاونبا ت يطور مثبت و همکاربه يمديريت جهاد کشاورز
توسعه مراکز  .دارند تأثير ينگرش جوانان روستايبر  يطور منفبه ياطالعات و دانش فن

ی های آموزشق روستايی، طراحی و اجرای برنامهآموزش کشاورزی در سطوح متوسطه در مناط
های مشارکتی، ی برنامهرآفرينان، طراحی و اجراهای موفق و کامناسب از قبيل بازديد از پروژه

                                                 
∗

، مين هزينه توسط دانشگاه آزاد اسالمي واحد گرمسار انجام گرفته استأاز طريق تصويب و تحاضر پژوهش   
  .دشوگويان عزيز سپاسگزاري مياندرکاران و پاسخستاز اين واحد دانشگاهي، کليه د بدينوسيله که

  ).mehrdad.niknami@gmail.com(استاديار گروه ترويج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار  ∗∗
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ة مطالع هایهای الزم از جوانان روستايی از جمله پيشنهادو حمايت مناسب  گذاریسياست
  .ندحاضر بود

  ).استان( ، سمنانيکشاورز يها، فعاليت، اشتغاليجوانان روستاي :هاهواژکليد
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗  

  مقدمه

در حال توسـعه   يکشورها يو کشاورز ييمهم در اقتصاد روستا ینقش ييجوانان روستا
توسـعه   يهاطرح ،لين دليبه هم. رنديگيمورد توجه قرار نم ستهيشا ایگونهبهاما  دارند؛
در . دنـ کت کسب يبه حد الزم موفق است در اکثر مناطق نتوانسته يو کشاورز ييروستا
 حالـت  بـه  يتحول از حالت سـنت  ةبالقو يهاهيبه عنوان سرما ييجوانان روستا ،قتيحق

  ). ١٣٨٤، يعمان( شونديمحسوب م روستا ياقتصاد بخش فعال و
و  ييجوانـان در منـاطق روسـتا    اشتغالبه عوامل مؤثر بر  يتوجهيو ب ييعدم شناسا

 و يفنـ  يهـا نبـود سـازمان  و ، يان بودن سطح دانش حرفـه يي، پايکشاورز يهافعاليت
توسـعه   در ييسبب شده تا کمتر بـه نقـش جوانـان روسـتا     ييدر مناطق روستا ياحرفه
 بـه  کشـاورزي  بخـش  در اشتغال نرخ ،سخن ديگر به. دشوتوجه  يو کشاورز ييروستا

 ويـژه بـه  و روستاييان نگرش نوع ظاهراً که نرفته اشتغال پيش کلي رشد همپاي وجه هيچ

 آنها تمايل عدم به و بوده آن داليل ترينمهم از کشاورزي به شغل نسبت روستايي جوانان

  . است منجر شدهکشاورزي  انتخاب براي
 درخـور  منبعي کشاورزي همچنان ،ر و نيز در سطح استان سمناندر سطح کشو هرچند،

 پژوهش در نظر مورد در منطقة ،اخير سال چند در اما، آيدشمار ميبه اشتغال زمينة در تاهمي

ايـن احتمـال    و اسـت  داده رخ مختلـف  هايزمينه  در تحوالتي نيز استان سمنان ييعن حاضر
 برخوردار كشاورزي حرفة به پرداختن براي نگرش الزم از روستايي استان جوانان كه ودريم

 نـوع  در نگـرش  ،)Osborne and Dyer, 2000( ايـر دن و زبورطبق نظر آچرا که  ،نباشند

 هـر  انجـام  عـدم  يا انجام در انسان تصميم و تمايل و دارد، کنندهتعيين نقشي انسان رفتار

 .است وابسته بدان کاري
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 ،يجوانـان روسـتاي   ييآعملکرد و کـار  رویم يمستق گذاریتأثيربر  ، افزونن نگرشيا
ـ بـر تول  يگذارتأثير يتا حدود ،نيت آنها و همچنيتواند موفقيم ـ ي کـرده و   ينـ يبشيد را پ
  ).۱۳۸۸، يزند يديو شه يبخش( باشد يدر بخش کشاورز يگذاراستيس يبرا ياريمع

 يدر زمينـه نگـرش جوانـان روسـتاي     ياان مطالعـه از آنجا که در سطح استرو، اين از
 اشتغال موضوع اهميت به توجه با ،نگرفتهصورت  يکشاورز يهانسبت به انجام فعاليت

 يبـه بررسـ   پـژوهش حاضـر   ،جوانـان روسـتايي   معضل بيکـاري  و کشاورزي بخش در
بـا   تـا  است پرداخته کشاورزي اشتغال در بخش به نسبت آنها نگرش بر مؤثر يهايويژگ
، خـود  اصـلي  حرفة عنوان به شغل اين گزينش عدم يا گزينش در آنها رفتار نوع بينيپيش
 هـاي ريـزي بـه برنامـه   روستايي جوانان اشتغال مسئلة و کشاورزي توسعة مورد در بتوان

توان بـه عوامـل تقويـت    يم ،در پرتو نتايج تحقيق حاضر ،همچنين. پرداخت گرايانهواقع
اشـتغال در بخـش    نسـبت بـه  انـان روسـتايي اسـتان سـمنان     بـين جو  نگرش مثبت در 

مطالعـات متعـدد در داخـل و خـارج از      ، بايد گفت کـه در اين زمينه. برد يپ يکشاورز
نسبت به اشـتغال در بخـش    يبر نگرش جوانان روستاي مؤثرکشور در خصوص عوامل 

بـه   نيـز  وخـاص   ياجنبـه صورت گرفته که البته هر کدام از اين مطالعات به  يکشاورز
و چارچوب  يمنظور تدوين مبانبه تحقيق حاضر رو،اند؛ از ايندست يافته نتايج مختلف

 .آنها پرداخته است يمستحکم به بررس ينظر
ر اری از پژوهشـگران قـرا  تحقيق حاضر باعث شده که مورد توجه بسي زمينهت هميا

  .گيرد که در پی برخی از اين تحقيقات بررسی شده است
ـ از د يکشـاورز  ياهرشته يريپذاشتغال يبررس به) ۱۳۸۹( يباران و يگيبيعل دگاه ي
 يهاشيان گرايدانشجو يريپذزان اشتغالين ميبکه  ج نشان دادينتا. ان پرداختنديدانشجو

، بـه  يشـغل  يآمـادگ  يهازان وجود مهارتيان و ميدگاه دانشجوياز د يمختلف کشاورز
  .وجود دارددار يت و محل تولد تفاوت معنيک جنسيتفک

 ييزه جوانان روستايزان انگيمطالعه عوامل مؤثر بر م، در )۱۳۸۹(پورسينا و همکاران 
کـه   نـد نشـان داد  ،شهرسـتان کالردشـت   يروستاها در يکشاورز ةاشتغال به حرف يبرا

الت، نگـرش و سـن   ي، سطح تحصـ يبا مراکز و مؤسسات کشاورز يي، آشنايخودپندار
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د دانشان  نيز ون چندگانهيل رگرسيتحل و دندار داريطه معنراب ييجوانان روستا ةزيبا انگ
، نگـرش  يدر روسـتا، خودپنـدار   يشـغل  يهـا ا بـودن فرصـت  يزان مهير ميکه چهار متغ

 ةزيـ رات در انگييـ درصـد از تغ  ۵/۲۱ ةکننـد نييو سن تب يکشاورزان به مشاغل کشاورز
  .است ينسبت به مشاغل کشاورز ييجوانان روستا
نسبت به اشـتغال   يان کشاورزينگرش دانشجو يبررسبه ) ۱۳۸۸( و همکاران ياکبر

نتايج بيانگر  پرداختند و )نا همدانيسيدانشگاه بوعل يموردمطالعه ( يدر بخش کشاورز
 يهـا بـه مشـاغل مـرتبط بـا رشـته      يمنـد موجـود، عالقـه   يشغل يهاکه فرصت آن بود
نـه  يدولـت در زم  يهـا استيل، سياز سطح دانش دوران تحص يمندتي، رضايکشاورز

