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 و بويراحمد كهگيلويهعوامل مؤثر بر نگرش جوانان روستايي استان 
  نسبت به اشتغال در بخش كشاورزي

  
  

  1*محسن موسايي
 استاديار دانشگاه آزاد اسالمي، واحد گچساران

 
  احمدرضا عماني

  استاديار دانشگاه آزاد اسالمي، واحد شوشتر
 

  
 
 
  
  
  
  
  
  

  چكيده
 تحقيـق . باشـد  ر بر نگرش جوانان روستايي نسبت به اشتغال در بخش كشاورزي ميهدف از اين تحقيق بررسي عوامل مؤث
 24 تـا    15جامعه آماري تحقيق، جوانان روستايي بـين        . روش ميداني انجام شده است     حاضر از نوع علي، ارتباطي است كه به       

 نفـر  310دول كرجـسي و مورگـان   تعداد نمونه بر اساس جـ . باشند سال ساكن در روستاهاي استان كهگيلويه و بويراحمد مي       
براي حـصول  . ها پرسشنامه بود   ابزار گردآوري داده  . اي استفاده شد    گيري خوشه   ها از روش نمونه     براي گردآوري داده  . باشد  مي

كرونبـاخ اسـتفاده شـده و مقـدار آن        اطمينان از اعتبار پرسشنامه از پانل متخصصان و براي محاسبه پايايي آن از روش آلفاي              
بر اساس نتايج حاصل از همبستگي، بـين ميـزان زمـين زراعـي زيركـشت، مـشاركت اجتمـاعي، درآمـد                      . دست آمد    به 79/0

. دسـت آمـد   داري به هاي كشاورزي رابطه مثبت و معني كشاورزي و متغير نگرش جوانان روستايي در زمينه اشتغال در فعاليت        
بـرداري،    نـوع نظـام بهـره     ( كه متغيرهاي مستقل بررسي شده       ستدهنده آن ا   همزمان نشان شيوه    نتايج رگرسيون چندگانه به   

 درصد تغييرات متغير وابسته     49در مجموع   ) هاي مرتبط، مشاركت اجتماعي و ميزان درآمد جوانان روستايي          آشنايي با سازمان  
  . نمايند را تبيين مي

 
 . و بويراحمدجوانان روستايي، اشتغال، كشاورزي، نگرش، استان كهگيلويه :هاي كليدي واژه
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  مقدمه
هاي اقتصادي كشور است و نقش آن در توسعه و ثبات اقتصادي،  ترين بخش بخش كشاورزي از مهم
توسعه هاي  در برنامه). 1373صادقي،  محمد مير(المللي بر كسي پوشيده نيست  سياسي، و داخلي و بين

 پيشرفت آن پيش شرط و نياز  بخش كشاورزي محور توسعه به شمار آمده واقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
ها  طرف نشود، ساير بخش ضروري توسعه اقتصادي بوده است و تا زماني كه موانع توسعه در اين بخش بر

تجارب مثبت و منفي همه كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه اين نظر را . نيز به شكوفايي نخواهند رسيد
  ).1377پور،  هاشمي(كند  تأييد مي

ز عوامل مهم در توسعه كشاورزي است و در اين راستا از آنجا كه مشاغل كشاورزي نيروي انساني ا
با اين همه آمار . را عاملي مهم به شمار آورد توان مردم روستايي طور عمده در اختيار روستاييان است، مي به

 تا 1370 هاي طي سال. موجود در چهار دهه گذشته از رشد منفي جمعيت روستا نسبت به شهر حكايت دارد
براين مسأله اشتغال  بنا). 1379اف،  رسول(اند   درصدي برخوردار بوده-6 مناطق روستايي از رشد 1375

ها به ساير كشورها در سطح كالن و از  طور اخص و مهاجرت آن طور اعم و جوانان روستايي به جوانان به
پيامدهاي منفي اقتصادي، اجتماعي و روستاها به شهرها در سطح ملي، از جمله مشكالتي است كه با داشتن 

امروزه بيكاري در بسياري از . هاي مختلف به چالش كشانده است فرهنگي مسئوالن كشور را به گونه
گذاران  عنوان يك مشكل اساسي مطرح و حل آن سياست كشورها از جمله كشورهاي پيشرفته صنعتي به

سرنوشت برخي از  توان گفت اي كه مي ست، به گونهرو نموده ا به هاي بزرگي رو غالب كشورها را با چالش
تري به خود  اين مسأله در كشور ما نيز شرايط سخت. ها با حل بحران بيكاري به هم تنيده شده است دولت

 افزايش 1380 درصد در سال 2/14، به 1375 درصد در سال 1/9گرفته، به طوري كه نرخ رسمي بيكاري 
ساز اصلي اين مشكل  توان زمينه  ميان عرضه و تقاضاي نيروي كار را ميدر واقع نبود تعادل. يافته است

 برابر دوره 5/1تقريباً به  1375-1380 هاي عنوان مثال، نرخ رشد عرضه نيروي كار طي سال به. دانست
  ).1381سازمان مديريت و برنامه ريزي، (بالغ گرديده است  1345-1375طوالني 

