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  چکیده

 
توسعه روستایی از طریق نیروي انسانی توانمند از لحاظ آموزشی، انگیزشی و با شرایط 

باال رفتن میانگین سنی جمعیت کشاورزان بدلیل عدم رغبت . شود مطلوب جسمانی محقق می

. کند می هاي اخیر جامعه روستایی ایران را تهدیدجوانان روستایی به کار کشاورزي در سال

تحقیق توصیفی پیمایشی حاضر با هدف بررسی دالیل عدم رغبت جوانان روستایی به فعالیت 

جامعه آماري تحقیق را کلیه جوانان . کشاورزي در شهرستان بوئین زهرا صورت پذیرفت

نفر  270که  )N=23824(دادند  ساله شهرستان بوئین زهرا تشکیل  24 -15روستایی بین سنین 

انتخاب و مورد   اي تصادفی و براساس فرمول کوکران گیري چندمرحله اساس نمونهاز آنها بر

پرسشنامه حاصل از ادبیات نظري تحقیق و مصاحبه با صاحبنظران پس از . مطالعه قرار گرفتند

.  نلی از متخصصان به عنوان ابزار تحقیق مورد استفاده قرار گرفتاتعیین روایی از طریق پ

ابزار تحقیق با انجام آزمون مقدماتی و محاسبه آلفاي کرونباخ برابر با ) ییپایا(قابلیت اعتماد

نشان داد که  SPSS18افزار  م ها  با استفاده از نر نتایج تحلیل داده. مورد تایید قرار گرفت 80/0

پر زحمت بودن حرفه کشاورزي در مقایسه با سایر مشاغل، کم درآمد بودن حرفه کشاورزي 

ریزان و سیاستگزاران به بخش کشاورزي و  یگر، عدم توجه کافی برنامهنسبت به مشاغل د

. باشد روستایی سه دلیل اول عدم تمایل و رغبت جوانان روستایی به فعالیت کشاورزي می

همچنین، تحلیل عاملی نشان داد که چهار عامل اقتصادي، نگرشی، اجتماعی و آموزشی در 

نگیزه به اشتغال در بخش کشاورزي را تبیین درصد از کل واریانس عدم ا 74/48مجموع 

  . کنند می

 

 . شهرستان بوئین زهرا  انگیزگی، بی  جوانان روستایی،  اشتغال کشاورزي،:  هاي کلیدي واژه

  

  مقدمه

بخش کشاورزي از مهمترین بخش هاي اقتصادي 

کشور است و نقش آن در توسعه و ثبات اقتصادي و 

سیاسی داخلی و بین المللی بر هیچ کسی پوشیده 

درصد از کل اشتغال،  25بخش کشاورزي حدود . نیست

صادرات  درصد از نیازهاي غذایی و یک سوم 80بیش از 

درصد از نیازهاي صنایع به  90غیرنفتی و حدود 

 ,Alibeygi(کند محصوالت کشاورزي را تامین می
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با این حال آمار موجود در چهار دهه گذشته از   .)2008

رشد منفی جمعیت در مناطق روستایی، باال رفتن سن 

کشاورزان و کاهش نرخ رشد جمعیت روستا نسبت به 

براساس ). Rasoulof, 2000(شهر حکایت دارد 

، میانگین سنی شاغالن بخش 1375سرشماري سال 

سال بوده که این رقم در  5/40کشاورزي در حدود 

 6/37، 3/34به ترتیب  1365و  1355، 1345هاي سال

کاهش جمعیت ). (1996,SCOI١سال بوده است  4/40و 

آغاز شده بود، در  1340روستایی ایران نیز که از دهه 

به این معنی که . اي جدید گردید رد مرحلهوا 1365سال 

براي اولین بار نسبت جمعیت بین مناطق روستایی و 

بر ). Sayanni Ghasemi, 2009(شهري دگرگون شد 

 74149669از مجموع  1390اساس سرشماري سال 

نفر در شهرها  53646661نفر از جمعیت کل کشور، 

در ) درصد  5/28(نفر  21446783و  ) درصد 4/71(

، 1335روستاها ساکن هستند که این نسبت در سال 

درصد  6/68درصد و براي روستاها  4/31براي شهرها 

 ). 1نمودار . (بود

  

  

روند تغییرات جمیعت روستایی و شهري از سال  -1نمودار

 )1390مرکز آمار ایران، ( 1335

 
زایی، نرخ اشتغال در بخش کشاورزي در بعد اشتغال

رشد کلی اشتغال پیش نرفته است به هیچ وجه همپاي 

هاي آمده است، بین سال) 1(که در جدول  طور و همان

از سهم اشتغال در بخش کشاورزي  1388تا  1365

هاي خدمات و صنعت به طور کاسته شده و سهم بخش

  .اي افزایش یافته است قابل مالحظه

                                                                                  
1
 - Statistical centre organization of Iran 

- سهم اشتغال بخشهاي عمده اقتصادي درسال -1جدول 

  1388-1365هاي

  1388  1385  1375  1365  خشب

  9/20  7/22  5/23  9/29  کشاورزي

  8/31  4/27  7/30  3/26  صنعت

  4/47  9/49  8/45  8/43  خدمات

  ) 1390(مرکز آمار ایران : ماخذ

  