 و دانشـجو،  يتخصص يهايموجود، توانمند يو ادار يالت و امکانات مالياشتغال، تسه
نسـبت بـه اشـتغال در     يان کشـاورز يبا نگـرش دانشـجو   يارتباط دانشگاه با مراکز کار

  . دندار داريرابطه مثبت و معن يبخش کشاورز
عوامـل مـؤثر بـر نگـرش      ةدر زمين )۱۳۸۹(موسايي و عماني  نتايج مطالعةبر اساس 
 ،يخـش کشـاورز  احمد نسبت بـه اشـتغال در ب  ريه و بويلوياستان کهگ ييجوانان روستا
ـ متغ بـا  ي، درآمد کشاورزيکشت، مشارکت اجتماع ريز ين زراعيزان زميم متغيرهای ر ي

ج يد و نتـا ندار داريمثبت و معن ةرابط يکشاورز يهاتيدر فعال يينگرش جوانان روستا
، يبـردار مستقل نوع نظـام بهـره   يرهاينشان داد که متغ نيز ون چندگانهيسحاصل از رگر

در  ،ييزان درآمـد جوانـان روسـتا   يو م يمرتبط، مشارکت اجتماع يهابا سازمان ييآشنا
  . ندکنين ميير وابسته را تبيرات متغييدرصد تغ ۴۹ ،مجموع
 بـه  نسـبت  اهکرمانشـ  شهرسـتان  روسـتايي  جوانان نگرش بررسي به) ١٣٨٧( يبيگيعل

 جوانـان  نگرش ،ی اين مطالعههايافته اساس بر. پرداخت آينده در کشاورزي شغل انتخاب

 تحليـل  اسـاس  بـر  ت؛ همچنـين، نيسـ  مطلـوب  چندان کشاورزي شغل به نسبت روستايي

 در خودکارآمدي احساس کشاورزي، شغل برانگيزيتالش کشاورزي، شغل ارزش عاملي،

 سـودمندي  و منـدي عالقـه  و کشـاورزي،  کار انجام از ارفش احساس عدم کشاورزي، زمينة

 عنـوان  بـه  کشـاورزي  به نسبت جوانان نگرش دهندةتشکيل مختلف ابعاد کشاورزي شغل

 مثبـت  ةرابط کشاورزي شغل به نسبت نگرش با که متغيري تنها .روندمي شماربه شغل يک
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 و دام کشـاورزي،  زمـين  ملشا روستايي هايخانواده مادي سرماية ميزان داشت، دارمعني و
 در بيشـتر  مـادي  سـرماية  داراي هايخانوادهجوانان در  بنابراين، .بود کشاورزي هايماشين

   .برخوردارند کشاورزي شغل به نسبت مثبت نگرشاز  روستا
 يکشـاورز  يهـا ورود به رشته ش داوطلبانيگرا يدر بررس ،)Cannon, 2005(کانن 
نسـبت بـه    يد که کاهش نقش بخش کشـاورز يجه رسيتن ني، بدکايآمر يهادر دانشگاه

هـا،  مـت يد قيش شـد ي، افزاهفتاد و هشتاد ميالدی يهادر دهه يصنعت در رشد اقتصاد
 يمشـکالت زنـدگ   يينمـا و بـزرگ  يکشـاورز  ةدربـار  يخبـر  يهاغات سوء رسانهيتبل

از  يآموختگان کشاورزدانش ياحرفه يها، و فقدان دانش و مهارتيو کشاورز ييروستا
  .شوديم يکشاورز يهاورود به رشته يش براياست که باعث عدم گرا يجمله موارد
احراز مشـاغل مختلـف    يدر بررس ،)Robinson et al., 2007(نسون و همکاران يراب
جه گرفتند کـه داشـتن   ينت ،يکشاورز يهاآموختگان رشتهنده توسط دانشيدر آ يکشاورز
 نيتـر طور مستقل مهـم کار به ييگران و توانايکردن با دکار  ييزه و نگرش مثبت، توانايانگ

  .  ندرويمشمار بهنده يعوامل مؤثر در کسب شغل در آ
مناسـب،   يط آموزشـ يوجود شرا ،)Bajema et al., 2002(باجما و همکاران به باور 

زه جوانـان  يش انگيرا در افزا ياجتماع يهاتيمطلوب و گسترش فعال يت اقتصاديموقع
  . است يضرور يو اشتغال در بخش کشاورز ييماندن در مناطق روستا برای ييروستا

ـ  ،کانادا يينه مهاجرت جوانان روستايزم يدر بررس ،)Malatest, 2002(ماالتست  ن يدب
عامل  نيتربه عنوان مهم ييجوانان روستا ياشتغال برا يهاش فرصتيد که افزايجه رسينت
در روسـتا را   يعوامل بهبود زنـدگ  يو. تاستجوانان در روس يبهبود زندگ يبرا يديکل
اشـتغال،   يهـا بهبود فرصت: کرد يبندتيصورت اولوبدين  ييدگاه جوانان روستاياز د

و رسـتان،  يپـس از دب  يآموزشـ  يها، بهبود فرصتيتجربه کار يهافراهم کردن فرصت
  .ياجتماع يهاتيفعال يبرا ييهافرصت بهبود

اجتماع، خـانواده و   هاینظام، نقش مناطق روستايي در ،)Ferry, 2006( يفربه باور 
ط يشـرا  نيـز زه و يـ جاد انگيبا ا هانظاماين . هميت داردمدرسه در انتخاب شغل جوانان ا
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 ييسازنده در جذب جوانـان روسـتا   یند نقشنتوايم ييمناسب در جوانان روستا يفکر
  . دنداشته باش يکشاورز يهاتيبه فعال
نـه  يدر زم ييدر مورد نگرش جوانان روستا يا، در مطالعه)Olujide, 2008(د يآلوجا
ن يـ ج اياساس نتا بر. کرد يابيار مهم ارزيرا بس ييتوسعه، نقش جوانان روستا يهاپروژه
توسـعه   يهـا نـه پـروژه  يدر زم ييزان مشارکت جوانـان روسـتا  ين نگرش و ميب ،قيتحق
  .دار وجود دارديمعن ةرابط ييروستا
 روسـتايي  جوانـان  ،مجمـوع  در کـه  گرفت نتيجه توانمي گفته،پيش مطالب اساس بر

. متفـاوت دارنـد   ييهـا نگـرش  کشاورزي شغل مورد در ديگر کشورهاي در مورد مطالعه
طـور اخـص در اسـتان    و بـه  در کـل  در کشـورمان  آيا« ال مطرح است کهؤاکنون اين س
 نگـرش جوانـان   ردمـو  در مطالعه با حاضر، تحقيق .»است؟ گونهاينوضعيت  سمنان نيز

 بـدين  کوشـد مـي  ،يکشـاورز  يهـا روستايي استان سمنان نسبت به اشتغال در فعاليت

  :دکنهاي زير را دنبال ميهدفوهش اين پژ، در اين راستا .دهد پاسخ پرسش
هـاي  اشتغال در فعاليت بر جوانان روستايي استان سمنان فرديهاي  ويژگي تأثير تعيين - 

  کشاورزي؛
هـاي  جوانان روستايي استان سمنان نسبت به اشتغال در فعاليـت سطح نگرش تعيين  -

 ؛کشاورزي
 نسـبت بـه   نگرش جوانان روستايي استان سمنانمؤثر بر  هاي اقتصادي تعيين ويژگي -

 ؛ وهاي كشاورزي اشتغال در فعاليت

 سبت بـه ن نگرش جوانان روستايي استان سمنان بر هاي اجتماعي مؤثر تعيين ويژگي -
 .كشاورزيهای تفعالياشتغال در 