ريزي و  باشند، تدبير برنامه سازان كشور مي يي، سرمايه اصلي و آيندهبا توجه به اينكه جوانان روستا
به عبارتي پويايي و تداوم حيات يك . سازماندهي در امور مربوط به آنان از اولويت خاصي برخوردار است

امروزه جوانان روستايي بخش عظيمي از . ملت، مرهون تالش و تكافوي فكري و عملي نسل جوان است
عنوان بازوي كار در بهبود وضعيت اقتصادي و اجتماعي  دهند و به وي كار جامعه را تشكيل ميجمعيت و نير

بنابراين لزوم توجه به نيازهاي قشر جوامع روستايي و هدايت . اي دارند هاي روستايي نقش ارزنده خانواده
  ). 1372شهبازي، (كس پوشيده نيست  هاي فني و اجتماعي بر هيچ ها و مهارت آنها در افزايش توانايي

جوانان نقش مهمي در اقتصاد روستايي و كشاورزي كشورهاي در حال توسعه دارند، اما آن طور كه 
هاي  به همين دليل طرح. گيرند ريزان توسعه روستايي و كشاورزي قرار نمي شايسته است مورد توجه برنامه

زم و مناسب موفقيت كسب نمايد توسعه روستايي و كشاورزي نتوانسته است در اين كشورها به حد ال
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هاي بالقوه براي تحول روستاها از حالت سنتي به بخش فعال و  اين قشر عظيم، سرمايه). 1383قديري، (
      ). Olujide, 2008 (شوند اقتصادي محسوب مي

بايست در  ه است كه ميهاي مهم در فرآيند توسع اشتغال و بيكاري جمعيت فعال جوان يكي از مؤلفه
تنها  معضل بيكاري نه. ريزان اقتصادي و اجتماعي قرار گيرد گذاران و برنامه سياست ن توجهكانو

از لحاظ آثار . دهد مي يافته را نيز رنج گذاران كشورهاي درحال توسعه، بلكه كشورهاي توسعه سياست
اد سياسي، امنيتي، هاي اقتصادي از ابع نابهنجار مقوله بيكاري بر فرد و اجتماع، اين مشكل عالوه بر ويژگي

لذا در فرآيند حذف و يا كاهش بيكاري غيرارادي و . اجتماعي، فرهنگي و بهداشتي نيز برخوردار است
هاي نيروي انساني بايد توجه شود و عواملي كه در اين زمينه  شدن به اشتغال كامل به نيازها و خواسته نزديك

  ).1375زاده،  شفيع( تأثيرگذار است، مشخص گردد
تر  هايي كه نقش جوانان روستايي را در دستيابي به توسعه روستايي پررنگ  فعاليت1383ي در سال قدير

هاي محلي جوانان روستايي جهت يافتن نيازهاي  كيد بر ايجاد تشكلتا: داند نمايد شامل موارد زير مي مي
هاي ايجاد و تنوع اشتغال  ينهها در زمينه اشتغال روستايي، ارزيابي زم ها، بررسي عاليق و نگرش آن واقعي آن

هاي مناسب جهت تقويت سطح دانش و  در مناطق روستايي و تقويت روحيه مشاركتي؛ برگزاري آموزش
هاي مختلف كشاورزي؛ بررسي عوامل اجتماعي، اقتصادي،  اي جوانان روستايي در زمينه مهارت حرفه

ايي پيرامون اشتغال در مناطق روستايي و اي مؤثر بر نگرش و ايجاد انگيزه جوانان روست فرهنگي و حرفه
كننده و كاهش عوامل بازدارند؛ پايين بودن سطح نگرش جوانان روستايي در زمينه  لتقويت عوامل تسهي

شود  ساز مهاجرت آنان به مناطق شهري و روي آوردن به مشاغل كاذب مي نههاي كشاورزي زمي فعاليت
ل اجتماعي و اقتصادي يوستايي به مناطق شهري انبوهي از مسابه دنبال مهاجرت جوانان ر). 1383قديري، (

 ).1378اسكندري، (شود  به حاشيه شهرها منتقل مي

مينه ايجاد انگيزه براي اشتغال در زهاي آموزشي و ترويجي در   نقش برنامه1370  در سالسون سوان
روستايي را شامل عوامل بخش كشاورزي و كاهش مهاجرت جوانان روستايي و دستيابي به توسعه پايدار 

هاي الزم جهت اشتغال مناسب، ايجاد و  ايجاد مهارت: ها به شرح زير است ترين آن داند كه مهم متعددي مي
  ).1370، سون سوان (وندي تقويت هويت و تعلق شهر ، رشد روحيه خالقانه

 راهكارهايي را براي اي با عنوان ايجاد اشتغال براي جوانان روستايي،  در مطالعه1384 سال  درعماني
كاهش مهاجرت و دستيابي به شرايط مناسب جهت بسط اشتغال جوانان در مناطق روستايي و حركت در 

هاي اجتماعي، اقتصادي و  تأكيد بر شناسايي ويژگي :ه نموده است كه عبارتند ازيمسير توسعه روستايي ارا
عنوان   بهاشتغال جوانان روستايي؛ استفرهنگي كه بر انگيزه جوانان جهت اشتغال در روستاها مؤثر 

اقدامات الزم جهت تعيين رد؛ هاي توسعه روستايي مورد توجه كارگزاران قرار گي ترين راهبرد برنامه اساسي
رد؛ كشاورزي صورت پذي رهاي كشاورزي و غي نيازهاي آموزشي جوانان روستايي در زمينه اشتغال در فعاليت

