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 چکیده

د ایی مورارائه مواد غذ بخش کشاورزی از یک سو نقش محوری در رشد اقتصادی و توسعه روستایی از طریق
از سوی دیگر توسعه آینده کشاورزی در هر . کندمی شغلی در کشورهای توسعه یافته ایفاهای نیاز و فرصت

بلکه مکمل کشاورزی و جوانان نه به طور کامأل جداگانه  رو از این. کشوری متکی به جوانان روستایی است
برنده پیش یهاعامل یپژوهش بررس نیهدف از ا. بقای آینده خود دست در دست هم دهندباید برای یکدیگرند و 

 قاتیاز نوع تحق، یپژوهش کاربرد نیا. باشدیم یکشاورزبه شغل  خرم آباد ییجوانان روستا شیگرای بازدارندهو 
با (. N=22142) باشدیساله خرم آباد م 22تا  11 ییآن جوانان روستا یو جامعه آمار بستگیهم -یفیتوص

و  یشکل ییبود که روا نامهپرسش قیابزار تحق. شدبرآورد  تن 212از فرمول کوکران حجم نمونه  استفاده
تان و دانشگاه لرس ییاقتصاد و توسعه روستا گروه یعلم ئتیه یاز اعضا یآن با استفاده از نظرسنج ییمحتوا

 یبیترت یتتا ییایپا بیضرو محاسبه  آزمونشیاز پ ییایسنجش پا یبرا. شد دییتأ یکارشناسان جهاد کشاورز
 دادنشان  یتنیآزمون من و جیپژوهش نتا نیدر ا. انجام گرفت( SPSS) افزارها با نرمداده پردازش. استفاده شد

 رباالتداری معنی طوربه یشغل کشاورزنسبت زنان به و مردان به به نسبت مجرد جوانان متأهل  شیکه گرا
 به اشتغال در بخش ییجوانان روستا شیگرای بازدارنده یهاعامل نشان داد یاکتشاف یعامل لیتحل. باشدمی

، یغلش، یفرهنگ-یاجتماع، یعیطب، یدر شش دسته؛ اقتصاد تیاهم بیدر شهرستان خرم آباد به ترت یکشاورز
 . شدند یبنددسته یو مهارت یخدمات
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 قدمهم
 ایتعادل پو کیبه  دنیرس ییروستای هدف توسعه

 یو بهبود زندگ ییروستا یهاارزش یدر راستا
را  ییتوسعه روستا، اروپا هیاتحاد. باشدیم انییروستا

 طیو مح یاجتماع، یبهبود رفاه اقتصاد یبرا یابزار
، میرحمان ابراه) داندیم ییساکنان روستا یزندگ

 به دنیرسی الزمه هیاتحاد نیا، پایه نیبر ا(. 2212
به توسعه  دنیرا رس یو اقتصاد ییتوسعه روستا

(. 2211، و همکاران لدیتفیو) داندیم یکشاورز
 یدایتوسعه هر کشور و بن یبرا یمحور اصل یکشاورز

ر د ژهیبه و یو رشد اقتصاد یکاهش تنگدست یبرا
 را به وجود 21درحال توسعه در سده  یکشورها

 ندیو در فرآ (؛2210 ،سام و همکاران ایسوکان) آوردمی
را بر  یمهم اریکشورها نقش بس نیرشد و توسعه ا

که  یبه طور(. 1932، یو شهباز ینیحس) عهده دارد
 یهادر برنامه تیاولو ترینمهم یکشاورزی توسعه

 زین رانیدر ا. دیآیشمار مکشورها به نیا یتوسعه مل
 یهاهدر برنام یاریبس تیاهم یدارا یبخش کشاورز

م دو یهابخش در برنامه نیکه ا یتوسعه است به طور
 عنوان محور توسعه نام برده شده است و سوم توسعه به

در رشـد و  یادیبنهای از عامل یکـی(. 1931، یقیال)
 ،رو نیازا. است یانسانی هیسرما یتوسـعه کشـاورز

در کنار ، داریعامل مؤثر در توسـعه پا ترینمهم
و کارآمد  سـتهیشا یانسـان هیسـرما یماد هیسـرما
 توسـعه، یبدون توسـعه منابع انسـان، درواقع. اسـت
 ـرد؛یگنمی صـورتها بخش ـریاز ز کی چیدر ه
ع و مناب ریدر کنار سا ـدیبا، درروند توسـعه نیبنابرا

 هیرا بـه سـرما ینقش اصلـ، یمـادهای هیسـرما
به  توجهبا (. 1939، و همکاران یسـلطان) داد یانسـان

در  یاطور عمدهبه یبخش کشاورز یهاکه شغل نیا
 مردم روستا توانیم رو از این، است انییروستا اریاخت

 یتوسعه کشاورز تیدر موفق یعنوان عامل مهم را به
 یبخش کشاورز(. 1932، مشرف و همکاران) دانست

باال و دانش  یهااستعداد و مهارت با یروهایبه ن ازین
و  یصنعت یهاتیبه مز یابیدست یبرا یوقای حرفه

 و کار جوان یروهاین یریدارد؛ که به کارگ شرفتهیپ
ن تواند آن را تأمیمی یبه منابع انسان دنیبهبود بخش

