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  چكيده
هـا در گـزينش يـا عـدم      بيني نوع رفتـار آن  هدف اين پژوهش تحليل گرايش جوانان روستايي نسبت به اشتغال در بخش كشاورزي است تا با پيش

گرايانـه   هاي واقع ريزي عنوان حرفه اصلي، بتوان در مورد توسعه روستايي و كشاورزي و مسئله اشتغال جوانان روستايي به برنامه اين شغل بهگزينش 
. گيـرد  قـرار مـي  پيمايشـي  شناسي در دسته تحقيقات  ازنظر روشو ارتباطي بوده  ،و از نوع تحقيقات عليكاربردي  هدف،ازنظر  اين تحقيق .پرداخت

كه از اين جامعه آماري،  =N)3562(ساله ساكن مناطق روستايي شهرستان ايالم هستند  24تا  15جامعه آماري اين مطالعه تمامي جوانان روستايي 
ات از آوري اطالع براي جمع. نفر انتخاب شد 350اي به حجم  نمونه اي، خوشه گيري با استفاده از فرمول تعيين حجم نمونه كوكران و از طريق نمونه

هاي آموزشي ترويج و آموزش  اين ابزار، از استادان گروه) صوري(براي تعيين روايي محتوايي . اين نمونه آماري از پرسشنامه بسته پاسخ استفاده شد
ضريب كرونباخ آلفا  همچنين، براي تعيين پايايي پرسشنامه،. واحد ايالم استفاده گرديد ،شناسي روستايي دانشگاه آزاد اسالمي كشاورزي و نيز جامعه

محاسـبه شـد   ) راهنمـا (و در قالـب مطالعـه مقـدماتي    ) مجـاور شهرسـتان ايـالم   (نفري از جوانان روستايي شهرستان ايـوان   30اي  با انتخاب نمونه
)84/0=α .(سـط قـرار دارد  آمده از اين تحقيق نشان داد كه گرايش كلي جوانان روستايي به اشتغال در بخـش كشـاورزي در حـد متو    دست نتايج به .

انـد   ترين متغيرهاي تأثيرگذار بر گرايش جوانان روستايي به اشتغال در بخش كشاورزي به ترتيب عبـارت  همچنين، بر اساس تحليل رگرسيون، مهم
هـاي دولـت از    هاي اشتغال در بخش كشاورزي، ميزان درآمد خانواده از توليد محصوالت كشـاورزي، ميـزان حمايـت    ميزان آگاهي آنان به زمينه: از

  .درصد از واريانس متغير وابسته تحقيق را تبيين نمودند 5/66مجموع، اين متغيرها  اشتغال جوانان روستايي در بخش كشاورزي كه در
   
  .كشاورزي، شهرستان ايالم جوانان روستايي، گرايش، اشتغال، بخش :هاي كليدي واژه 

                                                 
                                h_chaharsoughi@yahoo.com مكاتبات، مسئول نويسنده *
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 )27پياپي ( 1393، پاييز  3هفتم، شماره  سال ،هاي ترويج و آموزش كشاورزي مجله پژوهش

  
  مقدمه

هاي  گرو بخش توسعه هر كشور دررشد و 
ترين عامل مؤثر در  مختلف اقتصادي آن بوده، مهم

توسعه پايدار نيز منابع انساني شايسته و كارآمد آن 
رو،  ينا از (Bihis-Tolentino, 1996). كشور است

توسعه، بايد در كنار ساير منابع و  روند در
هاي مادي، نقش اصلي را به سرمايه انساني  يهسرما
بخشي مهم از  مثابه بهدر اين ميان، جوانان . داد

رشد  مندي از امكانات جمعيت كشور، سزاوار بهره
هستند و نيز در قالب نيروي انساني بالقوه   و تعالي

در تأمين منابع انساني سهم به سزايي دارند، 
كالنتري، (اشند ب بنابراين، شايسته توجه بيشتري مي

1376.(  
به حفظ جوانان  توسعه درحالالتزام كشورهاي 

ها به حرفه  روستايي در روستا و اشتغال آن
هايي محدود را براي اشتغال  كشاورزي فرصت

اين در حالي . آورد جوانان روستايي به وجود مي
ها و  هايي مانند تحصيالت، رسانه است كه عامل

طح آرزوها و گردشگري روستايي به ارتقاي س
تمايالت جوانان روستايي و افزايش فاصله با 

شود  ها منجر مي هاي موجود براي اشتغال آن فرصت
تر روستا و  كه سرانجام، به ترك هر چه سريع

 (2006شهر خواهد انجاميد  مهاجرت به كالن
Sumberg, ؛ 1391و همكاران،  جعفر پور؛
  ).1392زاده و همكاران،  حجازي

جوانان از اميال و آرزوهايي مانند شغل، درآمد، 
و منزلت، موقعيت اجتماعي و يا نوعي خاص از  شأن

كليد جذب اين جوانان به جامعه . زندگي برخوردارند
روستايي و شغل كشاورزي، شناسايي و توجه به اين 
اميال و آرزوها و تالش در راستاي فراهم كردن 

ف است و موفقيت ها به اين اهدا امكان دستيابي آن
سياست توسعه اجتماعي كشور نيز درگرو جذب و 

حفظ جوانان روستايي در روستا و اشتغال به 
رو، شناسايي نيازهاي جوانان  ينا از. كشاورزي است

هاي  ريزي روستايي بايد جزء مهم و جدانشدني برنامه
   (Beauford, 1989).توسعه اجتماعي باشد

عمومي نفوس بر اساس گزيده نتايج سرشماري 
 1359سال  مركز آمار ايران پس از 1390و مسكن 

) كه نسبت جمعيت شهري و روستايي برابر بود(
 6/28در حال حاضر و  يافته افزايششهرنشيني  روند

 4/71درصد جمعيت كشور در مناطق روستايي و 
همچنين بر . درصد در مناطق شهري ساكن هستند

ر در بهار اساس چكيده نتايج آمارگيري نيروي كا
از همين مركز، سهم بخش كشاورزي در  1393

درصد نسب به بخش  6/19اشتغال كشور با رقم 
) درصد 33(و بخش صنعت ) درصد 3/47(خدمات 

  .از كمترين سهم برخوردار است
وجه  يچه بهنرخ اشتغال در بخش كشاورزي 

 بههمپاي رشد كلي اشتغال پيش نرفته است كه 
يژه جوانان و بهيان و ينوع نگرش روستا ظاهر 

ترين  روستايي نسبت به شغل كشاورزي از مهم
ها براي انتخاب  داليل آن بوده و به عدم تمايل آن

 ينا با. عنوان پيشه اصلي انجاميده است كشاورزي به
، كشاورزي در )1378(حال، به نقل از سينگلمن  

يافته همچنان منبعي درخور  توسعهكشورهاي كمتر 
كشاورزي . آيد ه اشتغال به شمار مياهميت در زمين

نقش مهمي در ايجاد امنيت غذايي در سطح محلي 
هايي را براي استخدام و درآمد  و ملي دارد و فرصت

عنوان شغلي اصلي در روستاها  كند و به فراهم مي
اما امروزه جوانان روستايي  شود؛ محسوب مي

كه  طوري گرايش كمي به شغل كشاورزي دارند به
ها از روستاها مربوط به جوانان  هاجرتبيشتر م

از طرفي، آينده توسعه كشاورزي هر . باشند مي
باشد و  كشوري متكي به جوانان روستايي مي
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توان بدون باال  بيني است اگر تصور شود كه مي كوته
بردن سطح مهارت و معلومات جوانان روستايي به 
ايجاد يك بخش كشاورزي قوي و زندگي بهتر در 

  .ل شدياروستا ن
يت بخش كشاورزي، نيروي اهمتوجه به  با

انساني از عوامل مهم در توسعه كشاورزي است و 
 طور بهمشاغل كشاورزي  كه آنجا ازدر اين راستا، 