هاي الزم جهت  اقدام؛ اي و فرآوري محصوالت كشاورزي تأكيد گردد ههاي فني و حرف بر توسعه فعاليت
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ايجاد رد؛ بهره و خدمات حمايتي صورت گي هاي كم هاي مالي جوانان روستايي از طريق وام حمايت
آموزي  هاي خاص نظير كار هايي كه در زمينه ها و سازمان هاي وزارتخانه ها و اقدام هماهنگي كامل بين برنامه

ها  تأكيد اساسي بر تشكيل باشگاهرد؛ كنند، صورت پذي  صنايع روستايي و اشتغال جوانان فعاليت مياي، حرفه
هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در سطح جامعه  منظور ساماندهي فعاليت  بههاي جوانان روستايي و تشكل
انان روستايي پيرامون هاي ارتباط جمعي جهت تشويق جو استفاده از وسايل و رسانه انجام شود؛ روستايي

ترويجي مبتني بر نياز و  -هاي آموزشي اجراي برنامه؛ مناطق روستايي اشتغال در هاي الزم براي ايجاد زمينه
  .  )1384عماني، ( صورت پزيرد هاي آموزشي عنوان پشتوانه فعاليت  بهگيري از خدمات حمايتي بهره

ها به  ان در مناطق روستايي و كاهش مهاجرت آنراهكارهاي الزم براي بسط اشتغال جوانن تري  مهموي
هاي جوانان  تأكيد بر تشكل، تنوع بخشيدن به اقتصاد روستايي :داند مناطق شهري را شامل موارد زير مي

  ).1384همان منبع،  (اي هاي فني و حرفه آموزش و روستايي
شامل موارد  انان روستايي راهاي مؤثر و كارآمد ترويجي براي جو  اهداف برنامه1370 سالدر سون  سوان

د و دان هاي الزم براي اشتغال، ايجاد و رشد روحيه رهبري، تقويت هويت و تعلق شهروندي مي ايجاد مهارت
  .)1370 سون، سوان(نمايد  ميطق روستايي بسيار مهم ارزيابي اها را در زمينه اشتغال در من بهبود نگرش آن

ظور توسعه اقتصادي و بسط اشتغال جوانان روستايي در مناطق من  بهاي  در مطالعه1372 سالدر سينها 
، مهم قلمداد كرده در تغيير نگرش جوانان روستايي جهت اشتغال در مناطق روستاييرا روستايي موارد زير 

، و برداري بهينه  بهرههاي سنجي و نظام ت تأكيد بر مزي،هاي جنبي در مناطق روستايي گسترش فعاليت. است
 ).1372 ،سينها (سترش صنايع دستي در مناطق روستاييتأكيد بر گ

هاي جوانان روستايي با هدف سازماندهي نيروهاي پرتوان   طرح تأسيس باشگاه1375 سال در زاده عشفي
هاي مختلف آموزش كشاورزي،  عنوان يكي از الگوهاي مناسب در زمينه هجوان در مناطق روستايي را ب
: داند ترين اهداف باشگاه جوانان روستايي را شامل موارد زير مي وي مهم. داند فرهنگي، ورزشي و مذهبي مي

هدايت جوانان ؛ هاي گروهي رشد رهبري در جوانان روستايي از طريق ترغيب به مشاركت در فعاليت
هاي فني در بين جوانان  ايجاد مهارت؛ هاي مختلف ترويجي  جوانان در برنامههاي روستايي از طريق فعاليت

هاي مردمي در هدايت  ترغيب و كسب مشاركت؛ هاي نوين آوري  از فنگيري  جهت بهرهييروستا
منظور اشتغال در  ط بههاي الزم و مطلوب جهت فراهم نمودن شراي نهايجاد زمي؛ هاي جوانان روستايي فعاليت

 ).1375 ،زاده شفيع (مناطق روستايي

ل مؤثر در ايجاد انگيزه جهت اشتغال جوانان بررسي عوام« در پژوهشي با عنوان 1378 سال در اسكندري
هاي كشاورزي را  مندي و اشتغال در فعاليت ه، عوامل مؤثر در ايجاد عالق»هاي كشاورزي روستايي در فعاليت

بر اساس اين تحقيق ميزان زمين زراعي و سطح تجربه جوانان در زمينه . مورد ارزيابي قرار داده است
اشند كه نقش مؤثري در ايجاد انگيزه براي جوانان روستايي جهت اشتغال در ب كشاورزي از جمله عواملي مي
  . )1378، اسكندري (بخش كشاورزي داشته است

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 يلويه و بويراحمد نسبت به اشتغال در بخش كشاورزيگعوامل موثر بر نگرش جوانان روستايي استان كه  41 

بايست در  هاي مهم در فرآيند توسعه است كه مي اشتغال و بيكاري جمعيت فعال جوان يكي از مؤلفه
تنها  معضل بيكاري نه. ر گيردريزان اقتصادي و اجتماعي قرا گذاران و برنامه كانون توجه سياست

