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 افتهیتوسعه  هینظر یبر پایه شهرستان باغملک ییجوانان روستااشتغال به کشاورزی  شیگرا

 شده یزیررفتار برنامه

 3پناه زدانیمسعود  و 3، مسعود برادران9پوریبهمن خسرو، 9یممبن یآمنه سوار

و  یدانشگاه علوم کشاورز .ییو توسعه روستا یو آموزش کشاورز جیترو یدکتر یدانشجو -1
 .خوزستان یعیمنابع طب

 .خوزستان یعیو منابع طب یدانشگاه علوم کشاورز ،یو آموزش کشاورز جیاستاد، گروه ترو -2
 .خوزستان یعیو منابع طب یدانشگاه علوم کشاورز ،یو آموزش کشاورز جیگروه ترو ار،یدانش -3
 

 چکیده

و  یکشوور اسوو و ن وش آن در توسوعه و  بواص اقتصواد یاقتصاد یهابخش نیتراز جمله مهم یکشاورز
شهرستان باغملک نسوبو بوه  ییجوانان روستا شیگرا یپژوهش بررس نیاسو. هدف از ا یانکار ناشدن یاسیس

رفتوار  افتوهیسوعه تو هیوپوژوهش از نرر نیوبوه هودف ا یابیدسوت ی. بوراباشدیم یاشتغال در بخش کشاورز
و  یاز نرر هدف کاربرد ،یکم ویعنوان چارچوب پژوهش استفاده شد. پژوهش از نرر ماهشده، به یزیربرنامه

 نیوسوال ا 22توا  11 ییپوژوهش جوانوان روسوتا نیا یبود. جامعه آمار میدانیها داده یاز نرر روش گردآور
منگشوو و هرورو از توابوع  داوود،یوم نسوه دهسوتا یتصوادف یریگشهرستان بوده که در مرحله اول با نمونوه

 ،یینفر جوان روسوتا 299 ویسه دهستان با جمع نیا انی. در مرحله دوم از مندشهرستان باغملک انتخاب شد
چنود  یریگروش نمونوه ن،یجودول مورگوان انتخواب شود. بنوابرا ینفر بر مبنا 279نمونه مورد نرر به حجم 

شش نفور آن توسط  شکلی ییبود که روا یانامهاطالعاص، پرسش یزار گردآور. اباسوبوده  یاخوشه یامرحله
 دییتا خوزستان یعیو منابع طب یدانشگاه علوم کشاورز یو آموزش کشاورز جیگروه ترو یعلم ئویه یاز اعضا

 بیآزمون و محاسوبه رور شینامه، از پمختلف پرسش یهابخش ییایپا زانیم نییتع یبرا ن،یشد. افزون بر ا
 لیوتحل یسواختار یهابه دسو آمده از مدل معادلوه جینتا بود. 21/9و  73/9که بین  استفاده شد یبیتتا ترت
صوورص شوده به یزیررفتار برناموه افتهیتوسعه  هینرر یفیخود و هنجار توص ویهو رینشان داد، دو متغ ریمس

 جینتوا نیچنو. همندا قرار داده ریتحو تأ  یاشتغال در بخش کشاورز یجوانان را برا شیو مثبو گرا میمست 
 یاصول هیوشوده نسوبو بوه نرر یزیرافته رفتار برنامهیتوسعه  هینرر یکنندگ ینییب شیتوان پ شیافزا یایگو

 .باشدیشده م یزیررفتار برنامه
 

شوده، جوانوان  یزیررفتوار برناموه افتهیتوسعه  هیبه اشتغال، نرر شیگرا ،یاشتغال کشاورز واژگان: هینما
 .ییروستا
 

 مسعود برادران مسئول: نویسنده
 baradaran@asnrukh.ac.ir رایانامه:

 

 39/90/1328 پذیرش:  29/93/1328 دریافت:
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 قدمهم
توسوعه  یهابه هودف یابیدست یامروزه در راستا

 یکون کوردن تنگدسوت شوهیهدف، ر نیهزاره، نخست
 وانز،یودر جهان اسوو للئونوفنوا و ا یو گرسنگ دیشد

از  یاریبسو یبورا یصنعو رورور ی(. کشاورز2912
بهبووود و  لیووبووه دل یکشورهاسووو. توسووعه کشوواورز

اشتغال و درآمد،  جادیا د،یتول ویفیوک ویکم شیافزا
 دیآیمحرك و تداوم بخش توسعه کشورها به شمار م

در بوا   ی(. رشد درآمد با منشاٌ کشواورز2997لموتا، 
بار مؤ رتر از رشد  نیبردن درآمد مردم تنگدسو چند

اسو لآلون و  یدرآمد با منشاٌ خارج از بخش کشاورز
و همکواران  تولیرابطوه تر نی(. در ا2992 ،یبا یکول

 یوررشوود بهووره ریتووأ  یخووود بووه بررسوو قیوودر تح 
کمتور  یدر کشوورها یتنگدسوت وعیدر شو یکشاورز
درصد از  سویب شوندیم ادآوریپرداخته،  افتهیتوسعه 
 کیونفر( بوا کمتور از  اردیلیم 2/1 ایجهان ل ویجمع

هفتواد  ان،یوکوه از آن م کنندیم ید ر در روز زندگ
 ،یبررسو نیا جینتا نی. بنابراباشندیم ییدرصد روستا

بور  یچنودان ریدر صنعو و خدماص تأ  یوررهرشد به
و همکوواران،  توولیتنگدسووتان نوودارد لتر نیووا یزنودگ
 نیاز آخووور یکووویدر  زیووون ی(. بانوووک جهوووان2993
 یراه بورا نیخوود، بهتور 1یتوسعه جهوان یهاگزارش

 099رفوواه  شیو افووزا ییروسووتا یکوواهش تنگدسووت
در حوال  یدر کشوورها ییتنگدستان روسوتا ونیلیم

 دانودیمو یدر بخش کشاورز یگذارهیماتوسعه را سر
و بخووش ر نیوو(. از ا1321نووژاد،   ووویو ح  یلخالوود
در حوال  یکشوورها یبورا یاژهیوو ویاهم یکشاورز
در  یدیوکل یهوااز بخش یکویکورده و  دایوتوسعه پ

و  دیوآیدر حال توسعه به شومار مو یهااقتصاد کشور
عنوان بوه یتوسعه و توجه به بخش کشاورز جهیدر نت
بوه  یتوسوعه هور کشوور یبرا کنندهنییتع یاهسته

 یگذارهیرو، سورما نی زم اسو. از ا 21در سده  ژهیو
و هم در حوال  افتهیتوسعه  یآن هم در کشورها یرو

و بگسوون،  نتوامیاسوو لنوام و یرورور یتوسعه امر
توسوعه  یهاحال امروزه اغلوب برناموه نی(. با ا2913
 نیبه ا دارند، یبه کشاورز یکم اریتوجه بس ییروستا