شماري در این زمینه، از  اگرچه دالیل و عوامل بی

عدم   اي بین شهر و روستا، هاي توسعهقبیل نابرابري

این بخش در قیاس با سایر متناسب به   اختصاص بودجه

کمبود اعتبار و  کمبود آب،  خرد بودن اراضی،  ها،بخش

سنتی   ها،دیر بازده بودن فعالیت  نقدینگی در این بخش،

گزاران  عدم جذاب بودن بخش براي سرمایه  بودن بخش،

ریسک باالي   برداران، سوادي بهره سوادي و کم شهري، بی

توان نوع   باشد؛ ولی می ها و غیره قابل ذکر میفعالیت

نگرش روستاییان و به ویژه جوانان روستایی نسبت به 

شغل کشاورزي را  نیز به عنوان یکی از دالیل مهم نام 

این در حالی است که براي گسترش و توسعه بخش . برد

کشاورزي، به عنوان یکی از محورهاي توسعه اقتصادي و 

الق، آموزش اي از نیروهاي خ اجتماعی کشور به مجموعه

پذیر، ریسک پذیر، شاداب و پویا احتیاج است که این 

طور معمول ها اغلب در جوانان وجود دارد و به ویژگی

جوانان آمادگی بیشتري براي انتقال این ویژگی به درون 

  ). Ramazanian, 2011(یک مجموعه را دارند 

 جوانان حفظ به توسعه حال در کشورهاي التزام 

 کشاورزي حرفۀ آنها به اشتغال و تاروس در روستایی

به  روستایی جوانان اشتغال براي را محدود هاییفرصت

 چون عواملی که است حالی در این و آوردوجود می

 ارتقاي به گردشگري روستایی و ها رسانه تحصیالت،

 فاصله افزایش و روستایی جوانان تمایالت و آرزوها سطح

 شودمی منجر آنها اشتغال براي موجود هايبا فرصت آن

 به مهاجرت و روستا تر سریع چه هر ترك به سرانجام، که

 Sumberg, 2006; cited in ).انجامید  خواهد کالنشهرها

Porsina et al., 2010)  این در حالی است که جوانان

روستایی تولیدکنندگان آینده مواد غذایی در مناطق 

هاي بالقوه و ارزشمندي روستایی هستند و پتانسیل

هاي توسعه و سازندگی  جهت مشارکت در برنامه
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اندرکاران و  شوند و دست روستایی محسوب می

