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گرایش اشتغال به کشاورزی جوانان روستایی شهرستان باغملک بر پایهی نظریه توسعه یافته
رفتار برنامهریزی شده
3

آمنه سواری ممبنی ،9بهمن خسرویپور ،9مسعود برادران 3و مسعود یزدان پناه

 -1دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی و توسعه روستایی .دانشگاه علوم کشاورزی و
منابع طبیعی خوزستان.
 -2استاد ،گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان.
 -3دانشیار ،گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان.

چکیده
کشاورزی از جمله مهمترین بخشهای اقتصادی کشوور اسوو و ن وش آن در توسوعه و بواص اقتصوادی و
سیاسی انکار ناشدنی اسو .هدف از این پژوهش بررسی گرایش جوانان روستایی شهرستان باغملک نسوبو بوه
اشتغال در بخش کشاورزی میباشد .بورای دسوتیابی بوه هودف ایون پوژوهش از نرریوه توسوعه یافتوه رفتوار
برنامهریزی شده ،بهعنوان چارچوب پژوهش استفاده شد .پژوهش از نرر ماهیو کمی ،از نرر هدف کاربردی و
از نرر روش گردآوری دادهها میدانی بود .جامعه آماری این پوژوهش جوانوان روسوتایی  11توا  22سوال ایون
شهرستان بوده که در مرحله اول با نمونوهگیری تصوادفی سوه دهسوتان میوداوود ،منگشوو و هرورو از توابوع
شهرستان باغملک انتخاب شدند .در مرحله دوم از میان این سه دهستان با جمعیو  299نفر جوان روسوتایی،
نمونه مورد نرر به حجم  279نفر بر مبنای جودول مورگوان انتخواب شود .بنوابراین ،روش نمونوهگیری چنود
مرحلهای خوشهای بوده اسو .ابزار گردآوری اطالعاص ،پرسشنامهای بود که روایی شکلی آن توسط شش نفور
از اعضای هیئو علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان تایید
شد .افزون بر این ،برای تعیین میزان پایایی بخشهای مختلف پرسشنامه ،از پیش آزمون و محاسوبه روریب
تتا ترتیبی استفاده شد که بین  9/73و  9/21بود .نتایج به دسو آمده از مدل معادلوههای سواختاری تحلیول
مسیر نشان داد ،دو متغیر هویو خود و هنجار توصیفی نرریه توسعه یافته رفتار برناموهریزی شوده بهصوورص
مست یم و مثبو گرایش جوانان را برای اشتغال در بخش کشاورزی تحو تأ یر قرار داده اند .همچنوین نتوایج
گویای افزایش توان پیش بیینی کنندگی نرریه توسعه یافته رفتار برنامهریزی شوده نسوبو بوه نرریوه اصولی
رفتار برنامهریزی شده میباشد.
نمایه واژگان :اشتغال کشاورزی ،گرایش به اشتغال ،نرریه توسعه یافته رفتوار برناموهریزی شوده ،جوانوان
روستایی.
نویسنده مسئول :مسعود برادران
رایانامهbaradaran@asnrukh.ac.ir :
دریافت1328/93/29 :