موتوور قابول دوام  کیوعنوان بوه ،یکه کشاورز لیدل
 ییلهمووان(. از سووو سووویبوول درك نرشوود قا یبوورا

 روص کشوورها را  یاصل هیپا ،یانسان یروین یهامنبع
 یهاعامل ،یعیو منابع طب هیو سرما دهندیم لیتشک
کوه بتوانود مهوارص و  یهسوتند، کشوور دیوتول یتبع

قوادر بوه  یدهود، بوه روشون هها را توسعدانش انسان
بوه توسوعه  یابیبا دسوت رایخواهد بود، ز یمل شیافزا

تح وق  زیابعاد توسعه ن گرید یانسان یروین یهامنبع
(. جوانوان 1388و همکواران،  یگویب یلعلو نودیبایم
 ژهیوبه و یهر کشور یبرا یمهم اریبس یانسان یروین

رو  نیوهسوتند. از ا یکشواورز یورحفو  بهوره یبرا
توسوعه بوه شومار  نودیمهم در فرآ نفعیذ کی انجوان
چون انعطواف  یبزرگ یهاییچرا که آنان دارا ندیآیم
و بگسوون،  نتوامیابتکار و پشتکار دارند لنام و ،یریپذ

 یانسوان یرویون یهواجوانوان منبع نیچن(. هم2913
 رییووتغ یبوورا یدیووتوسووعه، عاموول کل یبوورا یمهموو
و  یتصوادتوسوعه اق یمحرکه بورا یرویو ن یاجتماع
 انوا،یانارافناورانوه هسوتند لماهنودرا و ون کات ینووآور
جوانوووان،  یهوووامهوووارص و آرمان ،ی(. انووور 2912
 چیدر هوو دیوواسووو کووه نبا یارزشوومند یهووایوویدارا

(. 2992هوودر رود لکونجووا رتز و همکوواران،  یکشووور
 ینوودهیموروووع جوانووان و ن وش آنووان در آ نیبنوابرا

 یکشوواورز یهووااز بحث یاریموروووع بسو یکشواورز
نشوان  یحال، روند آشوکار جهوان نیاسو. با ا یجهان
و  یجوانان در حال دور شدن از کار کشواورز دهد،یم

 و،یو اسووم یویولل باشوندیموو ییروسوتا یهامنر وه
در  ی(. شوورکو جوانووان در بخووش کشوواورز2919

 نییپوا اریدر حوال توسوعه بسو یاز کشوورها یاریبس
 ،یریطرپوذخ لیوبخش بوه دل نیا یاسو، به طور کل

 رجوذابیکار فشورده و غ ویو ماه نهیهز ،یکم توجه
مهوواجرص  ریرو تووأ  نیوو(. از ا2912 ،یجووانیاسووو لت

و توسوعه  یجوانان بر کشاورز انیروستا به شهر در م
(. 2912گرفوو لپوام،  دهیوناد تووانیرا نمو ییروستا
 داریواشتغال جوانان و رابطه آن بوا توسوعه پا نیبنابرا
اسوو کوه بوه طوور  یمورووع یو کشواورز ییروستا

در حوال توسوعه و  یروزافزون مورد توجوه کشوورها
و  یقورار گرفتوه اسوو لهمتو یالمللونیب یهاجامعوه

امووروز  یی(. اگوور جوانووان روسووتا1380همکوواران، 
 لیبه کشاورزان فردا تبود خواهندینم ایو  توانندینم

 شیانترار داشو بحوران افوزا دیشوند، پس چگونه با
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برطورف  هیبه تغذ ازیآن ن جهینت درجهان و  ویجمع
مورووع  ویو(. اهم2919همکواران،  شود لاسکارپتا و

 یجوانووان و مانوودن در روسووتا و اشووتغال در حرفووه
 نیاز بزرگتور یکوی یتا آنجاسو که به زود یکشاورز
خواهد بوود کوه چگونوه  نیا یکشاورز یها براچالش

حفو  کنود لشووارما و  یجوانوان خوود را در کشواورز
 نیوا ویگفو اهم توانیرو م نی(. از ا2992، یبهادر

 زم  یهااز شور  یکویاسو که  یموروع تا آن حد
 یبوه توسوعه دنیو رس یبردن تنگدست انیاز م یبرا
بوه  یابیدسوت نیچنواشتغال جوانان اسوو. هم داریپا

 ،یکواریبر کواهش ب هیبا تک یاقتصاد یرشد و توسعه
 ییذاغو ویوو امن یدر بخوش کشواورز یویاشتغال زا

 اسو.  ژهیو یگاهیجا یاسو که دارا
اسوتان  یهااز شهرسوتان یکیشهرستان باغملک، 
و  یمرکوز یهوانام به دو بخش خوزستان، متشکل از

اسو که در مجمووع،  هفو دهستان یو دارا یدونص
عموده  یژگویانود. و داده یروستا را در خود جا 202
 تعوداد ، با  بودنشهرستان باغملک یتیجمع یبترک

 81در حودود  کوه یاگونه ، بهاسو آن ینانروستانش
منط وه در روسوتاها سواکن بووده و  یندرصد مردم ا

 اسو.  یو دامررور یآنان، کشاورز یشغل اصل
ماننود  یزتابعه آن ن یشهرستان و روستاها ینا در

 ییو عدم توانا یکاریمسئله ب یگر،از مناطق د یاریبس
خوود در  یالصشغل مرتبط با تحصو یافتنجوانان در 
 یبورا یپاسخگو نبوودن بخوش کشواورز یزروستا و ن

حوال  ینو در عو یجوانوان بووم یاشتغال تمام ینتام
بوه  یشگورا ایبر ییجوانان روستا یلکمتر شدن تما
بوودن  یینپوا یولبوه دل یو دامودار یسمو کشاورز

باعث شده توا هور سواله تعوداد  ینه،زم یندرآمد در ا
منط ووه اقوودام بووه  یوونا ییاز جوانووان روسووتا یووادیز

اطراف و بعضا بوه مرکوز اسوتان  یمهاجرص به شهرها
بر  تواند یکه م یعوامل یافتناسو که  یهی. بدیندنما

گوذار  یرنور  مهواجرص توا  یونا یشاز افزا یریجلوگ
بور نگوه داشوتن جوانوان  یتوا حودود تواند یباشد م
زادگواه  یشورفودر رشود و پ تواننود یکه م ییروستا

 یشوند موؤ ر بووده و آنوان را بورابا ینخود ن ش آفر
 یونا ی. لذا هدف کلیزانداشتغال در روستا برانگ یجادا

 یوونا ییجوانووان روسووتا یشگوورا یبررسوو یووقتح 

 اسو. یاشتغال در بخش کشاورز هشهرستان نسبو ب
 یاختصاصوو یهاهوودف قیوتح  نیووا ن،یوافوزون بوور ا