  نظري چارچوب

 ايـن  اسـاس  بـر  .اسـت  مبتني )۱(آيزن و فيشباين نظرية بر حاضر تحقيق نظري چارچوب

 مـورد  در روسـتايي  هـاي جوانـان  ارزش و دانـش  مشـاهدات،  شخصـي،  تجارب نظريه،

 و گـذارد، مـي  تأثير شغل کشاورزي به نسبت افراد اين نگرش بر آنها ماهيت و کشاورزي
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 احراز عدم يا احراز مورد در تصميم آنها و تمايالت عقايد، گيريشکل به خود نگرش اين

 ،سـخن  ديگر به انجاميد؛ خواهد امور کشاورزي در مشارکت يا آينده در کشاورزي شغل
 بـه  آنهـا  عالقـة  نـوع  و ميـزان  بيـانگر  صـورت نظـري  به کشاورزي به نسبت آنها نگرش

 .ين مقوله مهم بپردازدبر آن است که بدضر تحقيق حا .است حرفه يک مثابهبه کشاورزي

  قيروش تحق

 - يرهـا از نـوع علـ   ي، از نظـر امکـان کنتـرل متغ   ياز لحـاظ هـدف، کـاربرد    حاضر قيتحق
هـا از نـوع   داده يو از لحاظ گـردآور  يتوصيفق از نوع يتحق يشناس، از نظر روشيارتباط
 مؤثر ياقتصاد و ياجتماع يهايويژگ يبررس ،قيتحق يهدف اصل. است يدانيقات ميتحق

 اسـتان  در سـطح  يکشـاورز  يهـا اشتغال در فعاليت نسبت به يبر نگرش جوانان روستاي
  .تشده اس يبررس گونه دخالت و کنترلررها بدون هين متغيو روابط ب بوده سمنان
اشـتغال در   نسـبت بـه  اسـتان سـمنان    يينگرش جوانان روستا«ر وابسته تحقيق يمتغ
. دشـ گيـری  اندازهکرت يف ليط طبقه يگو يازدهطريق  ازکه بود  »يکشاورز يهاتيفعال
سـطح   سـن، جـنس،  ( يفرد يهايژگيو: مستقل پژوهش نيز عبارت بودند از يرهايمتغ
زان يـ مخـانوار،   يهل، محل سکونت و محل تولد، تعـداد اعضـا  أوضعيت تالت، يتحص

 ،ياصـل  بـه عنـوان شـغل    ي، شغل پدر، انتخاب کشاورزيکشاورز يهاتيعالقه به فعال
مـورد نيـاز،    ياز مهارت فن يمورد نياز، برخوردار ياز اطالعات و دانش فن يبرخوردار
ـ  يو آمـادگ  ياز توانـاي  يبرخـوردار  و مورد نياز، يجسمان ياز تواناي يبرخوردار  يروان
و  يروســتاي يهــا و نهادهــازان ارتبــاط بــا ســازمانيــم( ياجتمــاع يهــايژگــيو؛ )الزم

 يهـا يژگـ يو ؛ و)يو اقـدامات گروهـ   يگروهـ  يام کارهـا تمايل بـه انجـ  و ، يکشاورز
، تعـداد گوسـفند و گـاو،    يو بـاغ  يزراعـ  ينه، سطح اراضـ زان درآمد سااليم( ياقتصاد

 و مورد نيـاز،  ياز منابع مال ي، ميزان برخورداريکشاورز يبندهالهمالکيت تراکتور و دنبا
   .)يازمورد ن يو امکان دريافت وام و منابع اعتبار يميزان دسترس

نسبت بـه اشـتغال در    منظور بررسي نگرش جوانان روستاييبهالزم به ذکر است که 
 مطـرح و بـرای  قسـمتي  جال بسته با طيـف ليکـرت پـن   ؤس يازدههاي کشاورزي، فعاليت
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. اسـتفاده شـد   )ISDM(توصيف کيفي متغير نگرش، از روش انحراف معيار از ميـانگين  
 رود وشـمار مـي  بـه  توصيف کيفي نگرش مينةدر زهاي مطرح اين روش از جمله روش

. دست آمده از ميزان نگرش افراد به چهار سطح قابـل تقسـيم اسـت   هامتيازهاي ب ،در آن
صديقی (دست آمده است هزير ب رابطةامتيازها به چهار سطح بر اساس اين روش تبديل 
  :)۱۳۸۴خاک،  پورو احمد صديقي ؛۱۳۸۱ ،نياو درويش

A= ضعيف : Min ≤ A < Mean-SD 

B= متوسط : Mean-SD ≤ B < Mean 

C= خوب : Mean ≤ C < MEAN+ SD 

D= عالي : Mean + SD ≤ D < Max 

 يسال ساکن در منـاطق روسـتاي   ۲۴تا  ۱۸بين  يشامل جوانان روستاي قيتحق يجامعه آمار
اس حجـم نمونـه بـر اسـ    . بـود  ) ۱۳۸۵ايران،  مرکز آمار (  نفر ۱۰۲۰۸۹ استان سمنان به تعداد 

، مـورد نظـر   يهـا به نمونه يدسترسبرای  وتعيين نفر   ٣٨٤و مورگان به تعداد  يجدول کرجس
  .شد يگيربهره ياطبقه يتصادف يگيراز روش نمونه

ج و آمـوزش  يتـرو  يت علمـ هيئـ  ياز نظرات اعضـا  ،پرسشنامه ييسنجش روا يبرا
 ييايـ سنجش پا يبرا .استان استفاده شد ين جهاد کشاورزمسئوال ،نيو همچن يکشاورز
ن يبـد  استفاده شـد،  يپس از انجام آزمون مقدمات کرونباخ آلفای بياز ضر نيز پرسشنامه
کرونبـاخ   يب آلفـا يو مقدار ضـر  ليآزمون تکمشيمنظور پسی پرسشنامه بهصورت که 

از  ،هـا رای تجزيه و تحليل دادهب همچنين، .محاسبه شد ۸۶/۰ متغير وابسته به ميزان يبرا
و پراکندگی و در آمار  های مرکزیکنندهی شامل فراوانی و برخی از مشخصفآمار توصي
همچنـين  ويتنی و کروسکال واليس، من ،همبستگی اسپيرمن هایآزموناطی نيز از اسنتنب
  .دشگيری رگرسيون چندگانه بهرهبرآورد 

  نتايج و بحث

درصـد زن   ۱۶د و درصـد مـر   ۸۴ ،ها بيانگر آن است که از ميان افراد مورد مطالعـه افتهي
متعلق به  يسال و بيشترين فراوان بيستميانگين سن افراد مورد مطالعه در حدود  بودند؛
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از افـراد مـورد    درصـد  ۷/۹۸؛ همچنين، محـل تولـد   بود درصد ۹/۱۴سال با  هجدهسن 
بيشـترين سـطح    بـوده اسـت؛  روسـتا   درصـد نيـز   ۱/۸۱و محل سکونت مطالعه روستا 
  . دبو درصد ۶/۲۷ه ديپلم با هم مربوط به گروتحصيالت 
کشـاورز   درصد ۲/۳۴ ،از ميان افراد مورد مطالعههاي تحقيق بيانگر آن است که يافته
 گويـان از پاسخ درصد ۲/۵۴ شغل پدر ها،بر اساس يافته. نيز بيکار بودند درصد ۴/۲۷و 

 .اسـت تومـان   پـنج ميليـون  نه خـانوار در حـدود   بوده و ميـانگين درآمـد سـاال   کشاورز 
 يانـداز برای راهالزم  يکم از منابع مال ياز افراد مورد مطالعه خيل درصد ۷/۵۲مچنين، ه