پذیرش1328/90/39 :
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مقدمه
امروزه در راستای دستیابی به هودفهای توسوعه
هزاره ،نخستین هدف ،ریشوه کون کوردن تنگدسوتی
شدید و گرسنگی در جهان اسوو للئونوفنوا و ایووانز،
 .)2912کشاورزی صنعو روروری بورای بسویاری از
کشورهاسووو .توسووعه کشوواورزی بووه دلی ول بهبووود و
افزایش کمیو وکیفیو تولید ،ایجاد اشتغال و درآمد،
محرك و تداوم بخش توسعه کشورها به شمار میآید
لموتا .)2997 ،رشد درآمد با منشاٌ کشواورزی در بوا
بردن درآمد مردم تنگدسو چندین بار مؤ رتر از رشد
درآمد با منشاٌ خارج از بخش کشاورزی اسو لآلون و
کولی بای .)2992 ،در این رابطوه تریتول و همکواران
در تح ی وق خووود بووه بررس وی تووأ یر رشوود بهوورهوری
کشاورزی در شویوع تنگدسوتی در کشوورهای کمتور
توسعه یافته پرداخته ،یادآور میشوند بیسو درصد از
جمعیو جهان لیا  1/2میلیارد نفر) بوا کمتور از یوک
د ر در روز زندگی میکنند کوه از آن میوان ،هفتواد
درصد روستایی میباشند .بنابراین نتایج این بررسوی،
رشد بهرهوری در صنعو و خدماص تأ یر چنودانی بور
زنودگی ای ون تنگدسووتان نوودارد لتریتوول و همکوواران،
 .)2993بانوووک جهوووانی نیوووز در یکوووی از آخووورین
گزارشهای توسعه جهوانی 1خوود ،بهتورین راه بورای
کوواهش تنگدسووتی روسووتایی و افووزایش رفوواه 099
میلیون تنگدستان روسوتایی در کشوورهای در حوال
توسعه را سرمایهگذاری در بخش کشاورزی مویدانود
لخالوودی و ح ی ووو نووژاد .)1321 ،از ای ون رو بخووش
کشاورزی اهمیو ویوژهای بورای کشوورهای در حوال
توسعه پیودا کورده و یکوی از بخشهوای کلیودی در
اقتصاد کشورهای در حال توسعه به شومار مویآیود و
در نتیجه توسعه و توجه به بخش کشاورزی بوهعنوان
هستهای تعیینکننده برای توسوعه هور کشووری بوه
ویژه در سده  21زم اسو .از این رو ،سورمایهگذاری
روی آن هم در کشورهای توسعه یافته و هم در حوال
توسعه امری روروری اسوو لنوام وینتوام و بگسوون،
 .)2913با این حال امروزه اغلوب برناموههای توسوعه
روستایی توجه بسیار کمی به کشاورزی دارند ،به این
دلیل که کشاورزی ،بوهعنوان یوک موتوور قابول دوام
بوورای رشوود قابوول درك نیسووو لهمووان) .از سووویی
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منبعهای نیروی انسانی ،پایه اصلی روص کشوورها را
تشکیل میدهند و سرمایه و منابع طبیعی ،عاملهای
تبعی تولیود هسوتند ،کشووری کوه بتوانود مهوارص و
دانش انسانها را توسعه دهود ،بوه روشونی قوادر بوه
افزایش ملی خواهد بود ،زیرا با دسوتیابی بوه توسوعه
منبعهای نیروی انسانی دیگر ابعاد توسعه نیز تح وق
میباینود لعلوی بیگوی و همکواران .)1388 ،جوانوان
نیروی انسانی بسیار مهمی برای هر کشوری به ویوژه
برای حفو بهورهوری کشواورزی هسوتند .از ایون رو
جوانان یک ذینفع مهم در فرآینود توسوعه بوه شومار
میآیند چرا که آنان داراییهای بزرگی چون انعطواف
پذیری ،ابتکار و پشتکار دارند لنام وینتوام و بگسوون،
 .)2913همچنین جوانوان منبعهوای نیوروی انسوانی
مهم وی بوورای توسووعه ،عاموول کلی ودی بوورای تغییوور
اجتماعی و نیروی محرکه بورای توسوعه اقتصوادی و
نووآوری فناورانوه هسوتند لماهنودرا و ون کاتانارایانوا،
 .)2912انووور ی ،مهوووارص و آرمانهوووای جوانوووان،
دارایوویهووای ارزشوومندی اسووو کووه نبای ود در ه ویچ
کشوووری هوودر رود لکونجووا رتز و همکوواران.)2992 ،
بنوابراین موروووع جوانووان و ن وش آنووان در آینوودهی
کشواورزی موروووع بسویاری از بحثهووای کشوواورزی
جهانی اسو .با این حال ،روند آشوکار جهوانی نشوان
میدهد ،جوانان در حال دور شدن از کار کشواورزی و
منر وههای روسوتایی م ویباشوند للیووی و اسوومیو،
 .)2919شوورکو جوانووان در بخووش کشوواورزی در
بسیاری از کشوورهای در حوال توسوعه بسویار پوایین
اسو ،به طور کلی این بخش بوه دلیول خطرپوذیری،
کم توجهی ،هزینه و ماهیو کار فشورده و غیرجوذاب
اسووو لتیجووانی .)2912 ،از ای ون رو تووأ یر مهوواجرص
روستا به شهر در میان جوانان بر کشاورزی و توسوعه
روستایی را نمویتووان نادیوده گرفوو لپوام.)2912 ،
بنابراین اشتغال جوانان و رابطه آن بوا توسوعه پایودار
روستایی و کشواورزی مورووعی اسوو کوه بوه طوور
روزافزون مورد توجوه کشوورهای در حوال توسوعه و
جامعوههای بینالمللوی قورار گرفتوه اسوو لهمتوی و
همکوواران .)1380 ،اگوور جوانووان روسووتایی امووروز
نمیتوانند و یا نمیخواهند به کشاورزان فردا تبودیل
شوند ،پس چگونه باید انترار داشو بحوران افوزایش
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جمعیو جهان و در نتیجه آن نیاز به تغذیه برطورف
شود لاسکارپتا و همکواران .)2919 ،اهمیوو مورووع
جوانووان و مانوودن در روسووتا و اشووتغال در حرفووهی
کشاورزی تا آنجاسو که به زودی یکوی از بزرگتورین
چالشها برای کشاورزی این خواهد بوود کوه چگونوه
جوانوان خوود را در کشواورزی حفو کنود لشووارما و
بهادری .)2992 ،از این رو میتوان گفو اهمیو ایون
موروع تا آن حدی اسو که یکوی از شور های زم
برای از میان بردن تنگدستی و رسیدن بوه توسوعهی
پایدار اشتغال جوانان اسوو .همچنوین دسوتیابی بوه
رشد و توسعهی اقتصادی با تکیه بر کواهش بیکواری،
اشتغال زایوی در بخوش کشواورزی و امنیوو غوذایی
اسو که دارای جایگاهی ویژه اسو.
شهرستان باغملک ،یکی از شهرسوتانهای اسوتان
خوزستان ،متشکل از دو بخش به نامهوای مرکوزی و
صیدون و دارای هفو دهستان اسو که در مجمووع،
 202روستا را در خود جای داده انود .ویژگوی عموده
ترکیب جمعیتی شهرستان باغملک ،با بودن تعوداد
روستانشینان آن اسو ،به گونهای کوه در حودود 81
درصد مردم این منط وه در روسوتاها سواکن بووده و
شغل اصلی آنان ،کشاورزی و دامرروری اسو.
در این شهرستان و روستاهای تابعه آن نیز ماننود
بسیاری از مناطق دیگر ،مسئله بیکاری و عدم توانایی
جوانان در یافتن شغل مرتبط با تحصویالص خوود در
روستا و نیز پاسخگو نبوودن بخوش کشواورزی بورای
تامین اشتغال تمامی جوانوان بوومی و در عوین حوال
کمتر شدن تمایل جوانان روستایی برای گورایش بوه
سمو کشاورزی و داموداری بوه دلیول پوایین بوودن
درآمد در این زمینه ،باعث شده توا هور سواله تعوداد
زیووادی از جوانووان روسووتایی ایوون منط ووه اقوودام بووه
مهاجرص به شهرهای اطراف و بعضا بوه مرکوز اسوتان
نمایند .بدیهی اسو که یافتن عواملی که می تواند بر
جلوگیری از افزایش ایون نور مهواجرص توا یر گوذار
باشد می تواند توا حودودی بور نگوه داشوتن جوانوان
روستایی که می تواننود در رشود و پیشورفو زادگواه
خود ن ش آفرین باشوند موؤ ر بووده و آنوان را بورای
ایجاد اشتغال در روستا برانگیزاند .لذا هدف کلی ایون
تح یووق بررسووی گوورایش جوانووان روسووتایی ایوون