 هیونرر یکنندگ ینیبشیتوان پ یمانند: بررس یگرید
 زانیشده در رابطه با م یزیررفتار برنامه افتهیتوسعه 

شهرستان باغملک نسبو بوه  ییجوانان روستا شیگرا
 یبورا ییو ارا ه راهکارهوا یاشتغال در بخش کشاورز

را  یآنان به اشتغال در بخش کشواورز شیگرا شیافزا
 کرده اسو.  نییدر برداشته و تب زین

 نهیشیو پ ینظر یمبان
 نوهیدر زم یمتنووع یهاو مودل هاهیوتاکنون نرر

 یکیاند که ارا ه شده یرفتار هاشیو گرا اصین یبررس
شوده  یزیررفتوار برناموه هیها نررآن نیاز پرکاربردتر
 افتوهیتکامول   وو،یدر ح  هیونرر نیوآجزن اسو. ا

و آجوزن اسوو کوه در  نیشوبیف یعمل منط  هینرر
(. 2912 ن،مطرح شود لکوو ن و همکوارا 1271سال 
شده با در نرر گرفتن تعامول  یزیرمهرفتار برنا هینرر
 یابوزار ،یطویو مح یاجتمواع ،یفورد یهاعامل نیب

 اصیووو ن هوواشیگرا ینوویبشیدر پ یارزشوومند و قووو
و  یکوشووکک انیوولرحمان رودیبووه شوومار موو یرفتووار

مودل رفتوار  ایو هینرر  و،ی(. در ح 1322همکاران، 
مهم به  یشناخت ندیک فرآیشده از درون  یزیربرنامه

. ردیوگینشوئو مو یرفتار یهاشیگرا یابیمنرور ارز
و  یرفتوار انسوان نیبو یهارابطوه یدگیچیمدل پ نیا

تور و مهم کندیم انیآن را ب کنندهنییتع یهاشیگرا
 ویوقصد، ن جهیکه رفتار انسان نت کندیاز آن اشاره م

 رو، نی(. از ا2919اوسو لانگِل و همکاران،  شیو گرا
موؤ ر و  یمودل تواندیشده م یزیررفتار برنامه هینرر

 یهاشیو گرا اصیو درك ن سیسودمند به منرور برر
: وان 2912و همکواران،  انویوفراهم آورد لمور یرفتار

(. 2919 انو،یو: شوك و برات2998گلدرن و همکاران، 
آن  شیهر رفتار، گورا واسطهیمرجع ب ه،ینرر نیدر ا

فورد  زهیولانگ یرفتوار شیگرا نوانعرفتار اسو که به
 کیوانجام  یآگاهانه برا یطراح ای یریگمیتصم یبرا

خوا(( مودنرر  یتالش در جهو انجام رفتار ایرفتار 
فورد  کیو ویوعنوان قصد و نبه یرفتار شیاسو. گرا

انترار وجود  نی. اشودیم ریرفتار تفس کیانجام  یبرا
دارنود، انجوام دهنود و  شیدارد که افراد آنچه را گورا
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 شیگورا کیوخود رفتار کنند. هور چوه  شیبرابر گرا
اسوو  تورشیباشد، احتمال انجوام آن رفتوار ب تریقو
را  یشوویو دوراند شی(. گوورا2999و رحمووان،  دلیوولب
رفتوار و  ریدهنده مسوکه نشان داندیم یانسان یژگیو

بوه  یرفتوار شیگورا ن،یفرد اسو. بنوابرا ندهیعمل آ
خا( اشواره دارد و  یرفتار مانجا یاراده برا کیتوان 

که به انجام آن رفتار منجور شوده و در  رودیانترار م
داشوته باشود.  یمهمو ریتوأ  ییرفتار نهوا یریگشکل
 یشووده، الگووو یزیررفتووار برنامووه هیوونرر نیبنووابرا
 دیوگویانترار ارزش اسوو کوه مو یاجتماع-یشناخت
 ،یرفتار اسو لدلشاد نوقواب یاصل کنندهنییتع شیگرا

 شیگورا یکوه سوه عامول رو کندی( و اشاره م1322
بوه  شی(. گورا1322 ،یدیوز یرفتار ا ر دارد لمحمد

هنجوار  ،ینگرشو یهوایا رگوذار یطور کامل واسطه
درك شوده بور رفتوار اسوو  یو کنترل رفتوار یذهن

نگرش  ه،ینرر نیا هی(. بر پا2992لهوفو و همکاران، 
 وبمطلو ایوافراد در مورد مطلوب بودن  یاحساس کل

 سوونیلال باشودیرفتار خا( مو ایموروع  کینبودن 
افراد  یبه برداشو فرد از نررها ی(. هنجار ذهن2993
انجام ندادن رفتوار اشواره دارد. بوه  ایانجام  یمهم برا
مربوو  بوه  یهواادراك ،یهنجوار ذهنو گر،یعبارص د
انجوام نودادن رفتوار  ایوانجوام  یاجتماع بورا ینررها

 گور،ی(. بوه عبوارص د2990 ا،لدبر باشدیتوسط فرد م
عنوان مرجع در نرور را به یشخص در رفتارش گروه
 کنودیمو میآنان تنر یازهایگرفته و رفتار خود را با ن

درك  ی(. سازه کنترل رفتار2990و همکاران،  ولیلفا
قصود انجوام  کنندهنییعامل تع نیعنوان سومشده به

رفتوار انجوام  یو سوخت یرفتار به درك فورد از آسوان
(. بوه عبوارص 2997مربو  اسو لهمانودز و موازون، 

انجام رفتار کنترل رفتار  یفرد برا ییبرآورد توانا گرید
(. 2997لبامبرگ و مووزر،  شودیم دهیدرك شده نام

کوه عملکورد  ییهوانبود عامل ایباور به بود  نیچنهم
 (. 2911لساترلند،  کندیم یرفتار را آسانگر

شوده بوه  یزیررفتار برنامه هیچه محاسن نرر اگر
از  یشناخته شده اسو ول ویبه رسم یاطور گسترده

به وجوود آمود  1289که فرمول آن در اواسط  یزمان
در چوارچوب آن  یدیجد یرهایتا متغ شودیتالش م

خود را  ینیبشیتوان پ جهیوجود داشته باشد و در نت

شوده  ادیو یرهوایرو به جوز متغ نیدهد. از ا شیافزا
و  شیباورنود رابطوه گورا نیومح  ان بر ا یشده برخ
چوون  یگورید یرهوایمتغ ریتحو توأ  تواندیرفتار م

 …و  یفورد ویوهو ،یفیهنجار توص ،یهنجار اخالق
؛ کووص و همکواران، 2999 د،یلمانسوت ردیوقرار گ زنی

 ورسوون،ی؛ هولسووو و آ2911پنوواه،  زدانیوو؛ 2912
؛ 2998؛ آرووال و همکوواران، 2992، بروتووون، 2912

