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 ثرؤم عوامل و روستا در سکونت به ييروستا جوانان شيگرا سنجش

  نيريقصرش يروستاها در آن بر

  ∗∗∗∗صحرا اسعدی و جعفر يعقوبی
  ۱۳/۸/۱۳۹۴: تاريخ پذيرش  ۶/۴/۱۳۹۴: تاريخ دريافت

  دهيچک

 يهـا خـانواده  ياجتمـاع  و ياقتصـاد  تيوضـع  بهبـود  در کـار  يبـازو  مثابهبه ييروستا جوانان
بـه   ييروسـتا  جوانـان  شيگـرا  يبـا هـدف بررسـ    حاضـر  قيتحق. دارند ارزنده ينقش ييروستا

 جامعـة . ن انجـام شـد  يريقصرشـ  يآن در روسـتاها  بـر  مؤثر عوامل ييشناسا نيز و ينيروستانش
ل يتشـک  سـال  ۲۹تـا   ۱۵ يدر دامنه سـن  شهرستان اين يهاه جوانان روستايق را کليتحق يآمار

بـا   يامرحلـه چند ياخوشـه  يريـ گبـه روش نمونـه   نفر ۱۱۸ از آن ميان، که) N= ۴۲۳۰(دادند 
 ،از نظـر هـدف   پـژوهش حاضـر،  .ق انتخاب شدنديتحق ةعنوان نمونرابطة کوکران بهاستفاده از 

 ياز نوع همبسـتگ  يفيق توصياز روش تحق ،در آن وبود  يدانيم ،و از نظر محل انجام يکاربرد
. پـردازش شـدند   ۲۰نسـخه   SPSS افـزار از نرم شده با استفادهيآورجمع يهاداده. استفاده شد

 ،انيگوپاسخ نظر از ،ينيروستانش به ييروستا جوانان شيگرا يان رتبهيانگيمکه ج نشان داد ينتا
 دو ب،يـ ترتکه بـه  نشان داد ونيرگرس ليج تحلينتاهمچنين، . کرت بوديف لياس طيدر مق ۲۵/۳
نقـش مثبـت و    »يکشاورز بخش در شتغالا به شيگرا«و » روستا در يارزشمند احساس« ريمتغ

 کمبـود «و » يرکشـاورز يغ بخش از خانوار ساالنه درآمد زانيم«، »دولت يکافنا تيحما«ر يسه متغ
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بـه سـکونت در    ييش جوانـان روسـتا  يدر گـرا  ينقش منف »روستا در يورزش و يحيتفر امکانات
  .ندنکيمن يير وابسته را تبيرات متغييدرصد از تغ ۷/۵۹ شته،روستا دا

 .روستايی، توسعة روستايی روستا، گرايش به سکونت، جوانان :هاکليدواژه
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗  

  مقدمه

ـ  بـه  دنيرس را ييروستا توسعه هدف ،امروزه ـ پو تعـادل  کي  يهـا ارزش يراسـتا  در اي
 يابـزار  را ييروسـتا  توسـعه  اروپا هياتحاد. داننديم انييروستا يزندگ بهبود و ييروستا

 دانــديمــ ييروسـتا  ســاکنان يزنـدگ  طيمحــ و ياجتمـاع  ،ياقتصــاد رفـاه  بهبــود يبـرا 
)Rahmon Ibrahim, 2014( .ـ ا بر  توسـعه  بـه  دنيرسـ  الزمـه  هيـ ن اتحاديـ ن اسـاس، ا ي

نظـام   کيـ  يکشـاورز . دانـد يمـ  يکشـاورز  توسـعه  به دنيرس را ياقتصاد و ييروستا
 ،يطـ يمحسـت يز ،ياسيس ،ياجتماع يندهايفرآ با که است مفهوم نيچند يدارا گستردة

 بـه  دنيرسـ  الزمـه  و ؛)Whitfield et al., 2015( اسـت  تعامـل  در ياقتصـاد  و يفرهنگ
 درصـد  سـت بي يکشـاورز  .اسـت  يکشـاورز  بخش توسعه ياقتصاد و ييروستا توسعه
، رانيـ مرکز آمـار ا (دهد  يم ليتشک را يمل ناخالص ديتول درصد دوازده حدود و اشتغال
ن يتـر بـزرگ  يپـس از نفـت، کشـاورز    شود کهيمشخص م ،آمار اين بر اساس ؛)۱۳۹۱

 کشور در آبـان  مسکن نفوس و يعموم ين سرشماريبر اساس آخر .استت کشور يمز
ت يدرصد جمع ۶/۲۸هزار نفر و چهارصد  ونيليم ۲۱ يش ازب يتيروستاها با جمع ،۱۳۹۰

 درصـد  ؛ نـود است يدکنندگيتول ييروستا جامعه نقش نيترمهم .دهنديل ميکشور را تشک
 ، که گويایرديگيم صورت روستاها در يصنعت داتيتول درصد سی و يکشاورز داتيتول

   ).۱۳۹۱ران، يمرکز آمار ا( روستاهاست يهاييتوانا و يتوانمند
 و کننـد يمـ  يزنـدگ  ييروستا مناطق در جوانان شتريب ،توسعه حال در يکشورها در  
ـ مـی شمار به يکشاورز و ييروستا توسعه به دنيرس يبرا ياتيح یمنبع  ،واقـع  در .درون

 نـده يآ رهبران تنهانه جوانان. شونديم محسوب کشور هر يهاهيسرما نيتربزرگ جوانان
از ). Olujde, 2008( نـد اتوسعه به دنيرس يبرا کشور هر يانسان هيسرما از بخشی بلکه

 رشـد  امكانات از يمندبهره سزاوار كه كشور جمعيت از مهم بخشي مثابهبه جوانان رو،اين
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 سـزا بـه  سـهمي  انسـاني  منـابع  تأمين در كه بالقوه انساني نيروي قالب در نيز و اندتعالي و
  ).۱۳۸۷ همکاران، و نايپورس( هستند بيشتري توجه شايستة دارند،