در  یمهم اریگروه بس انجوان(. 2211، انیائویش) کند

به  ندهیهستند که در آ یجامعه کشاورز انیم
ناگ و ) ادامه خواهند داد اهادر روست یکشاورز

سالخورده با ، یچرا که دهقانان سنت(. 2210، همکاران
ه توسع یدر برا یمطلوب یمنابع انسان، کمهای مهارت
اما جوانان  (؛2212، گوون) ستندین ییروستا
اها روسـت یدگرگونـ یبالقـوه در راسـتاهایی هیسـرما
 طلـوبم ـتینامطلـوب موجـود بـه وضع ـتیاز وضع

 دیکل(. 1931، خت و همـکارانم) شـوندمی یتلقـ
، یو شغل کشاورز ییجوانان به جامعه روستا نیجذب ا
آنان  یو آرزوها هاشیو مدنظر قرار دادن گرا ییشناسا

 یاجتماع تیموقع، و منزلتشان ،درآمد، چون شغل
فراهم کردن امکان  یآرزوها و تالش در راستا

 تیاست و موفق شانیهاآنان به هدف یابیدست
درگرو جذب و  زیکشور ن یتوسعه اجتماع استیس

 یدر روستا و اشتغال به کشاورز ییحفظ جوانان روستا
و  تیجمع شیاما افزا (؛2222، بوفورد) است

 ریاستخدام موجود در بخش غ یهاتیمحدود
 اب ییاز جوانان روستا یباعث شده که شمار یکشاورز
 استخدام گرید یاز سو. رو شوند بهرو اشتغالمشکل 

 یلشغ تیامن ییجوانان روستا یبرا یبخش کشاورزدر 
 یاساسـ یـیربنـاهاینبـود ز، نیچن هم. به همراه ندارد

 شـرفتهیپ ـزاتیبـود تجه کم، یبخـش کشـاورز
نبـود ، یو نظـام اجـاره دار ـنیبـود زم کم، یکشـاورز

بـود ن، بخـش ـنیا یکافـ ارانـهیو  یاعتبـار التیتسـه
بـودن درآمـد  ـنییو پا ییدر جوانـان روسـتا ـزهیانگ

 ـشیگراهای بازدارنده ترینمهماز  یبخش کشـاورز
 هسـتند یجوانـان بـه اشـتغال بخـش کشـاورز

گونه موجب  نیاز ا ییهاعامل(. 2223، یفیو ا گویویاو)
 یاز کشورها المللیبینکل مهاجران از سوم  کیشده 

ساله باشند که به  92تا  11 نیجوانان ب سعهدرحال تو
مناسب و کارآمدتر در  یشغلهای فرصت افتنیدنبال 

و  یگروه اقتصاد) در جستجوی کار هستند گرید یجا
بخش ، وجود نیباا(. 2214، ملل متحد یاجتماع
ه ارائ یبرا یبزرگ تیو قابل تیظرف یدارا یکشاورز
 نیمهم ا. جوانان است یجذاب برا یشغلهای فرصت

، یکشاورز نهیزمشود تا در  تیاز جوانان حمااست که 
 یمحصوالت کشاورز یابیو بازار ییمواد غذا دیتول

وانان ج یتنها با دسترس طیشرا نیشوند؛ و ا شگامیپ
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و  یدیمنابع و خدمات تول گریو د یمنابع مال، نیبه زم
تالش (. 2210، فائو) شودمی یگرآسان نیامکانات نو

در  ییجوانان روستا حفظ، درحال توسعه یرهاکشو
اشتغال آنان به حرفه  طیروستاها و فراهم آوردن شرا

اشتغال جوانان  یرا برا ییهااست تا فرصت یکشاورز
که در جا آن از(. 2213، فائو) فراهم آورند؛ ییروستا

آنان به اشتغال در  شیگرا، ییمشارکت جوانان روستا
 اریبس ییروستا یهاو اقامت در منطقه یبخش کشاورز

در تر بیش و (؛1932، و همکاران یاعیارت) مهم است
مانند  ،باال و با درآمد باال سکیبا ر، شرفتهیپهای رشته

 یکشاورز، قیدق یکشاورز، محافظت شده یکشاورز
و  ییدارو اهانیکشت گ، اهیپرورش گل و گ، کیارگان

 یراب یرغبت یکشاورزان سنت نیکه در ب رهیمعطر و غ
، بهت و همکاران) اشتغال دارند ،ستیها نرشته نیا

 انییروستا زشیانگ زانیاطالع از م رو از این(. 2211
 داتیتول یورآن بر بهره ریانکارناپذ یاثرگذار لیبه دل

ت که اس یریگمیابزار تصم ترینمهماز  یکی، یکشاورز
 داشته یبه آن توجه جد یستیبا رانیمسئوالن و مد

 نهیهو استفاده ب تیبهبود وضع یبرا یارتبه عب. باشند
 یهادگاهیها و دلزوم توجه به خواسته، انییاز روستا

ها خواسته نیا یبر مبنا یزیرو برنامهها آن یشغل
 تیاکه رض نیاست و با توجه به ا ریناپذزیو پره یضرور
 یراب ازهاین یابیارز ندیاز فرآ یعنوان بخش به یشغل

 یهادر منطقه یانسان یروین یو بهساز یزیربرنامه
 یوردر بهبود بهره ییسهم بسزا، مطرح است ییروستا