 نیوو( و بووا ارووافه کووردن ا2993 وتل،یو اسووچ زریوچ
رفتوار  هینرر یکنندگ نییبر توان تب توانیم رهایمتغ

پنوواه و همکوواران،  زدانیووشووده افووزود ل یزیربرنامووه
 یهووااز جملووه عامل یاخالقوو ی(. هنجارهووا1321
را  یرفتوار شیکه گورا اندیاجتماع - یشناخت یاساس

 یهایریگمی( بر تصم2913لبامبرگ،  دهندیشکل م
به احساس تعهد  زی( و ن2997افراد لبامبرگ و موزر، 

دارنود  ریفرد نسبو به انجام دادن رفتوار توأ  یاخالق
 نیقووان یاخالقو ی(. هنجارها2911لکته و همکاران، 

هستند که توسوط خوود  ییهاارزش ای یدرون یاخالق
لآرووال و  شووندیمو ینویبشیمجوازاص پ ایو یپاداش

اروافه شوده بوه  یهاسازه گری(. از د2998 مکاران،ه
 یفیهنجار توص توانیشده م یزیررفتار برنامه هینرر

 یهنجوار یاز باورها یجز  یفیرا نام برد. هنجار توص
اسوو کوه بوه  یجداگانوه از هنجوار ذهنو یااما سازه

لافراد مهم  نگرایچ در د نکهیفرد نسبو به ا ویذهن
اشواره  دهنودیانجوام مو را( آن رفتار خا( یدر زندگ

رفتووار  هیوودر نرر نیچنوو(. هم2990دارد لفوووروارد، 
عنوان گنجانودن بوه یبورا یشده شوواهد یزیربرنامه
 شیگورا گورید کننودهینویبشیخوود پ ویهو ریمتغ
 شوود؛ی( مشاهده مو2919 ل،یو ان تمارشیلو یرفتار
رفتوار  هیوبوه نرر تووانیکه م یگرید ریمتغ نیبنابرا
خوود اسوو. بوا  ویوشده ارافه کورد، هو یزیربرنامه

 یشناسوخود در سواختار روان ویهو ویتوجه به اهم
 یاریآن در بسو دنیو معاصر به چالش کشو یاجتماع

 یریگمیدر تصم ریتأ  یاز موارد ممکن اسو در بررس
عنوان خوود بوه وی(. هو2992مطلوب باشد لبورتون، 

 افووویدسووو  یرفتووار ویووعاموول مسووت ل از ن کیوو
 ویوهو ی(. بوه طوور کلو2912 ورسون،یلهولسو و آ

 یکه افراد بورا شودیم یتل  یعنوان برچسببه یفرد
لکوووك و کننوودیخووود از آن اسووتفاده موو فیتوصوو
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  شده( یزیررفتار برنامه افتهیتوسعه  هیلنرر پژوهش یچارچوب مفهوم -9نگاره 

شوخص توا چوه  دهودی( که نشان م2992همکاران، 
 یکوه بورا نودیبیمو ییارهایعنوان معاندازه خود را به

خوا(  زم اسوو  ین وش اجتمواع کیوتح وق  یادا
(. با توجه به مطالب بوا ، سوه 2992 و،یو و نگیلپل

خوود  ویوو هو یفیهنجار توصو ،یسازه هنجار اخالق
 نیوا درشوده  یزیررفتوار برناموه هیوتوسعه نرر یبرا

پژوهش به آن ارافه شده اسو کوه در نگواره شوماره 
 ارا ه شده اسو. کی

  یشناسروش
از نرور هودف  ،یکمو ویوپژوهش از نرر ماهاین 
بوود.  میدانیها داده یو از نرر روش گردآور یکاربرد

 22تا  11 ییپژوهش جوانان روستا نیا یجامعه آمار
 یشهرسوتان دارا نیوسال شهرستان باغملوک بوود. ا

 یریگهشو دهستان اسو که در مرحله اول با نمونه
هروورو  ومنگشووو  داوود،یووسووه دهسووتان م یتصووادف

شهرستان انتخاب  نیمتناسب با حجم نمونه از توابع ا
سووه دهسوتان بووا  نیوا انیووشود. در مرحلوه دوم از م

جودول  یبور مبنوا یینفر جوان روستا 299 ویجمع

نفر از جوانوان  279مورگان نمونه مورد نرر به حجم 
چند  یریگروش نمونه ن،یانتخاب شد. بنابرا ییروستا
هوا داده ی. ابزار گوردآورسوبوده ا یاخوشه یامرحله
نامه مح ق سواخته متشوکل از هشوو بخوش پرسش
 نسبو بوه کشواورزی نگرش ،یفرد یهایژگیشامل و

 ی(، کنترل رفتوارهیگو 19ل ی(، هنجار ذهنهیگو 19ل
(، هنجار هیگو 0ل ی(، هنجار اخالقهیگو 2درك شده ل

به  شی( و گراهیگو 0خود ل وی(، هوهیگو 0ل یفیتوص
 یهاهیو( بود. هموه گوهیگو 12ل اشتغال در کشاورزی

 یزیررفتوار برناموه افتوهیتوسوعه  هینرر یسازه وهف
امتیازی شامل خیلی پنج  کرصیل فیط یشده بر مبنا

شودند.  دهیسونج کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد
چنود از  ینامه را تنوپرسوش ییو محتوا شکلیاعتبار 
 یو آموزش کشواورز جیگروه ترو یعلم ئویه یاعضا

و  جیگوروه تورو یعلمو ئوویه یلشش نفور از اعضوا
و منوابع  یدانشوگاه علووم کشواورز یآموزش کشاورز

 دییوکردنود. بوه منروور تا دییوخوزسوتان( تأ یعیطب
از ورود بووه  شیشووده پو ینامه طراحوپرسووش ییایوپا

گسوترده، از  اسیواطالعواص در م  یگردآور یمرحله



 ... یاشتغال به کشاورز شیگرا 

 نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزیفصل 39 

 قینامه تح مختلف پرسش یهاقسمو ییایپا -9جدول 
 θ شمار گویه متغیر θ   شمار گویه متغیر

 83/9 0 هویو 29/9 19 نسبو به کشاورزی نگرش

 73/9 0 هنجار توصیفی 77/9 19 هنجار ذهنی

 21/9 12 به اشتغال در کشاورزی  گرایش 88/9 2 کنترل رفتاری درك شده

    70/9 0 هنجار اخالقی

      .شد استفاده 1 تا 1 لیکرص طیف ازها بخش همه سنجش منرور به *

 
 شده یزیررفتار برنامه افتهیتوسعه  هینرر یهابا سازه یفرد یهایژگیو نیب یبستگهم -9جدول 