در پـی آن،   و ددهيم انيپا يکودک دوران به که است افراد يزندگ از يادوره يجوان
. شـوند يم محسوب جامعه کار يبازو جوانان ،هدور اين در .شوديم کار يايدن وارد فرد

 به يابيدست يبرا کشور هر ياصل يهاهيسرما جزو را جوانان ۲۰۰۲ سال در ملل سازمان
نـده  يآبهبـود   يدر راسـتا  يگـذار هيسرما که کرده است اشاره و هدانست ييروستا توسعه
ـ ا در وانـان ج ).Olujde, 2008( اسـت  کشور هر توسعه و رشد يبرا راه تنها جوانان  ني

 موقعيـت  منزلـت،  و شـأن  درآمد، شغل، چون آرزوهايي و اميال از خود يزندگ از دوره
 جامعـة  بـه  جوانـان  ايـن  جذب كليد. برخوردارند زندگي از خاص نوعي يا و اجتماعي
 كـردن  فـراهم  راسـتاي  در تالش و آرزوها و اميال اين دنلحاظ کر و شناسايي روستايي

 نيـز  كشـور  اجتماعي توسعة سياست موفقيت و است؛ شاناهداف به آنها دستيابي امكان
 كشـاورزي  به اشتغال و روستا در سکونت برای روستايي جوانان حفظ و جذب گرو در

 درروسـتايي   بـه منـاطق   ييروسـتا  جوانـان  شيگرا). ۱۳۹۳ همکاران، و يسلطان( است
ـ ارت( اسـت  مـؤثر  اريبس آنها اقامت  ينـوع  شيگـرا  ،واقـع  در). ۱۳۹۰ همکـاران،  و ياعي

ـ  امـور  بـه  نسـبت  انسان نامطلوب اي و مطلوب احساس ـ پد اي  اسـت  مختلـف  يهـا دهي
 يريـ گميتصـم  و ليتما رو،د و از اينگذارمی تأثير انسان رفتار بر که) ١٣٧٢ ،تزيبرکوو(

بـا ايـن   ). ۱۳۸۷ ،يگـ يبيعلـ ( اسـت  وابسته بدان يکار هر انجام عدم اي انجام در انسان
ـ با و است نشده نييتب روستا در سکونت به جوانان شيگرا همه،  شيافـزا  بـه  نسـبت  دي

 اثرگـذار  عوامـل  از يآگـاه  ،کار نيا يبرا که دشو اقدام ييروستا جوانان مساعد شيگرا
ـ ا البتـه . اسـت  يضـرور  يامـر  ييروسـتا  جوانـان  شيگرا در  شهرسـتان  در عوامـل  ني

 سـکونت  به شيگرا بررسیحاضر به  قيتحق؛ بنابراين، اندنشده ييشناساهنوز  نيريقصرش
  .دپردازمی شهرستان اين ييروستا ان جوانانيدر م آن بر مؤثر عوامل و روستا در

 بـاور آنهـا،   بـه . اسـت  مبتني آيزن و فيشباين نظرية بر پژوهش حاضر نظري چارچوب
 و قصـد رفتـار   بـروز  ة پـيش از حلق و ديآيم دپدي عوامل از يازنجيره پي در انسان رفتار

 ندابـ  شيگـرا  -۱: اسـت  ريمتغ دو تابع خود نوبه به زين تين و قصد ؛است آن انجام تين
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 انجـام  جـة ينت فـرد  کـه  است يشخص و يفرد ريمتغ کي ؛ اولیيذهن هنجار -۲، و رفتار
 دهندةنشان ، و دومی يک متغيرکنديم يابيارز خودش نظر از را دهيپد کي اي رفتار کي

ـ  انجام يبرا را آن شخص که است ياجتماع فشار و نفوذ  و احسـاس ) رفتـار ( کـار  کي
ـ  در) »يذهن هنجار« و »شيگرا«( ريمتغ دو نيا از کدام هر تأثير زانيم. کنديم درک  دپدي
 ياجتمـاع  طيشـرا  و فرد تيشخص به يبستگ و ستين کساني شهيهم تين و قصد آمدن
. يذهن ارهنج تأثير يگاه و باشد شتريب شيگرا تأثير است ممکن يگاه رو،از اين و دارد

 :اسـت  شـده  گرفته نظر در گريد عامل دو تابع خود نوبه به رفتار شيگرا ه،ينظر نيا در
 يـك  كـه  اسـت  آن معنـي  بـه  فايـده  انتظار. دهيفا يابيارز -۲، و باور اي دهيفا انتظار -۱

 متغيـر  ،نيـز آ و نيشـبا يف نظريـه  در. دارد فايـده  انتظـار  پديده يك از حد چه تا شخص
 يـك  انجـام  بـراي  شـخص  يـك  روي اجتماعي فشار و نفوذ كنندهسمنعك ذهني هنجار

 مـورد  رفتارش حد چه تا كه دارد توجه مسئله يندب شخص كه معني بدين ،است رفتار
 عامـل  دو بـه  خود متغير اين ؛گرفت قرارخواهد خاص ييهاگروه يا افراد توبيخ يا تأييد
 گـروه  مهـم  افـراد  ديگـر  ويس از خاص رفتار يك آنكه انتظار -۱: شودمي تجزيه ديگر

 انتظـارات  از پيروي انگيزه -۲ ، وناميد ديگران را آن توانيم كه شودمي ارزيابي چگونه
  .)Fishbein and Ajzen, 1975( ديگران

 شيگرابر  مؤثرعوامل  بررسي به كشور از خارج و داخل در مختلف هايپژوهش
 اشـاره  آنها از برخي به ،ادامه در كه اندپرداخته روستا در سکونت به ييروستا جوانان

  .شوديم
ـ انگ يبررس هدف با يقيتحق) ۱۳۹۲( همکاران و ييمحمدرضا ـ  انييروسـتا  زهي  رایب