از افراد مورد مطالعه  درصد ۳/۷۳؛ و برخوردارند يو استمرار فعاليت در بخش کشاورز
 يمورد نيـاز از شـبکه بـانک    يو امکان دريافت وام و منابع اعتبار يکم دسترس يخيلهم 
   .اندرا داشتهکشور 
 کنيـد يانتخاب مـ  يرا به عنوان شغل اصل يآيا فعاليت کشاورز«ال که ؤين سدر پاسخ بد
 يتحقيق گويـا  يهايافته. نداداده يمنفپاسخ  افراد مورد مطالعه درصد از ۳/۶۹ ،»؟يا خير

 يکشـاورز  يهـا انجام فعاليتگويان در حد متوسط به از پاسخ درصد ۳/۳۳آن است که 
   .نددارعالقه 

از پاسخگويان در حد کم از اطالعات و دانش %  ۳/۳۷که  هش نشان دادنتايج پژو
آن  بيـانگر يافتـه  . برخوردار بودند يبخش کشاورز مورد نياز به منظور اشتغال در يفن
مورد نيـاز بـه منظـور انجـام      ياز پاسخگويان در حد کم از مهارت فن%  ۳/۴۱که  بود

حاصـله   يبـر اسـاس يافتـه هـا     .بودندبرخوردار  ير بخش کشاورزد يصحيح فعاليت
 يالزم جهـت فعاليـت در بخـش کشـاورز     يجسمان ياز پاسخگويان از تواناي%  ۳/۳۷

 ياز پاسخگويان از آمـادگ %  ۷/۳۴ ،بر اساس نتايج حاصله همچنين .هستندبرخوردار 
بـر اسـاس يافتـه     .باشند يم برخوردار يالزم جهت فعاليت در بخش کشاورزر يروان
کانـات مـورد نيـاز    از ام يبا توجه به ميـزان برخـوردار   يروستاي جوانان ،تحقيق يها

، يکـار  يو صـيف  ي، زراعـت، پـرورش گوسـفند، سـبز    يباغدار يهابيشتر به فعاليت
، ي، پرورش مرغ گوشـت ي، پرورش گاو شيريپرورش زنبور عسل، پرورش گاو گوشت

   ).۱جدول (پردازند  يم يشت گلخانه اپرورش مرغ تخمگذار و ک
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  فعاليت مورد نظر ياز امکانات مورد نياز برا يبرخوردار ميزان - ۱جدول 

  اولويت  انحراف معيار  ميانگين  فعاليت

  ۱  ۰۵/۱  ۲۸/۲  يباغدار

  ۲  ۹۲/۰  ۲۲/۲  زراعت

  ۳  ۰۸/۱  ۱۰/۲  پرورش گوسفند

  ۴  ۱  ۹۴/۱  يکاريو صيف يسبز

  ۵  ۴۵/۲  ۹۴/۱  پرورش زنبور عسل

  ۶  ۹۱/۰  ۸۹/۱  يپرورش گاو گوشت

  ۷  ۹۷/۰  ۸۵/۱  ييرپرورش گاو ش

  ۸  ۹۸/۰  ۷۵/۱  يپرورش مرغ گوشت

  ۹  ۹۲/۰  ۷۳/۱  پرورش مرغ تخمگذار

  ۱۰  ۸۰/۰  ۶۸/۱  ياکشت گلخانه

  ۱۱  ۹۱/۰  ۶۷/۱  يمحصوالت کشاورز يبازارياب

  ۱۲  ۸۹/۰  ۵۹/۱  پرورش بلدرچين

  ۱۳  ۸۲/۰  ۵۷/۱  ييپرورش گياهان دارو

  ۱۴  ۸۴/۰  ۵۷/۱  يپرورش قارچ خوراک

  ۱۵  ۷۱۸/۰  ۵۱۴/۱  يشاورزمحصوالت ک  يورآفر

  ۱۶  ۸۱/۰  ۵۰/۱  پرورش شتر

  ۱۷  ۷۵/۰  ۵۰/۱  مرغپرورش شتر

  ۱۸  ۷۵/۰  ۴۷/۱  يخوراک يپرورش ماه

  ۱۹  ۷۳/۰  ۴۷/۱  يسردخانه و انباردار

  ۲۰  ۷۱/۰  ۴۶/۱  يپرورش گل و گياهان زينت

  ۲۱  ۶۵/۰  ۴۵/۱  يو زيست يآل يتوليد کودها

  ۲۲  ۸۱/۰  ۴۲/۱  يمحصوالت کشاورز يبندبسته

  ۲۳  ۶۴/۰  ۴۲/۱  يزينت يپرورش ماه

  ۲۴  ۶۵/۰  ۳۵/۱  توليد خوراک دام و طيور

  ۲۵  ۵۸/۰  ۳۵/۱  کشاورزي خدمات مکانيزاسيون

  های تحقيقيافته: أخذم
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  های کشاورزیبه اشتغال در فعاليت بندی ميزان تمايل جوانان روستايیاولويت

بيشترين ميزان تمايـل   ،ورزيهاي کشابيانگر آن است که از بين فعاليت هاي تحقيقيافته
باغـداري، پـرورش گوسـفند،    : هاسـت اين فعاليـت و عالقه جوانان روستايي به اشتغال در 

 کاري،اي، سبزي و صيفيشتي، پرورش گاو شيري، کشت گلخانهزراعت، پرورش گاو گو
، بندي محصوالت کشاورزي و پرورش قارچ خوراکيپرورش گل و گياهان زينتي، بسته

  ).۲جدول (اند ترين اولويت برخوردار بودهز باالا که

  ميزان تمايل و عالقه به اشتغال در زمينه مورد نظر يبنداولويت - ۲جدول 
  اولويت  انحراف معيار  ميانگين  فعاليت
  ۱  ۱۰/۱  ۵۱/۳  يباغدار

  ۲  ۳۰/۱  ۲۷/۳  پرورش گوسفند
  ۳  ۰۹/۱  ۱۸/۳  زراعت

  ۴  ۲۸/۱  ۳  يپرورش گاو گوشت
  ۵  ۲۸/۱  ۹۰/۲  يپرورش گاو شير
  ۶  ۲۶/۱  ۸۳/۲  يکشت گلخانه ا

  ۷  ۲۳/۱  ۷۶/۲  يکاريو صيف يسبز
  ۸  ۲۹/۱  ۴۳/۲  يپرورش گل و گياهان زينت

  ۹  ۱۴/۱  ۴۱/۲  يمحصوالت کشاورز يبندبسته
  ۱۰  ۳۷/۱  ۳۸/۲  يپرورش قارچ خوراک

  ۱۱  ۱۱/۱  ۳۷/۲  يمحصوالت کشاورز يورآفر
  ۱۲  ۲۲/۱  ۳۴/۲  يمحصوالت کشاورز  يبازارياب

  ۱۳  ۲۹/۱  ۳۳/۲  ش زنبور عسلپرور
  ۱۴  ۲۹/۱  ۳۱/۲  ييپرورش گياهان دارو
  ۱۵  ۴۰/۱  ۲۶/۲  پرورش مرغ تخمگذار
  ۱۶  ۱۳/۱  ۲۶/۲  يخدمات مکانيزاسيون کشاورز
  ۱۷  ۲۶/۱  ۲۵/۲  يپرورش مرغ گوشت
  ۱۸  ۱۹/۱  ۲۲/۲  يدارسردخانه و انبار
  ۱۹  ۲۹/۱  ۱۶/۲  يخوراک يپرورش ماه

  ۲۰  ۱۲/۱  ۱۳/۲  يورطتوليد خوراک دام و 
  ۲۱  ۱۴/۱  ۱۳/۲  يو زيست يآل يهاتوليد کود

  ۲۲  ۱۵/۱  ۰۸/۲  مرغپرورش شتر
  ۲۳  ۲۴/۱  ۰۴/۲  پرورش شتر
  ۲۴  ۱۹/۱  ۹۵/۱  پرورش بلدرچين