توان مردم  يان است، مييعمده در اختيار روستا
روستايي را عاملي مهم در توليدات كشاورزي به 

چهار دهه  همه، آمار موجود در  ينا با. شمار آورد
گذشته از رشد منفي جمعيت در مناطق روستايي، 
باال رفتن سن كشاورزان و كاهش نرخ رشد 

طي . جمعيت روستا نسبت به شهر حكايت دارد
 9/2، رشد جمعيت شهري 1375تا  1370هاي  سال

كه در مناطق روستايي طي اين  يدرحالدرصد بوده، 
درصدي جمعيتي برخوردار ) -6(مدت، از رشد 

هاي  مناطق شهري كل كشور طي سال.  اند هبود
درصد رشد ساالنه  14/2به ميزان ، 1390تا  1385
هاي  اند و رشد مناطق روستايي كه در سال داشته

گذشته همواره نزديك به صفر بوده است در 
. دهد را نشان مي -6، رشد 1390سرشماري سال 

درمجموع رشد منفي جمعيت در مناطق روستايي 
 .)1390عربشاهي، ( مشاهده است قابل استان 26در 

هاي شغلي براي  تدوين برنامهبديهي است كه 
كند تا موانع  اي را فراهم مي جوانان روستايي، زمينه

استخدام براي جوانان روستايي حذف شود و زمينه 
ها فراهم مي سازد،  كاري قوي براي آينده آن

كند تا شغل  همچنين به جوانان روستايي كمك مي
بي پيدا كنند و جوامع به مشاركت جوانان مناس

هاي عمران روستايي بيشتر  روستايي در پروژه
هاي  اين عوامل باعث ايجاد فرصت. اهميت بدهند

شود  آموزشي و استخدامي براي جوانان روستايي مي

هاي كشاورزي  و درنتيجه گرايش آنان به فعاليت
  ).1388اكبري و همكاران، (شود  بيشتر مي

باعث كاهش رشد  ييروستا انوانمهاجرت ج
و در مواردي خالي از سكنه (در روستا جمعيت 

افزايش نسبت سالخوردگي و افزايش نسبت 	،)شدن
هاي  طبق بررسي. گردد در روستا مي 1وابستگي

وزرات اقتصاد در روستاها و شهرهاي كوچك، نرخ 
 باشد تر از نرخ طبيعي مي پايين ،رشد جمعيت

، 1380رمضانيان در سال  .)1375وزارت اقتصاد، (
 شاغل جمعيت سالخوردگي«اي با عنوان  در مطالعه

علل و پيامدها،  داليل: ايران بخش كشاورزي در
، عوامل »عدم گرايش جوانان به حرفه كشاورزي

گذاري كافي در مناطق روستايي و  عدم سرمايه
هاي چشمگير براي جوانان  كشاورزي، نبود جاذبه

هاي  فرسا بودن فعاليت روستايي، سخت و طاقت
كشاورزي و نبود نظام تأمين اجتماعي در مناطق 

ها  ترين عامل روستايي و بخش كشاورزي را از مهم
بر اساس اين مطالعه، جمعيت شاغل در . شمرد بر

ها،  بخش كشاورزي ايران، در مقايسه با ساير بخش
رو، محقق   ينا ازتر شده است و  سالخورده
شهرها را به دليل عدم  روستاييان به  مهاجرت

گرايش جوانان روستايي به حرفه كشاورزي، از 
ترين داليل سالخوردگي شاغالن بخش  مهم

  .داند كشاورزي مي
 ، در تحقيقي با عنوان)1375(زاده در  آقاسي

 و به كشاورزي نسبت روستايي جوانان نگرش«

 باالتجن منطقه در آنان هاي شغلي گرايش سنجش
ترويج در سال  آموزشي رسالت تبيين و قائم شهر

هاي مؤثر بر عدم گرايش جوانان به  ، عامل»1375
حرفه كشاورزي را به ترتيب اولويت، بدين شرح 

                                                 
نسبت تعداد جمعيت غيرفعال در سن فعاليت را به جمعيت واقع  1

 . در سن فعال را نسبت وابستگي گويند
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سختي كار كشاورزي، آينده شغلي : كند معرفي مي
نامناسب، پايين بودن درآمد، نبود امكانات الزم براي 
كشاورزي، عدم وجود امكانات در روستا، عدم 

به كشاورزي، عدم توجه توجه جامعه 
گذاران و دولت به كشاورزي و عدم عالقه  سياست

  .جوانان به كشاورزي
در پژوهشي با  )1374(رضواني در  سعيدي

جوانان  شغلي هاي گرايش بررسي«عنوان 
به بررسي وضعيت اشتغال جوانان » روستايي

هاي مازندران،  روستاي استان 28روستايي در 
ي، خوزستان، سيستان و كرمانشاه، آذربايجان غرب

جوان روستايي  417بلوچستان و اصفهان با انتخاب 
در اين تحقيق، . پرداخت) ساله 24تا  15(

 12/26(شاغلين : پاسخگويان به سه گروه اصلي
و ) درصد 58/34(، جوانان جوياي كار )درصد

تقسيم شدند و ) درصد 8/39(آموز  جوانان دانش
روه جوانان گ محقق به اين نتيجه رسيد كه در

درصد در بخش كشاورزي اشتغال  5/38شاغل، 
 2/15(نفر  22گروه جوانان جوياي كار  داشتند و در

گروه  جوياي شغل كشاورزي بودند و در) درصد
) درصد 4/10(نفر  17آموز نيز تنها  جوانان دانش

عنوان شغل موردعالقه معرفي  شغل كشاورزي را به
 .كردند

، Osborne & Dyer (2000( بر اساس مطالعه
نويز  آموزان علوم كشاورزي ايلي نگرش دانش

مثابه يك شغل، مثبت  آمريكا نسبت به كشاورزي به
آموزان معتقد بودند كه در حرفه  اين دانش. بود

هاي شغلي بسياري وجود دارد و  كشاورزي، فرصت
همچنين، . صنايع اين ايالت است ترين از مهم

با اين شغل كشاورزي داراي پايه علمي است و 
توان بسياري از اصول علمي را در عمل آموخت  مي

ها با كشاورز  وجود، والدين آن  ينا با. كاربردو به 
  .شدن فرزندان خود در آينده مخالف بودند

در .Cecchettini et al  (1992)بر پايه مطالعه 
زمينه ادراك جوانان روستايي استراليا در مورد شغل 

ها ابراز داشتند كه  د از آنكشاورزي، تنها هفت درص
. در آينده به شغل كشاورزي خواهند پرداخت

هاي يك شغل مناسب  ترين ويژگي همچنين، مهم
پايداري : عبارت بودند از مطالعه موردازنظر جوانان 

هاي  يري توانمنديكارگ بهو امنيت شغلي، امكان 
ويژه خدادادي و امكان نوآوري و ابتكار؛ كه به باور 

ها در شغل كشاورزي بسيار اندك  ين ويژگيها، ا آن
البته آنان بر اين نكته تأكيد داشتند كه با شغل . است

 -توان به جامعه خدمت كرد و خود كشاورزي، مي
  .كارفرما بود
(2000) Warner  اهميت مشاركت جوانان را در

: اند از داند كه عبارت از چهار جنبه مهم مي  آينده
ريزي و  ستايي در برنامهارتقاء مشاركت جوانان رو

منظور  كار اقتصادي، پذيرش اصول كليدي به
افزايش مشاركت جوانان، طراحي ابتكارات 
استخدامي و اقتصادي در زمينه كشاورزي و ارتقاء 

  .تعهد و حق انتخاب براي جوانان روستايي
)(1999 ,. Selid et al به داليل زير معتقد هستند

هاي عمران  پروژه كه جوانان روستايي را بايد در
افزايش درك جوانان از : روستايي، مشاركت داد