 ريـ نظ يعـوامل  کـه  داد نشان جينتا. اندداده انجام زيرين شهرستان در روستا در يماندگار
ـ انگ در ينقشـ  انييروسـتا  خـانوار  تعداد و ،رسانه به يدسترس ها،تشکل در تيعضو  زهي
 نـوع  و ياقتصـاد  تيوضـع  سـن،  يرهايمتغ ،نيهمچن. ندارد روستا در کشاورزان ماندن

   .است  بوده اثرگذار روستا در يماندگار يبرا انييروستا زهيانگ زانيم بر نيزم
 بـر  مـؤثر  عوامـل  بررسـی  هـدف  با يپژوهش در ،)۱۳۹۲( همکاران و زادهيرستمعل

 اشـتغال،  وضعيت متغيرهاي که دادند نشان ،اهر انشهرست در روستايي جوانان ماندگاري
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 خـود  نظـر  از خـانواده  اقتصادي طبقة خانوار، انةماه درآمد ميزان شغل، نوع تحصيالت،
 اساسـي  نقـش  روسـتا  در جوانـان  ماندگاري در گويانپاسخ اشتغال محل و گويان،پاسخ
 هـاي مؤلفه ،اولويت بترتيبه اهر، روستايي نواحي در ساكن جوانان ،نهايت در ؛ ودارند

 و غنـي  طبيعي منابع داشتن فرهنگي، -آموزشي امكانات رفاهي، امكانات از برخورداري
ة آمـد و  وسـيل  وجود شغلي، امكانات درماني، -بهداشتي امكانات از يمندبهره مرغوب،

 در را جوانـان  تواندمي كه دانندمي هاييويژگي از را ورزشي و تفريحي امكانات و شد،
  .دشو شهري مناطق به آنها دنروی آور مانع و نگهدارد اروست

 مهـاجرت  بـر  مـؤثر  عوامـل  يبررسـ  هـدف  با ،)۱۳۹۰( شرويپ و يپناه قيتحق جينتا
 نبـود  ،ييروستا مناطق در يشغل يهافرصت نبود که داد نشان ،شهر به ييروستا جوانان
 نادرسـت  غاتيلتب و روستا تيجمع رشد يباال نرخ ،يکشاورز کار يسخت ،يکاف درآمد

 مهـاجرت  نيـي تب در يکمتر تياهم يبررس مورد افراد نظر از يشهر مرفه يزندگ بارةدر
 ياجتمـاع  عوامـل  نقش که داد نشان مطالعه نيا جينتا يبررس ،نيهمچن داشت؛ ييروستا

  .است ترمهم ياقتصاد عوامل از ييروستا جوانان مهاجرت در يفرهنگ و
 در مـؤثر  عوامل بر تحليلي« عنوان با يپژوهش رد ،)۱۳۸۹( هرچگاني تركي و يغفار

 در سـامان  بخـش  توابـع  از آبـاد صـادق  روستاي در »شهر به روستايي جوانان مهاجرت
 كـار،  جـوي وجسـت  بـا  مهـاجرت  ميـزان  کـه  دادند نشان ،بختياري و چهارمحال استان

 شـي، ورز -فريحـي ت امكانـات  بـه  دسـتيابي  بهتر، كار و درآمد شغلي، امنيت به دستيابي
  .دارد دارمعني ایرابطه شهرها در امكانات و ،آموزشي تسهيالت به دستيابي

 يروسـتاها  در ييروسـتا  جوانـان  مهـاجرت  علـت  يبررسـ  هدف با يپژوهش جينتا
 يشـغل  يهـا فرصت نبود را مهاجرت علت نيترمهم جوانان که داد نشان هلند و کيبلژ
  .)Thissen, 2010( دانندمی خود يزندگ محل در

 دگاهيـ د که داد نشان روستا از ييروستا جوانان ريتصو هدف با يپژوهش جينتامچنين، ه
 ربـاالت  ياجتماع گاهيجا يدارا افراد و است تفاوتبسيار م هم با روستا به نسبت جوانان
 دارنـد  روسـتا  به نسبت يترمثبت دگاهيد ترنييپااجتماعی  گاهيجا دارای افراد به نسبت

)Rye, 2006(.  
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 ۱صـورت شـکل   حاضـر بـه   قيـ تحق يمفهوم مدل  موجود، نةيشيپ يبندجمع به توجه با
  .شد نيتدو
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  های پژوهشيافته: مأخذ

  ينيستانشبه رو ييش جوانان روستايبر گرا مؤثرعوامل  يمدل مفهوم -١شکل 

  قيتحق روش

ردي از نظر هدف، كارب، كمي يها ، از نوع پژوهشهاداده ، از نظر ماهيتحاضر پژوهش
ق، يـ تحق يهاداده يآورجمع يبرا. است يدانياز نوع م ،هاداده يو از نظر محل گردآور

و  ينظـر  ين مبـان ير بخش تدود کيمنابع الکترون يجووو جست يانهکتابخا ةاز مطالع
بخـش  . شـد اسـتفاده   يدانيم يهاهداد يآورجمع يبرا از پرسشنامه نيز وق يتحق نهيشيپ

  های فردیژگیوي

 ت شغلیتحصيالت، سن، جنس، وضعيت تأهل، وضعي

  عوامل اقتصادی

ی مالی برای ناسب، عدم توانايدرآمد م

قتصادی خانواده، داشتن مهاجرت، طبقه ا

 نه کم زندگی در روستاامالک، هزي

  عوامل اجتماعی

شتن زندگی آسوده در روستا، لبستگی به خانواده، داد

به زادگاه، محل اشتغال، پايبندی به رسوم،  مندیعالقه

ی نايکاری، آشموقعيت اجتماعی، رضايت از شغل، ترس از بي

طی پاک در روستا، دم، ادامه دادن شغل پدر، وجود محيبا مر

کانات و منابع ضروری ت اميفيت زندگی در روستا، وضعيک

ز زندگی، تعامل قومی، دشواری ت اروستا، ميزان رضاي در

 هات در تشکلتربيت فرزندان در شهر، عضوي

 