از لحاظ آثار . دهد يافته را نيز رنج مي توسعه، بلكه كشورهاي توسعه   حال در گذاران كشورهاي  سياست
هاي اقتصادي از ابعاد سياسي، امنيتي،  نابهنجار مقوله بيكاري بر فرد و اجتماع، اين مشكل عالوه بر ويژگي

لذا در فرآيند حذف و يا كاهش بيكاري غيرارادي و . ردار استاجتماعي، فرهنگي و بهداشتي نيز برخو
هاي نيروي انساني توجه شود و عواملي كه در اين  نزديك شدن به اشتغال كامل بايد به نيازها و خواسته

  ). 1375زاده،  عشفي(گذار است، مشخص گردد  زمينه تأثير
Lindley در  وي. تا مورد بررسي قرار داده استنقش جوانان روستايي را در توسعه روس 1989 سال در

هاي جوانان روستايي كه  اي از برنامه  نمونه»جوانان روستايي منابع فراموش شده«مطالعه خويش تحت عنوان 
آموزش رسمي جوانان بايد هماهنگ در  :نمايد شوند را به شرح زير بيان مي باعث بهبود و توسعه روستا مي

رسمي بايد براي جوانان  رهاي غي منظور بهبود وضعيت روستاها آموزش  به؛جهت توسعه روستا فعاليت نمايد
اي باشد كه باعث  هاي توسعه روستايي بايد به گونه برنامه؛ روستايي در سطح روستاها مد نظر قرار گيرد

اي جوانان بايد به تأسيس  هاي حرفه براي توسعه مهارت باشد؛ اي براي آنها جذب جوانان شود نه دافعه
 .)Lindley, 1989(ه شود هاي جوانان روستايي همت گماشت شگاهبا

Visaria  هاي اجتماعي نقش  و فعاليت) ترويجي(رسمي  رهاي غي معتقد است كه آموزش 1995 سالدر
وي نقش . اي و كاهش مهاجرت جوانان روستايي به نقاط ديگر دارد هاي حرفه مهمي در توسعه فعاليت

 روستايي ضروري ارزيابي نموده است و راهبرد اساسي براي كاهش مهاجرت جوانان روستايي را در توسعه
  .)Visaria, 1995 (داند هاي اقتصادي و اجتماعي در مناطق روستايي مي را گسترش فرصت

Bajema et al.وجود شرايط آموزشي مناسب، موقعيت اقتصادي مطلوب و گسترش  2002 سال  در
انگيزه جوانان روستايي جهت ماندن در مناطق روستايي و اشتغال در هاي اجتماعي را در افزايش  فعاليت

  .)Bajema et al., 2002 (دانند بخش كشاورزي ضروري مي
Malatest بيان انجام داده است و اي در زمينه مهاجرت جوانان روستايي كانادا  مطالعه 2002 سال در

او  .نوعان شهري آنها بسيار كمتر است هم  نسبت بههاي اقتصادي براي جوانان روستايي كند كه فرصت مي
ترين عامل كليدي براي بهبود  عنوان مهم  بههاي اشتغال براي جوانان روستايي نتيجه گرفت كه افزايش فرصت

وي عوامل بهبود زندگي در روستا را از ديدگاه جوانان روستايي به صورت . ست جوانان در روستازندگي
هاي   بهبود فرصت؛هاي تجربه كاري  فراهم كردن فرصت؛هاي اشتغال رصتبهبود ف: بندي نمود زير اولويت

  .)Malatest, 2002 (هاي اجتماعي هايي براي فعاليت بهبود فرصت؛ آموزشي پس از دبيرستان
Radhakrishna & Ingram كه در جوامع روستايي بايد  ندان نمودبي 2005در سال  در تحقيقي

 ارتباطات، گسترش توانايي حل مسأله و  هاي رهبري محلي، توسعه ييهاي الزم براي توسعه توانا زمينه
  ). Radhakrishna & Ingram, 2005 (اي براي جوانان فراهم شود هاي حرفه توسعه فعاليت
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Ommani & Chizariهاي مختلفي   معتقدند كه جوانان روستايي در كشورهاي در حال توسعه با چالش
بنابراين، ارزيابي دقيق نيازهاي . هاي محدود آموزشي مواجه هستند نظير شرايط نامناسب كار و فرصت

 رويه جوانان جلوگيري نمايد تواند از مهاجرت بي آموزشي و فراهم آوردن شرايط مناسب در اين زمينه مي
)Ommani & Chizari, 2006.(  

Sadighi ان زمين زراعيدر تحقيقي نتيجه گرفت كه بين موقعيت اقتصادي خانواده، ميز 2005 سال در ،
. داري وجود دارد هاي كشاورزي رابطه مثبت و معني مكانيزاسيون و نگرش جوانان روستايي نسبت به فعاليت

هاي اقتصادي افراد مورد مطالعه از عوامل مهم و  توان دريافت ويژگي با توجه به نتايج اين مطالعه نيز مي
  .)Sadighi, 2005 (ن مناطق باشدضروري مؤثر بر نگرش جوانان روستايي براي كار در اي

 Ferry معتقد است نظام اجتماعي، خانواده و مدرسه در مناطق روستايي نقش مهمي در  2006 سالدر
هاي مذكور با ايجاد انگيزه و فراهم نمودن شرايط فكري مناسب  نظام. كند انتخاب شغل توسط جوانان ايفا مي

 هاي كشاورزي داشته باشد در جذب جوانان روستايي به فعاليتاي  تواند نقش سازنده در جوانان روستايي مي
)Ferry, 2006(  .  