  ۲۵  ۰۴/۱  ۷۹/۱  يزينت يپرورش ماه

  های تحقيقيافته: أخذم
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  های کشاورزیبه اشتغال در فعاليتنگرش جوانان روستايی نسبت 
عالقـه   يکشـاورز  يهـا هميشه به انجام فعاليـت «گويه  يان داد که براتحقيق نش يهايافته
گويـه   يبـرا  ،همچنـين  .دندکررا انتخاب  »زياد«گويان گزينه از پاسخ درصد ۱/۵۴، »داشتم
 نيـز  گويـان از پاسـخ  درصد ۹/۴۵، »مکنيم احساس غرور يکشاورز يهادر انجام فعاليت«

 ينگـرش جوانـان روسـتاي    يمنظور بررسـ ها بهويهنتايج ساير گ .برگزيدندرا  »زياد«گزينه 
  .ده استآم ۳در جدول  يکشاورز يهانسبت به اشتغال در فعاليت

  )درصد معتبر( يکشاورز يهااشتغال در فعاليت نسبت به ينگرش جوانان روستاي - ۳جدول 
  جمع کل  زياد يخيل  زياد  متوسط  کم  کم يخيل  گويه

 يکشاورز يهاهميشه به انجام فعاليت
  عالقه داشتم

۱/۴  ۹/۱۴  ۶/۲۱  ۱/۵۴  ۴/۵  ۱۰۰  

 يکشاورز يهادر انجام فعاليت
  مکنياحساس غرور م

۴/۵  ۲/۱۶  ۳/۲۴  ۹/۴۵  ۱/۸  ۱۰۰  

خود را  يم بيشتر انرژکنيتالش م
  مکن يکشاورز يهاصرف انجام فعاليت

۷/۲  ۹/۱۴  ۳/۲۴  ۹/۴۵  ۲/۱۲  ۱۰۰  

دهم به يدر آينده نيز ترجيح م
  پردازمب يکشاورز يهافعاليت

۸/۶  ۵/۱۳  ۶/۱۷  ۳/۴۷  ۹/۱۴  ۱۰۰  

  يکنواخت و  يشغل يکشاورز
  کننده نيستخسته

۸/۱۰  ۵/۱۳  ۶/۲۱  ۹/۴۱  ۲/۱۲  ۱۰۰  

از ساير مشاغل کمتر  يدرآمد کشاورز
  نيست

۱۱  ۴/۲۷  ۷/۲۴  ۸/۲۸  ۲/۸  ۱۰۰  

 يکشاورز يهاختن به فعاليتبا پردا
  درخشان در انتظارم است ایآينده

۲/۱۲  ۳/۲۴  ۴/۳۲  ۶/۲۱  ۵/۹  ۱۰۰  

 ياز توان جسم يکشاورز يهافعاليت
  من بيشتر نيست

۶/۹  ۵/۲۰  ۱/۳۰  ۹/۳۲  ۸/۶  ۱۰۰  

 يهاجامعه برای انجام فعاليت
  ارزش و اهميت قائل است يکشاورز

۶/۱۷  ۹/۱۸  ۷/۲۹  ۱/۳۱  ۷/۲  ۱۰۰  

  ۱۰۰  ۷/۲  ۱/۱۵  ۵/۴۲  ۷/۲۴  ۱/۱۵  سخت و دشوار را انجام دهم يمايلم کارها
من با انتخاب شغل  ياقتصاد ينيازها

  شوديمين مأت يکشاورز
۲۷  ۸/۳۷  ۲۷  ۸/۶  ۴/۱  ۱۰۰  

  های تحقيقيافته: أخذم



   ۱۴۱ �۲ة ، شمار۱۸روستا و توسعه، سال  ةفصلنام          ... اقتصادی مؤثر بر -های اجتماعیويژگی

 

 ،يکشاورز يهانسبت به اشتغال در فعاليت ينگرش جوانان روستاي يمنظور بررسبه
متغير نگـرش،   يتوصيف کيف مطرح و برای يقسمتجال بسته با طيف ليکرت پنؤس يازده

وضـعيت   ،۴بر اساس جـدول  . استفاده شد )ISDM(يانگين معيار از م از روش انحراف
سـطح   يگويـا  يکشاورز يهانسبت به اشتغال در فعاليت ينگرش جوانان روستاي يکل

) ۱۳۸۷(بيگـي  هـاي علـي  ست؛ اين نتيجه با يافتـه از آنها درصد ۶/۴۶متوسط نگرش در 
  .مطابقت دارد

  يکشاورز يهاغال در فعاليتنسبت به اشت ينگرش جوانان روستاي  يوضعيت کل - ۴جدول 

  يدرصد تجمع  درصد معتبر  درصد  يفراوان  سطح نگرش

  ضعيف

  متوسط

  خوب

  يعال

  بدون پاسخ

  جمع کل

۸۰  

۱۷۰  

۱۰۵  

۱۰  

۱۰  

۳۷۵  

۳/۲۱  

۳/۴۵  

۲۸  

۷/۲  

۷/۲  

۱۰۰  

۹/۲۱  

۶/۴۶  

۸/۲۸  

۷/۲  

-  

۱۰۰  

۹/۲۱  

۵/۶۸  

۳/۹۷  

۱۰۰  

  ۵ =ثرحداک  ۲ =حداقل  ۷۷۶/۰ =انحراف معيار  ۱۲۳/۳ =ميانگين      

  های تحقيقيافته: أخذم

  های استنباطیآزموننتايج 

، سـطح  يسطح زمين زراع يبيانگر آن است که متغيرها اسپيرمن ينتايج آزمون همبستگ
از اطالعات و دانـش   ي، ميزان برخورداريکشاورز يهابه انجام فعاليت يمندباغ، عالقه

بـا مراکـز خـدمات     يزم، همکـار ال يجسمان ياز تواناي يمورد نياز، ميزان برخودار يفن
خـدمات   يهاروستا، شرکت ياسالم ي، شوراي، مديريت جهاد کشاورزيجهاد کشاورز

 ينه و ميزان تمايل به انجام کارهادرآمد ساال يو متغيرها درصد ۹۹در سطح  يامشاوره
 يهـا يبـا تعـاون    يدار و متغير همکـار يرابطه مثبت و معن درصد ۹۵در سطح  يگروه
 يهـا نگـرش بـه انجـام فعاليـت    «دار بـا  يو معنـ  يرابطه منفـ  درصد ۹۵سطح  توليد در
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همخـواني   )۱۳۸۹(هاي موسايي و عماني اين نتايج با يافته ).۵ جدول(دارند  يکشاورز
  .همخواني ندارد) ۱۳۸۷(بيگي علي مطالعةهاي رد، در حالي که با يافتهدا

  تقل با متغير وابستهمس يمتغيرها اسپيرمن يمقادير ضريب همبستگ - ۵جدول 
  يداريسطح معن  يضريب همبستگ  متغير

  ۳۵۳/۰  ۰۴۹/۰  سن
  ۱۳۱/۰  - ۰۸۱/۰  سطح تحصيالت
  ۰۰۰/۰  ۲۵۷/۰  يسطح زمين زراع
  ۰۰۰/۰  ۳۷۳/۰  سطح باغ
  ۰۳۰/۰  ۱۲۷/۰  نهدرآمد ساال

  ۱۸۷/۰  ۰۷۰/۰  مورد نياز ياز منابع مال يميزان برخوردار
  ۸۳۰/۰  ۰۱۱/۰  يو منابع اعتبارو امکان دريافت وام  يميزان دسترس
  ۰۰۰/۰  ۳۱۲/۰  يکشاورز يهابه انجام فعاليت يمندعالقه

  ۰۰۰/۰  ۲۸۶/۰  مورد نياز ياز اطالعات و دانش فن يميزان برخوردار
  ۰۵۴/۰  ۱۰۱/۰  مورد نياز ياز مهارت فن يميزان برخوردار