 نیيگرايش جوانان به روستانش
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 شيگـرا  سـنجش بـه   آنو بخش دوم  يو عموم يفرد يهايگژياول پرسشنامه شامل و
مربـوط بـه سـنجش     يهاهيگو .سکونت در روستا اختصاص داشت به روستايي جوانان

مـورد اسـتفاده در مطالعـات گذشـته بـه       يهـا هيبا استفاده از گو ينيش به روستانشيگرا
و  يعلمـ ت ئـ يه يبـا اسـتفاده از نظـرات اعضـا     ،ن و در مرحله بعديه تدويصورت اول

  . دشاصالح  ،نهين زميکارشناسان مرتبط در ا
. اسـت  نيريقصرشـ  شهرسـتان  يروسـتاها  جوانان هيکل شامل پژوهش يآمار جامعه

 بـه  ،٧/٢/١٣٨٤ در تـاريخ  جوانـان  عالي شوراي جلسه سومين و بيست مصوبه با مطابق
 نشهرسـتا  .دشـو مـي  اطـالق  جـوان  کشـور  سـالة  ٢٩ تـا  ١٥ ايرانـي  مردان و زنان كليه

بـا   روسـتا  ٣٦ يدارا ،مجمـوع  در و اسـت  دهستان چهار و بخش دو يدارا نيريقصرش
ـ  جوانان تعداد و از آن ميان، هبود ١٣٩٠در سال  نفر ٧٥٤٩ جمعيت  سـال  ٢٩ تـا  ١٥ نيب

ـ ا آمـار  مرکز( است نفر ٤٢٣٠  يريـ گنمونـه  روش از ،يريـ گنمونـه  يبـرا ). ١٣٩١ ران،ي
 يتصـادف  صـورت  بـه  روستا ی يادشده، دهروستا ٣٦ نيب از و شد استفاده ياچندمرحله

 در. شـد  نيـي تع نفـر  ١١٨ کـوکران  رابطـه  از اسـتفاده  بـا  زين نمونه حجم. دشدن انتخاب
 و اتيــنظر از ،پرسشــنامه ييمحتــوا و يظــاهر يــيروا نيــيتع يبــرا حاضــر، پــژوهش

 توسـعه  و يکشـاورز  آمـوزش  و جيتـرو  يهـا رشـته  يعلمـ  ئـت يه ياعضا يشنهادهايپ
 تأييـد  پرسشـنامه  يـي روا ،هاآن نظر مورد اصالحات انجام از پس و شد ستفادها ييروستا

 کرونبـاخ  يآلفـا  بيضـر  آزمون و محاسبهشيپ از ،ييايپا نييتع منظوربه  ،نيهمچن .دش
ش بـه  يگـرا  بخـش  يبـرا  کرونبـاخ  يآلفـا مقدار  محاسبه، جينتا بر اساس شد و استفاده

  .  دست آمدبه ٧١/٠ پرسشنامه ينيروستانش
ب يار و ضرين، انحراف معيانگيم يهااز شاخص ،يفيدر بخش آمار توص همچنين،

نگرش بـه   ةرابط يبررس يبرا نيز يدر بخش آمار استنباط. رات استفاده شده استييتغ
ـ با توجـه بـه نرمـال بـودن توز     ،مستقل يرهايبا متغ ينيروستانش مـورد   يرهـا يع متغي

ـ .  دشـ رسـون اسـتفاده   يپ يب همبسـتگ ياز ضر ،يبررس بـه منظـور بـرآورد     ،نيهمچن
چندگانه به روش  يون خطياز رگرس ،ينيبر نگرش جوانان به روستانش مؤثر يرهايمتغ

  . گام به گام استفاده شد
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  و بحث جينتا

 ۳۳/۳ اريـ مع انحـراف  باسال  ۵/۲۴ انيگوپاسخ يسن نيانگيم دست آمده،به جينتابر اساس 
 درصـد  ۳/۴۸ و مجـرد  درصـد  ۷/۵۱ ، وزن ددرص ۱/۴۴ و مرد هاآن درصد ۹/۵۵ بود، سال

 ۴/۱۲ انيـ گوپاسخ يل رسميتحص يهاتعداد سال نيانگيمکه  داد نشان جينتا. بودند متاهل
 التيتحصـ  فاقـد  انيـ گوپاسـخ  ۹/۶۶ ؛ همچنـين، بـود سـال   ۷۸/۲ اريمع انحراف باسال 

 درصـد  ۵/۵۸ گو،پاسخ ۱۱۸ نيب از که داد نشان آمده دست به يهاداده. بودند يدانشگاه
ـ م کـه  داد نشـان  جينتـا . بودنـد  شغل يدارا درصد ۵/۴۱ تنها و شغل فاقد  تعـداد  نيانگي

ن تعداد يانگيم .بود بار ۷۵/۹ اريمع انحراف با ۸۲/۱۲ ماه درشهر  گويان بهپاسخ مسافرت
ـ با انحـراف مع  ۲۶/۲۳ان يگوشاوندان ساکن در شهر پاسخيخو بـر  . نفـر بـود   ۱۶/۱۶ار ي

در شـهر  ) ليکار، تحص(گويان پاسخ ين تجربه زندگيانگيم ،آمده دست هب يها دادهاساس 
ن يانگيـ نشـان داد کـه م   آمـده  دسـت  به يها داده .ماه بود ۳۶/۴۲ار يبا انحراف مع ۲۳/۳۲

ـ بـا انحـراف مع   ۵/۷ گو پاسخ ۱۱۸ن يدر کنار خانواده در ب يسابقه کار کشاورز  ۷۹/۴اري
ان بـه صـورت   يـ گون سابقه کـار پاسـخ  يانگيکه مدست آمده نشان داد ج بهينتا. سال بود
  .سال بود ۱۵/۲ار يبا انحراف مع ۲۷/۳مستقل 

توسط جوانـان   يمجاز ياجتماع يهاشبکه از استفاده و تيعضو تيوضعهمچنين، 
  .ده استمآ ۱در جدول  ييروستا