 هنجار توصیفی هویت هنجار اخالقی کنترل رفتاری هنجار ذهنی نگرش  گرایش های فردیویژگی

 12/9* 23/9** 17/9** 21/9** 12/9** 27/9** 22/9** سن

 38/9** 32/9** 28/9** 12/9** 23/9** 21/9** 21/9** شمار اعضای خانوار شاغل در بخش کشاورزی

 32/9** 12/9** 21/9** 27/9** 32/9** 32/9** 21/9** کشاورزی پیشینه کار

 22/9** 31/9** 23/9** 18/9** 23/9** 31/9** 21/9** پیشینه کار کشاورزی والدین

 
 نیکه در ب یانامهپرسش 39آزمون  شیپ یبررس کی

و خوارج از نمونوه  یشهرسوتان بواو ییجوانان روستا
 جیشوود، اسووتفاده شوود و نتووا عیووتوز یبررسوو یاصوول
آن،  یبوه دسوو آموده بورا یبویترت یتتا یهابیرر

 یایوگو شوود،یمشاهده مو 1طور که در جدول همان
 قیانجام تح  ینامه براپرسش ییایقابل قبول بودن پا

 یفیاز آمار توص ینمونه آمار فیتوص یبوده اسو. برا
اسوتفاده شود و ( نیانگیوو م یدرصد فراوانو ،یلفراوان

 یبسوتگهم بیاز رر رهایمتغ نیب هرابط یبررس یبرا
 یبررسوو یبوورا ویوواسووتفاده شوود و در نها رمنیاسوور
نسبو بوه  ییجوانان روستا شیمؤ ر بر گرا یهاعامل

 یسواختار یهااز مودل معادلوه ،یاشتغال در کشاورز
 AMOS (V20افووزار لبووا کمووک نرم ریمسوو لیووتحل

 استفاده شد.

 هاافتهی
 انیسن پاسوخگو نیانگینشان داد، م یفیتوص آمار

گو در سوال و جوانوان پاسو  73/22قیدر نمونه تح 
نفور  279اند. از کول سال بوده 22تا  11 یسن یرده

درصود( را پسوران و  1/12نفور ل 120 ق،ینمونه تح 
انود. داده لیدرصد( را دختران تشوک 2/21نفر ل 122
 زیتاهل ن ویرعبر حسب و انیپاسخگو یفراوان عیتوز

درصوود(  27نفوور ل 73گو، پاسوو  279نشووان داد، از 
 عیودرصد( مجورد بودنود. توز 73نفر ل 127متاهل و 

 38نشوان داد  انیپاسوخگو الصیتحصو زانیم یفراوان
نفور  22 ،ییابتودا الصیتحص یدرصد( دارا 1/12نفر ل

درصوود(  0/22نفوور ل 01 ،ییدرصوود( راهنمووا 2/8ل
 2/8نفر ل 22 رلم،ید( صددر 3/23نفر ل 02 رستان،یدب

 یدرصوود( دارا 2/22نفوور ل 09و  یدرصوود( کوواردان
 یفیآموار توصو ن،یچنوو با تر بودنود. هم یکارشناس

 22/3 یکوار کشواورز نهیشویپ نیانگینشان داد، که م
کووار  نهیشوویهووا بوودون پآن نیسووال بووود کووه کمتوور

کوار  نهیشویپ نیتورشیدرصود( و ب 2/39ل یکشاورز
همچنوین ( سال بوده اسو. ددرص 1/8ل 11 یکشاورز

درصود از جوانوان  1/11نتایج آمار توصیفی نشان داد
درصود  2/28پایین تا نسبتا پایین و  گرایشروستایی 

نسبتا با  و با یی نسوبو  گرایشاز جوانان روستایی 
 کشاورزی داشتند.به اشتغال در 

حواکی از آن  ،2در جودول شوماره  رجمنود جینتا
 نهیشیپ شمار اعضای خانوار،، سن ریمتغ نیکه باسو 

 یرهوایمتغ بوا هموه یو نیفرد و والود یکار کشاورز
( رمنیلاسور یبسوتگشده هم یزیررفتار برنامه هینرر

  واصیتح  جیوجود دارد. که با نتا یداریمثبو و معن
 ،ی؛ شووارما و بهووادور2992و همکوواران،  یبوواجیلال

( 1387 ،ی؛ عمووان1382 ،یو عمووان یی؛ موسووا2992
  دارد. یهمخوان

در  قیتح  یرهایمتغ نیرابطه ب یبه منرور بررس
 گونووه کووههمان شووده، از یزیررفتووار برنامووه هیوونرر
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 قیتح  یرهایمتغ یبستگهم سیماتر -3جدول 
 به اشتغال گرایش هنجار توصیفی هویت هنجار اخالقی کنترل رفتاری هنجار ذهنی  نگرش متغیر

       1 کشاورزینگرش به 

      1 13/9** هنجار ذهنی

     1 11/9** 32/9** کنترل رفتاری

    1 12/9** 01/9** 02/9** هنجار اخالقی

   1 71/9** 01/9** 12/9** 12/9** هویو

  1 11/9** 12/9** 29/9** 12/9** 29/9** هنجار توصیفی

 1 18/9** 78/9** 70/9** 12/9** 03/9** 12/9** گرایش به اشتغال

   دار اسومعنیدرصد  1**در سطح 

 
بوا اسوتفاده از آزموون  ویبر حسب جنس یبه اشتغال در حرفه کشاورز انیپاسخگو شیگرا سهیم ا -9جدول 
 (n=279ل ین ویمن و

 U Pآماره  ایمیانگین رتبه شمار جنسیت

  99/7220 87/127 120 پسر

 991/9  22/129 122 دختر

 
 یبسوتگآزموون هم جینتا دهد،یم نشان 3 جدول

(، r=12/9بووا نگوورش ل شینشووان داد، گوورا رمنیاسوور
درك شوده  ی(، کنتورل رفتوارr=03/9ل یهنجار ذهن

خوووود  ویووو(، هوr=70/9ل ی(، هنجووواراخالقr=12/9ل
( رابطه مثبوو و r=18/9ل یفی( و هنجار توصr=78/9ل

و  یمانیلسوول  وواصیتح  جیدارد کووه بووا نتووا داریمعنوو
؛ 2911و همکوووواران،  انیوووونی؛ ل1329 ،یزرافشوووان
دارد. در  ی( همخوووان1321و همکوواران،  یکوشووکک

گفو هر چه جوانان نگورش  توانیم جینتا نیا ریتفس
داشووته و  یاشووتغال در بخووش کشوواورز همثبووو بوو

موورد  تورشیبخوش ب نیواشتغال در ا یبرا نیچنهم
انجووام  رنوود،یقوورار گ انیوواطراف دیووو تا  ویووحما
 نود،یخوود بب ییرا در حد توانوا یکشاورز یهاویفعال

بخش داشوته  نینسبو به اشتغال در ا یاحساس خوب
 ندیکشاورز بودن خود را بب ویشخص ترشیو هر چه ب