 خواهد داشت ییروستا یهادر منطقه یانسان یروین
که  نیحال با توجه به ا(. 1932، ساربان یدریح)

 یمهم کشاورز یهااز منطقه یکیشهرستان خرم آباد 
 جهتوبا  ریاخ یهاسال یاما ط باشد؛می استان لرستان

به شهر دست  ییروستاهای به گسترش مهاجرت
 جیکه در نتا یشده است به صورت یرهاییخوش تغ
درصد از کل  4/22تنها  1931سال  یسرشمار

 ساکن ییروستا یهاشهرستان در منطقه تیجمع
ه صورت گرفت یآمار با سرشمار نیا سهیو مقا باشدمی

 زانیکه م دهدمی نشان یبه روشن ریاخهای در سال
در شهرستان خرم آباد  یشهر یهااجرت به منطقهمه
مهاجرت را  نیاتر بیش است و حجم افتهی شیافزا

 و تیریسازمان مد) دهدمی لیتشک ییجوانان روستا

به باور  دهیپد نیا(. 1934، استان لرستان ریزیبرنامه
 ییاز کارشناسان و متخصصان حوزه روستا یاریبس

 شیو گرا زهینبود انگ نآ لیدال نیتریاز اصل یکی
و  یبه شغل کشاورز ییروستا یهاجوانان منطقه

، و همکاران یسلطان) باشدمی در روستاها یماندگار
الزم است که به منظور توسعه بخش  نیبنابرا (؛1939

، بخش نیجوانان در اتر بیش و جذب هرچه یکشاورز
 نیدر ا ییجوانان روستا شیمؤثر بر گرا یهاعامل

 افتنی یتا با آگاه ردیقرار گ ییورد شناساشهرستان م
 یبخش کشاورز رندگانیگ میتصم، یهاعامل نیاز ا

ارا مناسب و ک یراهبردها، یاصول ریزیبرنامهبتوانند با 
جوانان  یماندگار یتحقق هدف مهم و اساس یرا برا

 نیا تیاز قابلتر بیش هرچهگیری در روستاها و بهره
 نیا یاساسهای پرسش، ور نیازا. نسل ارائه دهند

در شهرستان  ییکه جوانان روستا این است قیتحق
به اشتغال در بخش  شیخرم آباد تا چه حد گرا

 شیمؤثر بر گرا بازدارنده یهادارند؟ و عامل یکشاورز
کدامند و هر یک  یآنان به اشتغال در بخش کشاورز

تا چه حد بر گریز جوانان روستایی از شغل کشاورزی 
 ؟مؤثرند

 پژوهش نهیشیپ
 یقـیدر تحق(، 1932) زاده و همـکاران یرسـتمعل

جوانـان  ـشیگرا یهـاکـه بازدارنده افتنـدیدر
 نییشـامل پا یبه انتخاب شـغل کشاورز ییروسـتا

بود امکانـات  و کم یبودن درآمد بخـش کشـاورز
 پژوهشهای یافته. در روسـتاها اسـت یحیتفر -یرفاه

 یبا عنوان بررس یقیدر تحق (،1931) مخت و همکاران
 یهاانتخاب شغل یبرا ییجوانان روستا زهیمؤثر بر انگ

 زانیم، سن یرهایکه متغ نشان داد، یکشاورز
عالقه به سکونت در روستا و  زانیم، التیتحص
با نگرش  ییجوانان روستا ینانهیکارآفر یهاهیروح

 و همکاران یعقوبی. دارد داریآنان رابطه مثبت و معن
جوانان  شیگرا یهابازدارنده هک نشان دادند (،1934)

 نییپا تیدر شش عامل شامل جذاب یبه شغل کشاورز
 یسودمند، اشتغال یکاف التیو نبود تسه یکشاورز

، یکار کشاورز یو سخت یکشاورز ریغ یهاباالتر شغل
تر در باال تیبه روستا و امکان کسب موقع ینگرش منف
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بود  کم، یکشاورز یبرانبود بستر مناسب ، شهر
در روستا و  یحیو تفر یبهداشت، یرفاه کاناتام

. در شهر خالصه شدند هیباالتر سرما یسودده
شدن  یمؤثر بر صنعت یهاعاملی نهیزم درچنین هم

چند توسط  یهایبررس یسنت یگاودار یواحدها
صورت گرفته که به طور مثال بنا بر  یمحققان خارج

کشاورزان ( 2223) یا و بهادرشارمهای بررسی جینتا
 مزرعه نیب یدرآمد یهاکه نسبت به تفاوت یو افراد
سر مزرعه و نرخ  یهامتیق، یکشاورز ریغ یهاو شغل

به  یباالتر شیگرا دهندینشان م تیبهره حساس
وجود دارد و کشاورزان کوچک و  یسمت تحرك شغل

دارند که  شیبخش گرا نیبه خروج از ا یاهیحاش
 یاورزکش یاندگارم نییپا تیقابل لیاحتمال دارد به دل

در  (،2212) تیو اسم یالوچنین . همپاستدهخر
 یرتأثپژوهش خود نشان دادند که انتخاب جوانان تحت 

، یاجتماع یهاهنجارها و عاطفه، یاقتصادهای نهیزم
های ییآزما شیپ، هارسانه، و همساالن نیوالد تأثیر