  )n=١١٨( يمجاز يت و استفاده از شبکه اجتماعيت عضويوضع - ١جدول 

 شبکه
تيعضو )قهيدق(تفاده در شبانه روز زان اسيم   

%يبل %ريخ  نيانگيم  اريانحراف مع    )قهيدق زان استفاده بر حسبيم( نما 

بريوا  ٨/٥٠  ٢/٤٩  ٥/٥٠  ٣١/٣١  ٦٠ 

نيال  ٦/٢٤  ٤/٧٥  ٨٦/٤٠  ٢٥/٢٩  ٦٠ 

٩/٥ تلگرام  ١/٩  ٧١/٢٥  ٩٤/١٦  ٢٠ 

  های پژوهشيافته: مأخذ
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ـ م ،دهد يمنشان  ۱که جدول  گونه همان در شـبکه   ييانـان روسـتا  ت جويزان عضـو ي
 يهـا نسـبت بـه شـبکه   اجتماعي  شبکهاين از  ة آنهاميانگين استفادو نيز بر يوا ياجتماع
   .شتر بودين و تلگرام بيال ياجتماع
ـ با استفاده از ط ينيبه روستانش ييش جوانان روستايگرا  از يسـطح پـنج کـرت  يف لي

  .است آمده ۲در جدول  آن جينتا شد، کهسنجش  »مخالفم کامالً« تا »موافقم کامالً«

 )n=١١٨( انيگوپاسخمنظر  از ينيبه روستانش ييش جوانان روستايگرا - ۲جدول 

 نيانگيم هيگو

انحراف 

 اريمع

ب يضر

 راتييتغ

٣٠/٤ تر استيمين مردم صميط روستا روابط بيدر مح  ٩٣/٠  ٢٢/٠  

در  يمند بـه زنـدگ  ت فرزندان در شهر، عالقهيتربل دشوار بودن يبه دل

  روستا هستم
٩٢/٣  ٠٣/١  ٢٦/٠  

٨٩/٣ ت استيگر در روستا مزيآشنا بودن اغلب افراد  با همد  ٠١/١  ٢٦/٠  

٦٩/٣ که زادگاه من استنيل ايروستا را دوست دارم به دل  ٣٠/١  ٣٥/٠  

٦٣/٣ است يزندگ يمناسب برا یمکان ييروستا از لحاظ آب و هوا  ٢٥/١  ٣٥/٠  

٦٠/٣ هستم در آن يل به زندگيما ،فرهنگ روستابه  يمندل عالقهيدلبه   ١٥/١  ٣٢/٠  

٤٦/٣ بخش استار لذتيدر روستا بس يزندگ  ٣٤/١  ٣٩/٠  

٤٠/٣  *ستيت و آموزش فرزندان مناسب نيترب يط روستا برايمح  ٢٤/١  ٣٧/٠  

٢٩/٣ است در روستا راحت و آسوده يزندگ  ٣١/١  ٤٠/٠  

٨٤/٢ *تسيروشن ن ایندهيآ يدر روستا دارا يزندگ  ٣٨/١  ٤٩/٠  

٨١/٢ ستا روشن ایندهيآ يدر روستا دارا يزندگ  ٠٩/١  ٣٩/٠  

٥٤/٢ وجود دارد يزندگ يبرا يدر روستا امکانات الزم و کاف  ٢٠/١  ٤٧/٠  

١١/٢ *ه نسبت به شهر کمتر استيزان رشد سرمايدر روستا م  ٢١/١  ٥٧/٠  

٠٨/٢ *جوانان وجود دارد يبرا يمحدود يشغل يهادر روستا فرصت  ١١/١  ٥٣/٠  

٢٥/٣ ينيش به روستانشينمره کل گرا  ٦١/٠  ١٩/٠  

  معکوس انجام شده است يها کدگذارهين گويا يبرا *

  های پژوهشيافته: مأخذ
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ـ م کـه  دهـد  يم نشان ۲ج جدول ينتا بـه   ييش جوانـان روسـتا  يگـرا  يان رتبـه يانگي
ـ يزان گـرا يـ که م، گويای آناست ۲۵/۳ يان دارايگواز نظر پاسخ ينيروستانش ان ش جوان

  .متوسط تا مساعد است در سطح ينيبه روستانش ييروستا

 ،مسـتقل  يرهايبا متغ ينيروستانش به روستايي جوانان شيرابطه گرا يمنظور بررسبه
  . ده استمآ ۳در جدول  آن جينتا رسون استفاده شد،يپ يتگب همبسياز ضر

  )n=١١٨( مستقل يرهايبا متغ »ينينشش جوانان به روستايگرا« همبستگي تحليل نتايج - ٣جدول 