و دوستان خود شوغل  انیکه اطراف نندیبب نیچنو هم
 زیون یتورشیب شیگورا کنندیرا انتخاب م یکشاورز

 .کندیم دایبخش پ نیاشتغال در ا یبرا
به دسوو آموده از  یهاافتهی، 2 با توجه به جدول

 نیبو یبه اشتغال در حرفه کشواورز لیتما یسهیم ا

دو گوروه  نیآن بود که ب یایدو گروه دختر و پسر گو
و پسوووران  ای(رتبوووه نیانگیوووم 22/129دختوووران ل

 ی( اخووتالف معنووواداریارتبووه نیانگیووم 87/127ل
به  یترشیب شی( وجود دارد و پسران گراP=0/005ل

 نیبوو نیچنوودارنوود. هم یاشوتغال در حرفووه کشوواورز
 نیانگیووم 12/118متاهوول ل انیپاسووخگو شیگوورا
اخوتالف  ای(رتبه نیانگیم 20/120و مجرد ل ای(رتبه

 ی(. بورا1( وجوود دارد لجودول P=0/003ل یمعنادار
 ییجوانوان روسوتا شیمؤ ر بر گورا یهاعامل یبررس

 ایون کوه آیوو ا ینسبو به اشتغال در حرفه کشواورز
 ویوو هو یفیهنجوار توصو ،یهنجار اخالق یرهایمتغ

رفتووار  هیوونرر ینوویبشیتوووان پ تواننوودیخووود موو
 یهادهند از مدل معادلوه شیشده را افزا یزیربرنامه
اسوتفاده  29افوزار امووس با استفاده از نرم 2یساختار

 3شامل برآورد تناسب مودل ریمس لیشد. آزمون تحل
بوه  یطیشرا ازمندیاسو که ن 2عامل مشترك ریو مس
معنوادار  دیودر مودل نبا ی: مربع کاباشدیم ریشرح ز

 دیبا 1مربع خطا نیانگیم شهیر بیت ر نیچنباشد. هم
 0ی ویباشد و شواخص تناسوب تطب 98/9صفر تا  نیب
(. 1222باشد لهو و بنتلور،  21/9با تر از  دی( باCFIل
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م ایسه گرایش پاسخگویان به اشتغال در حرفه کشاورزی بر حسب وروعیو تاهول بوا اسوتفاده از  -3جدول 
 (=279nل آزمون من ویو نی

 U Pآماره  ایمیانگین رتبه شمار وضعیت تاهل

  199/1198 12/118 73 متاهل

 993/9  20/120 127 مجرد

 
 برازش نرریه -3جدول 
RMSEA CFI NFI Chi/df Df Chi نام نظریه 

 شده  ریزیبرنامهنرریه اصلی رفتار  02/2937 773 03/2 21/9 23/9 978/9

 شده ریزیبرنامهنطریه توسعه یافته رفتار  17/3022 1031 23/2 21/9 23/9 908/9

 
 شده یزیررفتار برنامه یاصل هینرر یرهایمتغ یا رها -7جدول 

 ثرهای مستقیم استانداردا

 کنترل رفتاری درك شده  هنجار ذهنی نگرش متغیر 

 22/9 32/9 20/9 گرایش

 ا رهای کل استاندارد

 کنترل رفتاری درك شده  هنجار ذهنی نگرش متغیر 

 22/9 32/9 20/9 گرایش

 
 شده یزیررفتار برنامه افتهیتوسعه  هینرر یرهایمتغ یا رها -8جدول 

    مستقیم استاندارداثرهای 

 هویو خود هنجار توصیفی هنجار اخالقی  کنترل رفتاری درك شده هنجار ذهنی نگرش  متغیر

 11/9 18/9 22/9 -990/9 92/9 -91/9 گرایش 

    ا رهای کل استاندارد

 هویو خود هنجار توصیفی هنجار اخالقی  کنترل رفتاری درك شده هنجار ذهنی نگرش  متغیر 

 11/9 18/9 22/9 -990/9 92/9 -91/9 گرایش

 
ه یودر نرر رهوایمتغ نیب یمنرور در آغاز رابطه نیبد

گاه بوا مراتوب شد و آن یشده بررس یزیررفتار برنامه
 نیانگیم شهیر بیو ت ر یاسکور، درجه آزاد یبا ، کا

شوده و  یزیررفتار برنامه یاصل هینرر یمربع خطا برا
شوده محاسوبه  یزیررفتار برناموه افتهیتوسعه  هینرر

 یعل و یگزارش شده اسو. ا رهوا 0شد که در جدول 
گووزارش شووده اسووو.  7 ولدر جوود میکوول و مسووت 

 نیانگیم شهیر بیت ر شود،یگونه که مشاهده مهمان
 یزیررفتار برناموه افتهیتوسعه  هینرر یمربع خطا برا
نشان از تناسوب بهتور  نیاسو که ا افتهیشده کاهش 

شده نسوبو بوه  یزیررفتار برنامه افتهیتوسعه  هینرر
 ییو. از سباشدیشده م یزیررفتار برنامه یاصل هینرر

هور دو مودل  دهود،ینشان م 0 گونه که جدولهمان
 دارند. ی( شاخص برازش مناسبافتهیو توسعه  یلاصل

جوانوان  شیمؤ ر بر گورا یهاعامل هینرر 2نگاره 
را  ینسوبو بوه اشوتغال در بخوش کشواورز ییروستا

مشواهده  2طور کوه در نگواره. همواندهودینشان مو
و  P < 9991/9نگووورش ل یرهوووایمتغ شوووود،یمووو
22/9=β9991/9ل ی(، هنجار ذهنو > P  32/9و  =β) 

و  P < 9991/9لدرك شوووده  یو کنتووورل رفتوووار
22/9=β)  بوور  یداریمثبووو و معنوو میمسووت  ریتووأ
 یو به اشتغال در بخش کشواورزجوانان نسب شیگرا

درصود  01 توانندیدر مجموع م ریسه متغ نیدارند. ا
 کنند.  ینیبشیرا پ شیگرا ریمتغ یرهاییاز تغ
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 ی( که بورا2913مطالعه لدانستن و همکاران،  در
 یشوغل یو انترارها ندهیمؤ ر بر آ یهاعامل ییشناسا

شوده اسوتفاده  یزیررفتوار برناموه هیوکارکنان از نرر
 یآن بوده که نگرش، هنجار ذهنو یایگو جیکرده، نتا

درصود از 70 تواننودیدرك شوده مو یو کنترل رفتار
 ینیبشیرا پ ارکنانک یشغل ندهیبر آ شیگرا انسیوار

( در 1321و همکوواران ل یکوشووکک انیووکنوود. رحمان
ا رگوذار بور  یهواعامل یخود با عنوان بررسو یبررس