  ۰۳۹/۰  ۱۰۸/۰  يگروه يهاميزان تمايل به انجام کار
  ۰۰۱/۰  ۱۸۰/۰  الزم يجسمان ياز تواناي يميزان برخوردار
  ۱۳۰/۰  ۰۷۹/۰  الزم يروان يو آمادگ ياز تواناي يميزان برخوردار
  ۰۰۰/۰  ۲۷۵/۰  يمراکز خدمات جهاد کشاورزهمکاری با 
  ۰۰۰/۰  ۴۱۹/۰  يمديريت جهاد کشاورزهمکاری با 
  ۰۰۱/۰  ۱۷۲/۰  روستا ياسالم يشوراهمکاری با 
  ۰۰۰/۰  ۲۹۶/۰  ياخدمات مشاوره يهاشرکت

  ۰۱۲/۰  - ۱۳۳/۰  توليد يتعاونهمکاری با 
  ۴۷۰/۰  ۰۳۸/۰  يروستاي يتعاونهمکاری با 

  های تحقيقيافته: أخذم

نتايج آزمون کروسکال واليس بيانگر آن است که بين جوانـان روسـتايي بـا سـطوح       
 دارهـاي کشـاورزي تفـاوت معنـي    نسبت به انجام فعاليـت تحصيلي مختلف در نگرش 

کـاران  هاي پورسينا و هماين نتيجه با يافته). .sig= ۰۰۸/۰و  chi= ۰۱۹/۱۹( ردوجود دا
 . همخواني دارد) ۱۳۸۹(
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ويتني بيانگر آن است که بين جوانان روستايي با مشاغل مختلـف در  نتايج آزمون من  
 و U= ۲۷۵(دار وجـود دارد  های کشاورزي تفاوت معنينگرش نسبت به انجام فعاليت

۰۰۰/۰ =sig.( .        همچنين، بين جواناني کـه کشـاورزي را بـه عنـوان شـغل اصـلي خـود
دار مشـاهده شـد   کنند، در نگرش نسبت به فعاليت در اين زمينه تفاوت معنيانتخاب مي

)۹۵۰۰ =U  ۰۰۰/۰و =sig. .(  دار مشـاهده نشـد   بين ساير طبقات مختلف تفـاوت معنـي
  ).۶جدول (

  يآزمون من ويت ن هيجنت - ۶جدول 
  داریسطح معني Uاره آم  متغير

  ۶۰۰/۰  ۵/۷۵۳۷  جنس
  ۳۵۹/۰  ۷۰۰  محل تولد
  ۶۳۵/۰  ۹۹۷۵  محل سکونت
  ۱۴۳/۰  ۵/۱۵۰۳۷  وضيت تاهل
  ۰۰۰/۰  ۲۷۵   يشغل جوانان روستاي
  ۱۹۱/۰  ۷۵۰  شغل پدر

  ۷۳۲/۰  ۵۵۰  ينوع نظام بهره بردار
  ۰۹۸/۰  ۸۳۲۵  مالکيت تراکتور

  ۰۰۰/۰  ۹۵۰۰   يبه عنوان شغل اصل يانتخاب کشاورز

  های تحقيقيافته: أخذم

- يمعن يکه از بين متغيرها استاز آن  يرگرسيون چندگانه حاکبرآورد نتايج   
ورود به معادله رگرسيون چندگانه را داشتند که  يتنها هشت متغير تواناي ،دهشدار

- به انجام فعاليتنسبت نگرش «از تغييرات متغير وابسته  درصد ۷/۴۷ع، در مجمو

: اند ازمثبت داشتند که عبارت تأثيرشش متغير  ند؛يکنيا تبيين مر »يکشاورز يها
با مراکز  ي، همکاري، سطح زمين زراعيکشاورز يهابه انجام فعاليت يمندعالقه

 ياسـالم  يبـا شـورا   ي، همکـار ي، تمايل به انجام کـار گروهـ  يخدمات کشاورز
 تـأثير  اراید متغيرهـاي  ،همچنـين  ؛يبا مديريت جهاد کشاورز يهمکارو روستا، 
از اطالعـات و   يتوليد و ميزان برخـوردار  يبا تعاون يهمکار: ند ازاعبارت يمنف

رابينسـون و همکـاران    مطالعـة هاي اين نتايج با  يافته ).۸و  ۷جداول ( يدانش فن
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)Robinson et al., 2007 (    سـون  مطالعـة سوان همخـواني و بـا نتـايج)۱۳۷۰ (
 .داردتناقض 

  گرسيونخالصه نتايج ر - ۷جدول 

  استاندارد  يخطا  شدهضريب تعيين تعديل  ضريب تعيين  چندگانه يضريب همبستگ  

۱  ۴۱۵/۰  ۷۲/۰  ۱۶۷/۰  ۷۵۰/۰  

۲  ۴۷۷/۰  ۲۲۸/۰  ۲۱۹/۰  ۷۲۶/۰  

۳  ۵۶۵/۰  ۳۲۰/۰  ۳۰۸/۰  ۶۸۴/۰  

۴  ۶۰۱/۰  ۳۶۱/۰  ۳۴۶/۰  ۶۶۵/۰  

۵  ۶۲۵/۰  ۳۹۱/۰  ۳۷۳/۰  ۶۵۱/۰  

۶  ۶۶۶/۰  ۴۴۳/۰  ۴۲۴/۰  ۶۲۴/۰  

۷  ۶۸۱/۰  ۴۶۴/۰  ۴۴۲/۰  ۶۱۴/۰  

۸  ۶۹۰/۰  ۴۷۷/۰  ۴۵۲/۰  ۶۰۸/۰  

  های تحقيقيافته: أخذم     

  :ست ازا معادله رگرسيون در گام هشتم عبارت دست آمده،بهبا توجه به نتايج 

Y= 1/305 + 0/252 x1+ 0/104 x2+ 0/234 x3- 0/184 x4- 0/342 x5+ 0/216 x6+ 

0/116 x7+  0/106 x8 
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  شده در معادله رگرسيون در گام هشتموارد يضرايب متغيرها - ۸جدول 

  متغيرها

  ضرايب

  استانداردغير 

  ضرايب 

  داستاندار
 tة آمار

  سطح 

  داریمعنی
B 

 يخطا

  استاندارد
Beta  

  ۰۰۰/۰  ۰۱۸/۵  -  ۲۶۰/۰  ۳۰۵/۱  ثابت ضريب

  ۰۰۰/۰  ۶۶۰/۴  ۳۴۸/۰  ۰۵۴/۰  ۲۵۲/۰  يبه کشاورز يمندقهعال

  ۰۰۰/۰  ۸۰۱/۷  ۵۱۶/۰  ۰۱۳/۰  ۱۰۴/۰  يسطح زمين زراع

  ۰۰۰/۰  ۴۳۷/۴  ۴۰۸/۰  ۰۵۳/۰  ۲۳۴/۰  يبا مرکز خدمات جهاد کشاورز يهمکار

  ۰۰۰/۰  -۹۷۹/۳  -۲۵۴/۰  ۰۴۶/۰  - ۱۸۴/۰  توليد يبا تعاون يهمکار

  ۰۰۰/۰  -۶۱۶/۴  -۳۸۶/۰  ۰۷۴/۰  -۳۴۲/۰  ياز اطالعات و دانش فن يميزان برخوردار

  ۰۰۰/۰  ۶۹۲/۳  ۲۶۷/۰  ۰۵۸/۰  ۲۱۶/۰  يميزان تمايل به انجام کار گروه

  ۰۰۸/۰  ۶۶۸/۰  ۱۹۴/۰  ۰۴۴/۰  ۱۱۶/۰  روستا ياسالم يبا شورا يهمکار

  ۰۴۰/۰  ۰۶۷/۰  ۱۵۰/۰  ۰۵۲/۰  ۱۰۶/۰  يبا مديريت جهاد کشاورز يهمکار

  های تحقيقيافته: أخذم

  و پيشنهاد يگيرنتيجه

 ۶/۲۷و » زيـر ديـپلم  «مطالعـه  از افراد مـورد   درصد ۹/۵۸ سطح تحصيالت کهاز آنجا  - 
از تحصـيالت   يت که اکثر جوانان روسـتاي توان نتيجه گرفبود، می» ديپلم«نيز  درصد
اين وضعيت بيانگر آن است که جامعه  .يستندمرتبط برخوردار ن ياو حرفه يدانشگاه
رو، از کرده اسـت و از ايـن  ن يرا ط يمرتبط با کشاورز يرسم يهارد مطالعه دورهمو