 مستقلر يمتغ
  ينيبه روستانش روستايي جوانان گرايش

 يداریسطح معن  يب همبستگيضر

 ٠٢٢/٠ ٢١٨/٠*  الت مادريسطح تحص

 يکشاورزريدرآمد ساالنه خانوار از بخش غ يبيزان تقريم
*٢٦٦/٠ -  ٠٢٠/٠  

٥٧١/٠**  ياشتغال در بخش کشاورز به شيگرا  ٠٠٠/٠  

 ين بودن درآمد بخش کشاورزييپا
**٣٣١/٠ -  ٠٠٠/٠  

 دولت يکافنات يحما
**٣٤٠/٠ -  ٠٠٠/٠  

 يعدم توجه جامعه به کشاورز
*١٨٨/٠ -  ٠٤٠/٠  

 يت در کشاورزيفعال يبرا يالت ناکافيتسه
*٢٥٨/٠ -  ٠٠٥/٠  

 گاه و درآمدياز لحاظ جا يکشاورزريت مشاغل غيجذاب
*٢٣٠/٠ -  ٠١٢/٠  

 در روستا  يماتو خد يکمبود امکانات رفاه
**٣٠٥/٠  ٠٠١/٠  

 در روستا يو ورزش يحيکمبود امکانات تفر
**٢٦٢/٠ -  ٠٠٤/٠  

 نده روشن در روستاينبود آ
*٢٥٨/٠ -  ٠٠٥/٠  

 دا کردن کار  مناسب در روستايفقدان شغل و مشکالت پ
*٢٣٥/٠ -  ٠١١/٠  

 در روستا يمتنوع اقتصاد يهاتيعدم امکان انجام فعال
*٢٢٣/٠ -  ٠١٥/٠  

٥٧١/٠**  ر از روستايتصو  ٠٠٠/٠  

٥٧١/٠**  در روستا ياحساس ارزشمند  ٠٠٠/٠  

   داری يک درصد سطح معنی**  داری پنج درصدسطح معنی*

  های پژوهشيافته: مأخذ

بـا   ييالت مادران جوانـان روسـتا  يسطح تحص ،دهد يمنشان  ۳که جدول  گونه همان
 بخـش  در اشـتغال  به شيگرا و ۰۵/۰در سطح  ينيبه روستانش ييش جوانان روستايگرا
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 ييجوانـان روسـتا   در ميان روستا در يارزشمند و احساسروستا  از ري، تصويکشاورز
درآمـد سـاالنه خـانوار از    وجود دارد؛ همچنـين،   داريبطه مثبت و معنرا ۰۱/۰ در سطح
 از يرکشـاورز يغ مشـاغل  تي، جذابيکشاورز به جامعه توجه ، عدميرکشاورزيبخش غ

 دايپ مشکالت و مناسب شغل فقدانروستا،  در روشن ندهيآ درآمد، نبود و گاهيجا لحاظ
ش يگـرا «با  ياقتصاد متنوع يهاتيفعال انجام امکان عدم و ،روستا در مناسب کار کردن

. رددار وجـود دا يو معنـ  يرابطـه منفـ   ۰۵/۰در سطح  »ينيبه روستانش روستايی جوانان
 يکـاف  تيحما ، عدميکشاورز بخش درآمد بودن نييپا دهد کهيج نشان مينتا ،نيهمچن

 و يرفاه امکانات ، کمبوديکشاورز در تيفعال يبرا يناکاف امکانات و التيدولت، تسه
رابطـه   ۰۱/۰ روستا در سطح در يورزش و يحيتفر امکانات کمبود و روستا در يخدمات

  .دندار »ينيبه روستانش روستايی ش جوانانيگرا«دار با يو معن يمنف
ش جوانـان  يگـرا « ةر وابسـت يمستقل مورد مطالعه بر متغ يرهايمتغ تأثير يرسبر يبرا
از  دست آمدهبهج ينتا ؛چندگانه استفاده شد ونيرگرساز مدل  ،»ينيبه روستانش ييروستا
  .ده استمآ ۴ون گام به گام در جدول يرگرس

  ينيانشبه روستروستايی ش جوانان يگذار در گراتأثير يرهاين متغييب تعيضرا - ۴جدول 
  )٢Ad R( شدهلين تعدييب تعيضر  )٢R( نييب تعيضر  )R( يب همبستگيضر  مراحل

٥٨٢/٠ ١  ٣٣٩/٠  ٣٣٢/٠  

٧١٥/٠ ٢  ٥١١/٠  ٥٠١/٠  

٧٥٦/٠ ٣  ٥٧٢/٠  ٥٥٨/٠  

٧٧٣/٠ ٤  ٥٩٧/٠  ٥٧٩/٠  

٧٨٩/٠ ٥  ٦١٨/٠  ٥٩٧/٠  

  های پژوهشيافته: مأخذ

ـ   يم مشاهده ،)۴جدول ( قيدست آمده از تحقبا نگاهی به مدل به ن يشـود کـه در اول
 يب همبسـتگ يمقـدار ضـر   .دشـ وارد معادله  »روستا در يارزشمنداحساس « ريمتغ ،گام



  صحرا اسعدی و جعفر يعقوبی                         ٤ ة، شمار١٨روستا و توسعه، سال  ةفصلنام � ١٢

ـ  ۳۳۲/۰ با شده برابرلين تعدييب تعيو ضر ۵۸۲/۰برابر  )R( چندگانه در . دسـت آمـد  هب
 شـد کـه بـرای آن،   وارد معادله  »ينگرش به اشتغال در بخش کشاورز«ل يتحل ،گام دوم

 ۵۰۱/۰ بـا  شـده برابـر  لين تعدييب تعيو ضر ۷۱۵/۰ با چندگانه برابر يب همبستگيضر
ـ اشد که وارد معادله  »دولت يناکافت يحما« ليدر گام سوم تحل. دست آمدهب ر يـ ن متغي

 ۵۵۸/۰ را بـه شـده  لين تعـد يـي ب تعيو ضـر  ۷۵۶/۰ را بـه  چندگانـه  يب همبستگيضر
 »يرکشـاورز يخـانوار از بخـش غ   زان درآمد ساالنهيم« ليدر گام چهارم تحل. ش داديافزا

ن يـي ب تعيو ضـر  ۷۷۳/۰را به  چندگانه يب همبستگير ضرين متغيا شد کهوارد معادله 
و  يحـ يکمبـود امکانـات تفر  «ل يـ در گام پنجم تحل. ش داديافزا ۵۷۹/۰ را بهشده ليتعد

 چندگانـه  يب همبستگيضر ،رين متغيابا وارد شدن  شد؛وارد معادله  »در روستا يورزش
  .دست آمدهب ۵۹۷/۰ با شده برابرلين تعدييب تعيو ضر ۷۸۶/۰ با بربرا

ـ از تغ درصـد  ۷/۵۹ر يـ ن پنج متغيا ،در واقع جوانـان   شيگـرا «ة ر وابسـت يـ رات متغيي
 . کنندين مييرا تب »ينيبه روستانش روستايی