ریزان در خصوص جوانان روستایی با توجه به  برنامه

نیازها و شناخت عواملی که باعث ایجاد انگیزه در آنها 

شود و عواملی که مانع دلسردي در انتخاب شغل  می

ریزي  شود، بایستی با آگاهی کافی برنامه کشاورزي می

بر اساس ). (Eskandari & Dinpanah, 2006کنند

 14-25درصد جوانان بین  7/24آمارهاي ارایه شده 

ساله در کل کشور با مشکل بیکاري روبرو هستند که 

درصد ولی براي  4/16این آمار براي جوانان روستایی 

لذا ).  (SCOI, 2010باشد  درصد می 4/29جوانان شهري 

هاي مناسب  ها و سیاستگزاري ریزي نیاز است که با برنامه

و اثربخش از افزایش بیش از حد بیکاران جوان شهري  

به دلیل مهاجرت جوانان روستایی به این مناطق 

  . جلوگیري نمود

مطالعات مختلفی در داخل و خارج کشور در ارتباط 

ت گرفته با عدم رغبت و مهاجرت جوانان روستایی صور

 Porsina. اند است و هر کدام از آنها به دالیلی اشاره کرده

et al., (2010) اي با عنوان بررسی عوامل موثر  در مطالعه

بر انگیزه جوانان روستایی بیان نمودند که گرچه نگرش 

اکثریت جوانان کالردشتی نسبت به کشاورزي مثبت 

یل باشد، ولی در مقابل اکثریت همین جوانان تما می

ندارند که شغل کشاورزي را در آینده انتخاب نمایند و 

هاي شغلی در  مواردي مانند میزان مهیا بودن فرصت

روستا، خودپنداري، نگرش کشاورزان به مشاغل 

کشاورزي و سن از عوامل موثر بر انگیزه جوانان روستایی 

برخی نظام آموزشی موجود را در این زمینه . باشد می

بیان نمود که ) Saeidi Rezvani)1995 . دانند مقصر می

درصد جوانان روستایی مایل به فعالیت در  20کمتر از 

بخش کشاورزي هستند و دانش آموزان نسبت به سایر 

بدون تردید . جوانان تمایل کمتري به این شغل دارند

-نظام آموزشی است که دانش, یکی از عوامل این نگرش

اقتصادي حاکم بر آموزان روستایی را متناسب با نظام 

روستا جهت نداده و انتظارات شغلی آنها را به سمتی 

در . گزینند سوق می دهد که در نهایت مهاجرت را بر می

هاي ارایه شده در سطوح این زمینه محتواي آموزش

باید دربردارنده مباحث کشاورزي و  مدارس روستایی 

هاي قبل در دامداري باشد که این سیاست در سال

برخی دیگر به .  ورد آزمون قرار گرفته استکشور م

کمبود امکانات و تسهیالت و به عبارتی دیگر، عدم برابر 

به . اند اي شهر و روستا اشاره کرده بودن وضعیت توسعه

علت اینکه اشتغال و فعالیت در بخش کشاورزي داراي 

درآمد   از قبیل امنیت شغلی بسیار پایین، ییها ویژگی

بنابراین، . باشد سطح زیرکشت میپایین و محدودیت 

 Ramazanian. جوانان گرایش کمی به کشاورزي دارند

گذاري نیز دالیل دیگري از قبیل عدم سرمایه) 2001(

هاي  کافی در مناطق روستایی و کشاورزي، نبود جاذبه

چشمگیر براي جوانان روستایی، سخت و طاقت فرسا 

اجتماعی  هاي کشاورزي، نبود نظام تامینبودن فعالیت

در مناطق روستایی و بخش کشاورزي که در نتیجه 

نوعی احساس ناامنی براي روستاییان و کشاورزان به 

وجود می آید را به عنوان دالیل عدم رغبت جوانان به 

  .کشاورزي ذکر کرده است

Alibeygi )2008 (اي درخصوص جوانان  در مطالعه

روستایی شهرستان کرمانشاه گزارش کرد که نگرش 

جوانان روستایی نسبت به شغل کشاورزي چندان 

ارزش شغل کشاورزي، تالش برانگیزي مطلوب نیست، 

شغل کشاورزي، احساس خودکارآمدي در زمینه 

کشاورزي، عدم احساس فشار از انجام کار کشاورزي و 

مندي و سودمندي شغل کشاورزي ابعاد مختلف  عالقه

به تشکیل دهنده نگرش جوانان نسبت به کشاورزي 

تنها متغیري که با . عنوان یک شغل به شمار می روند

اي مثبت و معنی  نگرش نسبت به شغل کشاورزي رابطه

 در بیشتر مادي سرمایۀ داراي هاي و خانوادهدار داشت، 

 شغل به نسبت مثبت نگرش جوانانی با از روستا

  .برخوردارند کشاورزي

Moshref et al. (2011)  اي با عنوان  مطالعه در

عوامل موثر بر نگرش جوانان روستایی شهرستان 

شهرکرد نسبت به اشتغال در بخش کشاورزي گزارش 

کردند که بین میزان زمین زراعی زیرکشت، مشارکت 

اجتماعی، درآمد کشاورزي و متغیر نگرش جوانان 

هاي کشاورزي  روستایی در زمینه اشتغال در فعالیت

 .Bajema et al. داري وجود دارد رابطه مثبت و معنی

 موقعیت مناسب، آموزشی شرایط مواردي مانند  (2002)

 در را اجتماعی هاي گسترش فعالیت و مطلوب اقتصادي

 مناطق در ماندن جهت روستایی جوانان انگیزه افزایش

در بخش کشاورزي موثر گزارش  اشتغال و روستایی
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ي در خصوص ا در مطالعه  Makht et al. (2012). کردند

نگرش جوانان روستایی شهرستان گنبد کاووس نسبت 

 54به اشتغال در بخش کشاورزي بیان نمودند که عالقه 

درصد جوانان نسبت به سکونت در روستا در حد مطلوب 

است و متغیرهایی مانند سن، میزان تحصیالت، میزان 

عالقه به سکونت در روستا و روحیات کارآفرینانه جوانان 

  . داري دارند با نگرش آنان رابطه مثبت و معنی روستایی

اي در زندگی انسان دارد  غل اهمیت و ضرورت ویژهش

-  اساسی و سرنوشت هاي گیريو در واقع یکی از تصمیم

هاي گذشته بدلیل عدم در زمان .باشد میاو ساز براي 

تنوع در مشاغل این پدران بودند که براي فرزندان خود 

کردند و تقریباً  در همان زادگاهشان شغل انتخاب می

به خاطر تحوالت امروزه حالت موروثی داشت، ولی 

جوانان اغلب  ارتباطاتی، اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی

ایط گیرند که ناچار به انتخاب شر می در شرایطی قرار

و انتخاب شغل تحت تاثیر عواملی از قبیل  شغلی هستند

هاي  فرصت   ،عالئق، )میزان و نوع استعداد افراد( استعداد

.  قرار دارد جایگاه اجتماعی و  عوامل اقتصادي  ،شغلی

تواند وجود  انجام مطالعات مرتبط در این زمینه می

همگرایی و نزدیکی دالیل و علل این مشکل در سطح 

ریزان را در این زمینه یاري  را فراهم آورده و برنامهکشور 

کند و در این راستا، با توجه به اینکه در شهرستان بوئین 

زهرا دالیل و عوامل عدم تمایل جوانان روستایی به کار 

کشاورزي و سکونت در روستا  قبالً مورد مطالعه و 

بررسی علمی قرار نگرفته بود و از آنجایی که این منطقه 

پتانسیل باالیی در بخش کشاورزي جهت توسعه  از

باشد؛ لذا این مطالعه با هدف بررسی  برخوردار می

هاي کشاورزي  وضعیت تمایل جوانان روستایی به فعالیت

  .و بررسی دالیل این وضعیت انجام گرفت

  