  .نديستبرخوردار ن يشاورزاشتغال در ک برای الزم ياحرفه يهاقابليت
تـوان  گويان مبنی بر بيکار بـودن آنهـا، مـی   پاسخاز  درصد ۴/۲۷با توجه به اظهارات  -

  .فاقد شغل مشخص و ثابت هستند يچهارم از جوانان روستايگفت که حدود يک
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شـده، ايـن   آورد پنج ميليون تومـان بـر  نه خانوار در حدود از آنجا که ميانگين درآمد ساال - 
آن اسـت کـه    يگويـا  ،کشـور  يکنـون  ياقتصـاد  يهـا توجـه بـه شـاخص   وضعيت با 
 يهـا محدود و منقطع بودن فرصت. برندسر میمورد مطالعه زير خط فقر به يخانوارها

از عوامل کاهش درآمد  ييک يدر بخش کشاورز ويژهبه و ياشتغال در مناطق روستاي
  .دشويمحسوب م يجوانان روستاي يبرا
از منـابع   ياز جوانـان روسـتاي   درصـد  ۹۵آن است که در حدود از  ينتايج تحقيق حاک - 

. يسـتند برخـوردار ن  يکشـاورز  يهـا فعاليت و استمرار ياندازبرای راهمورد نياز  يمال
را  يقبلـ  يهاجديد و تداوم فعاليت يکارهاوکسب ياندازانداز راهاين وضعيت چشم
از عوامل مهم  يمنابع مالکه ناگفته پيداست . سازديمواجه  م يجد يبا مانع و دشوار

  .درويم شماربه يتوليد در بخش کشاورز
 يدسترس با ياز جوانان روستاي درصد ۹۷از آن است که در حدود  ينتايج تحقيق حاک - 

. نـد امواجـه  يمورد نياز از شبکه بانک يکم و امکان ضعيف دريافت وام و منابع اعتبار
در  يگـذار رد نياز و خلل در سـرمايه مو يمين منابع مالأموجب عدم ت يچنين وضعيت
را در بخـش   يو کـارآفرين  يزايـ شـود و رونـد توسـعه اشـتغال    يمـ  يبخش کشاورز

  .دکنيمواجه م يبا مشکالت جد يو روستاي يکشاورز
را  يفعاليـت کشـاورز   اظهار داشتند که ياز جوانان روستاي درصد ۶۹با توجه به اينکه  - 

 آنهـا اين وضعيت مبين آن است که نگـاه   رد،کانتخاب نخواهند  يبه عنوان شغل اصل
ـ    مثبت نيست وبه اشتغال در اين بخش  ن خواهنـد  دادر آينده نيز به احتمـال کـم ب

با توجه به باال رفتن سن کشـاورزان حاضـر و گـرايش ضـعيف جوانـان      . پرداخت
 يااين بخـش در آينـده   آن است که ياشتغال در اين بخش، نتايج گويا به يروستاي
  . خواهد بود مواجه يبيشتر يانسان يفرسايش نيرو با ،دور چنداننه
بـه  کمتر از سطح متوسـط   ياز جوانان روستاي هفتاد درصدبا توجه به اينکه در حدود  - 

اين احتمال وجـود دارد کـه آهنـگ مهـاجرت از      عالقه دارند، يکشاورز يهافعاليت
ا انگيزه و مـديريت  الن نيز بو يا شاغ شود يشتاب بيشتر با يکشاورز و بخش روستا
  .خود بپردازند يتوليد يتر به اداره واحدهاضعيف
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اذعان داشتند که از اطالعات و دانـش   ياز جوانان روستاي نود درصد که حدود از آنجا - 
در سـطح کمتـر از حـد متوسـط      ياشـتغال در بخـش کشـاورز    بـرای مورد نياز  يفن

د و توليد، کاهش عملکر اين وضعيت موجب استفاده نادرست از عوامل ند،برخوردار
  .دشويدر بخش م يورتنزل کيفيت و نيز تقليل بهره

اذعان داشتند که از مهارت مورد نيـاز   ياز جوانان روستاي نود درصدکه حدود  از آنجا - 
ايـن  نـد،  در سطح کمتـر از حـد متوسـط برخوردار    ياشتغال در بخش کشاورز برای

کـاهش عملکـرد و تنـزل کيفيـت،     وضعيت موجب استفاده نادرست از عوامل توليد، 
  .دشويم در بخش يورليد و نيز کاهش بهرهافزايش هزينه تو

بـه  کمتر از سطح متوسـط   ياز جوانان روستاي درصد ۸۷با توجه به اينکه در حدود  -  - 
ايـن   دارنـد،  تمايـل با ساير جوانـان روسـتا    يو اقدامات جمع يگروه يانجام کارها

کـه پيشـبرد    يدر حـال  اسـت،  يمشارکت يهاتوضعيت مبين گرايش ضعيف به فعالي
و  ينيازمند اقـدامات جمعـ   يو روستاي يکشاورز يهااز فعاليت يآميز بسيارموفقيت
  .است يگروه

، آنها از توان ياز جوانان روستاي هفتاد درصدآن است که به اعتقاد حدود  ينتايج گويا - 
کـه   از آنجـا  و نديسـت برخـوردار ن  يفعاليـت در بخـش کشـاورز    يالزم برا يجسمان
 موجـب حضـور کمرنـگ قشـر     بسا همين موضوعچه است، ييد يفعاليت يکشاورز
ـ    را البته چنانچه اين اظهارات . در اين فعاليت باشد جوان  دانيم،نزديـک بـه واقعيـت ب
و يـا تغييـر الگـو و سـبک      يتحرکـ متغذيه، کـ ءل آن را به سواز دالي ييک بتوان شايد
  .دادنسبت  يدر مناطق روستاي يزندگ

بـه ميـزان   دند کـه  کراظهار  ياز جوانان روستاي هفتاد درصدبا توجه به اينکه حدود  -
ـ  يو آمـادگ  ياز توانـاي  ،کمتر از سطح متوسط فعاليـت در بخـش    بـرای الزم  يروان

جـوان  زمينه حضور ضعيف قشر  مکن استاين وضعيت م ند،برخوردار يکشاورز
جديـد   يهـا فعاليت ياندازه راهو يا گرايش ضعيف جوانان ب يجار يهافعاليتدر 

  .درا در پی داشته باشدر سطح منطقه 
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بـه اشـتغال در    نسـبت  ينگرش جوانـان روسـتاي   يوضعيت کل ،نتايج تحقيقبر اساس  - 
از سـطح نگـرش    از آنهـا  درصد ۶۸آن است که حدود  يگويا يکشاورز يهافعاليت
  .برخوردارند »ينيمتوسط به پا«

 يمنـد ، سطح باغ، عالقهيسطح زمين زراع يمتغيرها ،ينتايج آزمون همبستگبر اساس  - 

ـ    ي، ميزان برخورداريکشاورز يهابه انجام فعاليت مـورد   ياز اطالعـات و دانـش فن

بـا مراکـز خـدمات جهـاد      يالزم، همکـار  يجسـمان  ياز تواناي ينياز، ميزان برخودار