جامعه، ايجاد احساس توانمندي در جوانان 
روستايي، تشويق بيشتر جوانان جهت مشاركت در 
امور اجتماعي، افزايش ارتباط بين مدارس جوانان 
روستايي و جامعه و كمك به رهبران جامعه جهت 

  .شناخت نيازهاي محلي
)Soobitsky & Boruchowiz (1984 موارد زير ،

هاي جوانان به كشاورزي  را براي دستيابي سازمان
مشاركت جوانان در : اي موردتوجه قراردادند حرفه

ها، فراهم آوردن فرصت براي استخدام  گيري تصميم
عنوان اعضاي سودمند  جوانان، بها دادن به جوانان به

جامعه مدني، تشويق جوانان به همكاري و 
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هاي رهبري در  كت، پرورش و تقويت مهارتمشار
هايي براي تبادل  جوانان، فراهم كردن فرصت

المللي اطالعات و افزايش درك جوانان از  بين
هاي  مسائل گرسنگي جهاني و سوءتغذيه و ميراث

در  Jost Clause - Holz & (1995) .فرهنگي
تحقيقي نشان دادند كه تمركز گروهي بر روي 

شود كه آنان كشاورزي را بهتر  جوانان باعث مي
مند شده و  درك كرده و به كشاورزي عالقه

از سوي ديگر، . ها نيز افزايش يابد مشاركت آن
جهت ايجاد انگيزه در جوانان روستايي بايد حرفه 

 همچنين. كشاورزي در رابطه با زندگي آنان باشد
ورزش و موسيقي بايد به جوانان روستايي پيامي در 

  .رابطه با كشاورزي ارائه دهد
، 1390بر اساس آخرين سرشماري سال 

نفر تعيين شد كه  199519جمعيت شهرستان ايالم 
 33459در مناطق شهري و  166024از اين تعداد 

  . در مناطق روستايي سكونت داشتند
ورت گرفته هاي ص مقايسه اين آمار با سرشماري

دهد كه در  روشني نشان مي هاي گذشته به در سال
هاي اخير روند مهاجرت به مناطق شهري در  سال

يافته است كه به باور بسياري  شهرستان ايالم افزايش
از كارشناسان و متخصصان حوزه روستايي يكي از 

ترين داليل آن عدم انگيزه و گرايش جوانان  عمده
اورزي و ماندگاري در مناطق روستايي به شغل كش

  . روستاها مي باشد
 هزار هكتار 350 وجوداين در حالي است كه 

زمين زراعي و قابليت ايجاد تنوع در توليدات 
گوناگوني شرايط  كشاورزي و دامداري ناشي از

ها و مراتع  وجود جنگل جغرافيائي و اقليمي،
توجه در پرورش  هاي قابلداشتن ظرفيت مستعد،

نشان از امكان ايجاد صنايع وابسته دام و طيور و 
حوزه در برجسته اين استان نقش و جايگاه 

كه دولت و رو شايسته است  ينو ازا كشاورزي دارد

به اقتصاد كشاورزي استان  اي يژهمسئولين نگاه و
گذاري و  يهسرماسازمان (باشند داشته ايالم 
  ).1391ي اقتصادي و فني ايران، ها كمك

توان دريافت كه  يمقيقات با بررسي پيشينه تح
رويه  يبي اخير، عواملي چون مهاجرت ها سالدر 

جمعيت فعال به شهرها و روند نزولي اشتغال در 
بخش كشاورزي در تغيير و تحوالت اشتغال و 

و  اند گذاشتهير تأثبيكاري روستاهاي منطقه ايالم 
ي برنامه پنجم ها سالرود كه اين روند در  يمانتظار 

توسعه شتاب گرفته، شمار شاغالن ساكن در شهر از 
شاغالن روستايي پيشي گيرد؛ و از سوي ديگر، 

، مخاطره وكار كسبعواملي از قبيل فضاي نامناسب 
هاي نظارتي  باالي اقتصادي و عدم كارايي دستگاه

ي اعطايي براي ها وامدر كنترل نحوه استفاده از 
گذاري و  انع از رشد سرمايهزا م ي اشتغالها پروژه

اشتغال شده و آهنگ افزايش اشتغال در مناطق 
  . روستايي را كند كرده است

بر اين اساس، در اين مقاله گرايش جوانان 
شود  روستايي نسبت به شغل كشاورزي بررسي مي

ها در گزينش يا عدم  بيني نوع رفتار آن تا با پيش
وان در عنوان حرفه اصلي، بت گزينش اين شغل به

مورد توسعه روستايي و كشاورزي و مسئله اشتغال 
گرايانه  هاي واقع ريزي جوانان روستايي به برنامه

سؤال اصلي پژوهش حاضر اين است  پرداخت و
به اشتغال در بخش  گرايش جوانان روستايي: كه

است و  ميزاندر شهرستان ايالم به چه كشاورزي 
  اند؟ كدمعوامل مؤثر بر اين گرايش 

  
  هداف تحقيقا

در راستاي هدف كلي تحقيق كه تحليل عوامل 
مؤثر بر گرايش جوانان روستايي شهرستان ايالم به 

باشد، اهداف  اشتغال در بخش كشاورزي مي
تعيين : اند از اختصاصي اين تحقيق عبارت
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؛ مورد مطالعهجوانان  اي هاي فردي و حرفه ويژگي
هاي  هتعيين ميزان آگاهي جوانان روستايي به زمين

اشتغال در بخش كشاورزي؛ تعيين گرايش جوانان 
روستايي نسبت به اشتغال در حرفه كشاورزي؛ و 
تعيين عوامل مؤثر بر گرايش جوانان روستايي به 

 .اشتغال در بخش كشاورزي

  
  روش پژوهش

لحاظ هدف كاربردي،  نوع تحقيق حاضر از
لحاظ شيوه  ارتباطي و از - ازنظر روش، علي

در اين  .باشد اطالعات، پيمايشي ميآوري  جمع
آوري اطالعات در زمينه مباني  منظور جمع تحقيق به

اي و  نظري و نيز سوابق تحقيقات از روش كتابخانه
آوري اطالعات  جستجوي اينترنتي و براي جمع

موردنياز از نمونه آماري از ابزار پرسشنامه و با 
 روايي تعيين منظور به. استفاده شد روش ميداني

اختيار استادان ترويج و  اوليه در پرسشنامه ظاهري،
شناسي روستايي  آموزش كشاورزي و نيز جامعه

 از شد و داده دانشگاه آزاد اسالمي واحد ايالم قرار

نهايي  نسخه تدوين ها در آن اصالحي هاي ديدگاه
همچنين، براي تعيين . گرديد استفاده پرسشنامه

، )راهنما(مقدماتي  پايايي پرسشنامه، در قالب مطالعه
پرسشنامه بين جوانان روستايي خارج از  30تعداد 

به ) در شهرستان ايوان، مجاور ايالم(نمونه آماري 
 تكميل از پس. روش كامالً تصادفي توزيع گرديد

و مورد  آوري جمع ها پاسخ مذكور، هاي پرسشنامه
 84/0آلفا  كرونباخ و ضريب ارزيابي قرار گرفت
قبول   براي اين پژوهش قابل محاسبه گرديد كه

متغير وابسته اين پژوهش گرايش جوانان . است
روستايي شهرستان ايالم نسبت به اشتغال در بخش 

رتبه  گويه همسان و هم 16كشاورزي بود كه 
. سنجيده شد) اي ليكرت پيوستار پنج نقطه(

اي،  هاي حرفه فردي، ويژگي هاي همچنين، ويژگي

اعي، موانع اشتغال در اجتم - هاي اقتصادي ويژگي
متغيرهاي  هاي دولت، بخش كشاورزي و حمايت

جامعه آماري . دهند مستقل اين تحقيق را شكل مي
اين پژوهش شامل تمامي جوانان روستايي 

شهرستان ايالم از ). =3562N(بود  شهرستان ايالم
 2با (، چوار )دهستان 2با (سه بخش مركزي 