  ها مواد و روش

شناسی از نوع تحقیقات  تحقیق حاضر از لحاظ روش

از لحاظ هدف از نوع , پیمایشی) غیر آزمایشی(توصیفی 

ها از نوع  کاربردي و از لحاظ نحوه گردآوري داده

اي  پس از جستجوي کتابخانه. باشد تحقیقات میدانی می

و الکترونیکی مطالعات صورت گرفته و ضمن مصاحبه 

هاي مربوط به  صاحبنظر گویه ساختارمند با چندین نیمه

استخراج و از طریق مراجعه ) پرسشنامه(ابزار تحقیق 

حضوري  مستقیم به جوانان روستایی و مصاحبه

جهت سنجش . پرسشنامه تدوین شده تکمیل گردید

گویه در قالب طیف  22انگیزگی روستاییان از  دالیل بی

نان استفاده گردید و از جوا) هیچ تا خیلی زیاد(لیکرت از 

خواسته شد که میزان اهمیت هر یک از عوامل را مورد 

ابزار تحقیق با استفاده ) اعتبار(روایی . ارزیابی قرار دهند

از نظرات اساتید متخصص و کارشناسان مرتبط با حوزه 

روستایی و کشاورزي تعیین گردید و قابلیت اعتماد 

پرسشنامه در  30ابزار تحقیق نیز با تکمیل ) پایایی(

ایی خارج از نمونه آماري و محاسبه آلفاي کرونباخ روست

جامعه آماري را تمام جوانان . دست آمدبه 80/0برابر با 

ساله شهرستان بوئین زهرا  24تا  15روستایی بین 

تشکیل داد که براساس سرشماري عمومی نفوس و 

نفر بود  23824تعداد کل آنان برابر با ) 1385(مسکن 

که طبق فرمول ) تاهادرصد کل جمعیت روس 25(

گیري تصادفی  روش نمونه نفر و از طریق 270کوکران 

با توجه . اي انتخاب و مورد مطالعه واقع شدند چندمرحله

گستردگی منطقه مورد مطالعه و تعداد زیاد روستاهاي 

گیري در مرحله اول  از بین  ، براي نمونه)روستا 213(آن 

ادفی دهستان شهرستان پنج دهستان بصورت تص 14

در مرحله دوم، متناسب با تعداد . انتخاب گردیدند

روستاهاي هر دهستان و نیز تعداد جمعیت آنها از هر 

کدام از دهستانها سه یا چهار روستا بصورت تصادفی 

در مرحله سوم و بصورت تصادفی از هر . انتخاب گردیدند

روستا جوانان روستایی انتخاب و  بصورت حضوري 

الزم . جوانان روستایی تکمیل شدندها توسط  پرسشنامه

به توضیح است که در زمینه تعداد جوانان انتخاب شده 

از هر روستا، تعداد کل جوانان آن روستا مدنظر قرار 

روستا واقع  17جوان روستایی از  270در مجموع . گرفت

در پنج دهستان شهرستان به عنوان نمونه آماري مورد 

چارچوب نمونه گیري ) 2(در جدول . مطالعه قرار گرفتند

و تعداد جوانان روستایی مورد مطالعه از هر روستا آورده 

  . شده است
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  روستاهاي مورد مطالعه هر دهستان به همراه تعداد نمونه آماري -2جدول 

  نمونه مورد مطالعه  روستا  دهستان  نمونه مورد مطالعه  روستا  دهستان

  شهیدآباد

 29  شهید آباد

 زهرائ باال

 40 عصمت آباد

 10  فیض آباد 11  قهوج

 13  خاتون آباد 15  استلج

  زین اباد

 10  قشالق مرانلو 25  زین آباد

 11  مندر آباد

 خرقان شرقی

 18 کلنجین

 10  تو آباد 12  سوس

 سگزآباد

 10  ارتش آباد 24 رودك

 10  شینگل 10  حاجی عرب

       12  یریجان

        270    جمع

  

  و بحث  نتایج

میانگین سنی جوانان مورد مطالعه در تحقیق  

 24(نفرشان متاهل  65سال بود که  37/20حاضر

از لحاظ سطح .  نفر مجرد بودند 205و بقیه ) درصد

تحصیالت اکثریت جوانان مورد مطالعه در مقاطع 

 45در حدود (مختلف دبیرستان در حال تحصیل بودند 

بود و  شغل پدر اکثریت پاسخگویان کشاورزي). درصد

از . کمترین شغل مربوط به افراد بیکار و بازنشسته بود

درصد پاسخگویان  70لحاظ تحصیالت پدر، بیشتر از 

  .  سواد و یا سواد ابتدایی داشتند پدرانشان بی

پاسخ جوانان روستایی به میزان عالقه آنها به شغل 

که  همانطوري. آمده است) 3(کشاورزي در جدول 

اي برابر با  صد میزان عالقهدر 70شود  مشاهده می

در عین حال با توجه به . متوسط و باالتر را دارا هستند

دامنه متغیر و میزان انحراف معیار مربوطه مشاهده 

شود که تشتت نظرات جوانان در این خصوص  می

 .Makht et alاین نتیجه در تایید مطالعه . باالست

باشد که در خصوص جوانان روستایی  می) 2012(

 54شهرستان گنبدکاووس گزارش کردند که عالقه 

درصد جوانان روستایی نسبت به سکونت در روستا در 

  .  باشد حد مطلوب می

  

  کشاورزيمندي به فعالیت در  توزیع فراوانی جوانان روستایی برحسب میزان عالقه -3جدول

 مندي میزان عالقه  فراوانی درصد فراوانی درصد تجمعی  ها سایر آماره

  

  12/3:میانگین

  16/1: انحراف معیار

 مندم بسیار عالقه  18 67/6  7/6

 مندم عالقه 72 67/26 33/33

 مندم تاحدودي عالقه 78 89/28 22/62

 اي ندارم عالقه 63 33/23 56/85

  اي ندارم عالقه"اصال 39 44/14 100

 جمع 270 100  

  مندم بسیار عالقه=  5مندم ،  عالقه= 4تاحدودي، = 3اي ندارم ،  عالقه= 2اي ندارم ،  عالقه"اصال= 1: مقیاس لیکرت