  ينيبه روستانشجوانان روستايی ش يگذار بر گراتأثير يرهايمتغ تأثيرمقدار  - ۵جدول 

  ريمتغ
 استانداردريب غيضر

)B(  

 ستانداردب ايضر

)Beta(  
  يدارسطح معنی t آمارة

٠٥٩/١  ثابت ضريب  - ٨٢٤/٢  ٠٠٦/٠  

در  ياحساس ارزشمند

  روستا
٣١٦/٠  ٤٣٨/٠  ٣٦٦/٦  ٠٠٠/٠  

به اشتغال در بخش  شيگرا

  يکشاورز
٥١٦/٠  ٣٧٤/٠  ٣٥٠/٥  ٠٠٠/٠  

- ٠٨٨/٠  دولت يکافنا تيحما  ١٧٥/٠ -  ٣٧٧/٢ -  ٠٢٠/٠  

 از خانوار ساالنه درآمد نزايم

  يرکشاورزيغ بخش
٧٦/١ -  ١٧٨/٠  ٦٩٠/٢ -  ٠٠٩/٠  

 و يحيتفر امکانات کمبود

  روستا در يورزش
٠٨٤/٠ -  ١٦٦/٠ -  ٢٢٩/٢ -  ٠٢٨/٠  

  های پژوهشيافته: مأخذ
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  شنهادهايو پ يريگجهينت

ل ش آنها به اشـتغا يگرا و ينيجوانان به روستانش شيگران يب دست آمده،بهج ينتابر اساس 
 يفمـ شـعبانعلی   يهـا افتـه يبا  ، کهدار وجود دارديرابطه مثبت و معن يدر بخش کشاورز

 متقابـل ارتبـاط   انگريب و راستاهم )۱۳۸۸( يگيبيعلو  )۱۳۹۱(مخت و همکاران ، )۱۳۸۴(
کـه   شـود يشنهاد مـ يپ ،ن اساسيبر ا .است ينيروستانشش به يگرا و يکشاورز ش بهيگرا

 يق جوانان به سکونت در روستا و اشـتغال در بخـش کشـاورز   يمربوط به تشو يهابرنامه
  .ن و اجرا شونديکپارچه تدويصورت به

دولـت رابطـه    يکافنا تيحما و ينيبه روستانش ييش جوانان روستاين گرايب همچنين،
رحمـن ابـراهيم    و) ۱۳۹۱( مخت و همکـاران  يهاافتهيبا  ، کهدار وجود دارديو معن يمنف

)Rahmon Ibrahim, 2014( ن ييپا عمده لياز دال يکي دهندة آن است گهنشان وراستا هم
در  يکـاف  امکانات ودو نيز مهاجرت از روستا نب روستا به سکونت درش جوانان يبودن گرا

ة توسـعه  سالپنج يهاکه دولت در برنامه شوديشنهاد ميپ ،افتهي دينبا توجه ب .روستاهاست
، نسـبت بـه   ير دادن روسـتاها و اختصـاص بودجـه کـاف    ، با محور قراساالنه يهاو بودجه

  . دکنش امکانات در روستاها و کاهش فاصله روستا و شهر از نظر امکانات اقدام يافزا
 بـه  جامعـه  توجـه  عـدم  و ينيبـه روستانشـ   ييش جوانان روسـتا ين گرايب همچنين،

 و )۱۳۷۵( زادهيآقاسـ  يهـا افتـه يبـا   ، کـه دار وجـود دارد يو معن يرابطه منف يکشاورز
 يهـا ، در رسـانه هـاي گذشـته  طـي سـال  اگرچه . ستراستاهم )Thissen, 20`0(تيسن 

و روسـتا   يت کشـاورز يـ گاه و اهميده است که جاش يسع ،يدرس يهاو کتاب يجمع
چنـدان  هـا  ن برنامهيشود که ايمشخص م دين يافتة پژوهشی،با توجه ب ين شود، ولييتب

ـ ا يموانع اثربخشکه شود ينهاد مشيپ رو،ست؛ از ايننبوده ا موفق  يبررسـ  هـا ن برنامـه ي
اختصـاص   ،نيهمچن رد؛يگنها صورت آج آن،  اصالحات الزم در يو با توجه به نتا شود

ش سطح امکانات در روستاها به ملموس شـدن  يو افزا يشتر به بخش کشاورزيبودجه ب
  . ندکيکمک م ييان جوانان روستايدر م يبه کشاورز توجه دولت و جامعه

ـ ترتکـه بـه  ون نشان داد يرگرس ليج تحلينتا ـ متغ دو ،بي  در يارزشـمند  احسـاس  ري
 از فـرد  ر برداشتينقش مثبت و سه متغ يکشاورز بخش در اشتغال به شيگراروستا و  
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 و کمبـود  ،يرکشـاورز يغ بخش از خانوار ساالنه درآمد زانيدولت، م يکاف تيحما عدم
بـه   ييش جوانـان روسـتا  يدر گـرا  يش منفـ روسـتا نقـ   در يورزشـ  و يحيتفر امکانات

 يرلطفـ يم و زادهيعلـو  ،)١٣٩٢( و همکـاران  زادهيرسـتمعل . نـد رسکونت در روسـتا دا 
ت از روسـتا بـر   يضـا مثبـت احسـاس ر   تأثيربه ز ين )Olujde, 2008(اولوجده  ،)١٣٩٢(

 همکــاران و زادهيرســتمعل ،)١٣٨٧( يعمــان .ندداشــتشــاره ا ينينشــش بــه روستايگــرا
 زادهيآقاســ و )١٣٨٧( همکــاران و نايپورســ ،)١٣٨٥( پنــاهنيــد و ياســکندر ،)١٣٩٢(
از موانع  يکيرا  روستا در يحيتفر و يرفاه امکانات نبودز در مطالعات خود ين )١٣٧٥(

 ،اسـاس  نيبر ا ؛ندکردگزارش  يو شغل کشاورز ينيمساعد جوانان به روستانش شيگرا
ـ  ييروسـتا  منـاطق  در دولـت گونه امکانـات،  نمنظور ارتقای ايبه که شوديم شنهاديپ  هب

   .دبپرداز يورزش باشگاه مانند بوستان و يورزش و يحيتفر يهامکان احداث

  منابع

 هايگرايش سنجش و كشاورزي به نسبت روستايي جوانان نگرش ،)۱۳۷۵( اهللاتحف زاده،آقاسي
 نامـة پايـان  .يجتـرو  آموزشـي  رسـالت  تبيين و قائمشهر باالتجن منطقة در آنان شغلي