 یهاهافتی. رندیگمی قرار یتیجنس یهارابطهگذشته و 
جوانان  انیدر م (،2212) پژوهش آگوا و همکارانش

که  دهدمی نشان هیجریدر ن 1ایآب التیا ییروستا
، یکشاورز ریغ یهادرآمد حاصل از شغل، التیتحص

 زانیاندازه مزرعه و م، پدر التیتحص، شغل پدر و مادر
مشارکت جوانان در ، یدر کشاورز ونیزاسیکاربرد مکان

 و هولدن ـزویب. دهدمی قرار تأثیر را تحت یکشاورز
 یـوپیکشـور ات ییدر رابطه با جوانان روسـتا( 2212)

و  تیکه محدود افتنـدیدسـت  جهینت نیبـه ا
 یکشـاورزهای نینداشـتن جوانـان بـه زم یدسترسـ

جوانـان  ـشیگرا یهـابازدارنده ترینمهماز  یکـی
. اسـت یـاورزبـه اشـتغال در بخش کش ییروسـتا

با  (،2211) بلو و همکاران مانیسول قیتحق یهاافتهی
 عنوان به یبه کشاورز ییعنوان نگرش جوانان روستا

 نایبه طور شا التینشان داد سطح تحص، شغل کی
تمرکز . مثبت دارد تأثیربر نگرش جوانان  یتوجه

مشارکت بر ( 2211) و همکارانش مارویپژوهش ک
، بود که سن یکشاورز یهاتیفعالدر  ییجوانان روستا

 نهیشیپ، التیسطح تحص، تأهل تیوضع، جنس
 یدر دسترس بودن امکانات اعتبار، یخانوادگ

 یهانیگزینبود جا، یدانش کشاورز، نیزم، ییروستا

هستند که با مشارکت جوانان  یمهم یهاعامل، یشغل
 .در ارتباط هستند یکشاورز یهاتیدر فعال ییروستا

گزارش دادند که  (،2210) و همکارانش گناچنین هم
 شغل یشخص برا یورود هیسرما زانیم، نیداشتن زم

خانوار و نگرش  ییغذا تیامن نیتأم زانیم، یکشاورز
بودند  ییهااز عامل یافراد نسبت به زراعت و دامدار

نان جوا گیریتصمیمرا بر نوع  تأثیر ترینبیشکه 
 . گذاردیم یهند

 شناسیروش
 زانیازلحاظ م، یکاربرد، از لحاظ هدف قیتحق نیا

ازآنجا که به . است یدانیم، رهایکنترل متغ امکانو 
 گریبا د ییجوانان روستا شیگرا نیب یرابطه یبررس
 -لیع قاتیپرداخته است از نوع تحق قیتحق یرهایمتغ

پژوهش  نیا یجامعه آمار. رودیم اربه شم ارتباطی
ساله  22تا  11 ییجوانان روستا تن از 22142

حجم نمونه با استفاده از . باشندیآباد مشهرستان خرم
برای گزینش . شد نییتع تن 212فرمول کوکران 

، یچهار بخش پاپ اول هری در مرحلهها نمونه
آباد انتخاب شهرستان خرم یزاغه و مرکز، یچغلوند

ر در ه ییروستا انانجو شمارگاه با توجه به  آن. شدند
 یدرصد نمونه، در هر دهستان کیبخش و به تفک

. از هر دهستان از حجم نمونه مشخص شد یانتخاب
ساده  یبه طور تصادفها سپس در هر دهستان نمونه

 هنامپرسشی لهیوس بهها آن انتخاب و اطالعات الزم از
 . شد دریافتمحقق ساخته 

و با  ییمحتوابه روش اعتبار نامه، پرسش ییروا
و  یاز کارشناسان جهاد کشاورز تن 4سنجش نظرات 

سنجش  یاز استادان دانشگاه لرستان و برا تنسه 
پس از  یبیترت یتتا بیاز ضر زین نامهپرسش ییایپا

( θ=0/768- 0/849) استفاده شد یانجام آزمون مقدمات
دو بخش که بخش اول شامل  یدارا نامهپرسش

، یاقتصاد ای،حرفه، یردف یهایژگیاطالعات و و
محل  یغالب در روستا تیفعال نهیو زم یاجتماع

 امهنپرسشدر بخش دوم . بود ییجوانان روستا یزندگ
 جوانان شیدر گرا هاهیاز گو کیهر  تأثیر زانیم، زین

 با یبررس مورد قهدر منط یبه شغل کشاورز ییروستا
  یانهیگز  پنج  فیط  ها(، در قالب)بازدارنده هیگو 24
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 ( دهستان) پراکنش جامعه آماری و شمار نمونه بر پایه محل -1جدول 