اری همکـ  و روستا، ياسالم يشوراهمکاری با ، ي، مديريت جهاد کشاورزيکشاورز

نه و درآمـد سـاال   يو متغيرهـا  درصـد  ۹۹در سطح  ياخدمات مشاوره يهابا شرکت

ـ   ةرابط درصد ۹۵در سطح  يگروه يميزان تمايل به انجام کارها بـا   داريمثبـت و معن

 بـه ديگـر   نـد؛ دار هاي کشاورزيبه اشتغال در فعاليت نسبت نگرش جوانان روستايي

نگـرش جوانـان    شـود، بيشـتر   ادشـده ي ياز متغيرهـا  کـدام ميـزان هـر    هچهر سخن،

 ،چنـين هم. شـد بيشتر خواهد نيز  يکشاورز يهانسبت به اشتغال در فعاليت يروستاي

دار بـا  يو معنـ  يمنفـ  ایرابطه درصد ۹۵د در سطح تولي يهايبا تعاون يمتغير همکار

جوانـان روسـتايي    يرابطه و همکـار  هچسخن، هر به ديگر دارد؛متغير وابسته تحقيق 

 يهـا آنهـا نسـبت بـه اشـتغال در فعاليـت     نگـرش   ،دبيشـتر باشـ  توليد  يهاياونبا تع

ن خـدمات  ييکيفيت پا ضعف کارکرد و آنشايد علت  ؛تر خواهد بودمنفی يکشاورز

نسـبت بـه    ينامناسب بر نگـرش جوانـان روسـتاي    يو تصوير تأثيرکه  ،نهاد باشداين 

  . گذارديم ياز خود بر جا يفعاليت در بخش کشاورز

تنها هشـت   شدة تحقيق،داريمعن ياز بين متغيرها ،نتايج رگرسيون چندگانهر پاية ب - 

 ۷/۴۷، نـد کـه در مجمـوع   رورود به معادله رگرسيون چندگانه را دا يمتغير تواناي

مثبـت   تـأثير شش متغيـر   کنند؛ياز تغييرات متغير وابسته تحقيق را تبيين م درصد

، سـطح زمـين   يکشـاورز  يهاتانجام فعاليبه  يمندعالقه: اند ازند که عبارتردا

، ي، تمايـل بـه انجـام کـار گروهـ     يبا مراکز خـدمات کشـاورز   ي، همکاريزراع

 ؛يبـا مـديريت جهـاد کشـاورز     يهمکـار و روسـتا،   ياسالم يبا شورا يهمکار
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توليـد و   يبـا تعـاون   يهمکار: ند ازاعبارت يمنف تأثير دارای متغيرهاي ،همچنين

 . يالعات و دانش فناز اط يميزان برخوردار

 :شودبر اساس نتايج پژوهش، پيشنهادهای زير ارايه مي  

مطالعه از تحصيالت زير ديـپلم  از افراد مورد  درصد ۹/۵۸ که از آن بود ينتايج حاک -

 شـود کـه  يپيشنهاد مـ  رو،از اين. نيز از تحصيالت ديپلم برخوردارند درصد ۶/۲۷و 

 يهـا در رشـته  در سطوح متوسطه و دانشگاهادامه تحصيل اين قشر  برایزمينه الزم 

و نيـز مراکـز آمـوزش     يکشـاورز  يهـا رسـتان هن سازیفعال. دشوفراهم  يکشاورز

 ي، راهنماييسازاستان و نيز آگاه يهادر شهرستان يجهاد کشاورز يکاربرد -يعلم

تحصيل در اين مراکز  برای يو هدايت، تشويق و ترغيب نوجوانان و جوانان روستاي

مراکز آموزش  آموختگاندانش يبرا يدر نظر گرفتن امتيازات. اند مثمر ثمر باشدتويم

ادامـه تحصـيل در    برای يکشاورز يهاو هنرستان يجهاد کشاورز يکاربرد -يعلم

 ويـژه از  يهـا ، حمايـت همچـين . بخش باشدتواند انگيزهيم يسسات آموزش عالؤم

و پرداخـت   يحـد توليـد  سـيس وا أتجملـه صـدور مجـوز     از( آموختگاندانشاين 

 يتواند منجر به گرايش مثبت در جوانـان روسـتاي  يم )ينيپابا بهره  يبانک تسهيالت

  .شود ينسبت به اشتغال در کشاورز

اذعان داشتند که از اطالعات، دانش  ياز جوانان روستاي نود درصدکه حدود  از آنجا -

کمتـر از حـد    در سـطح  ياشتغال در بخـش کشـاورز   برایو مهارت مورد نياز  يفن

 يو اجرا ينسبت به طراح ربطذیمسئوالن  شود کهيپيشنهاد م ند،متوسط برخوردار

کننـد   اقدام يجوانان روستاي يآموزش يبر اساس نيازها يترويج يآموزش يهابرنامه

ـ تا از رهگذر دانش و مهارت  بـرای  يجوانـان روسـتاي   يقابليـت و توانمنـد   ،يافزاي

  .دشوت تقوي ياشتغال در بخش کشاورز

بـه  کمتر از سطح متوسـط   ياز جوانان روستاي درصد ۸۷با توجه به اينکه در حدود  -

بـه   تمايـل دارنـد،  با سـاير جوانـان روسـتا     يو اقدامات جمع يگروه يانجام کارها
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 يهـا برنامه يو اجرا يبا طراح شود کهيپيشنهاد م يو کشاورز يمتوليان بخش روستاي

، موجـب تقويـت روحيـه و تمايـل جوانـان      يماعو نيز تقويت سرمايه اجت يمشارکت

  .ندشو يو اقدامات جمع يگروه يکارهاانجام  يبرا يروستاي

ين از سطح نگرش متوسـط بـه پـاي    ياز جوانان روستاي درصد ۶۸با توجه به اينکه حدود  - 

هـا و  ند، الزم است مجموعه دستگاهبرخوردار يکشاورز يهانسبت به اشتغال در فعاليت

صـحيح و مناسـب    يگـذار و سياست يريزبا برنامه يو کشاورز يوستايمتوليان بخش ر

نسـبت بـه اشـتغال در بخـش      يزمينه اعتماد، عالقـه و نگـرش مثبـت جوانـان روسـتاي     

 گفتگـو بـا  مالقات و های موفق و ها و فعاليتبازديد از پروژه. فراهم آورند را يکشاورز

  .دبخش باشانگيزه و مؤثرتواند بسيار می کارآفرينان

بـه انجـام    يمنـد عالقـه شـش متغيـر    ،با توجه به نتيجه آزمون رگرسيون چند گانـه  -

، يبا مراکـز خـدمات کشـاورز    ي، همکاري، سطح زمين زراعيکشاورز يهافعاليت

بـا   يهمکـار  و روسـتا،  ياسـالم  يبـا شـورا   ي، همکـار يتمايل به انجام کار گروه

اشـتغال   نسبت به يروستايات مثبت بر نگرش جوانان تأثير يمديريت جهاد کشاورز

بـيش از   متغيرهـا بـدين   شـود کـه  يپيشنهاد م رو،از اين. داشتند يدر بخش کشاورز

  .دآنها مد نظر قرار گيرحمايت و تقويت  شده،توجه  پيش

 ،ياز تغييرات متغير وابسته يعنـ  درصد ۷/۴۷حاضر توانست  تحقيق ةکه نتيجاز آنجا  -

پيشـنهاد   کند،را تبيين  يدر بخش کشاورزنسبت به فعاليت  جوانان روستايی نگرش

گـذار در  تأثيردن ساير ابعـاد  شروشن و مشخص  يبرا يمطالعات ديگر شود کهيم

نيست که بر  يو اجتماع يتنها ابعاد اقتصاداين  ،طور قطعبه. صورت گيرد اين زمينه

تأثيرگـذار اسـت؛ از    نسبت به فعاليت در بخش کشـاورزي  جوانان روستايی نگرش

  .دقرار گير يگذار نيز مورد مطالعه و بررستأثيرساير ابعاد  شود کهيتوصيه م و،راين
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