Olujide نقش »هاي توسعه نگرش جوانان روستايي در زمينه پروژه«در تحقيقي با عنوان  2008 سال در ،
ن بر اساس نتايج حاصل از اين تحقيق بين نگرش و ميزا. نمايد مي جوانان روستايي را بسيار مهم ارزيابي

 ,Olujide (داري وجود دارد  هاي توسعه روستايي رابطه معني مشاركت جوانان روستايي در زمينه پروژه

2008( .  
  

  اهداف تحقيق
 و بويراحمد جهت كهگيلويههدف كلي اين تحقيق بررسي عوامل مؤثر بر نگرش جوانان روستايي استان 

  :اصي تحقيق عبارتند ازبر اين اساس اهداف اختص. باشد اشتغال در بخش كشاورزي مي
  ؛ هاي فردي جامعه مورد مطالعه تعيين ويژگي .1
   ؛احمد جهت اشتغال در كشاورزي  و بويركهگيلويهسطح نگرش جوانان روستايي استان تعيين  .2
  ؛ روستايي پيرامون اشتغال در كشاورزينگرش جوانان هاي اقتصادي مؤثر بر  تعيين ويژگي .3
  ؛ پيرامون اشتغال در كشاورزينگرش جوانان روستايي  بر هاي اجتماعي مؤثر تعيين ويژگي .4
  ؛ پيرامون اشتغال در كشاورزي بر نگرش جوانان روستايي هاي زراعي مؤثر تعيين ويژگي .5
   .هاي كشاورزي عوامل مؤثر بر ايجاد عالقه در خصوص اشتغال جوانان روستايي در فعاليتتعيين  .6

 
  روش پژوهش

ناي هدف، تحقيق حاضر از نوع تحقيقات كاربردي است و از لحاظ بندي تحقيقات بر مب از ديدگاه طبقه
 در تحقيق همبستگي محقق به .باشد  ارتباطي مي، همبستگي و تحليلي از نوع علي، توصيفيقروش تحقي
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ارتباطي است كه به تحليل رابطه بين ، عليهمچنين به اين دليل . پردازد بررسي رابطه بين متغيرها مي
  . پردازد  متغير وابسته ميرات ها بر روي تغيي نقش آنمتغيرهاي مستقل و 

در اين . باشد در تحقيقات توصيفي محقق به دنبال توصيف و بيان چگونه بودن موضوع مورد بررسي مي
آوري اطالعات جهت تحقيق مورد نظر صورت  هاي ميداني، جمعاي و روشروش از طريق مطالعه كتابخانه

هاي  هاي توزيع فراواني، درصد فراواني تجمعي، شاخص مده از طريق جدولدست آ  بههاي گرفته و يافته
 و ،معيار  از مركز شامل واريانس و انحرافشهاي پراكن گرايش به مركز شامل ميانگين، ميانه و نما، شاخص

هاي  رمن، آزموندر بخش آمار تحليلي از ضريب همبستگي اسپي .تغييرات توصيف شده است همچنين ضريب
  . واليس و رگرسيون چندگانه استفاده شده است كروسكال ،ني تواي منمتري مانند ناپارا

احمد، جمعيت  ر و بويكهگيلويهكشاورزي استان  ه شده توسط وزارت جهاديبر اساس آخرين آمار ارا
.  سال قرار دارند24 تا 15باشد كه در رده سني   نفر مي16000 جوانان روستايي در استان مورد مطالعه حدود

 350به همين منظور .  نفر برآورد گرديد310رجسي و مورگان، تعداد نمونه مورد نظر گبر اساس فرمول 
روش .  عدد مورد تحليل قرار گرفت310پرسشنامه تهيه و در منطقه مورد نظر توزيع گرديد و در نهايت 

هاي  اي بوده است كه يكي از روش  برده شده در اين مطالعه روش تصادفي خوشهگيري به كار نمونه
 5هاي استان كه مجموعاً  شهرستانها از بين هر يك  از   انتخاب خوشهبراي .گيري احتمالي است نمونه

  دو دهستان و از بين روستاهاي هر دهستان،،باشند، يك شهر انتخاب نموده و سپس از هر شهر شهرستان مي
ستا را به تصادف انتخاب كرده و براي تكميل پرسشنامه تحقيق، به صورت تصادفي به جوانان  رو دو

  .روستاهاي مذكور مراجعه و اقدام به تكميل اطالعات خواسته شده در پرسشنامه شده است
  از روايي پرسشنامه از پانل متخصصان در رشته ترويج و آموزش كشاورزي استفادهبراي حصول اطمينان

 به كهگيلويهجوانان روستايي ساكن در شهرستان   نفر از30و براي بررسي پايايي پرسشنامه، تعداد . شد
 و با آوري  جمعتصادف انتخاب شدند و پرسشنامه تحقيق در اختيار آنان قرار گرفت و پس از تكميل،

بر اين اساس  .اخ گرديدكرونب  اقدام به محاسبه ضريب آلفايSPSSver17افزار كامپيوتري  استفاده از نرم
  .دست آمد ه ب79/0ضريب پايايي پرسشنامه تحقيق 