 شمار نمونه درصد از حجم نمونه جامعه  در شمار دهستان بخش

 ( 2292) بیرانوند
 11 1 1212 یجنوب یرانوندب

 0 22/9 022 بیرانوندشمالی

 ( 9222) زاغه

 12 10/1 1912 قایدرحمت

 3 90/2 1242 زاغه

 0 29/9 092 رازان

 ( 14102) یمرکز

 02 30/92 0212 غربی کرگاه

 21 31/3 2221 شرقی کرگاه

 12 92/4 1122 رباط 

 12 42/2 1122 جنوبی پیر ده

 3 22/2 1222 پیرشمالی ده

 3 11/2 1222 ازنا

 4 00/2 402 کاکا شرف

 ( 2012) پاپی

 0 93/9 022 سپیددشت

 1 22/2 132 چم سنگر

 2 11/2 112 تنگ هفت

 2 02/1 212 گریت

 9 10/1 902 کشور

 212 122 22142   22142 :جمع

 
 سنجش شد. ،«ادیز یلیخ»تا « کم یلیخ»از  کرتیل

 ییجوانان روستا شیسنجش سطح گرا یبراچنین هم
بخش  ریز) هیگو 3از  یبه اشتغال در بخش کشاورز

پرورش ، پرورش دام، یباغدار، زراعت یکشاورز
 عیصنا، یکشاورز یفن دماتخ، انیو آبز التیش

و  یورآگرد، یمحصوالت کشاورز یبندو بسته یلیتبد
و  دیخر، هامراتع و جنگل ییدارو اهانیگ یفرآور

و فروش محصوالت  دیو خر یکشاورز یهافروش نهاده
در دامنه  یتده قسم اسیدر قالب مق( یکشاورز

ر د. استفاده شد( نهیشیب) 12تا ( نهیکم) صفر یازیامت
 اریانحراف مع، نیانگیم، یاز فراوان یفیآمار توص شبخ

جوانان  یهایژگیو فیبه توص نهیشیو ب نهیو کم
ها از داده لیو تحل هیتجز یبرا. پرداخته شد

، درصد، یمانند فراوان یفیتوص یآمار یهاشاخص
انند م یاستنباط یهالیو تحل اریمعانحراف ، نیانگیم

و  رمنیاسپ بستگیهم بیضر، ین تیآزمون من و
ده با ش ادیموارد . استفاده شد یاکتشاف یعامل لیتحل

 . انجام شد SPSS افزارنرماستفاده از 

 هایافته
ساله  22-11پژوهش جوانان  نیا یهانمونه

ه گروه مربوط ب یفراوان ترینبیشکه ، اندبوده ییروستا
از نظر تاهل . بود( درصد 3/11) سال 22تا  21 یسن
. درصد متأهل بودند 2/23جرد و درصد جوانان م 4/02

درصد  0/90مرد و  انیدرصد پاسخگو 9/41چنین هم
سطح  ترینبیشنشان داد  جیزن بودند؛ که نتا

است که  یمربوط به جوانان( درصد 2/99) التیتحص
 آنان نیوالدتر . بیشباشندیم پلمیمدرك د یدارا

 سوادیب( درصد مادران 22درصد پدران و  90حدود )
ر تبیش یهادر خانواده نشان دادند کهها یافته. بودند
 یدر بخش کشاورز تن 9از تر کم (،درصد 09) آنان

 یاز اعضا تن 2 نیانگیبودند و به طور م تیفعال شغولم
اشتغال  یدر بخش کشاورز انیخانواده پاسخگو

 تیوضع نهیزمشده در یگردآور یهاداده. داشتند
 (،درصد 20) انیگوتر پاسخبیش نشان داد که یشغل

تر یشب پدران، آمدهبرابر اطالعات به دست . بودند کاریب
  نهیشیپ نیانگیو م کشاورز (،درصد 9/10) انیگوپاسخ
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 اه میزان گرایش جوانان روستایی به اشتغال در آنی کشاورزی بر پایه هایزیربخشبندی رتبه -2جدول 
 رتبه ضریب تغییرات معیار انحراف میانگین بخش  زیر

 1 240/2 111/9 09/4 باغبانی

 2 422/2 292/9 11/1 زراعت

 9 021/2 290/9 92/2 کشاورزی بندی محصوالتبسته و تبدیلی صنایع

 2 003/2 224/9 21/2 کشاورزی فنی خدمات

 1 024/2 922/9 01/9 و جنگل ها مراتع دارویی گیاهان فرآوری و گردآوری

 4 049/2 193/9 12/2 دامپروری و دامداری

 0 313/2 022/2 23/9 آبزیان و شیالت پرورش

 0 341/2 421/9 01/9 کشاورزی محصوالت خریدوفروش

 3 242/1 091/9 22/9 های کشاورزینهاده خریدوفروش

 
سال بود که  99/20 زین انیگوپدر پاسخ یکار کشاورز

سال  02/22کار مادر  نهیشیپ نیانگیم ینسبت برا نیا
 1مالک ، یانگوپاسخدرصد  11 یهاخانواده. باشدیم

که  نیضمن ا. بودند( میو د یآب) نیهکتار زم 9تا 
 نیا در. باغ نداشتند (،درصد 9/49) آنان ترینبیش

هم  یمجموع ادوات کشاورز تیمالکچنین هم پژوهش
درصد  1/11نشان داد  جیقرارگرفته و نتا یبررس مورد
درصد مالک  9/22، یبدون ادوات کشاورز انیگوپاسخ

تر بیش صاحب زیدرصد ن 4/22و  یکشاورز لهیوس 1
 یمورد بررسدر منطقه . باشندیم یکشاورز لهیوس 1از 

 (،درصد 9/90) انیگوپاسختر بیش آب نیمنبع تأم
 . رودخانه بود

 ییجوانان روستا شیگرا زانیمنظور سنجش م به
ر د ییجوانان روستا شیگرا زانیم یبه بخش کشاورز