شهرستان نسبو به اشتغال در بخش کشاورزی اسو.
افوزون بوور ایون ،ای ون تح یوق هوودفهای اختصاص وی
دیگری مانند :بررسی توان پیشبینی کنندگی نرریوه
توسعه یافته رفتار برنامهریزی شده در رابطه با میزان
گرایش جوانان روستایی شهرستان باغملک نسبو بوه
اشتغال در بخش کشاورزی و ارا ه راهکارهوایی بورای
افزایش گرایش آنان به اشتغال در بخش کشواورزی را
نیز در برداشته و تبیین کرده اسو.
مبانی نظری و پیشینه
تاکنون نرریوهها و مودلهای متنووعی در زمینوه
بررسی نیاص و گرایشها رفتاری ارا ه شدهاند که یکی
از پرکاربردترین آنها نرریه رفتوار برناموهریزی شوده
آجزن اسو .ایون نرریوه در ح ی وو ،تکامول یافتوه
نرریه عمل منط ی فیشوبین و آجوزن اسوو کوه در
سال  1271مطرح شود لکوو ن و همکواران.)2912 ،
نرریه رفتار برنامهریزی شده با در نرر گرفتن تعامول
بین عاملهای فوردی ،اجتمواعی و محیطوی ،ابوزاری
ارزشوومند و قوووی در پیشبینووی گرایشهووا و نیوواص
رفتوواری بووه شوومار م ویرود لرحمانی وان کوشووککی و
همکاران .)1322 ،در ح ی و ،نرریه یوا مودل رفتوار
برنامهریزی شده از درون یک فرآیند شناختی مهم به
منرور ارزیابی گرایشهای رفتاری نشوئو مویگیورد.
این مدل پیچیدگی رابطوههای بوین رفتوار انسوانی و
گرایشهای تعیینکننده آن را بیان میکند و مهمتور
از آن اشاره میکند که رفتار انسان نتیجه قصد ،نیوو
و گرایش اوسو لانگِل و همکاران .)2919 ،از این رو،
نرریه رفتار برنامهریزی شده میتواند مودلی موؤ ر و
سودمند به منرور برریس و درك نیاص و گرایشهای
رفتاری فراهم آورد لموریوانو و همکواران :2912 ،وان
گلدرن و همکاران :2998 ،شوك و براتیوانو.)2919 ،
در این نرریه ،مرجع بیواسطه هر رفتار ،گورایش آن
رفتار اسو که بهعنوان گرایش رفتواری لانگیوزه فورد
برای تصمیمگیری یا طراحی آگاهانه برای انجام یوک
رفتار یا تالش در جهو انجام رفتاری خوا)) مودنرر
اسو .گرایش رفتاری بهعنوان قصد و نیوو یوک فورد
برای انجام یک رفتار تفسیر میشود .این انترار وجود
دارد که افراد آنچه را گورایش دارنود ،انجوام دهنود و
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برابر گرایش خود رفتار کنند .هور چوه یوک گورایش
قویتر باشد ،احتمال انجوام آن رفتوار بیشتور اسوو
لبی ودل و رحمووان .)2999 ،گوورایش و دوراندیش وی را
ویژگی انسانی میداند که نشاندهنده مسویر رفتوار و
عمل آینده فرد اسو .بنوابراین ،گورایش رفتواری بوه
توان یک اراده برای انجام رفتاری خا) اشواره دارد و
انترار میرود که به انجام آن رفتار منجور شوده و در
شکلگیری رفتار نهوایی توأ یر مهموی داشوته باشود.
بنووابراین نرریووه رفتووار برنامووهریزی شووده ،الگوووی
شناختی-اجتماعی انترار ارزش اسوو کوه مویگویود
گرایش تعیینکننده اصلی رفتار اسو لدلشاد نوقوابی،
 )1322و اشاره میکند کوه سوه عامول روی گورایش
رفتار ا ر دارد لمحمدی زیودی .)1322 ،گورایش بوه
طور کامل واسطهی ا رگوذاریهوای نگرشوی ،هنجوار
ذهنی و کنترل رفتواری درك شوده بور رفتوار اسوو
لهوفو و همکاران .)2992 ،بر پایه این نرریه ،نگرش
احساس کلی افراد در مورد مطلوب بودن یوا مطلووب
نبودن یک موروع یا رفتار خا) مویباشود لالیسوون
 .)2993هنجار ذهنی به برداشو فرد از نررهای افراد
مهم برای انجام یا انجام ندادن رفتوار اشواره دارد .بوه
عبارص دیگر ،هنجوار ذهنوی ،ادراكهوای مربوو بوه
نررهای اجتماع بورای انجوام یوا انجوام نودادن رفتوار
توسط فرد میباشد لدبرا .)2990 ،بوه عبوارص دیگور،
شخص در رفتارش گروهی را بهعنوان مرجع در نرور
گرفته و رفتار خود را با نیازهای آنان تنریم مویکنود
لفایول و همکاران .)2990 ،سازه کنترل رفتاری درك
شده بهعنوان سومین عامل تعیینکننده قصود انجوام
رفتار به درك فورد از آسوانی و سوختی انجوام رفتوار
مربو اسو لهمانودز و موازون .)2997 ،بوه عبوارص
دیگر برآورد توانایی فرد برای انجام رفتار کنترل رفتار
درك شده نامیده میشود لبامبرگ و مووزر.)2997 ،
همچنین باور به بود یا نبود عاملهوایی کوه عملکورد
رفتار را آسانگری میکند لساترلند.)2911 ،
اگر چه محاسن نرریه رفتار برنامهریزی شوده بوه
طور گستردهای به رسمیو شناخته شده اسو ولی از
زمانی که فرمول آن در اواسط  1289به وجوود آمود
تالش میشود تا متغیرهای جدیدی در چوارچوب آن
وجود داشته باشد و در نتیجه توان پیشبینی خود را
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افزایش دهد .از این رو به جوز متغیرهوای یواد شوده
شده برخی مح ان بر ایون باورنود رابطوه گورایش و
رفتار میتواند تحو توأ یر متغیرهوای دیگوری چوون
هنجار اخالقی ،هنجار توصیفی ،هویوو فوردی و …
نیز قرار گیورد لمانسوتید2999 ،؛ کووص و همکواران،
2912؛ یووزدان پنوواه2911 ،؛ هولسووو و آیورسوون،
 ،2912بروتووون2992 ،؛ آرووال و همکوواران2998 ،؛
چیوزر و اسووچیوتل )2993 ،و بووا ارووافه کووردن ای ون
متغیرها میتوان بر توان تبیین کنندگی نرریه رفتوار
برنامووهریزی شووده افووزود لی وزدان پنوواه و همکوواران،
 .)1321هنجارهووای اخالقووی از جملووه عاملهووای
اساسی شناختی  -اجتماعیاند که گورایش رفتواری را
شکل میدهند لبامبرگ )2913 ،بر تصمیمگیریهای
افراد لبامبرگ و موزر )2997 ،و نیز به احساس تعهد
اخالقی فرد نسبو به انجام دادن رفتوار توأ یر دارنود
لکته و همکاران .)2911 ،هنجارهای اخالقوی قووانین
اخالقی درونی یا ارزشهایی هستند که توسوط خوود
پاداشی یوا مجوازاص پیشبینوی مویشووند لآرووال و
همکاران .)2998 ،از دیگر سازههای اروافه شوده بوه
نرریه رفتار برنامهریزی شده میتوان هنجار توصیفی
را نام برد .هنجار توصیفی جز ی از باورهای هنجواری
اما سازهای جداگانوه از هنجوار ذهنوی اسوو کوه بوه
ذهنیو فرد نسبو به اینکه چ در دیگران لافراد مهم
در زندگی) آن رفتار خا) را انجوام مویدهنود اشواره
دارد لفوووروارد .)2990 ،همچنووین در نرریووه رفتووار
برنامهریزی شده شوواهدی بورای بوهعنوان گنجانودن
متغیر هویو خوود پیشبینویکننوده دیگور گورایش
رفتاری لویتمارش و انیل )2919 ،مشاهده مویشوود؛
بنابراین متغیر دیگری که میتووان بوه نرریوه رفتوار
برنامهریزی شده ارافه کورد ،هویوو خوود اسوو .بوا
توجه به اهمیو هویو خود در سواختار روانشناسوی
اجتماعی و معاصر به چالش کشویدن آن در بسویاری
از موارد ممکن اسو در بررسی تأ یر در تصمیمگیری
مطلوب باشد لبورتون .)2992 ،هویو خوود بوهعنوان
ی وک عاموول مسووت ل از نی وو رفتوواری دسووو یافووو
لهولسو و آیورسون .)2912 ،بوه طوور کلوی هویوو
فردی بهعنوان برچسبی تل ی میشود که افراد بورای
توصوویف خووود از آن اسووتفاده موویکننوود لکوووك و
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نگاره  -9چارچوب مفهومی پژوهش لنرریه توسعه یافته رفتار برنامهریزی شده)
همکاران )2992 ،که نشان میدهود شوخص توا چوه
اندازه خود را بهعنوان معیارهایی مویبینود کوه بورای
ادای تح وق یوک ن وش اجتمواعی خوا) زم اسوو
لپلینگ و ویو .)2992 ،با توجه به مطالب بوا  ،سوه
سازه هنجار اخالقی ،هنجار توصویفی و هویوو خوود
برای توسعه نرریوه رفتوار برناموهریزی شوده در ایون
پژوهش به آن ارافه شده اسو کوه در نگواره شوماره
یک ارا ه شده اسو.
روششناسی
این پژوهش از نرر ماهیوو کموی ،از نرور هودف
کاربردی و از نرر روش گردآوری دادهها میدانی بوود.
جامعه آماری این پژوهش جوانان روستایی  11تا 22
سال شهرستان باغملوک بوود .ایون شهرسوتان دارای
هشو دهستان اسو که در مرحله اول با نمونهگیری
تصووادفی سووه دهسووتان می وداوود ،منگشووو و هروورو
متناسب با حجم نمونه از توابع این شهرستان انتخاب
شود .در مرحلوه دوم از می وان ایون سووه دهسوتان بووا
جمعیو  299نفر جوان روستایی بور مبنوای جودول