دانشوگاه آزاد  یکشواورز انیدانشجو نانهیقصد کارآفر
شده، نشان  یزیررفتار برنامه هیبا استفاده از نرر المیا

و  یدرك شووده، هنجووار ذهنوو یداد کنتوورل رفتووار
 شیبوا گورا یداریرابطه مثبو و معن دهخانوا ویحما

و  یمانیسول نیچنودارد هم انیدانشوجو ینیبه کارآفر
 نیویبخوود بوا عنووان ت ی( در بررس1329ل یزرافشان

 نیدر بووو نانوووهیکارآفر شیگووورا یهاشوووگوکنندهیپ
در اسوتان کرمانشواه  یهنرستان کشواورز انیهنرجو

بوا نگورش  ینیبه کوارآفر شیگرا نینشان دادند که ب
درك شوده  یو کنتورل رفتوار ینیبوه کوارآفر ونسب

هنجوار  نیوجوود دارد. اموا بو داریرابطه مثبو و معن
وجود  یداریرابطه معن ینیبه کارآفر شیو گرا یذهن

آن بوود  انگریب زین ونیرگرس لیتحل نیچنندارد و هم
بووه  شیگوورا ریوومتغ یرهوواییدرصوود از تغ 12کووه 
 یدکارآمدنگرش و خو قیاز طر توانیرا م ینیکارآفر

  کرد. نییتب
 شیموؤ ر بور گورا یهواعامل یمودل علو 3نگاره 

 ینسبو به اشتغال در بخش کشاورز ییجوانان روستا
 شوود،یطور کوه مشواهده موهموان .دهدیرا نشان م

( و β=  11/9و  P < 9991/9ل ویوووهو یرهوووایمتغ
 ری( توووأ β=  18/9و  P < 91/9ل یفیهنجوووار توصووو

جوانان نسبو  شیبر گرا یداریمثبو و معن میمست 
در  ریدو متغ نیدارند. ا یبخش کشاورز دربه اشتغال 
 شیگرا ریمتغ راصییدرصد از تغ 81 توانندیمجموع م

 کنند.  ینیبشیرا پ
بووه  ی( در پژوهشوو1322ل انیو هاشووم یبوویطب
 افتوهیتوسوعه  هیواز نرر یرفتوار یهواشیگرا یبررس

 یرهووایشوده اسووتفاده کورده، متغ یزیررفتوار برنامووه
 یرهوایعنوان متغبوه یفیو هنجار توص یهنجار اخالق

شوده اروافه شوده  یزیررفتار برناموه هیبه نرر یاراف

شوده  یزیرهرفتار برنامو هینشان داد، نرر جیاسو. نتا
افوراد موورد  یرفتوار یهواشیگرا ینویبشیقادر به پ

نگورش، هنجوار  یرهایمتغ نیچن. همباشدیم یبررس
و  یدرك شوده، هنجوار اخالقو یکنترل رفتار ،یذهن

 تواننودیدارنود و مو ریتوأ  شیبر گرا یفیهنجار توص
را  یرفتووار یهوواشیوابسووته گرا ریوومتغ یرهوواییتغ
 ریچنود توأ  یهوایرسوبر ییکنند. از سوو ینیبشیپ

 و،یو وا نگیکردند لپل دیرا تا  شیگرا یبر رو ویهو
و همکاران،  گبوری؛ ن2919 ل،یو اون تمارشی؛ و2992
، 2992؛ کوووك و همکوواران، 2992؛ بروتووون، 2919

  (.1222؛ اسرارکس و شفرد، 1222و همکاران،  یترر

 ی و پیشنهادهاریگجهیبحث و نت
 میصورص مسوت نشان داد، نگرش به قیتح  جینتا

اشووتغال در بخووش  یجوانووان بوورا شیو مثبووو گوورا
بوا  جهینت نیقرار داده اسو. ا ریرا تحو تأ  یکشاورز

 انیونی؛ ل1329 ،یو زرافشان یمانیلسل  اصیتح  جینتا
؛ 1382و همکوواران،  ی؛ طاووسوو2911و همکوواران، 

 اران،و همکو یارمحمودی؛ 1322 ان،یو هاشم یبیطب
دارد.  ی( همخووان1329و همکاران،  انیری؛ بش1329
عنووان کورد، نگورش  تووانیمو جهینت نیا ریدر تفس

 ریتوأ  یجوانان نسبو به اشتغال در بخوش کشواورز
سومو  نیآنان به ا شیدر گرا تواندیم یتوجه انیشا

بخوش  نیداشته باشد اگر نگرش آنان به اشتغال در ا
 یو مناسوب دسوودمنرا شغل  یمثبو باشد و کشاورز
دارد اشوتغال در  زیون ییبوا  یبدانند که ارزش معنو

بخوش خواهود بوود و  ویآنوان رروا یبخش برا نیا
بووا ارزش خواهنوود دانسووو. لووذا  یرا شووغل یکشوواورز

 زم در  یآموزشو یهادوره یبا برگزار شودیم هیتوص
شوغل  یهوایو سوودمند هوایبرتور یمعرفو یراستا

 یونیوزیو تلو ییویوراد یهوابرناموه یهیته ،یکشاورز
و  یبخوش کشواورز یمعرفو یبرا یمناسب و کاربرد
 ،ینسووب ییخودکفووا ،ییغووذا ویوون ووش آن در امن

و خوروج از  یبه وارداص محصو ص کشواورز یازینیب
 نیمناسب اشتغال در ا یالگوها یکشور همراه با ارا ه
 بیوشوغل ترغ نیوبوه ا شیگرا یبخش جوانان را برا

 کرد. 
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و مثبوو  میصوورص مسوت به یهنجار ذهن ریمتغ
را  یاشوتغال در بخوش کشواورز یجوانان برا شیگرا

 جیبوا نتووا جوهینت نیوقورار داده اسوو. ا ریتحوو توأ 
؛ بووامبرگ و 1321 ،یکوشووکک انیوولرحمان  وواصیتح 

و  دیوو؛ ه2913؛ دانسووتن و همکوواران، 2997موووزر، 
و  ی؛ طاووسو2992؛ آبراهامز و همکاران، 2913 و،یو
؛ 1322 ان،یو هاشوووم یبووویب؛ ط1382 مکووواران،ه
و همکواران،  انیری؛ بشو1329و همکاران،  یارمحمدی

 یهوادارد. در واقوع، از جملوه عامل ی( همخوان1329
کوه جوانوان را بووه سومو اشوتغال در بخووش  یمهمو

و  هاقیتشووو هووا،بیترغ دهوود،یسوووم موو یکشوواورز
 شیاگر خود جوان گورا یاسو، حت انیاطرف یفشارها
بخش داشته باشد؛ به عبارص  نیبه اشتغال در ا یاندک
مرجوع  یهواگروه ریدهنده توأ نشان افتهی نیا گر،ید