، پرورش دام، یباغدار، زراعت) یبخش کشاورز ریز 3
، یکشاورز یخدمات فن، انیو آبز التیپرورش ش

، یکشاورزمحصوالت بندی و بسته یلیتبد عیصنا
، هانگلمراتع و ج ییدارو اهانیگ یو فرآور یگردآور

 دوفروشیو خر یکشاورز یهانهاده دوفروشیخر
در  یده قسمت اسیدر قالب مق( یمحصوالت کشاورز

 کیدر ( نهیشیب) 12تا ( نهیکم) صفر یازیامت بازه
 زانیخواسته شد تا م انیو از پاسخگو یجدول طراح

را در ها بخش ریز زا کیخود نسبت به هر  شیگرا
با توجه به ، گاه نآ. نشان دهند اسیمق نیقالب ا

ها بخش ریاز ز کیبه هر  شیگرا زانیم، جوانان دگاهید
، هاشبخ ریزبندی رتبه یبرا. شد یبندرتبه یکشاورز

 بندیاستفاده شد و متغیرها رتبه رییتغ بیضراز 
 رینسبت به زجوانان روستایی ، 2بر پایه جدول . شدند

بخش  ریو نسبت به ز شیگرا ترینبیش یبخش باغبان
را  شیگراترین کم یاورزکش یهانهاده دوفروشیخر

 . اندداشته
از  پژوهش یرهایمتغ نیارتباط ب یمنظور بررس به
 (.9)جدول  شداستفاده  رمنیبستگی اسپهم ضریب
بستگی به دست آمده از آزمون هم جیبر نتا بنا
 شیبا گرام، یو د یآب نیزم زانیم یرهایمتغ یرابطه

در  یبه اشتغال در بخش کشاورز ییجوانان روستا
 نانیدرصد اطم 33است؛ و با دار یدرصد معن 1سطح 

 شیگرا زانیبا م میو د یآب نیزم نیگفت ب توانمی
وجود دارد. به دار یعنرابطه مثبت و م ییجوانان روستا

تحت  یکشاورزهای نیزم زانیکه هرچه م یطور
تر باشد، رغبت آنان به اشتغال در جوانان بیش اریاخت

شمار  ریتر است؛ اما متغبیش زین یبخش کشاورز
ه ب ییجوانان روستا شیفرد با گرا لیهای تحصسال

داری و معنی یرابطه منف یاشتغال در بخش کشاورز
 تیمالک یرهاییچنین تغدارد. هم صددر 1در سطح 

 زانیم قیتحق ریمتغباغ با  زانیدام )شمار گوسفند( و م
 فهاشـتغال بـه حر یبـرا ییجوانان روستا شیگرا

درصد  31است و با دار یمعن 21/2در سطح  یکشاورز
ند شمار گوسف نیکه ب نتیجه گرفت توانمی نانیاطم

جوانان  شیگرا زانیباغ با م زانیو م تیتحت مالک
ت رابط مثب یاشتغال بـه حرفه کشاورز یبرا ییروستا
 وجود دارد. دار یو معن

 هاینسبت جوانان روستایینگرش  نیتفاوت ب
. شد یبررس یتنیمختلف با استفاده از آزمون من و

 ( ارائه شده است.2ها در جدول )آزمون نیا جینتا
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  یبه اشتغال در بخش کشاورز ییجوانان روستا شیگرا ریمتغ متغیرهای تحقیق با بستگیهم -3جدول 
 داریمعنی سطح r آزمون نوع  متغیر

 240/2 404/2 اسپیرمن  سن

 299/2 002/2 اسپیرمن خانوار افراد شمار

 222/2 -322/2** اسپیرمن تحصیل فردهای شمار سال

 122/2 -201/2 اسپیرمن پدر تحصیالت

 014/2 -233/2 اسپیرمن مادر تحصیالت

 201/2 222/2 اسپیرمن خانواده در کشاورزی بخش در شاغل افراد شمار

 191/2 242/2 اسپیرمن کشاورزی بخش در پدر کار پیشینه

 201/2 233/2 اسپیرمن کشاورزی بخش در مادر کار پیشینه

 210/2 101/2* اسپیرمن ( گوسفند) دام مالکیت

 224/2 234/2 اسپیرمن ( بز) دام مالکیت

 222/2 243/2 اسپیرمن ( گاو) دام مالکیت

 222/2 221/2** اسپیرمن آبی زمین میزان

 221/2 102/2** اسپیرمن دیم زمین میزان

 214/2 132/2* اسپیرمن باغ میزان

 
  یبه اشتغال در بخش کشاورز ییجوانان روستا شیگرامتغیرهای تحقیق بر  تأثیر -9جدول 

 u s ایهانگین رتبمی تعداد هاگروه متغیر 

 جنس
 34/30 01 زن

**240/2- 222/2 
 30/124 123 مرد

 تأهل
 94/01 41 مجرد

**190/2- 214/2 
 22/120 123 متأهل

 تراکتور مالکیت
 20/121 124 دارد

n’s219/1- 111/2 
 49/00 42 ندارد

 خانوار در کشاورزی هایفعالیت انجام
 34/124 122 بلی

n’s312/1- 211/2 
 92/09 32 خیر

 روستا در نمونهوجود مزرعه 
 94/129 112 بلی

n’s020/1- 200/2 
 10/03 14 خیر

 روستا در نمونه کشاورز وجود
 34/122 110 بلی

n’s220/1- 120/2 
 90/39 12 خیر

 روستا در کارآفرین و خاص تولیدی واحد
 04/122 90 بلی

n’s302/1- 220/2 
 02/00 102 خیر

 روستا در کشاورزی محصوالت فرآوری وجود واحد
 29/122 24 بلی

n’s224/1- 242/2 
 29/00 102 خیر

 
 جوانان شیگرا نیانگیم دهد کهمی نشان 2 جدول

 دو نیدر ب یبه اشتغال در بخش کشاورز ییروستا
درصد تفاوت  1گروه افراد مردان و زنان در سطح 