  

   



 1394، 4، شماره 46-2دوره  مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ایران            864

  

همچنین، یکی از سواالت تحقیق این بود که با توجه 

جوانان به کشاورزي آنها به وضعیت فعلی و میزان عالقه 

تا چه حدي از لحاظ ذهنی براي انتخاب شغل کشاورزي 

که در جدول همانطوري. در آینده تمایل و انگیزه دارند

درصد جوانان تمایل متوسط و  70شود،  مشاهده می) 4(

کمی براي انتخاب شغل کشاورزي به عنوان شغل آینده 

دهنده تمایل  نیز نشان 3دارا هستند و میانگین کمتر از 

این . باشد کم جوانان براي انتخاب شغل کشاورزي می

) Mosaei & Omani )2007یافته با نتایج مطالعه 

اي با  همخوانی ندارد، چرا که محققان فوق در مطالعه

عنوان عوامل موثر بر نگرش جوانان روستایی استان 

کهگیویه و بویراحمد نسبت به اشتغال در بخش 

درصد از افراد  50کشاورزي گزارش کردند که بیش از 

مورد مطالعه دوست دارند که بعد از اتمام تحصیالت 

  . ه کار شوندخود در بخش کشاورزي مشغول ب

  

  توزیع فراوانی جوانان روستایی برحسب تمایل به انتخاب کشاورزي به عنوان شغل آینده  -4جدول

 میزان تمایل و انگیزه  فراوانی درصد فراوانی درصد تجمعی  ها سایر آماره

  

  8/2:میانگین

  23/1: انحراف معیار

 خیلی کم 45 7/16  7/16

 کم 72 7/26 3/43

 متوسط 72 7/26 70

 زیاد 54 20 90

  خیلی زیاد 27 10 100

 جمع 270 100  

  زیاد خیلی=  5زیاد ، = 4متوسط، = 3خیلی کم ، = 2کم ، = 1: مقیاس لیکرت

  

  نی براي اینکه مشخص گردد که وایت از آزمون من 

جوانان روستایی به شغل کشاورزي آیا بین میزان عالقه 

و میزان تمایل آنان براي انتخاب شغل آتی تفاوتی وجود 

  دارد یا نه، استفاده گردید و همانطور که مشاهده

  

شود در سطح یک درصد بین این دو متغیر تفاوت  می

هاي  این یافته همسو با یافته.  داري وجود دارد معنی

Porsina et al. (2010) باشد که در روستاهاي  می

  . اند شهرستان کالردشت انجام داده

  

  مندي به شغل کشاورزي با میزان تمایل جوانان جهت انتخاب آن به عنوان شغل آتی  مقایسه میزان عالقه -5جدول

  مقدار   P نی مقدار من وایت  اي دو متغیر میانگین رتبه

  91/291: مندي عالقهمیزان 

  09/249: میزان تمایل
5/30699  001/0**  

  05/0داري در سطح  معنی: **

بندي موانع و دالیل  جهت شناسایی و رتبه

گویه  22انگیزگی جوانان روستایی به کار کشاورزي از  بی

سطحی از تاثیر صفر تا خیلی  6و در قالب طیف لیکرت 

بندي با استفاده از ضریب  نتایج اولویت. استفاده شدزیاد 

  . ه شده استیارا) 6(تغییرات در جدول 
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  انگیزگی جوانان  روستایی به فعالیت کشاورزي بندي عوامل مرتبط با بی اولویت -6جدول

  میانگین  عوامل  اولویت
انحراف 

  معیار

ضریب 

  تغییرات

 95/29 13/1 77/3 بودن حرفه کشاورزي در مقایسه با سایر مشاغل پر زحمت  1

 25/30 15/1 80/3 کم درآمد بودن حرفه کشاورزي نسبت به مشاغل دیگر  2

 13/32 15/1 59/3 عدم توجه کافی سیاستگذاران دولتی براي حمایت از مشاغل کشاورزي  3

 14/32 24/1 87/3 دشوار بودن اخذ امکانات مالی براي فعالیتهاي کشاورزي  4

 66/33 13/1 36/3 نبود نگرش مساعد در جوانان روستایی نسبت به اشتغال در بخش کشاورزي  5

 34 17/1 43/3 فقدان اطالعات و ناکافی بودن آموزشهاي ترویجی در زمینه هاي کشاورزي   6