  
  ها يافته
  هاي توصيفي يافته

 ، سال18 تا 15 نفر داراي سن بين 64دهد كه در نمونه مورد بررسي از نظر سن،  نتايج تحقيق نشان مي
 سال 5/21ي افراد مورد مطالعه ميانگين سن .اند  سال بوده24 تا 21 نفر بين 107 سال و 21 تا 18 نفر بين 70
 نفر نيز داراي مدرك تحصيلي ديپلم 146 نفر داراي مدرك تحصيلي كمتر از ديپلم و 204همچنين . باشد مي
 نفر داراي نظام زراعي 23آوري شده، در نمونه آماري مورد بررسي  بر اساس اطالعات جمع. اند  باالتر بودهو

. اند  نفر داراي نظام زراعي مختلط بوده29 نفر زراعت و باغباني و 60نفر زراعت و دامپروري،  193زراعت، 
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 نفر 33،  سال6 تا 4 نفر داراي 115 سال سابقه، 3 تا 1 نفر داراي 83 همچنين در جامعه آماري مورد بررسي
در  اي چ گونه سابقه نفر فاقد هي67 سال و 10  نفر داراي سابقه باالي12 سال سابقه و 9 تا 6داراي 

  . آورده شده است1 رها شمساير اطالعات در جدول .اند هاي كشاورزي بوده تليفعا
  

  سطح تحصيالت و نوع نظام زراعي جوانان روستايي هاي سني، ـ توزيع فراواني گروه1جدول 
  
 

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  01/3 :معيار   انحراف     5/21: ميانگين *
 3/3: معيار       انحراف4: ميانگين **  

  )زراعت و دامپروري ( 2: نما ***    

 درصدتجمعي درصد فراواني *هاي سني گروه

18-15 64 7/20 7/20 

21-18 70 7/22  4/43 

24-21 107 5/34 9/77 

 100 1/22  69  به باال24

 - 100          310 جمع

       **سابقه اشتغال

 6/21 6/21  67 سابقه عدم

  3/48 7/26 83  سال3 تا 1
 3/85 1/37 115   سال6 تا 3

 8/95 5/10 33  سال9 تا 6

 100 8/3 12  سال10باالي 

 -  100  310  جمع

      ***نوع نظام زراعي
  4/7 4/7 23  زراعت

  7/69 3/62 193 اعت و دامپروريزر
  1/89 4/19 60  زراعت و باغباني  

  5/98 4/9 29 مختلط
  100 6/1 5 بدون پاسخ

  - 100 170 جمع
    ميزان تحصيالت

 2/15 2/15 47 يپنجم ابتداي

 5/34 4/19 60 )يراهنماي (سيكل

 6/52 1/18 56 دبيرستان

 6/70 1/18 56 ديپلم

 6/80 10 31 فوق ديپلم 

 100 4/19 60 دانشجو

 - 100 310 جمع

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 يلويه و بويراحمد نسبت به اشتغال در بخش كشاورزيگعوامل موثر بر نگرش جوانان روستايي استان كه  45 

نتايج . ي پرداخته شداشتغال در بخش كشاورزگرش نمونه مورد مطالعه در زمينه در ادامه به  بررسي ن
 درصد از افراد 50 بيش از ،2 رهاشمبر اساس داده هاي جدول .  آورده شده است2 رها شمحاصل در جدول

شاورزي مشغول به كار مورد مطالعه اظهار داشتند كه دوست دارند بعد از اتمام تحصيالت خود در بخش ك
  .شوند

  
  گويان در رابطه با نگرش آنان نسبت به اشتغال در بخش كشاورزي  توزيع فراواني نظرات پاسخ-2دول ج

 بسيار مخالف مخالف نظري ندارم موافق بسيار موافق
 ها گويه

  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني
ارزش معنوي شغل كشاورزي از 

 .بااليي برخوردار است
105 9/33 114 4/36 53 1/17 34 11 4 3/1 

توان به  از طريق شغل كشاورزي مي
 .جامعه خدمت كرد

109 2/35 99 9/31 73 5/23 23 4/7 6 9/1 

من عالقه زيادي به شغل كشاورزي 
 .هاي ديگر دارم نسبت به شغل

65 21 98 6/31 72 2/23 49 8/15 26 4/8 

مندم در شغل كشاورزي ادامه عالق
 .تحصيل دهم

58 7/18 86 7/27 98 6/31 57 4/18 11 5/3 

كشاورزان بايد از اهميت و اعتبار 
 .بااليي در جامعه برخوردار باشند

69 3/22 147 4/47 70 6/22 20 5/6 4 3/1 

دولت بايد براي كشاورزي اهميت 
 .زيادي قايل شود

47 2/15 126 6/40 112 1/36 17 5/5 8 6/2 

هاي مختلف كشاورزي  كار در زمينه
 .داراي لذت فراواني است

49 8/15 122 4/39 98 6/31 36 6/11 5 6/1 

هاي  عالقمند آموزش در زمينه
 .باشم مختلف كشاورزي مي

59 19 107 5/34 109 2/35 34 11 1 3/0 

عالقمندم پس از اتمام تحصيالت به 
 .شغل كشاورزي مشغول شوم

51 5/16 139 8/44 82 5/26 35 3/11 1 3/0 

كشاورزي نقش مهمي در موفقيت 
 .كشورها دارد

50 1/16 123 7/39 87 1/28 39 6/12 11 5/3 

  
  آزمون همبستگي

هاي  ستايي در زمينه اشتغال در فعاليتبا نگرش جوانان روهاي تحقيق  منظور بررسي رابطه بين متغير به
بر اساس . داري آنها شد ها و بررسي سطوح معني بين متغيرزي اقدام به محاسبه ضريب همبستگي كشاور