 uبودن آماره دار یتوجه به معنوجود دارد با دار یمعن

 روهگ نیدر بای رتبه نیانگیبودن متر چنین کمهم و
 شیگرفت افراد متأهل گرا جهینت توانمی زنان
 چنین. همدارند ینسبت به حرفه کشاورزی تربیش

 دو  نیانگیم نیدر سطح پنج درصد بداری معنی تفاوت
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 یبه اشتغال در بخش کشاورز ییجوانان روستا شیدر گرا بازدارنده یهاعاملبندی رتبه -0جدول 
 رتبه ضریب تغییرات انحراف معیار میانگین های بازدارندهعامل

 1 /1214 /200 011/2 یحرفه کشاورز ییندرآمد پا

 2 /1240 /203 204/2 و درآمد یگاهازلحاظ جا یکشاورز یرهای غشغل یتجذاب

 9 /1114 /222 124/2 کشاورزی محصوالت دیدن آسیب و زیان و پرشمارهای خشک سالی

 2 /1140 /220 023/9 یکار در بخش کشاورز یبرا یهنداشتن سرما

 1 /1132 /112 202/2 کشاورزی محصوالت بازار نامعین و نامناسب شرایط

 0 /1224 /114 211/2 یبه روستا و کشاورز یدولت گذارانسیاست توجهی بهکم

 0 /1291 /122 299/2 کشاورزی برای جوانانهای آموزش مهارت مرکزهاینبود 

 3 /1213 /299 222/9 یدر کشاورز یتفعال یبرا یو امکانات ناکاف یالتتسه

 12 /1202 /292 942/9 یکار در بخش کشاورز یمناسب برا ی/باغیزراع ینبود زم کم

 11 /1921 /121 000/9 دانشگاه در شهر یاباالتر  هایمقطعدر  یلادامه تحص

 12 /1924 /124 312/9 حرفه یک عنوان به یبودن کشاورز یزمخاطره آم

 19 /1912 /142 103/2 یگذارسرمایه یالزم برا یبه خدمات مال یینپا یدسترس

 12 /1900 /121 391/9 ینامطمئن شغل کشاورز یندهآ

 11 /1121 /101 030/9 وسایل نقلیهمسافت زیاد با شهر و سختی دسترسی به 

 14 /1112 /110 430/9 یکشاورزهای ینزم یزیخحاصل

 10 /1111 /102 001/9 در روستاها یو ورزش یحیتفر، یبود امکانات رفاه کم

 10 /1112 /200 229/9 گرایش به سکونت در روستا نداشتن

 13 /1124 /194 243/9 یمیدر دست نسل قد یهتعلق امکانات و سرما

 22 /1111 /140 411/9 یحرفه کشاورز یادزحمت ز

 21 /1113 /141 424/9 یمناسب کشاورزهای ینبود ادوات و ماش کم

 22 /1142 /122 292/9 یکشاورز ینهپایین بودن مهارت و تجربه جوانان روستایی در زم

 29 /1422 /120 211/9 کشاورزی محصوالت بودن دیربازده

 22 /1431 /102 222/9 در منطقه یکشاورز یتبودن فعال یسنت

 21 /1432 /402 342/9 ییروستاهای ندادن به جوانان در خانواده یتاهم

 24 /1439 /142 991/9 از محل تولید به محل عرضه کشاورزیانتقال محصوالت  یسخت

 
 نیانگیگروه جوانان متأهل و مجرد وجود دارد. م

در گروه جوانان متأهل  یبه حرفه کشاورز شیگرا
اد افر گریاست. به عبارت د هگروه بود گریباالتر از د
ه نسبت ب یتری به شغل کشاورزبیش شیمتأهل گرا

 تیها )مالکبندیگروه یافراد مجرد دارند. در مابق
در خانوار، وجود  یکشاورز یهاتیتراکتور، انجام فعال
وستا، وجود کشاورز نمونه در روستا، مزرعه نمونه در ر

در روستا و وجود واحد  نیخاص و کارآفر یدیتول احدو
در روستا( تفاوت  یمحصوالت کشاورز یفرآور
 ها وجود ندارد. گروه شیگرا نیداری در بمعنی
 بندیو رتبه انینظر پاسخگو یمنظور بررس به
خرم  ییجوانان روستا شیدر گرا بازدارنده یهاعامل

از جوانان  عامل 24 ،یبه اشتغال در بخش کشاورزاد آب
که  نیخواسته شد تا نظر خود را نسبت به ا ییروستا