 ویوووو ت و یریگ( در شوووکلانیووولخوووانواده و اطراف
اسووو اگوور  ییجوانووان روسووتا یشووغل یهوواشیگرا

نداشته باشند که فرزندانشان شوغل  یها رغبتخانواده
را  ناانتخوواب آنوو نیوورا انتخوواب کننوود و ا یکشوواورز
 یبرا یازهیو انگ شیگرا زیکنند جوانان ن یاشتباه تل 

بوا  شوودیمو هیبخش ندارند. لذا توصو نیاشتغال در ا
و  امودهایو پ یدر متون درسو یارا ه مباحث کشاورز

 ییغوذا ویودر اقتصواد و امن یبخش کشاورز ویاهم
 رییوتغ یاذعان عموم دیرا از د یکشور وجهه کشاورز

 داد. 
صووورص درك شووده به یکنتوورل رفتووار ریوومتغ
اشوتغال در  یجوانوان بورا شیو مثبوو گورا میمست 

 نیوقورار داده اسوو. ا ریرا تحو تأ  یبخش کشاورز
؛ 2992لآبراهامز و همکاران،   اصیتح  جیبا نتا جهینت
؛ 2997؛ بووامبرگ و موووزر، 2919و همکوواران،  تورزیو

؛ 2913 و،یووو و دیوو؛ ه2913دانسووتن و همکوواران، 
و همکوواران،  انیوونی؛ ل1329 ،یو زرافشووان ینمایسوول

دارد.  ی( همخووان1321 ،یکوشوکک انی؛ رحمان2911
گفو که جوانوان انجوام  توانیم جهینت نیا ریدر تفس

خووود  ییرا در توانووا یبخووش کشوواورز یدادن کارهووا
 نیوواشوتغال در ا ی زم بورا یهوواو مهارص ننودیبیمو

و بوارز  اخصشو یهوایژگیاز و یکیبخش را دارند اما 
اسوو کوه  یجوانوان نودهیگسوترش فزا ،یجامعه کنون

و عالقوه  لیوهسوتند و م یدانشگاه الصیتحص یدارا

اسوو لوذا رورورص  ینینش زیآنان به مشاغل پشو م
ها و آشکار و پنهان دانشگاه یدرس یهادارد در برنامه

بخوش  نیاشتغال در ا ویاهم یآموزش عال یمرکزها
 یهاتشووکل چووونمه یموود نروور واقووع شووود. امووور

 ان،یفووم برنامووه دانشووجو یهوواویو فعال ییدانشوجو
و دعووص از  یموفق کشاورز یاز کسب و کارها دیبازد

در  تواننودیبه دانشوگاه مو یبرتر کشاورز نانیکارآفر
داشوته  ییبخوش ن وش بسوزا نیاشتغال در ا ویت و

 باشند. 
و مثبوو  میصوورص مسوت خوود به ویوهو ریمتغ

را  یاشوتغال در بخوش کشواورز یجوانان برا شیگرا
 جیبوا نتووا جوهینت نیوقورار داده اسوو. ا ریتحوو توأ 

 و،یووو و دیو؛ ه2992لکووك و همکواران،   واصیتح 
 توورشیب یدارد. در واقووع، سووازگار ی( همخوووان2913

 ،یبا شغل کشاورز ییجوانان روستا یفرد یهایژگیو
بخوش  نیوآنان به اشتغال در ا ترشیب شیگرا وجبم

خووود را  یی. اگوور جوانووان روسووتاشووودیموو نوودهیدر آ
شوودن در  ریووو درگ ننوودیکشوواورز بب کیووعنوان بووه
و  یاز زنودگ یرا بخوش مهمو یکشواورز یهاویفعال

خواهود  تورشیب زیوآنان ن شیاشتغال خود بدانند گرا
 یغلشو یهانوهیها و زمشد. با توجه به نبوود فرصوو

توسووعه  یسوتیبایمو ییروسووتا یهادر منر وه گورید
در  یکوردن کشواورز ینیماشو ،یخودمات یهاشرکو

آمووزش  نیچنوو هم یموورد بررسو یسطح روستاها
هوا و کواهش مصورف نهاده ،یدرسو و علم یهاروش
 نوهیدرآمود زم شیافوزا ویوعملکورد و در نها شیافزا

 بخش را بهتر فراهم کرد.  نیاشتغال در ا
و مثبوو  میصورص مست به یفیهنجار توص ریمتغ

را  یاشوتغال در بخوش کشواورز یجوانان برا شیگرا
 جوهینت نیوا ریقورار داده اسوو. در تفسو ریتحو تأ 

 ننودیبب ییجوانان روسوتا یعنوان کرد هنگام توانیم
 یشوغل کشواورز یآنوان دارا کوانیاز نزد یاریکه بس

 یمناسوب غلرا شو یها، کشاورزهستند و اکثر خانواده
 یدر بخوش کشواورز زیوجوانوان ن گوریو د داننودیم

 یآنوان بورا زهیوو انگ شیبه کار هستند گورامشغول 
 دیولوذا تاک شوودیبخش دو چندان م نیاشتغال در ا

 یموفق اشتغال در بخش کشواورز یهانمونه شودیم
 ویوو مورد حما قیتشو ،ییشناسا ییدر جامعه روستا
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 زهیوانگ زیون ییروسوتا نجوانوا گریتا در د رندیقرار گ
 شود. جادیا یاشتغال در بخش کشاورز ی زم برا

 هانوشتپی
1- WDR 

2- Structural Equation Model 

3- Model fit 

4- Path Coefficients 

5- Root Mean Square Error of Approximation 

6- CFI 
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Abstract 

Agriculture is one of the most important economic sectors of the country and its role in 

economic and political development and stability is undeniable. The purpose of this study was 

investigating rural youth’ intention toward agriculture jobs in Baghmalek Township. To achieve 

the purpose of the present study, the developed theory of planned behavior was used as the 

research framework. Research method in terms of purpose and in terms of data collection, it is 

survey. The population of interest was rural youth between 15 to 29 years old three rural 

districts of Meidawood, Mongasht and Haparo in baghmalek township. In the second phase, out 

of these three districts with a population of about 900 young rural people, the sample was 

selected as 270 rural youth based on Morgan table. Thus, the method was multi-stage cluster 

sampling. Data gathering tool was a questionnaire whose face validity was confirmed by several 

experts. In addition, to determine the reliability of different sections of the questionnaire, Pre-

test and ordinal theta coefficient were used (θ= 0.73- 0.91). The results of the structural equation 

modeling of path analysis showed, that both self-identity variables and descriptive norms of 

developed theory of planned behavior have directly and positively influenced youth's 

willingness to work in agriculture. The results also show an increase in the predictive power of 

the developed theory of planned behavior over the main theory of planned behavior. 

 

Index Terms: employment agriculture, tendency employment, developed theory of planned 

behavior, rural youth.  
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