آمد  كشت، در هاي زراعي زير هاي ميزان زمين  مشخص شد كه بين متغير3 رها شمنتايج حاصل از جدول
هاي كشاورزي  وستايي نسبت به اشتغال در فعاليتكشاورزي، ميزان مشاركت اجتماعي و نگرش جوانان ر
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هاي روستايي و نگرش جوانان روستايي نسبت به  ين متغير ميزان آشنايي با سازماندار و ب رابطه مثبت و معني
  .داري وجود دارد هاي كشاورزي رابطه منفي و معني ال در فعاليتاشتغ

 
    آنانداري ها و سطوح معني  محاسبه ضرايب همبستگي بين متغير-3جدول

01/0≤ ** P        05/0≤* P  
  

  اي هاي مقايسه  آزمون
 بر حسب شركت در نگرش جوانان روستايي براي اشتغال در بخش كشاورزيمنظور بررسي تفاوت  هب

  .گرفته شدني بهره  وايت  از آزمون منهاي آموزشي و ترويجي كالس
هاي اين جدول ميانگين نگرش  دادهبا توجه به . ه شده استي ارا4 رهاشم  نتيجه اين آزمون در جدول

هاي  با نگرش افرادي كه در كالس) 21/162(اند   ترويجي شركت نموده-هاي آموزشي افرادي كه در كالس
  .ردوجود نداي دار اختالف معني) 11/152(اند  ننموده  ترويجي شركت-آموزشي

  
هاي  بر حسب شركت در دوره مقايسه  ميانگين نگرش جوانان روستايي براي اشتغال در بخش كشاورزي -4جدول 

   ترويجي-آموزشي
 داري سطح معني ني وايت من ايميانگين رتبه تعداد هاي ترويجي شركت در آموزش

  396/0  8015 21/162 75 بلي
     11/152 235 خير

  
 بر حسب نوع نظام ش جوانان روستايي براي اشتغال در بخش كشاورزينگربراي مقايسه ميانگين 

هاي  دهد، بين گروه نتايج حاصل از اين آزمون نشان مي. واليس استفاده شد  از آزمون كروسكالبرداري بهره
  .  وجود دارد05/0داري در سطح  برداري مختلف، تفاوت معني نظام بهره نوع داراي

  
  

  

 داري معنيسطح   ضريب همبستگي نوع مقياس متغير دوم مقياس  اول متغير

 665/0 025/0 اسپيرمن اي رتبه نگرش جوانان روستايي اي فاصله سن

 183/0 -076/0 اسپيرمن اي رتبه نگرش جوانان روستايي اي رتبه  سطح تحصيالت

 767/0 017/0 اسپيرمن اي رتبه نگرش جوانان روستايي اي فاصله سابقه در كشاورزي

 023/0 130/0* اسپيرمن اي رتبه جوانان روستايينگرش  اي فاصله كشت ميزان زمين زراعي زير

 000/0  270/0** اسپيرمن اي رتبه نگرش جوانان روستايي اي فاصله درآمد كشاورزي

 005/0 158/0* اسپيرمن اي رتبه نگرش جوانان روستايي اي رتبه مشاركت اجتماعي

 000/0 199/0** اسپيرمن اي تبهر نگرش جوانان روستايي اي رتبه هاي روستايي ميزان آشنايي با سازمان
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  برداري  نگرش جوانان روستايي براي اشتغال در بخش كشاورزي بر حسب نوع نظام بهره مقايسه ميانگين-5جدول 
 داري سطح معني كاي اسكوير اي ميانگين رتبه تعداد برداري نوع نظام بهره

 000/0 209** 57/84 23 اي اجاره

     29/102 225 ملك شخصي
      80/57 25 بري سهم

     66/46 37 مختلط
                                                                                                             01/0≤ ** P        05/0≤* P  

  
هاي مستقل در نظر گرفته شده چقدر توانايي تبيين متغير وابسته  كه مجموع متغير منظور بررسي اين به

در اين روش همه متغيرهاي مستقلي كه . همزمان استفاده شد رگرسيوني به روشل حقيق را دارند، از تحليت
يات آن در ياند، وارد تحليل رگرسيوني شدند  كه جز ق بودهداري با متغير وابسته تحقي داراي همبستگي معني

دريافت كه متغيرهاي مستقل  توان  هاي اين جدول مي دادهبا توجه به .  آورده شده است6 رهاشم جدول
هاي مرتبط، مقدار زمين   با سازمانآشنايي برداري، نوع نظام بهرهميزان مشاركت اجتماعي، (بررسي شده 

  .نمايند درصد تغييرات متغير وابسته را تبيين مي 49، در مجموع )و ميزان درآمد جوانان روستايي زراعي
  

  نهاي حاصل از تحليل رگرسيون چندگانه به شيوه همزما  يافته-6 جدول 
   

000/0=Sig.F             357/10=F                490/0=            R2745/0=R   
  

X5066/0 + X4076/0 + X3133/0-X2 400/0 + X1030/0 + 640/2=                         Y          
 

  گيري جهبحث و نتي
دهد بين ميزان درآمد كشاورزي و نگرش جوانان روستايي نسبت به اشتغال در  نتايج تحقيق نشان مي

 و) Bajema et al. )2002نتايج تحقيق را تحقيقات . داري وجود دارد معني بخش كشاورزي رابطه مثبت و
Malatest )2002( كند حمايت مي.   