و درمجموع ) دهستان 1با (و بخش سيوان ) دهستان
 26هاي مركزي و سيوان با  بخش(روستا  74با 

شده   تشكيل) روستا 48روستا و بخش چوار با 
تناسب تعداد جمعيت هر   در اين تحقيق، به. است

هاي مركزي و سيوان،  روستا، براي روستاهاي بخش
درصد از  65درصد و براي بخش چوار،  35

 8مجموع،  ها اختصاص يافت و در پرسشنامه
درصد از كل روستاهاي  25/9(روستا  74روستا از 
در تحقيق حاضر، طبقات . انتخاب شدند) شهرستان

گيري، هشت روستاي منتخب بودند و دليل  نمونه
گيري، همگن نبودن جمعيت  انتخاب اين شيوه نمونه

آماري بر اساس اطالعاتي بود كه پژوهشگران از 
ادامه اين در . در اختيار داشتند مورد مطالعهجامعه 

اي  گيري خوشه فرايند، در هر طبقه انتخابي نمونه
حجم نمونه نيز با استفاده از فرمول . انجام پذيرفت

آوري  پس از جمع ).=350n(كوكران محاسبه گرديد 
و با استفاده از  SPSSV19افزار  ها، از طريق نرم داده

درصد، فراواني، (هاي آماري توصيفي  روش
و ) معيار و ضريب پراكندگي انحراف ميانگين،
فرايند ) هاي همبستگي و رگرسيون تحليل(تحليلي 

  .پردازي انجام پذيرفت داده
  

  ها يافته
  هاي جوانان روستايي توصيف ويژگي

. باشد سال مي 19ميانگين سني جوانان حدود 
نفر  52از جوانان، مجرد و ) درصد 15/85(نفر  298

لحاظ ميزان  زا. باشند نيز متأهل مي) درصد 85/14(
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 42/27(نفر  96تحصيالت، بيشتر جوانان با فراواني 
اكثريت رشته تحصيلي . ديپلم بودند فوق) درصد

 در دبيرستان) درصد 58/88(نفر  310جوانان يعني 
) درصد 42/11(نفر  40كشاورزي بوده و فقط  غير

 202از . شان كشاورزي بود ها رشته تحصيلي از آن
تحصيالت دانشگاهي  نفر جوان اين تحقيق كه

 26/74(ها  نفر از آن 150 رشته تحصيليدارند، 
 74/25(نفر  52غيركشاورزي و  در دانشگاه، )درصد
تجربه كار كشاورزي . باشد كشاورزي مي) درصد

نفر  72اكثر جوانان روستايي  سرپرست خانواده
. باشد سال مي 20تا  16بين ) درصد 57/20(

وانان، هفت هكتار خانواده ج زمين زراعيميانگين 
. هكتار است 18باشد كه بيشترين وسعت اراضي  مي

در پاسخ به سؤالي در مورد شغل پدر، اكثر جوانان 
و  گزينه دامداري) درصد 54(نفر  189روستايي 

اكثريت جوانان به . كشاورزي را انتخاب كردند
نوع نظام ) درصد 71/45(نفر  160تعداد 

سطح . ي استها ملك خانواده آن برداري بهره
نفر  120 مورد مطالعهتحصيالت پدر اكثر افراد 

باشد و اين درصد و  سواد مي بي) درصد 28/34(
 154سواد،  تعداد براي سطح تحصيالت مادران بي

نوع نظام زراعي خانواده . است) درصد 44(نفر 
نفر  102از جوانان، ديم و ) درصد 85/70(نفر  248

ميانگين درآمد  .باشد نيز آبي مي) درصد 15/29(
ساليانه خانواده جوانان از توليد محصوالت 

  .باشد ميليون تومان مي 12/3كشاورزي 
  

  )n=350(هاي جوانان روستايي  يژگيو -1جدول 
  درصد  فراواني  سطوح تغيير متغير درصد فراواني سطوح تغيير  متغير

ح 
سط

الت
صي

تح
  

 28/18 64  راهنمايي

ده 
انوا

ت خ
رس

سرپ
ي 

كار
ربه 

تج
)

 )سال

  85/10  38  5تا  1
  15/13  46  10تا  6 0/24 84  مديپل
  85/16  59  15تا  11 42/27 96  ديپلم فوق

  57/20  72  20 تا 16 71/21 76  ليسانس
  14/17  60  25تا  21 59/8 30 ليسانس فوق

ني
ه س

طبق
 )

  )سال
  73/11  41  30 تا 26 85/16 59 سال 16تا  15
  71/9  34  و باالتر 31 14/21 74 سال 18تا  17
 57/24 86 سال 20تا  19

در
ل پ

شغ
  

  0/54  189 كشاورزي/دامداري
  71/15  55  آزاد 71/19 69 سال 22 تا 21
  0/10  35  دولتي 73/17 62 سال 24 تا 23

وار
خان

عد 
ب

  

  57/8  31  بازنشسته 71/29 104  4 تا 2
  44/11  40  بيكار 14/53 186  7 تا 5

  15/17  60  نفر به باال 8

هره
ام ب

 نظ
وع

ن
 

 از 
واده

خان
ي 

دار
بر

عي
زرا

ن 
زمي

  

  71/45  160  ملكي

ي 
راع

ن ز
زمي

ت 
ساح

م
ده 

انوا
خ

)
تار
هك

(  

  71/11  41  مختلط  58/46  163  هكتار 5تا  1

  0/8  28  وقفي  15/27  95  هكتار 10تا  5

  85/20  73  سهم بري  27/18  64  هكتار 15تا  10

  73/13  48  اي اجاره  8  28  هكتار و باالتر 16
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بندي نظرات جوانان روستايي در زمينـه   اولويت

موانع گـرايش جوانـان روسـتايي بـه اشـتغال در      
  بخش كشاورزي

بندي نظرات جوانان روستايي  منظور اولويت به
در زمينه موانع گرايش جوانان روستايي به اشتغال 

گويه در  10جموع م در بخش كشاورزي، در

بر پايه نتايج جدول شماره . پرسشنامه طراحي شد
حرفه  كم درآمد، از ديدگاه پاسخگويان، 2

اداري، اولويت  مشاغل ساير به نسبت كشاورزي
گرايش جوانان روستايي به  موانع اول در زمينه

  .شود اشتغال در بخش كشاورزي محسوب مي

  
  )n=350(بندي بندي موانع گرايش جوانان روستايي به اشتغال در بخش كشاورزي  اولويت -2جدول 

  اولويت  ضريب پراكندگي  انحراف معيار *ايميانگين رتبه گويه
  1  222/0  916/0 12/4 مشاغل ساير به نسبت كشاورزي حرفه كم درآمد

  2  226/0  953/0 21/4 كشاورزي در فعاليت براي ناكافي امكانات و تسهيالت
  3  228/0  950/0 16/4 حرفه يك عنوان به كشاورزي بودن آميزمخاطره
  4  246/0  00/1 06/4 روستا در بهداشتي و آموزشي مراكز و امكانات كمبود
  5 267/0  01/1 78/3 مشاغل ساير به نسبت كشاورزي حرفه زياد زحمت
  6 268/0  01/1 78/3 در روستا دامداري و زراعي سنتي هايروش
  7 294/0  18/1 01/4 هاي متعدد و خسارت ديدن محصوالت كشاورزي ساليخشك
  8 297/0  21/1 07/4 كشاورزي حرفه نامطمئن شغلي آينده
  9  300/0  11/1 69/3 روستا در زراعي مناسب هاي زمين كمبود

  10 348/0  24/1 56/3 درآمد و جايگاه ازلحاظ كشاورزي غير مشاغل جذابيت
 خيلي زياد= 5زياد         = 4متوسط    =3كم     =2خيلي كم    =1:        هامقياس رتبه *

  
هاي دولت بر گرايش  بندي تأثير حمايت اولويت

  اشتغال در بخش كشاورزي جوانان روستايي به
هاي دولت  بندي تأثير حمايت منظور اولويت به