مورگان نمونه مورد نرر به حجم  279نفر از جوانوان
روستایی انتخاب شد .بنابراین ،روش نمونهگیری چند
مرحلهای خوشهای بوده اسو .ابزار گوردآوری دادههوا
پرسشنامه مح ق سواخته متشوکل از هشوو بخوش
شامل ویژگیهای فردی ،نگرش نسبو بوه کشواورزی
ل 19گویه) ،هنجار ذهنی ل 19گویه) ،کنترل رفتواری
درك شده ل 2گویه) ،هنجار اخالقی ل 0گویه) ،هنجار
توصیفی ل 0گویه) ،هویو خود ل 0گویه) و گرایش به
اشتغال در کشاورزی ل 12گویه) بود .هموه گویوههای
هفو سازهی نرریه توسوعه یافتوه رفتوار برناموهریزی
شده بر مبنای طیف لیکرص پنج امتیازی شامل خیلی
کم ،کم ،متوسط ،زیاد و خیلی زیاد سونجیده شودند.
اعتبار شکلی و محتوایی پرسوشنامه را تنوی چنود از
اعضای هیئو علمی گروه ترویج و آموزش کشواورزی
لشش نفور از اعضوای هیئوو علموی گوروه تورویج و
آموزش کشاورزی دانشوگاه علووم کشواورزی و منوابع
طبیعی خوزسوتان) تأییود کردنود .بوه منروور تاییود
پایوایی پرسووشنامه طراحوی شووده پویش از ورود بووه
مرحلهی گردآوری اطالعواص در م یواس گسوترده ،از
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جدول  - 9پایایی قسموهای مختلف پرسشنامه تح یق
شمار گویه θ

متغیر

شمار گویه θ

متغیر

نگرش نسبو به کشاورزی

19

 9/29هویو

0

9/83

هنجار ذهنی

19

 9/77هنجار توصیفی

0

9/73

کنترل رفتاری درك شده

2

 9/88گرایش به اشتغال در کشاورزی

12

9/21

هنجار اخالقی

0

9/70

*به منرور سنجش همه بخشها از طیف لیکرص  1تا  1استفاده شد.