 B  SE B Beta t Sig هاي مستقل متغير
 X1( 030/0 014/0 118/0 215/2 027/0(ت اجتماعي مشارك

 X2(  040/0 018/0 116/0 211/2 028/0(برداري  نوع نظام بهره

 X3( 133/0-  041/0  170/0- 270/3- 000/0(هاي مرتبط  آشنايي با سازمان

 X4( 076/0 026/0 156/0 888/2 004/0(زراعي تحت مالكيت  كل زمين

 X5( 066/0 012/0 310/0 630/5 000/0(درآمد 

 000/0 119/9 - /292 660/2 عرض از مبدأ
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دهد بين ميزان مشاركت اجتماعي جوانان روستايي و نگرش آنان نسبت به اشتغال  نتايج تحقيق نشان مي
، )Visaria  )1998نتايج تحقيق را تحقيقات .داري وجود دارد  معني مثبت ودر بخش كشاورزي رابطه

Olujide )2008(زاده ع و شفي )دكن حمايت مي) 1375.  
كشت و نگرش جوانان روستايي نسبت به اشتغال   رد بين ميزان زمين زراعي زيده نتايج تحقيق نشان مي

و  )1378( يرنتايج تحقيق را تحقيقات اسكند. داري وجود دارد در بخش كشاورزي رابطه مثبت و معني
Sadighi   )2005 (كند حمايت مي. 

به اشتغال در بخش دهد بين نگرش جوانان روستايي نسبت   نشان ميواليس  آزمون كروسكالنتايج
داري وجود  اختالف معني)  و مختلطبري اي، ملكي، سهم اجاره (برداري  بر حسب نوع نظام بهرهكشاورزي

 .كند حمايت مي) 1372( نتايج تحقيق را تحقيقات سينها .دارد

 برداري، ع نظام بهرهنو(دهد كه متغيرهاي مستقل بررسي شده  گانه نشان مي ون چندنتايج تحليل رگرسي
و ميزان درآمد جوانان  مشاركت اجتماعيكشت،  رميزان زمين زراعي زي هاي روستايي،  با سازمانآشنايي

مانده مربوط به  درصد باقي 51و  نمايند درصد تغييرات متغير وابسته را تبيين مي 49، در مجموع )روستايي
  .اند  نگرفتههايي است كه در تحقيق مورد نظر قرار رمتغي

 
  پيشنهادها

  :شود ه ميي توجه به نتايج حاصل از تحقيق پيشنهادهاي زير ارابا
دار شدن رابطه بين نگرش جوانان روستايي نسبت به اشـتغال در بخـش كـشاورزي و                با توجه به معني    −

هاي مختلـف آموزشـي و فرهنگـي          ميزان مشاركت اجتماعي جوانان تالش شود تا با گسترش و اجراي برنامه           
  . كت اجتماعي روستاييان و بهبود جايگاه و نقش افراد در جامعه صورت گيردزمينه افزايش توان مشار

كشت و نگرش جوانان روستايي جهت        هاي زراعي زير    دار شدن رابطه بين ميزان زمين       با توجه به معني    −
هـاي مناسـب كـشاورزي بـه جوانـان            شود نسبت به واگذاري زمين      اشتغال در بخش كشاورزي پيشنهاد مي     

  .بهره اقدامات الزم صورت گيرد ريق تسهيالت كمروستايي از ط
دار شدن رابطه بين ميزان درآمد و نگرش جوانان روسـتايي جهـت اشـتغال در بخـش      با توجه به معني  −

هـاي مختلـف    هاي افزايش درآمد در بخـش كـشاورزي از طريـق مـشوق         شود، زمينه   كشاورزي پيشنهاد مي  
 . اورزي ايجاد شودهاي انرژي در بخش كش خصوص كاهش نرخ حامل به

هـاي روسـتايي و نگـرش آنـان           دار شدن رابطه بين آشنايي جوانان روستايي با سازمان          با توجه به معني    −
هـاي آموزشـي و همچنـين         شـود نـسبت بـه برگـزاري دوره          جهت اشتغال در بخش كشاورزي پيشنهاد مي      

 . آيدهاي روستايي اقدامات الزم به عمل بازديدهاي جوانان روستايي از سازمان
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هايي كـه در تحقيـق    شود در تحقيقات آينده ساير متغير با توجه به نتايج رگرسيون چندگانه پيشنهاد مي     −
اند، مورد بررسي قرار گرفته تا تاثير ساير متغيرهـا بـر نگـرش جوانـان روسـتايي                    مورد بررسي قرار نگرفته   

 .جهت اشتغال در بخش كشاورزي مشخص شود
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