 40/34 24/1 61/3 نبود فرصتهاي شغلی مناسب در روستا  7

 68/34 26/1 63/3 جهت ادامه تحصیل در روستاهانبود مراکز آموزشی   8

 11/35 24/1 55/3 عدم ارائه آموزشهاي مناسب و کافی براي کشاورزان   9

 26/35 16/1 30/3 سنتی بودن روشهاي کشاورزي و دامداري   10

 14/36 32/1 65/3 نادیده گرفتن جایگاه جوانان در روستا  11

 37 17/1 16/3 فقدان امکانات و مراکز آموزشی و بهداشتی در روستا   12

 02/37 28/1 47/3 عدم دسترسی به تسهیالت و امکانات کافی براي کارهاي کشاورزي  13

 90/38 30/1 35/3 آینده شغلی نامطمئن در حرفه کشاورزي  14

 65/39 36/1 44/3 کمبود زمینهاي مناسب زراعی در روستا  15

 79/41 29/1 09/3 کمبود امکانات حمل و نقل مناسب در مناطق روستایی  16

 13/44 32/1 3 ریسک باالي فعالیتهاي کشاورزي  17

 58/46 41/1 03/3 منزلت اجتماعی پایین مشاغل کشاورزي نسبت به سایر مشاغل  18

 20/50 56/1 10/3 عدم تمایل به سکونت در روستا  19

 47/50 54/1 05/3 روستا بخاطر چشم و همچشمیعدم امکان پیشرفت در   20

 35/53 60/1 3 جذاب بودن مشاغل غیر کشاورزي از لحاظ درآمد و جایگاه اجتماعی  21

 07/66 48/1 23/2 وجود مشاغل جدید و بهتر در منطقه مثل گردشگري  22

  زیادخیلی=  5زیاد، = 4تاحدودي، = 3کم، = 2خیلی کم، = 1هیچ، = 0: مقیاس لیکرت

  

کشاورزي در مقایسه با سایر  پرزحمت بودن حرفه

درآمد بودن و نیز عدم توجه کافی  کم  مشاغل،

ریزان و سیاستگزاران به بخش کشاورزي و  برنامه

.  باشد روستایی سه اولویت اول عدم تمایل جوانان می

وجود مشاغل بهتر و با جاذبه از قبیل گردشگري رتبه 

و به غیر از این مورد آخر را به خود اختصاص داده است 

باشند که  بقیه دالیل داراي میانگینی بیشتر از سه می

  . حکایت از تاثیر بیش از حد متوسط آنها دارد

هاي  هاي باالي ذکر شده همسو با یافته یافته

 ,.Makht et al., 2012, Porsina et al(مطالعاتی مانند 

2010, Malatest et al., 2002, Aghasizadeh, 1997 (

 15نیز ضمن شناسایی    Makht et al. (2012). باشد می

ویژگی نقطه ضعف اشتغال در بخش کشاورزي از دیدگاه 

جوانان روستایی شهرستان گنبدکاوس گزارش کردند که 

کمبود اعتبارات و حمایت مسئولین، کمبود منابع 

پذیري حرفه   مخاطره تولیدي در بخش کشاورزي و 

 .Porsina et al. بودند ء سه مورد اول کشاورزي جز

نیز در مطالعه خود در خصوص جوانان روستایی   (2010)

کالردشت گزارش کردند که درآمد کم حرفه کشاورزي 

در قیاس با سایر مشاغل، زحمت زیاد حرفه کشاورزي، 

آینده شغلی نامطمئن حرفه کشاورزي سه اولویت اول 

زي فقدان انگیزه جوانان روستایی نسبت به حرفه کشاور

عامل اثرگذار دیگر با  12البته در این تحقیق . باشد می

 .میانگین باالي متوسط نیز مورد شناسایی واقع شدند

Aghasizadeh (1997)  در مطالعه خود در منطقه

 عدم بر مؤثر عوامل شهر گزارش کرد که از باالتجن قائم

کشاورزي مواردي مانند سختی  حرفۀ به جوانان گرایش

  آینده شغلی نامناسب، پایین بودن درآمد،  کار کشاورزي،

نبود امکانات الزم براي کشاورزي، عدم وجود امکانات در 

روستا، عدم توجه به جامعه کشاورزي، عدم توجه 



 1394، 4، شماره 46-2دوره  مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ایران            866

سیاستگزاران و دولت به کشاورزي و عدم عالقه جوانان 

  .باشدبه کشاورزي می

ها براي تحلیل عاملی از  جهت مناسب بودن داده

میزان . و آزمون بارتلت استفاده گردید KMOضریب 

بود که در حد خوب براي  753/0برابر با  KMOضریب 

). Manasourifar, 2006(گردد  تحلیل عاملی تفسیر می

باشد  می 11/2018همچنین میزان آزمون بارتلت برابر با 

از روش چرخش . دار است که در سطح یک درصد معنی

ها استفاده گردید و  لوریماکس براي باالبردن تفسیر عام

تعداد چهار عامل در مجموع و بر اساس مقادیر ویژه و 

نیز معیار عامل پیشین استخراج گردیدند که در جدول 

 74/48طور کلی، چهار عامل فوق به. اند ارایه شده) 7(

اند که سهم هر کدام  درصد از واریانس کل را برآورد کرده

  .ها نیز مشخص شده است از عامل

  

  درصد واریانس و درصد واریانس تجمعی, هاي استخراج شده همراه با مقادیر ویژه مولفه -7جدول 

  درصد تجمعی واریانس مقدار ویژه  درصد واریانس مقدار ویژه  مقدار ویژه  عوامل

1  311/3  052/15 052/15 

2  764/2  563/12 615/27 

3  480/2  273/11 888/38 

4  167/2  850/9 738/48 

  

ها به ماهیت متغیرهاي  عامل  جهت نامگذاري 

موجود در هر عامل و نیز مهمترین متغیرهاي موجود در 

ارایه شده ) 8(هر عامل توجه گردید که نتایج در جدول

  .است
  

 دست آمده از ماتریس دوران یافته  ها و میزان بارعاملی به متغیرهاي مربوط به هر یک از عامل  -8جدول 