جدول  - 9همبستگی بین ویژگیهای فردی با سازههای نرریه توسعه یافته رفتار برنامهریزی شده
ویژگیهای فردی

گرایش نگرش هنجار ذهنی کنترل رفتاری

هنجار اخالقی

هویت

سن

**9/12** 9/27** 9/22

**9/21

**9/17

**9/12* 9/23

شمار اعضای خانوار شاغل در بخش کشاورزی

**9/23** 9/21** 9/21

**9/12

**9/28

**9/38** 9/32

پیشینه کار کشاورزی

**9/32** 9/32** 9/21

**9/27

**9/21

**9/32** 9/12

پیشینه کار کشاورزی والدین

**9/23** 9/31** 9/21

**9/18

**9/23

**9/22** 9/31

یک بررسی پیش آزمون  39پرسشنامهای که در بین
جوانان روستایی شهرسوتان بواوی و خوارج از نمونوه
اصوولی بررس وی توزیووع شوود ،اسووتفاده شوود و نتووایج
رریبهای تتای ترتیبوی بوه دسوو آموده بورای آن،
همانطور که در جدول  1مشاهده مویشوود ،گویوای
قابل قبول بودن پایایی پرسشنامه برای انجام تح یق
بوده اسو .برای توصیف نمونه آماری از آمار توصیفی
لفراوانی ،درصد فراوانوی و میوانگین) اسوتفاده شود و
برای بررسی رابطه بین متغیرها از رریب همبسوتگی
اسووریرمن اسووتفاده شوود و در نهای وو بوورای بررس وی
عاملهای مؤ ر بر گرایش جوانان روستایی نسبو بوه
اشتغال در کشاورزی ،از مودل معادلوههای سواختاری
تحلی ول مس ویر بووا کمووک نرمافووزار لAMOS (V20
استفاده شد.
یافتهها
آمار توصیفی نشان داد ،میانگین سن پاسوخگویان
در نمونه تح یق 22/73سوال و جوانوان پاسو گو در
ردهی سنی  11تا  22سال بودهاند .از کول  279نفور
نمونه تح یق 120 ،نفور ل 12/1درصود) را پسوران و
 122نفر ل 21/2درصد) را دختران تشوکیل دادهانود.
توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب ورعیو تاهل نیز
نشووان داد ،از  279پاسوو گو 73 ،نفوور ل 27درصوود)
متاهل و  127نفر ل 73درصد) مجورد بودنود .توزیوع
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هنجار توصیفی

فراوانی میزان تحصویالص پاسوخگویان نشوان داد 38
نفر ل 12/1درصد) دارای تحصیالص ابتودایی 22 ،نفور
ل 8/2درصوود) راهنمووایی 01 ،نفوور ل 22/0درصوود)
دبیرستان 02 ،نفر ل 23/3درصد) دیرلم 22 ،نفر ل8/2
درصوود) کوواردانی و  09نفوور ل 22/2درصوود) دارای
کارشناسی و با تر بودنود .همچنوین ،آموار توصویفی
نشان داد ،که میانگین پیشوینه کوار کشواورزی 3/22
سووال بووود کووه کمتوورین آنهووا بوودون پیش وینه کووار
کشاورزی ل 39/2درصود) و بیشتورین پیشوینه کوار
کشاورزی  11ل 8/1درصد) سال بوده اسو .همچنوین
نتایج آمار توصیفی نشان داد 11/1درصود از جوانوان
روستایی گرایش پایین تا نسبتا پایین و  28/2درصود
از جوانان روستایی گرایش نسبتا با و با یی نسوبو
به اشتغال در کشاورزی داشتند.
نتایج منودرج در جودول شوماره  ،2حواکی از آن
اسو که بین متغیر سن ،شمار اعضای خانوار ،پیشینه
کار کشاورزی فرد و والودین وی بوا هموه متغیرهوای
نرریه رفتار برنامهریزی شده همبسوتگی لاسوریرمن)
مثبو و معنیداری وجود دارد .که با نتایج تح ی واص
لالیبوواجی و همکوواران2992 ،؛ شووارما و بهووادوری،
2992؛ موسووایی و عمووانی1382 ،؛ عمووانی)1387 ،
همخوانی دارد.
به منرور بررسی رابطه بین متغیرهای تح یق در
نرری وه رفتووار برنامووهریزی شووده ،از همانگونووه کووه
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جدول  - 3ماتریس همبستگی متغیرهای تح یق
متغیر

هنجار ذهنی کنترل رفتاری

نگرش

هنجار اخالقی

هویت

هنجار توصیفی گرایش به اشتغال

نگرش به کشاورزی 1
هنجار ذهنی

**9/13

1

کنترل رفتاری

**9/32

**9/11

1

هنجار اخالقی

**9/02

**9/01

**9/12

1

هویو

**9/12

**9/12

**9/01

**9/71

1

هنجار توصیفی

**9/29

**9/12

**9/29

**9/12

**9/11

1

گرایش به اشتغال

**9/12

**9/03

**9/12

**9/70

**9/78

**9/18

1

**در سطح  1درصد معنیدار اسو

جدول  - 9م ایسه گرایش پاسخگویان به اشتغال در حرفه کشاورزی بر حسب جنسیو بوا اسوتفاده از آزموون
من ویو نی ل)n=279
جنسیت