بر گرايش جوانان روستايي به اشتغال در بخش 
گويه در پرسشنامه طراحي  9مجموع  كشاورزي، در

، از ديدگاه پاسخگويان، 3بر پايه نتايج جدول . شد

 براي امكانات كافي و فراهم آوردن تسهيالت

كشاورزي، اولويت اول   در بخش فعاليت
هاي دولتي بر گرايش جوانان روستايي به  حمايت

  .اشتغال در بخش كشاورزي است
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 )n=350(هاي دولت بر گرايش جوانان روستايي به اشتغال در بخش كشاورزي  بندي تأثير حمايت اولويت -3جدول 

  گويه
ميانگين 

  *اي رتبه
انحراف 
  معيار

ضريب 
  پراكندگي

  اولويت

  1  29/0  21/1  09/4 در بخش كشاورزي فعاليت براي كافي امكانات و فراهم آوردن تسهيالت
  2  31/0  07/1  36/3 كشاورزي و روستا به دولتي گذاران سياست ميزان توجه

  3  32/0  16/1  52/3 دادن آب و زمين براي كشاورزي در اختيار قرار
  4  33/0  34/1  97/3 ايجاد و توسعه صنايع كوچك روستايي

  5  34/0  12/1  21/3 هاي كشاورزي در روستاها ها و دبيرستان ايجاد آموزشكده
  6 35/0  12/1  13/3 روستا در بهداشتي - آموزشي مراكز و امكانات فراهم نمودن

  7  36/0  25/1  40/3 فراهم آوردن امكانات ادامه تحصيل براي جوانان روستايي
هاي مناسب براي مشاركت بيشتر جوانان روستايي در مراحل فراهم آوردن زمينه

  هاي عمران روستايي ريزي پروژه برنامه
56/3  41/1  41/0 8  

  9 45/0  22/1  67/2 ايجاد امكانات رفاهي، تفريحي و ورزشي در روستاها
  خيلي زياد= 5زياد         = 4متوسط           =3 كم   =2خيلي كم    =1:              هامقياس رتبه*

  
سنجش ميزان آگـاهي جوانـان روسـتايي بـه     

  هاي اشتغال در بخش كشاورزي فرصت
گيري ميزان آگاهي جوانان روستايي  براي اندازه

زراعت، (هاي اشتغال در بخش كشاورزي  به فرصت
) باغباني، دام و طيور، جنگلداري، شيالت و آبزيان

اي ليكرت از  هاي جداگانه با طيف پنج گزينه پرسش
در » بسيار زياد آگاهي دارم«تا » اصالً آگاهي ندارم«

گرفت و پس از كمي اختيار جوانان روستايي قرار 
ها با  ها، نمره نهايي ميزان آگاهي آن كردن پاسخ

. خالصه شد 4هاي يادشده در جدول شماره  زمينه
عنوان ) درصد 28(نفر  98اكثريت پاسخگويان 

هاي اشتغال در بخش  اند كه اصالً با فرصت كرده
  .كشاورزي آگاهي ندارند

  
  )n=350( هاي اشتغال در بخش كشاورزي ميزان آگاهي جوانان روستايي شهرستان ايالم به فرصت -4جدول 

  درصد  فراواني پيوستار ارزيابي
  0/28 98 اصالً آگاهي ندارم 

  0/26 91 كمي آگاهي دارم
  28/22 78 تا حدودي آگاهي دارم

  72/13 48 زياد آگاهي دارم
  10 35 بسيار زياد آگاهي دارم

  100 350  جمع
           

سنجش گرايش جوانان روستايي به اشتغال در 
  بخش كشاورزي

منظور سنجش گرايش جوانان روستايي به  به
  گويه با طيف پنج 16اشتغال در بخش كشاورزي، 

= 3مخالف، = 2كامالً مخالف، = 1(اي ليكرت  نقطه
براي جوانان ) كامالً موافق= 5موافق، = 4نظر،  بي

ها،  سپس با حاصل جمع پاسخ گويه. طراحي شد
امتياز گرايش به دست آمد؛ بدين ترتيب نمره 
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 )27پياپي ( 1393، پاييز  3هفتم، شماره  سال ،هاي ترويج و آموزش كشاورزي مجله پژوهش

 90تا ) حداقل( 16ايش جوانان در دامنه امتيازي گر
سرانجام وضعيت گرايش . متغير بود) حداكثر(

جوانان پيرامون اشتغال در بخش كشاورزي بر مبناي 
ها برحسب  بندي نمرات آن دامنه امتياز و دسته
نظر،  منفي يا نسبتاً منفي، بي(درصد در سه دسته 
تقسيم شد كه با فواصل برابر ) مثبت يا نسبتاً مثبت

توزيع فراواني سطوح، ميانگين، انحراف معيار و 
نشان  5ضريب پراكندگي گرايش آنان در جدول 

بر اين پايه، ميانگين نمرات ميزان . شده است داده
گرايش كلي جوانان به اشتغال در بخش كشاورزي 

نشان ) 7/40-4/65ميانه طبقه ( 21/61با ميانگين 
ان روستايي به اشتغال دهد كه ميزان گرايش جوان مي

در بخش كشاورزي در سطح متوسط بوده ولي 
ت دهنده تشتّ نشان) =SD 11/8(معيار  انحراف

نظرات آنان نسبت به اشتغال در بخش كشاورزي 
  . نظر وجود ندارد است و در اين زمينه، چندان اتفاق

  
  )n=350(ها به اشتغال در بخش كشاورزي  يع فراواني جوانان برحسب گرايش آنتوز -5جدول 

  درصد  فراواني  سطوح تغيير *متغير
 

  گرايش جوانان روستايي به اشتغال در بخش كشاورزي
  

  71/39  139  منفي يا نسبتاً منفي
  42/45  159  مثبت يا نسبتاً مثبت

  85/14  52  نظر بينابيني
  100  350  جمع

  11/8: انحراف معيار              21/61: ميانگين                91: بيشينه                  19: كمينه *  
                            

همبستگي بين متغيرهاي تحقيـق بـا گـرايش    
  جوانان روستايي به اشتغال در بخش كشاورزي 

منظور تحليل همبستگي، با  در اين تحقيق به
توجه به نوع مقياس متغيرها از ضرايب همبستگي 

نتايج حاصل از اين . پيرسون و اسپيرمن استفاده شد
آزمون نشان داد كه بين متغيرهاي ميزان آگاهي به 

و ) =132/0r(هاي اشتغال در بخش كشاورزي  نهزمي
ميزان موانع اشتغال جوانان روستايي در بخش 

، با متغير گرايش جوانان )=132/0r(كشاورزي 
روستايي شهرستان ايالم به اشتغال در بخش 

دار است و با  رابطه معني 05/0كشاورزي در سطح 
توان گفت كه بين ميزان  درصد اطمينان مي 95

هاي اشتغال در بخش كشاورزي و  زمينهآگاهي به 
ميزان موانع اشتغال جوانان روستايي در بخش 

كشاورزي با گرايش جوانان روستايي شهرستان 
ايالم به اشتغال در بخش كشاورزي رابطه منفي و 

اما رابطه بين متغيرهاي  دار وجود دارد؛ معني
مساحت زمين زراعي سرپرست خانواده 

)301/0r=(خانواده از توليد  ، ميزان درآمد
و ميزان ) =328/0r(محصوالت كشاورزي 

هاي دولت از اشتغال جوانان روستايي در  حمايت
با متغير گرايش  ،)=468/0r(بخش كشاورزي 

جوانان روستايي شهرستان ايالم به اشتغال در بخش 
درصد اطمينان رابطه مثبت  99كشاورزي در سطح 

مورد رهاي بين ساير متغي. دار وجود دارد و معني
دار  با گرايش جوانان روستايي رابطه معني مطالعه

  .مشاهده نشد

  
  