  بار عاملی  متغیرهاي مربوطه  عامل

ي
اد

ص
قت

ا
  

 719/0 کم درآمد بودن حرفه کشاورزي نسبت به مشاغل دیگر

 672/0 دشوار بودن اخذ امکانات مالی براي فعالیتهاي کشاورزي

 655/0 فرصتهاي شغلی مناسب در روستانبود 

 573/0 عدم دسترسی به تسهیالت و امکانات کافی براي کارهاي کشاورزي

 523/0 کمبود زمینهاي مناسب زراعی در روستا

 463/0 کمبود امکانات حمل و نقل مناسب در مناطق روستا

 459/0 ریسک باالي فعالیتهاي کشاورزي

 456/0 در منطقه مثل گردشگري وجود مشاغل جدید و بهتر

ی
ش

گر
ن

  

 786/0 پر زحمت بودن حرفه کشاورزي در مقایسه با سایر مشاغل

 713/0 نبود نگرش مساعد در جوانان روستایی نسبت به اشتغال در بخش کشاورزي

 694/0 آینده شغلی نامطمئن در حرفه کشاورزي

 506/0 عدم تمایل به سکونت در روستا

ی
اع

تم
ج

ا
  

 664/0 توجه کافی سیاستگذاران دولتی براي حمایت از مشاغل کشاورزيعدم 

 649/0 نادیده گرفتن جایگاه جوانان در روستا

 585/0 منزلت اجتماعی پایین مشاغل کشاورزي نسبت به سایر مشاغل

 573/0 عدم امکان پیشرفت در روستا بخاطر چشم و همچشمی

 463/0 لحاظ درآمد و جایگاه اجتماعیجذاب بودن مشاغل غیر کشاورزي از 

ی
ش

وز
آم

  

 753/0 نبود مراکز آموزشی جهت ادامه تحصیل در روستاها

 717/0 عدم ارائه آموزشهاي مناسب و کافی براي کشاورزان 

 643/0 فقدان اطالعات و ناکافی بودن آموزشهاي ترویجی در زمینه هاي کشاورزي 

 483/0 فقدان امکانات و مراکز آموزشی و بهداشتی در روستا 
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درصد  49گردد در حدود  که مشاهده میهمانطوري