شمار

میانگین رتبهای

آماره U

پسر

120

127/87

7220/99

دختر

122

129/22

جدول  3نشان میدهد ،نتایج آزموون همبسوتگی
اسووریرمن نشووان داد ،گوورایش بووا نگوورش ل،)r=9/12
هنجار ذهنی ل ،)r=9/03کنتورل رفتواری درك شوده
ل ،)r=9/12هنجووواراخالقی ل ،)r=9/70هویوووو خوووود
ل )r=9/78و هنجار توصیفی ل )r=9/18رابطه مثبوو و
معن ویدار دارد کووه بووا نتووایج تح ی وواص لسوولیمانی و
زرافشوووانی1329 ،؛ لینیووووان و همکوووواران2911 ،؛
کوشووککی و همکوواران )1321 ،همخوووانی دارد .در
تفسیر این نتایج میتوان گفو هر چه جوانان نگورش
مثبووو بووه اشووتغال در بخووش کشوواورزی داشووته و
همچنین برای اشتغال در ایون بخوش بیشتور موورد
حمایووو و تا یوود اطرافیووان قوورار گیرنوود ،انجووام
فعالیوهای کشاورزی را در حد توانوایی خوود ببینود،
احساس خوبی نسبو به اشتغال در این بخش داشوته
و هر چه بیشتر شخصیو کشاورز بودن خود را ببیند
و همچنین ببینند که اطرافیان و دوستان خود شوغل
کشاورزی را انتخاب میکنند گورایش بیشتوری نیوز
برای اشتغال در این بخش پیدا میکند.
با توجه به جدول  ،2یافتههای به دسوو آموده از
م ایسهی تمایل به اشتغال در حرفه کشواورزی بوین

P

9/991

دو گروه دختر و پسر گویای آن بود که بین دو گوروه
دختوووران ل 129/22میوووانگین رتبوووهای) و پسوووران
ل 127/87میووانگین رتبووهای) اخووتالف معنووواداری
ل )P=0/005وجود دارد و پسران گرایش بیشتری به
اشوتغال در حرفووه کشوواورزی دارنوود .همچن وین ب وین
گوورایش پاسووخگویان متاهوول ل 118/12میووانگین
رتبهای) و مجرد ل 120/20میانگین رتبهای) اخوتالف
معناداری ل )P=0/003وجوود دارد لجودول  .)1بورای
بررسی عاملهای مؤ ر بر گورایش جوانوان روسوتایی
نسبو به اشتغال در حرفه کشواورزی و ایون کوه آیوا
متغیرهای هنجار اخالقی ،هنجوار توصویفی و هویوو
خووود موویتواننوود توووان پیشبینووی نرریووه رفتووار
برنامهریزی شده را افزایش دهند از مدل معادلوههای
ساختاری 2با استفاده از نرمافوزار امووس  29اسوتفاده
شد .آزمون تحلیل مسیر شامل برآورد تناسب مودل3
و مسیر عامل مشترك 2اسو که نیازمند شرایطی بوه
شرح زیر میباشد :مربع کای در مودل نبایود معنوادار
باشد .همچنین ت ریب ریشه میانگین مربع خطا 1باید
بین صفر تا  9/98باشد و شواخص تناسوب تطبی وی0
ل )CFIباید با تر از  9/21باشد لهو و بنتلور.)1222 ،
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جدول  - 3م ایسه گرایش پاسخگویان به اشتغال در حرفه کشاورزی بر حسب وروعیو تاهول بوا اسوتفاده از
آزمون من ویو نی ل)n=279
وضعیت تاهل

شمار

میانگین رتبهای

آماره U

متاهل

73

118/12

1198/199

مجرد

127

120/20

P

9/993

جدول  - 3برازش نرریه
RMSEA

CFI

NFI

Chi/df

Df

Chi

نام نظریه

9/978

9/23

9/21

2/03

773

2937/02

نرریه اصلی رفتار برنامهریزی شده

9/908

9/23

9/21

2/23

1031

3022/17

نطریه توسعه یافته رفتار برنامهریزی شده

جدول  - 7ا رهای متغیرهای نرریه اصلی رفتار برنامهریزی شده
ا ثرهای مستقیم استاندارد
متغیر

نگرش

هنجار ذهنی

کنترل رفتاری درك شده

گرایش

9/20

9 /32

9 /22

متغیر

نگرش

هنجار ذهنی

کنترل رفتاری درك شده

گرایش

9/20

9 /32

9 /22

ا رهای کل استاندارد

جدول  - 8ا رهای متغیرهای نرریه توسعه یافته رفتار برنامهریزی شده
اثرهای مستقیم استاندارد
متغیر

نگرش

هنجار ذهنی

کنترل رفتاری درك شده

هنجار اخالقی

هنجار توصیفی

هویو خود

گرایش

- 9 /91

9 /92

- 9/990

9 /22

9 /18

9 /11

ا رهای کل استاندارد
متغیر

نگرش

هنجار ذهنی

کنترل رفتاری درك شده

هنجار اخالقی

هنجار توصیفی

هویو خود

گرایش

- 9 /91

9 /92

- 9/990

9 /22

9 /18

9 /11

بدین منرور در آغاز رابطهی بین متغیرهوا در نرریوه
رفتار برنامهریزی شده بررسی شد و آنگاه بوا مراتوب
با  ،کای اسکور ،درجه آزادی و ت ریب ریشه میانگین
مربع خطا برای نرریه اصلی رفتار برنامهریزی شوده و
نرریه توسعه یافته رفتار برناموهریزی شوده محاسوبه
شد که در جدول  0گزارش شده اسو .ا رهوای علوی
کوول و مسووت یم در جوودول  7گووزارش شووده اسووو.
همانگونه که مشاهده میشود ،ت ریب ریشه میانگین
مربع خطا برای نرریه توسعه یافته رفتار برناموهریزی
شده کاهش یافته اسو که این نشان از تناسوب بهتور
نرریه توسعه یافته رفتار برنامهریزی شده نسوبو بوه
نرریه اصلی رفتار برنامهریزی شده میباشد .از سویی
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همانگونه که جدول  0نشان میدهود ،هور دو مودل
لاصلی و توسعه یافته) شاخص برازش مناسبی دارند.
نگاره  2نرریه عاملهای مؤ ر بر گورایش جوانوان
روستایی نسوبو بوه اشوتغال در بخوش کشواورزی را
نشان مویدهود .هموانطور کوه در نگواره 2مشواهده
مووویشوووود ،متغیرهوووای نگووورش ل P > 9/9991و
 ،)β=9/22هنجار ذهنوی ل P > 9/9991و )β = 9/32
و کنتووورل رفتووواری درك شوووده ل P > 9/9991و
 )β=9/22تووأ یر مسووت یم مثبووو و معنوویداری بوور
گرایش جوانان نسبو به اشتغال در بخش کشواورزی
دارند .این سه متغیر در مجموع میتوانند  01درصود
از تغییرهای متغیر گرایش را پیشبینی کنند.