  

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

67 
 

 تحليل عوامل مؤثر بر گرايش جوانان روستايي شهرستان ايالم به اشتغال در بخش كشاورزي

 )n=350(نتايج آزمون تحليل همبستگي  -6جدول 

  متغير مستقل
  ميزان گرايش جوانان روستايي 

  )p(داري  سطح معني )r(ضريب همبستگي 
  407/0  112/0 سن

  013/0  132/0* هاي اشتغال در بخش كشاورزي ميزان آگاهي به فرصت
  454/0  115/0  سطح تحصيالت جوانان

  659/0  045/0 سطح تحصيالت پدر
  436/0  096/0 سطح تحصيالت مادر

 138/0  322/0  بعد خانواده

 001/0 301/0** مساحت زمين زراعي سرپرست خانواده

  217/0 400/0 خانوادهتجربه كار كشاورزي سرپرست 
  000/0 328/0** ميزان درآمد خانواده از توليد محصوالت كشاورزي

  015/0 -449/0* ميزان موانع اشتغال جوانان روستايي در بخش كشاورزي
  009/0 468/0** هاي دولت از اشتغال جوانان روستايي در بخش كشاورزي ميزان حمايت

  
منظـور تخمـين    تحليل رگرسيون چندگانـه بـه  

ميزان گـرايش جوانـان روسـتايي بـه اشـتغال در      
 بخش كشاورزي

ترين عوامل تأثيرگذار بر متغير  بيني مهم پيشدر 
گرايش جوانان روستايي به اشتغال در (وابسته تحقيق 

، از تحليل رگرسيون چندگانه با )بخش كشاورزي
منظور شناخت مدل  به(گام  به استفاده از روش گام

استفاده شد كه درنهايت اين تحليل تا ) رگرسيون
ميزان آگاهي به در گام اول متغير . گام پيش رفت سه

هاي اشتغال در بخش كشاورزي، در گام دوم  زمينه
هاي دولت از اشتغال جوانان روستايي  ميزان حمايت

در بخش كشاورزي و در گام سوم ميزان درآمد 

خانواده از توليد محصوالت كشاورزي وارد معادله 
  .رگرسيون شدند

. رسيد) R2=665/0(ضريب تعيين در گام سوم به 
توان گفت كه درمجموع، سه متغير  ديگر، مي بيان به

هاي  ميزان آگاهي به زمينه(تحقيق كه وارد مدل شدند 
هاي دولت از  حمايت، اشتغال در بخش كشاورزي

اشتغال جوانان روستايي در كشاورزي، ميزان درآمد 
مجموع،  ، در)خانواده از توليد محصوالت كشاورزي

ابسته تحقيق را تبيين درصد از واريانس متغير و 5/66
ها مربوط به اثرات  درصد از نوسان 5/33نمايند و  مي

بررسي  ساير عواملي است كه در اين تحقيق، مورد
  .اند قرار نگرفته

   
   

   

  * :p0/01 : **         p0/05:       داري سطوح معني                                  
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 )27پياپي ( 1393، پاييز  3هفتم، شماره  سال ،هاي ترويج و آموزش كشاورزي مجله پژوهش

  )n=350(داري رگرسيون چندگانه  ضرايب و سطح معني -7جدول 
  R R2  Adjusted R2  F  بين متغيرهاي پيش  گام

1  
هاي اشتغال در بخشميزان آگاهي به زمينه

  )1x(كشاورزي 
466/0  434/0  421/0  **133/21  

2  
هاي دولت از اشتغال جوانان روستايي حمايت

  )2x(در كشاورزي 
512/0  544/0  520/0  **326/13  

3  
ميزان درآمد خانواده از توليد محصوالت

  )3x(كشاورزي 
633/0  665/0  645/0  **184/13  

  * :p0/01   : **           p0/05  :     داري سطوح معني

  
  )n=350(نهايي تحليل رگرسيون چندگانه   نتايج مدل -8جدول 

 B SE Beta  t  Sig بينمتغيرهاي پيش

اشتغال در بخش كشاورزيهايميزان آگاهي به زمينه
)1x(  

61/0  045/0  356//0  **454/3  000/0  

هاي دولت از اشتغال جوانان روستايي ميزان حمايت
  )2x( در بخش كشاورزي

623/0  036/0  369/0  **787/4  001/0  

  3x( 689/0 047/0  281/0  **577/3  003/0(ميزان درآمد از توليد محصول
 000/0 378/9** - 163/0 782/11 )مبدأازعرض( ثابت عدد

  * : p0/01   : **             p0/05:            داري سطوح معني

  
توان  ، مي8هاي جدول  بنابراين با توجه به يافته

  :معادله زير را نوشت
Y'= 782/11  + 61 /0  x1 + 623 /0  x2 + 689/0  x3 

  
  گيري نتيجهبحث و 

بر اساس نتايج همبستگي، بين گرايش جوانان 
آنان  سنروستايي به اشتغال در بخش كشاورزي با 

رود  يعني انتظار مي داري به دست نيامد؛ رابطه معني
جوانان روستايي با سن باالتر، گرايش بيشتري به 

اين . اشتغال به كار در بخش كشاورزي داشته باشند
زنگ خطري براي مسئولين تواند  موضوع خود مي

واسطه پير شدن تدريجي جامعه  بخش كشاورزي به
كه اين يافته با نتايج  آنجا از. كشاورزي كشور باشد

زاده  و آقاسي) 1389(پژوهش پورسينا و همكاران 
همخواني دارد، لذا بايد بدان توجه كافي ) 1375(

  . شود

بين گرايش جوانان روستايي به اشتغال در 
آنان رابطه  سطح تحصيالتي با بخش كشاورز

ديگر، گرايش  عبارت به. داري به دست نيامد معني
جوانان روستايي مستقل از سطح تحصيالت آنان 

اين . اي بين دو متغير وجود ندارد است و رابطه
رسد ازآنجا ناشي شود كه  موضوع به نظر مي

تحصيلكردگان كشاورزي شايد به دليل موقعيت 
خش در جامعه امروزي ايران، اجتماعي پايين اين ب

تمايل چنداني به اشتغال در اين بخش نداشته و 
هاي ديگري اقتصادي  دهند كه در بخش ترجيح مي

راستا نيست،  ها نيز هم كه بعضاً با رشته تحصيلي آن
  . مشغول به كار شوند

اين نتيجه با نتايج پژوهش پورسينا و همكاران 
ت ندارد، اما ، مطابق)1375(زاده  و آقاسي) 1389(

) 1385(پناه  با نتيجه پژوهش اسكندري و دين
  . مطابقت دارد
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 تحليل عوامل مؤثر بر گرايش جوانان روستايي شهرستان ايالم به اشتغال در بخش كشاورزي

بين گرايش جوانان روستايي به اشتغال در 
والدين آنان سطح تحصيالت بخش كشاورزي با 

يعني گرايش  داري به دست نيامد؛ رابطه معني
ها  جوانان، مستقل از سطح تحصيالت والدين آن

گرايش جوانان  در بوده و اين تحصيالت تأثيري
از اين رو اين نتيجه . ايجاد نكرده است مورد مطالعه

مطابقت ندارد ) 1375(زاده  با نتايج پژوهش آقاسي
) 1385(پناه  ولي با نتيجه پژوهش اسكندري و دين

  . مطابقت دارد
بين گرايش جوانان روستايي به اشتغال در 
بخش كشاورزي باتجربه كار كشاورزي سرپرست 

. داري به دست نيامد ن رابطه معنيخانواده آنا
ديگر، گرايش اين جوانان مستقل از تجربه  عبارت به

باشد و  كار كشاورزي سرپرست خانواده آنان مي
  . اي بين اين دو مقوله وجود ندارد رابطه

توان در اين موضوع جستجو  دليل اين امر را مي
كرد كه سرپرست اين جوانان به دليل مشكالت و 