  .كشاورزي آموزش و ترويج گروه ،مدرس تربيت دانشگاه: تهران. ارشد كارشناسي
گـذار بـر مشـارکت    تأثيرعوامـل  « ،)۱۳۹۰(د يـ ، مجي؛ و جعفر، محمديذريچ ، فاطمه؛ياعيارت

فصـلنامه  . »استان کرمانشاه: يمطالعه مورد ،ينه توسعه کشاورزيدر زم ييجوانان روستا
  .۸۴-۵۷ صص ،۳ ة، شمار۲ ةدور ،ييروستا يهاپژوهش

زه جهـت  يـ جـاد انگ يدر ا مؤثرعوامل  يبررس« ،)۱۳۸۵(پناه، غالمرضا نيد و دي، جمشيندراسک
 ،فصلنامه اقتصاد. »صفهاندر استان ا يکشاورز يهاتيدر فعال يياشتغال جوانان روستا

  .۱۶۱-۱۵۰ صص ،۲۷۰ ةشمار
 به شـهر  ييبر مهاجرت جوانان روستا مؤثرعوامل  يبررس« ،)۱۳۹۰(شرو، حمداهللا يال و پي، ليپناه

ـ ره برنامـه فصـلنام . »)شهرستان مرودشت يبخش مرکز يروستاها: يمطالعه مورد(  يزي
  .۵۰- ۴ص ص ،۲ ةشمار ،۱سال  ،يامنطقه

 عوامـل « ،)۱۳۸۷( مي، مـر يو طهماسـب  ؛، جمالينياهللا حسفرج؛ ، محمديذريچ؛ نا، مهنازيپورس

 مـوردي  مطالعـة : كشاورزي ةبه حرف اشتغال براي روستايي انانجو انگيزة ميزان بر مؤثر

 ، صـص ۳ ةشـمار  ،۱۳ سال ،توسعه و روستا ةفصلنام. »كالردشت شهرستان روستاهاي
۳۱-۴۹.  
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 ماندگاري بر مؤثر عوامل« ،)۱۳۹۲(ر ي، نيو رستم ؛ي، عليياردها يقاسم؛ اهللايزاده، وليلمعرست

 ،۴ دورة ،روستايي هايپژوه ةفصلنام. »اهر تانشهرس: يمورد مطالعه ،روستايي جوانان
  . ۵۳۴-۵۰۵ ص، ص۳ شمارة

 بـر  مؤثر عوامل تحليل«، )۱۳۹۳( ش، محمدباقريآرا؛ و ، حامدينيام يچهارسوق ؛، عباسيسلطان
 هـاي پژوهش. »كشاورزي بخش در اشتغال به ايالم شهرستان روستايي جوانان گرايش
  .۷۲-۵۷ صص ،۳ ةشمار ،۷ سال ،كشاورزي آموزش و ترويج

 يسازبر ماندگار يزراعرينفش اقتصاد غ« ،)۱۳۹۲( ، محمدرضايرلطفيرمحمد و ميزاده، اميعلو
 سـال  ،يامنطقـه  يزيربرنامه ةفصلنام. »رميشهرستان سم ييان در مناطق روستاييروستا

  .۸۲-۷۱ صص ،۱۰ ةشمار ،۳
 شـغل  انتخـاب  چـالش  و شـاه کرمان شهرستان روستايي جوانان« ،)۱۳۸۷( نيرحسي، اميگيبيعل

  .۷۶-۵۹ صص ،۱ ةشمار، ۱۱سال t.توسعه و روستا ةفصلنام. »کشاورزي
بر نگـرش   مؤثر يو زراع ي، اجتماعياقتصاد يهايژگيو ييشناسا« ،)۱۳۸۷(، احمدرضا يعمان

ت يريمد يش ملين هماياول. »يکشاورز يهاتيجهت اشتغال در فعال ييجوانان روستا
 يعلمـ  يعال ةسسؤ، اهواز، م۱۳۸۷ماه  يد ۵ تا ۳، رانير در ادايپا يو توسعه کشاورز

  .دانش يمايس يو پژوهش
 مهـاجرت  در مـؤثر  عوامـل  بـر  تحليلـي « ،)۱۳۸۹(، معصـومه  يهرچگان يو ترک ني، راميغفار

 در سـامان  بخـش  توابع از آبادصادق روستاي: يمطالعه مورد ،شهر به روستايي جوانان
 ،۱۳۲ ةشـمار ، ۲۹ ةردو ،روستا محيط ومسکن  ةصلنامف. »بختياري و چهارمحال استان

  .۱۰۲-۹۱ صص
ـ  ،)۱۳۷۲( لئوناردتز، يبرکوو و عبـاس   ن فرجـاد يترجمـه محمـد حسـ    .ياجتمـاع  يروانشناس

  . ريانتشارات اساط :تهراناصل،  يمحمد
 منظوربه انييروستا زهيانگ«). ۱۳۹۲(غالمرضا  ،يو زمان ؛وشيدار ،ياتيح؛ محمد ،ييمحمدرضا

ملـي  همـايش  . »زيرين شهرستان هيقطرو يروستا: يمطالعه مورد ،روستا در يارماندگ
  .الكترونيكي كشاورزي و منابع طبيعي پايدار

 يينگـرش جوانـان روسـتا   « ،)۱۳۹۱(ن يحسـ  ،يفمـ  يو شـعبانعل  ؛اصـغر  ،يبـاقر ؛ سارا مخت،
روسـتا و   ةفصـلنام . »يبخـش کشـاورز   درشهرستان گنبد کاووس نسبت بـه اشـتغال   

  .۱۳۶-۱۱۵صص. ۴ ةشمار. ۱۵ سال ،توسعه
 قابـل  .»۱۳۹۰مسـکن سـال    و عمومي نفوس سرشماري يجنتا ةگزيد« ،)۱۳۹۱(ايران  آمار مركز
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