شماره  ،94تابستان 9348

در مطالعه لدانستن و همکاران )2913 ،که بورای
شناسایی عاملهای مؤ ر بر آینده و انترارهای شوغلی
کارکنان از نرریوه رفتوار برناموهریزی شوده اسوتفاده
کرده ،نتایج گویای آن بوده که نگرش ،هنجار ذهنوی
و کنترل رفتاری درك شوده مویتواننود 70درصود از
واریانس گرایش بر آینده شغلی کارکنان را پیشبینی
کنوود .رحمانیووان کوشووککی و همکوواران ل )1321در
بررسی خود با عنوان بررسوی عاملهوای ا رگوذار بور
قصد کارآفرینانه دانشجویان کشواورزی دانشوگاه آزاد
ایالم با استفاده از نرریه رفتار برنامهریزی شده ،نشان
داد کنتوورل رفتوواری درك شووده ،هنجووار ذهنووی و
حمایو خانواده رابطه مثبو و معنیداری بوا گورایش
به کارآفرینی دانشوجویان دارد همچنوین سولیمانی و
زرافشانی ل )1329در بررسی خوود بوا عنووان تبیوین
پیشوووگوکنندههای گووورایش کارآفرینانوووه در بوووین
هنرجویان هنرستان کشواورزی در اسوتان کرمانشواه
نشان دادند که بین گرایش به کوارآفرینی بوا نگورش
نسبو بوه کوارآفرینی و کنتورل رفتواری درك شوده
رابطه مثبو و معنیدار وجوود دارد .اموا بوین هنجوار
ذهنی و گرایش به کارآفرینی رابطه معنیداری وجود
ندارد و همچنین تحلیل رگرسیون نیز بیانگر آن بوود
کووه  12درصوود از تغییرهووای متغیوور گوورایش بووه
کارآفرینی را میتوان از طریق نگرش و خودکارآمدی
تبیین کرد.
نگاره  3مودل علوی عاملهوای موؤ ر بور گورایش
جوانان روستایی نسبو به اشتغال در بخش کشاورزی
را نشان میدهد .هموانطور کوه مشواهده مویشوود،
متغیرهوووای هویوووو ل P > 9/9991و  )β = 9/11و
هنجوووار توصووویفی ل P > 9/91و  )β = 9/18توووأ یر
مست یم مثبو و معنیداری بر گرایش جوانان نسبو
به اشتغال در بخش کشاورزی دارند .این دو متغیر در
مجموع میتوانند  81درصد از تغییراص متغیر گرایش
را پیشبینی کنند.
طبیبووی و هاشوومیان ل )1322در پژوهشووی بووه
بررسی گرایشهوای رفتواری از نرریوه توسوعه یافتوه
رفتوار برنامووهریزی شوده اسووتفاده کورده ،متغیرهووای
هنجار اخالقی و هنجار توصیفی بوهعنوان متغیرهوای
ارافی به نرریه رفتار برناموهریزی شوده اروافه شوده

اسو .نتایج نشان داد ،نرریه رفتار برناموهریزی شوده
قادر به پیشبینوی گرایشهوای رفتواری افوراد موورد
بررسی میباشد .همچنین متغیرهای نگورش ،هنجوار
ذهنی ،کنترل رفتاری درك شوده ،هنجوار اخالقوی و
هنجار توصیفی بر گرایش توأ یر دارنود و مویتواننود
تغییرهووای متغیوور وابسووته گرایشهووای رفتوواری را
پیشبینی کنند .از سوویی بررسویهوای چنود توأ یر
هویو بر روی گرایش را تا ید کردند لپلینگ و وایو،
2992؛ ویتمارش و اونیل2919 ،؛ نیگبور و همکاران،
2919؛ بروتووون2992 ،؛ کوووك و همکوواران،2992 ،
ترری و همکاران1222 ،؛ اسرارکس و شفرد.)1222 ،
بحث و نتیجهگیری و پیشنهادها
نتایج تح یق نشان داد ،نگرش بهصورص مسوت یم
و مثبووو گوورایش جوانووان بوورای اشووتغال در بخووش
کشاورزی را تحو تأ یر قرار داده اسو .این نتیجه بوا
نتایج تح ی اص لسلیمانی و زرافشانی1329 ،؛ لینیوان
و همکوواران2911 ،؛ طاووسووی و همکوواران1382 ،؛
طبیبی و هاشمیان1322 ،؛ یارمحمودی و همکواران،
1329؛ بشیریان و همکاران )1329 ،همخووانی دارد.
در تفسیر این نتیجه مویتووان عنووان کورد ،نگورش
جوانان نسبو به اشتغال در بخوش کشواورزی توأ یر
شایان توجهی میتواند در گرایش آنان به این سومو
داشته باشد اگر نگرش آنان به اشتغال در این بخوش
مثبو باشد و کشاورزی را شغل سوودمند و مناسوبی
بدانند که ارزش معنوی بوا یی نیوز دارد اشوتغال در
این بخش برای آنوان رروایو بخوش خواهود بوود و
کشوواورزی را شووغلی بووا ارزش خواهنوود دانسووو .لووذا
توصیه میشود با برگزاری دورههای آموزشوی زم در
راستای معرفوی برتوریهوا و سوودمندیهوای شوغل
کشاورزی ،تهیهی برناموههوای رادیوویی و تلویزیوونی
مناسب و کاربردی برای معرفوی بخوش کشواورزی و
ن ووش آن در امنیووو غووذایی ،خودکفووایی نسووبی،
بینیازی به وارداص محصو ص کشواورزی و خوروج از
کشور همراه با ارا هی الگوهای مناسب اشتغال در این
بخش جوانان را برای گرایش بوه ایون شوغل ترغیوب
کرد.
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نگاره  - 9مدل معادلههای ساختاری و رریب های تحلیل مسیر نرریه اصلی رفتار برنامه ریزی شده
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متغیر هنجار ذهنی بهصوورص مسوت یم و مثبوو
گرایش جوانان برای اشوتغال در بخوش کشواورزی را
تحوو توأ یر قورار داده اسوو .ایون نتیجوه بوا نتووایج
تح ی وواص لرحمانی وان کوشووککی1321 ،؛ بووامبرگ و
موووزر2997 ،؛ دانسووتن و همکوواران2913 ،؛ هیوود و
ویو2913 ،؛ آبراهامز و همکاران2992 ،؛ طاووسوی و
همکووواران1382 ،؛ طبیبوووی و هاشووومیان1322 ،؛
یارمحمدی و همکاران1329 ،؛ بشویریان و همکواران،
 )1329همخوانی دارد .در واقوع ،از جملوه عاملهوای
مهموی کوه جوانوان را بووه سومو اشوتغال در بخووش
کشوواورزی سوووم م ویدهوود ،ترغیبهووا ،تشووویقها و
فشارهای اطرفیان اسو ،حتی اگر خود جوان گورایش
اندکی به اشتغال در این بخش داشته باشد؛ به عبارص
دیگر ،این یافته نشاندهنده توأ یر گروههوای مرجوع
لخوووانواده و اطرافیوووان) در شوووکلگیری و ت ویوووو
گرایشهووای شووغلی جوانووان روسووتایی اسووو اگوور
خانوادهها رغبتی نداشته باشند که فرزندانشان شوغل
کشوواورزی را انتخوواب کننوود و ای ون انتخوواب آن وان را
اشتباه تل ی کنند جوانان نیز گرایش و انگیزهای برای
اشتغال در این بخش ندارند .لذا توصویه مویشوود بوا
ارا ه مباحث کشاورزی در متون درسوی و پیامودها و
اهمیو بخش کشاورزی در اقتصواد و امنیوو غوذایی
کشور وجهه کشاورزی را از دید اذعان عمومی تغییور
داد.
متغیوور کنتوورل رفتوواری درك شووده بهصووورص
مست یم و مثبوو گورایش جوانوان بورای اشوتغال در
بخش کشاورزی را تحو تأ یر قورار داده اسوو .ایون
نتیجه با نتایج تح ی اص لآبراهامز و همکاران2992 ،؛
ویتورز و همکوواران2919 ،؛ بووامبرگ و موووزر2997 ،؛
دانسووتن و همکوواران2913 ،؛ هیوود و ویووو2913 ،؛
سوولیمانی و زرافشووانی1329 ،؛ لینیووان و همکوواران،
2911؛ رحمانیان کوشوککی )1321 ،همخووانی دارد.
در تفسیر این نتیجه میتوان گفو که جوانوان انجوام
دادن کارهووای بخووش کشوواورزی را در توانووایی خووود
مویبیننود و مهارصهووای زم بورای اشوتغال در ای ون
بخش را دارند اما یکی از ویژگیهوای شواخص و بوارز
جامعه کنونی ،گسوترش فزاینوده جوانوانی اسوو کوه
دارای تحصیالص دانشگاهی هسوتند و میول و عالقوه