در بخش كشاورزي تمايلي به اشتغال  موانع بسيار
رو  ازاين. فرزندان خود در اين بخش ندارند

جاي تشويق  دهند كه به سرپرست خانوار ترجيح مي
ها را به  فرزندان خود به ادامه فعاليت كشاورزي، آن

مهاجرت به شهر جهت ادامه تحصيل در دانشگاه و 
ه يا يافتن شغلي ديگر تشويق نمايد و البته اين مسأل

براي آينده كشاورزي اين مملكت جاي تأمل بسيار 
اين نتيجه با نتايج پژوهش اسكندري و . دارد
  . مطابقت ندارد) 1385(پناه  دين

بين گرايش جوانان روستايي با ميزان آگاهي 
هاي اشتغال در بخش كشاورزي رابطه  آنان به زمينه
اين نتيجه حاكي از . داري به دست آمد مثبت و معني

آگاهي و اطالعات جوانان روستايي به  تأثير
هاي اشتغال در بخش كشاورزي با گرايش آنان  زمينه

شايد كمتر . به كار و فعاليت در اين بخش دارد
كسي باشد كه در عصر انفجار دانش و اطالعات در 

هاي مختلف، بر اين موضوع صحه نگذاشته و  حوزه
. اي ترديد به خود در اين مورد راه دهد ذره
روست كه از آموزش و به دنبال آن دانايي نه  نازاي
اي بايد  عنوان يك هزينه بلكه به ديد سرمايه به

بين حائز اهميت است   اين اما آنچه در نگريست؛
توجه بيشتر مسئولين بخش كشاورزي به مقوله 

در ) چه در قالب رسمي و چه غيررسمي(آموزش 
 ها پيرامون سازي و ارتقاي دانش آن راستاي آگاه

اين يافته با نتيجه . هاي اشتغال كشاورزي است زمينه
  . همخواني دارد Selid et al . 1999)(پژوهش 

بين گرايش جوانان روستايي به اشتغال در 
بخش كشاورزي با مساحت زمين زراعي سرپرست 

 داري به دست آمد؛ خانواده رابطه مثبت و معني
يعني با افزايش مساحت زمين زراعي سرپرست 

ها به اشتغال در  ر، گرايش و تمايل فرزندان آنخانوا
اين موضوع نشان . يابد بخش كشاورزي افزايش مي

، عامل زمين مورد مطالعهاز اين دارد كه در منطقه 
يكي از عوامل تأثيرگذار بر گرايش جوانان به 
ماندگاري در روستا و فعاليت كشاورزي است و 

ورزي توجه مسئولين بخش كشا اين مورد بايد مورد
بيگي  اين نتيجه با نتايج پژوهش علي. قرار گيرد

، همخواني )1385(پناه  و اسكندري و دين) 1387(
  . دارد

بين گرايش جوانان روستايي به اشتغال در 
بخش كشاورزي با ميزان درآمد توليدات كشاورزي 

. دست آمد داري به خانواده آنان، رابطه مثبت و معني
ديگر، با افزايش ميزان درآمد توليدات  عبارت به

ها به كار و  كشاورزي خانواده، گرايش فرزندان آن
اين . يابد فعاليت در اين بخش نيز افزايش مي

اي است كه بعد اقتصادي  دهنده انگيزه موضوع نشان
تواند در گرايش به كار و  مي) درآمدزايي كشاورزي(

  . اد نمايدفعاليت در اين بخش ايج
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توان اميدوار بود كه با ايجاد  روست كه مي ازاين
درآمدزايي بيشتر در بخش كشاورزي و روستايي 
اين امكان وجود دارد كه جوانان گرايش به 
ماندگاري در روستا و فعاليت در بخش كشاورزي 

ها به  رويه آن از خود نشان داده و مهاجرت بي
نتيجه با اين . شهرهاي بزرگ و كوچك كمتر گردد

) 1387(بيگي  و علي) 1380(پژوهش رمضانيان 
  . مطابقت دارد

بين گرايش جوانان روستايي به اشتغال در 
بخش كشاورزي با ميزان موانع اين اشتغال رابطه 

يعني با افزايش  داري به دست آمد؛ منفي و معني
موانع جوانان به اشتغال در بخش كشاورزي، 

هرچند . يابد ش ميگرايش آنان نيز به اشتغال كاه
حال  اي دور از انتظار نيست ولي درعين چنين نتيجه

راستا با نتايج  اي باشد هم شايد تأكيد دوباره
 et al. (1992)و نيز ) 1380(هاي رمضانيان  پژوهش

Cecchettini  بر مطالعه دقيق و موشكافانه اين موانع
از سوي مسئولين بخش كشاورزي و برطرف كردن 

  م تدابير و اقدامات الزم كه از حوصلهها با انجا آن
اي ديگر در اين  اين بررسي خارج است و به مطالعه

  .باب توسط ساير پژوهشگران نياز دارد
بين گرايش جوانان روستايي به اشتغال در 

هاي دولت از اين  بخش كشاورزي با ميزان حمايت
چنين . داري به دست آمد اشتغال رابطه مثبت و معني

يز همانند مورد پيشين دور از انتظار اي ن نتيجه
و ) 1380(نيست، چنانكه نتايج پژوهش رمضانيان 

(1992) Cecchettini et al.  نيز اين موضوع را تأييد
بين حائز اهميت است  اما آنچه دراين نمايند؛ مي

سازي اين موضوع براي مسئولين بخش و  برجسته
ين نيز واكاوي مجدد نوع و ميزان دقيق و هدفمند ا

ها براي بخش كشاورزي است كه نيازمند  حمايت
  . باشد اي جداگانه مي مطالعه
  

   پيشنهادها
براي افزايش گرايش جوانان روستايي   

شهرستان ايالم به اشتغال در بخش كشاورزي، 
  :شود پيشنهادهايي به شرح زير ارائه مي

 -هاي آموزشي شود با برگزاري كالس پيشنهاد مي -
توليد محصوالت كشاورزي، ترويجي در زمينه 
بردن ميزان توليد و به دنبال  شرايط الزم براي باال

آن افزايش درآمد اين جوانان فراهم شود و 
همچنين نسبت به ايجاد حرفه و مشاغل جنبي 

ها  در روستاها جهت جلوگيري از مهاجرت آن
به شهر اقدام شده و در اين زمينه 

 . هاي الزم انجام پذيرد ريزي برنامه

شود براي افزايش ميزان آگاهي اين  پيشنهاد مي -
هاي اشتغال در بخش كشاورزي  جوانان به زمينه

با استفاده از نشريات؛ كتب، گردهمايي، 
علمي و اجراي ) بازديدهاي(هاي  گردش
هاي آموزشي، جوانان روستايي را با مقوله  كالس

هاي كسب  اشتغال در حرفه كشاورزي و زمينه
ي شغلي در اين حوزه آشنا ها درآمد و فرصت

هاي  نمود و باعث افزايش ميزان آگاهي به زمينه
  . ها شد اشتغال در بخش كشاورزي در آن

شود بانك كشاورزي و ساير مؤسسات  پيشنهاد مي -
مالي و اعتباري استان ايالم، تسهيالتي ويژه با 
نرخ بهره پايين براي جوانان جوياي شغل در 

در نظر  رد مطالعهموبخش كشاورزي روستاهاي 
استاني،  اي توسعه هاي برنامه دربگيرند و دولت 

براي مناطق محرومي چون  اي و كالن منطقه
اي براي توجه به  ريزي ويژه استان ايالم برنامه

بخش كشاورزي و اشتغال در اين بخش داشته 
   .باشد

هاي  كه امروزه در بسياري از خانواده آنجا از -
كرده دانشگاهي و  روستايي جوانان تحصيل

هاي كشاورزي و منابع طبيعي  ازجمله در رشته
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 تحليل عوامل مؤثر بر گرايش جوانان روستايي شهرستان ايالم به اشتغال در بخش كشاورزي