انگیزگی جوانان روستایی از طریق این عوامل  واریانس بی

عامل اقتصادي با هشت متغیر تبیین . شود برآورد می

عامل نگرشی با چهار درصد واریانس،  05/15کننده 

درصد واریانس،  عامل  56/12متغیر تبیین کننده 

درصد  27/11اجتماعی با پنج متغیر تبیین کننده 

درصد  85/9واریانس و عامل آموزشی با چهار متغیر 

 15عامل اقتصادي حدود . واریانس را تبیین کردند

با نگاه به این عوامل . کنددرصد واریانس را تبیین می

هاي عنوان کرد که طبیعت و محتواي فعالیت توان می

به این . معیشتی کشاورزي داراي این خصوصیات است

هاي معنی که درآمد پایین، ریسک باال، کمبود زمین

اي  زراعی و قطعه قطعه بودن آنها و نیز وضعیت توسعه

اي مثل  هاي توسعهضعیف روستاها از لحاظ زیرساخت

کشاورزي را از لحاظ  و نقل به نوعی شغل امکانات حمل

.  دهد تري قرار می انتخاب جوانان در جایگاه پایین

Alibeygi et al. )2009 (چهار دلیل اي  در مطالعه

اقتصادي،  رااساسی تمایل جوانان روستایی به مهاجرت 

عامل . ندکرد گزارشزیرساختی، اجتماعی و فرهنگی 

درصد واریانس را برآورد  13نگرشی دوم که در حدود 

رده است، را باید محصول افزایش ارتباطات جوانان ک

افزایش . روستایی با محیط شهري و اطراف خود دانست

ها، ارتباطات فیزیکی جوانان با  آگاهی در سایه رسانه

افزایش آگاهی جوانان از مشاغل دیگر  محیطهاي شهري، 

و نیز افزایش سطح تحصیالت و خودپنداري جوانان 

ان و جایگاه آینده همگی روستایی در خصوص خودش

ساز ایجاد یک نگرش نامساعد نسبت به وضعیت  زمینه

عامل اجتماعی با . فعلی بخش کشاورزي گردیده است

درصد واریانس مربوطه پنج متغیر را در خود  11تبیین 

نه تنها جوانان روستایی بلکه امروزه . جاي داده است

اجه جوانان شهري هم به نوعی با پدیده شکاف نسلی مو

جوان (جوان روستایی امروز مانند پدر خود . باشند می

کند و از اینکه  فکر نمی) روستایی چند دهه قبل خود

هاي حمایتی مناسب مانند شهرها صورت گزاريسیاست

نگرفته و نیز جایگاه جوانان در روستا رعایت نشده و 

فرهنگ چشم و همچشمی و مواردي دیگر همچنان 

به دنبال انتخاب شغل و مکانی براي   وجود دارد،  طبیعتاً

. زندگی خواهد بود که این موارد کمتر در آن وجود دارد

درصد آخرین  10عامل آموزشی هم که با تبیین حدود 

هاي آموزشی و بهداشتی باشد اشاره به نابرابري عامل می

هاي الزم به توضیح است که در سال. در روستاها دارد

وضعیت روستاها رو به  هااخیر از لحاظ این شاخص

در   ولی نگرش و دیدگاه جوانان طبیعتاً. باشد بهبودي می

تر گیرد و نوع نگاه و نگرش آنها مهم طول زمان شکل می

گذار  شان تاثیراز واقعیات بیرونی روي تصمیمات

  .باشد می

  یجه گیري و پیشنهادهانت

بندي  این مطالعه در راستاي شناسایی و دسته 

انگیزگی جوانان روستایی به فعالیت  عوامل مرتبط با بی

نتایج . کشاورزي در شهرستان بوئین زهرا صورت گرفت

درصد جوانان روستایی  70نشان داد که گرچه بیشتر از 

مورد مطالعه عالقه متوسط و به باالیی براي کارهاي 

در عین حال اکثریت آنها تمایل کشاورزي دارند، ولی 

پایینی براي انتخاب شغل کشاورزي به عنوان شغل آتی 

به عبارتی دیگر باید گفت وجود مسایل و . دارند

مشکالتی باعث گردیده است که بین میزان عالقه 

کشاورزان به شغل کشاورزي و میزان تمایل و انگیزه 

صله آنان جهت انتخاب کشاورزي به عنوان شغل آینده فا

پیشنهاد  با توجه به این یافته تحقیق، .وجود داشته باشد

هایی از قبیل تبیین  شود که با تدوین و اجراي برنامه می

جایگاه و ارزش شغل کشاورزي در اقتصاد و تغذیه کشور 

-در سطح مدارس، اجراي بازدیدهایی از مزارع و فعالیت

هاي موفق کشاورزي در کشور انگیزه جوانان روستایی 

ین شهرستان را براي ادامه فعالیت در این شغل افزایش ا

  . داد

کشاورزي در مقایسه با سایر  پرزحمت بودن حرفه

درآمد بودن و نیز عدم توجه کافی  کم  مشاغل،

گزاران به بخش کشاورزي و ریزان و سیاست برنامه

روستایی سه اولویت اول عدم تمایل جوانان گزارش 

العات و به تبع آن، افزایش رشد سریع فناوري اط. گردید

هاي دیگر آگاهی جوانان روستایی از رفاه و آسایش شغل

به طور مستقیم روي انگیزه این قشر تاثیرگذار بوده 

-چیزي که دلیل اول یعنی پردردسر بودن فعالیت. است

دهد، کم درآمد  تر جلوه می هاي کشاورزي را پراهمیت

در . باشد بودن این شغل در قیاس با سایر مشاغل می

واقع، همانطوریکه در یک سازمان طبق نظریه برابري، 
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کارمندان میزان تالش و حقوق دریافتی خود را با 

همدیگر مقایسه کرده و در صورت مشاهده نابرابري اقدام 

. کنند هاي مختلف می به تعدیل این نابرابري به شیوه

جوانان روستایی هم در مقایسه تالش و زحمت 

یر مشاغل و مقایسه میزان درآمد این کشاورزي با سا

شغل با سایر مشاغل اقدام به تعدیل رابطه نابرابري کرده 

در . دهند و انگیزه فعالیت در این حرفه را از دست می

هاي ذیربط شود که سازمان این راستا، پیشنهاد می

هاي استانی و شهرستانی نسبت به شناسایی فعالیت

ر مناطق روستایی از کشاورزي و غیرکشاورزي مرتبط د

قبیل صنایع روستایی کوچک  اقدام نموده و همزمان 

نسبت به آموزش و ترویج جوانان روستایی و نیز ارایه 

ها و اندازي این قبیل فعالیت تسهیالت اعتباري براي راه

هاي جاري کشاورزي اقدام وري فعالیت نیز باالبردن بهره

توسعه ماشینی  گردد که با همچنین، پیشنهاد می. نمایند

هاي پرمشقت کشاورزي و روستایی، کردن برخی فعالیت

هاي عملی آموزشی و ترویجی در برگزاري کالس

هاي صحیح کاشت، داشت و خصوص بکارگیري روش

وري و در نهایت،  بهره برداشت و پس از برداشت، افزایش 

افزایش درآمد روستاییان زمینه افزایش گرایش بیشتر 

  به ادامه فعالیت در شغل کشاورزي را جوانان روستایی

  . افزایش داد

درصد واریانس  49تحلیل عاملی با تبیین در حدود 

چهار عامل مهم اقتصادي، نگرشی، اجتماعی و آموزشی 

با نگاه به .  انگیزگی جوانان روستایی معرفی کرد را در بی

عوامل مطرح شده توسط جوانان روستایی به خوبی این 

است که گرچه در هر شهرستان و استانی نکته قابل ذکر 

ها توان سیاست و با توجه به شرایط خاص آن منطقه می

هایی را در راستاي افزایش تمایل و نگرش  و برنامه

جوانان روستایی در خصوص اشتغال در بخش کشاورزي 

اجرا کرد ولی رسیدن به یک وضعیت مناسب در این 

در سطح ملی  هاي متناسب زمینه نیازمند اتخاذ سیاست

در واقع توسعه روستایی همزمان با توسعه . باشد می

شهري بایستی طراحی و اجرا گردد تا بتوان در آینده به 

حضور قشر جوان و مستعد توسعه کشاورزي در روستاها 

امیدوار بود وگرنه با خروج این قشر از روستا و سپردن 

روستا به افراد مسنی که قدرت ریسک و پذیرش 

ها را کمتر با خود به همراه دارند، باعث تاخیر در نوآوري

-سیاست. رسیدن به توسعه کشاورزي پایدار خواهد شد

مدت و  مدت، میان هاي کوتاه هایی که دربردارنده برنامه

سازي شرایط اقتصادي،  بلند مدت براي بهبود و متعادل

  . آموزشی، اجتماعی روستاها در قیاس با شهرها باشد
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