آنان به مشاغل پشو میز نشینی اسوو لوذا رورورص
دارد در برنامههای درسی آشکار و پنهان دانشگاهها و
مرکزهای آموزش عالی اهمیو اشتغال در این بخوش
موود نروور واقووع شووود .اموووری همچووون تشووکلهای
دانشوجویی و فعالیوهووای فووم برنامووه دانشووجویان،
بازدید از کسب و کارهای موفق کشاورزی و دعووص از
کارآفرینان برتر کشاورزی به دانشوگاه مویتواننود در
ت ویو اشتغال در این بخوش ن وش بسوزایی داشوته
باشند.
متغیر هویوو خوود بهصوورص مسوت یم و مثبوو
گرایش جوانان برای اشوتغال در بخوش کشواورزی را
تحوو توأ یر قورار داده اسوو .ایون نتیجوه بوا نتووایج
تح ی واص لکووك و همکواران2992 ،؛ هیود و وی وو،
 )2913همخوووانی دارد .در واقووع ،سووازگاری بیشتوور
ویژگیهای فردی جوانان روستایی با شغل کشاورزی،
موجب گرایش بیشتر آنان به اشتغال در ایون بخوش
در آینووده م ویشووود .اگوور جوانووان روسووتایی خووود را
بووهعنوان یووک کشوواورز ببیننوود و درگیوور شوودن در
فعالیوهای کشواورزی را بخوش مهموی از زنودگی و
اشتغال خود بدانند گرایش آنان نیوز بیشتور خواهود
شد .با توجه به نبوود فرصووها و زمینوههای شوغلی
دیگور در منر وههای روسووتایی مویبایسوتی توسووعه
شرکوهای خودماتی ،ماشوینی کوردن کشواورزی در
سطح روستاهای موورد بررسوی و همچنوین آمووزش
روشهای درسو و علمی ،کواهش مصورف نهادههوا و
افزایش عملکورد و در نهایوو افوزایش درآمود زمینوه
اشتغال در این بخش را بهتر فراهم کرد.
متغیر هنجار توصیفی بهصورص مست یم و مثبوو
گرایش جوانان برای اشوتغال در بخوش کشواورزی را
تحو تأ یر قورار داده اسوو .در تفسویر ایون نتیجوه
میتوان عنوان کرد هنگامی جوانان روسوتایی ببیننود
که بسیاری از نزدیکوان آنوان دارای شوغل کشواورزی
هستند و اکثر خانوادهها ،کشاورزی را شوغل مناسوبی
میداننود و دیگور جوانوان نیوز در بخوش کشواورزی
مشغول به کار هستند گورایش و انگیوزه آنوان بورای
اشتغال در این بخش دو چندان میشوود لوذا تاکیود
میشود نمونههای موفق اشتغال در بخش کشواورزی
در جامعه روستایی شناسایی ،تشویق و مورد حمایوو
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قرار گیرند تا در دیگر جوانوان روسوتایی نیوز انگیوزه
زم برای اشتغال در بخش کشاورزی ایجاد شود.
پینوشتها

3- Model fit
4- Path Coefficients
5- Root Mean Square Error of Approximation
6- CFI

1- WDR
2- Structural Equation Model
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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, Pretest 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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