در  شود پيشنهاد ميبنابراين لذا  ،وجود دارند
راستاي ايجاد گرايش در آنان به اشتغال در 

هاي زراعي و حاصلخيز  بخش كشاورزي زمين
ار گيرد تا آنان با دانش در اختيار اين جوانان قر

برداري بهينه و  و آگاهي خود در راستاي بهره
  .اصولي از اين اراضي اقدام نمايند

  
  منابع و مĤخذ

 روستايي جوانان نگرش). 1375. (زاده، ف آقاسي .1

 هاي شغلي گرايش سنجش و كشاورزي به نسبت

 رسالت تبيين و شهر قائم باالتجن منطقه در آنان

ارشد رشته  كارشناسي نامه پايان .ترويج آموزشي
 تربيت ترويج و آموزش كشاورزي، دانشگاه

 .كشاورزي آموزش و ترويج گروه مدرس،

بررسي ). 1385. (پناه، غ ، و دين.اسكندري، ج .2
عوامل مؤثر در ايجاد انگيزه جهت اشتغال جوانان 

 .هاي كشاورزي استان اصفهان روستايي در فعاليت
  . 150-161فحات ، ص270، شماره نشريه جهاد

). 1388. (، و كوچكيان، ح.، موحدي، م.اكبري، ر .3
بررسي نگرش دانشجويان كشاورزي نسبت به 

 ).مطالعه موردي(اشتغال در بخش كشاورزي 
 هاي ترويج و آموزش كشاورزي، فصلنامه پژوهش

  . 92- 102، صفحات 4، شماره 2سال 
، و .، ايلكا، ش.نژاد، ه ، محمودي.ر .پورجعفر، م .4

تحليلي از ارزيابي  ، فرا)1391. (ت بخير، حعاقب
رويكردهاي توسعه گردشگري روستايي با تأكيد 

علوم و  .)SWOT(بر تحليل عوامل راهبردي 
، 2، دوره چهاردهم، شماره زيست تكنولوژي محيط

  .  61-79صفحات 
، .ج. اهللا حسيني، س ، فرج.، چيذري، م.پورسينا، م .5

ر بر ميزان عوامل مؤث). 1389. (و طهماسبي، م
انگيزه جوانان روستايي براي اشتغال به حرفه 

مطالعه موردي روستاهاي شهرستان : كشاورزي
، 13، سال فصلنامه روستا و توسعه .كالردشت

  .31-49، صفحات 3شماره 

، و حسيني .ع. زاده، م ، رجايي.زاده، ز حجازي .6
شناخت نقاط ضعف و قوت ). 1392. (اميني، ح

ي، مطالعه موردي توسعه گردشگري روستاي
ريزي  مجله برنامه .اصفهان -اكوموزه روستايي ابيانه
، صفحات 5، شماره 2، سال و توسعه گردشگري

76-5.  
سالخوردگي جمعيت شاغل ). 1380. (رمضانيان، م .7

اقتصاد . داليل و پيامدها: در بخش كشاورزي ايران
، صفحات 36، شماره 9، سال كشاورزي و توسعه

210-207.  
هاي اقتصادي و  گذاري و كمك سازمان سرمايه .8

: دسترس در قابل). 1391. (فني ايران
http://www. Investiniran.ir / fa/ news 

/list/1391/6/1,4,6. 
آيا در نواحي روستايي در ). 1378. (سينگلمن، ي .9

قرن بيست و يكم همچنان اهميت خواهند داشت، 
ردتوجه شناسي روستايي همچنان مو آيا جامعه) يا(

فصلنامه روستا و . نوشمند. ا. ترجمه م خواهد بود؟
  .61-88، صفحات 1، شمارة 7سال  ،توسعه

هاي  بررسي گرايش). 1374. (رضواني، ن سعيدي .10
، 15، سال مجلة جهاد. شغلي جوانان روستايي

  .32-37، صفحات 173-172شماره 
جوانان روستايي ). 1387. (ح. بيگي، ا علي .11

چالش انتخاب شغل  شهرستان كرمانشاه و
، 11، سال فصلنامه روستا و توسعه .كشاورزي

  .59-76، صفحات 1شماره 
نگاهي به توزيع جمعيت ). 1390. (عربشاهي، ز .12

، 1390هاي آن در سال  هاي كشور و مؤلفه استان
سال دهم، شماره ، برنامه تحليلي -خبري نامه  هفته
  .//:files.space.ir http: ، قالب دسترس در462

نشريه جوانان  .مصاحبه). 1376. (نتري، عكال .13
قابل . 14- 15صفحات . 1، شمارة 1، سال روستا

: دسترس در
http://www.iranabadi.com/magazine.

asp  
مركز آمار ايران، چكيده نتايج طرح آمارگيري  .14

 :دسترسي  در قابل. 1393نيروي كار در بهار 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

72 
 

 )27پياپي ( 1393، پاييز  3هفتم، شماره  سال ،هاي ترويج و آموزش كشاورزي مجله پژوهش

.www.amar.ir/portals/0/files/abstract/
1390    

مركز آمار ايران، گزيده نتايج سرشماري عمومي  .15
دسترسي   قابل. 1390نفوس و مسكن 

 /www.amar.ir/portals/0/files.:در

abstract/1390    
: گزارش طرح تحقيقاتي). 1375(وزارت اقتصاد  .16

معاونت آمار و . بررسي علل مهاجرت روستاييان
 http://mefa.ir :دسترسي در  قابل. اطالعات

17. Bihis - Tolentino, J. (1996). Institutional 
strengthening and programme 
management related to rural youth 
programmes. Rome: FAO, Expert 
Consultation on Extension Rural Youth 
Programmes and Sustainable 
Development, Retrieved from 
http://ww.fao.org/docrep/w1765e/w176
5e0d.htm/ 

18. Beauford, E. Y. (1989). Revitalizing 
rural America: Focus on rural youth. 
Southern Rural Sociology, 6 (31030), 1-
11. Retrieved from www.ag.aubum.edu. 

19. 19. Cecchettini, C. L., Sommer, R., & 
Leising, J. G. (1992). Australian 
students, perceptions of agricultural 
careers. Journal of Agricultural 
Education. 33(1), 30-36. Retrieved from 
http://www.pubs.aged.tamu.edu/jae/pdf/  

20. Holz-Clause, M., & Jost, M., (1995). 
Using focus group to check youth 
perceptions of agriculture. Journal of 
Extension. (33) 3, Retrieved from 
www.joe/org/joe/1995/June/a3.html/ 

21. Osborne, E. D., & Dyer, J. E. (2000). 
Attitudes of Illinois agri-science and 
their parents toward agriculture and - 
agricultural education programs. 
Journal of Agricultural Education, 
41(3), 50-59. Retrieved from 
http://www.jae-online.org/attachment/ 

22. Selid, A., Mulkey, D., & Blanton, D. 
(1999). Youth in rural community 
development: High school survey 
researchers in Immokalee, Florida. 
Journal of Extension, (37)1. Retrieved 
from http://joe.org/JOE/1999 
february/rbz.html/  

23. Soobitsky, J. R., & Boruchowiz, S. A. 
(1984). Chinese rural youth: the long 
march toward education. In FAO, 
UNESCO, ILO (Eds). Training for 
Agricultural and Rural Development. 
31-38. Rom: FAO. Retrieved from 
www.worldbank.org/en/topic/org/   

24. Sumberg, J. (2006). Establishing a 
national framework for enabling small 
commodity producers' integration into 
supply Chains. Paper Prepared for the 
UNCTAD Expert Meeting Enabling 
Small Commodity Producers in 
Developing Countries to Reach Global 
Markets, 11-13. Retrieved from 
www.unctad.org/sections/wcmu/docs/c1E
M32p24.pdf/ 

25. Warner, J. (2000). Involve young people 
in local economic and employment 
development. Retrieved from 
http://www.regional.org.au/article/Youth/ 
Youth.htm/  

www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