ای به عنوان بازدارنده زانیها تا چه معاملاز  کیهر 
 ندیآ شمارهب یبه اشتغال در بخش کشاورز شیدر گرا

 اده شد.استفتغییر بیبندی از ضربرای رتبهدارند.  انیب
ی حرفه نییدرآمد پا، 1جدول های داده هیبر پا
ازلحاظ  یکشاورز ریغ یهاشغل تیجذاب، یکشاورز

و  بیپرشمار و آسهای یخشک سال، و درآمد گاهیجا
 یابر هینداشتن سرما، یمحصوالت کشاورز دنیدزیان 

 نینامناسب و نامع طیو شرا یکار در بخش کشاورز
های بازدارنده ترینمهماز  یبازار محصوالت کشاورز

  یبه اشتغال در بخش کشاورز ییجوانان روستا شیگرا
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 شده آن ها نییتب انسیو درصد وار ژهیاستخراج شده با مقدار و یهاعامل -9جدول 
 انباشتهدرصد واریانس  درصد واریانس تبیین شده مقدار ویژه عامل

1 302/9 229/12 229/12 

2 421/9 911/19 110/20 

9 222/9 111/11 091/90 

2 021/2 021/3 210/20 

1 923/2 002/0 230/10 

4 212/2 402/4 302/49 

 
 جیچنین بنا بر نتابوده است. هم انینظر پاسخگو از
از محل  یانتقال محصوالت کشاورز ی، سختقیتحق
ندادن به جوانان در  تیبه محل عرضه، اهم دیتول

 یکشاورز تیبودن فعال یسنت، ییهای روستاخانواده
 نییو پا یبودن محصوالت کشاورز ربازدهیدر منطقه، د

 نهیدر زم ییبودن مهارت و تجربه جوانان روستا
در کاهش  تیهای کم اهماز بازدارنده، یکشاورز

 یبه اشتغال در بخش کشاورز ییجوانان روستا شیگرا
 بوده است.  انیگوازنظر پاسخ

ی بازدارندههای برای شناخت و استخراج عامل
به اشتغال در بخش  ییجوانان روستا شیمؤثر بر گرا

 .از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد یکشاورز
 لیتحل یها برامناسب بودن داده صیو تشخ نییتع

و آزمون بارتلت  KMO یهابا استفاده از آماره یعامل
آزمون  یداریو معن( KMO = 0/721) انجام شد

 یداریو سطح معن 121/9022مقدار آماره با بارتلت 
(222/2(p= یعامل لیتحل یها برانشان داد که داده 

 مناسب هستند.  اریبس
شمار  نییتع، یعامل لیاز موارد مهم در تحل یکی
مرحله شمار  نیقابل استخراج است. در ا یهاعامل
 انسیدرصد وارژه، یاستخراج شده با مقدار و یهاعامل

 یهاعامل یبراها ی آنتجمع انسیو درصد وار
به اشتغال در  ییجوانان روستا شیمؤثر گرا بازدارنده

و در  نییخرم آباد تع ندر شهرستا یبخش کشاورز
 .ه شده استیارا 4جدول

 یعامل لیبه دست آمده از آزمون تحل جیبنابر نتا
جوانان  شیمؤثر بر گرا بازدارنده یهاعامل یاکتشاف
عامل  4در ، یبه اشتغال در بخش کشاورز ییروستا
 301/49عامل درمجموع  4 نیا. شدندبندی دسته

ا رمتغیرهای مؤثر در بازدارندگی کل  انسیدرصد از وار

نوان ع جوانان به نیدر ب یعامل اقتصاد. کردند نییتب
به ، 302/9 ژهیبا مقدار و، عامل ترینمهمو  اولعامل 

 نییکل را تب انسیدرصد از وار 229/12حدود  ییتنها
دیگر . عامل دارد نیا یباال تیاهم یایکرد که گو

 -یاجتماع، یعیشامل طب تیاهم بیبه ترت زیها نعامل
 بیبودند که به ترت یو مهارت یخدمات، یشغل، یفرهنگ
و درصد  402/0، 002/0، 021/3، 111/11، 911/19
از  کیهر 0در جدول . کردند نییکل را تب انسیاز وار
 دیدهها آنی دهنده لیتشک یهاهیها و گوعامل

 .شودمی

  یریگجهینتبحث و 
ان جوان شیکه گرا دندهنشان می قیتحقهای افتهی

ه به مثاب ینسبت به کشاورز مورد بررسیدر منطقه 
شغل در سطح متوسط بود. اگرچه جوانان منطقه  کی

وارد شوند  ییهادر شغل دهندیم حیترج مورد بررسی
همراه است اما ازآنجاکه در منطقه  یکه با دردسر کمتر

 منطقه است تیترین فعالمهم یکشاورز مورد بررسی
به سمت  یشتیو مع یسنت یاز کشاورز یو تا حدود

 جوانان کمتر خود رو . از اینحرکت کرده زهیمکان دیتول
 زین جهینت نیکرده و به ا سهیمقا یرا با جوانان شهر

 زین یکه اشتغال در بخش کشاورزاند افتهیدست 
 برساند.  شانیهاآنان را به هدف یتا حدود تواندیم

 تیدر وضع یزراع نیزم تیکه ازلحاظ مالک یافراد
تغال اش یتری برابیش شیگرا برندیبه سر م یبهتر

بال تر و به دنبیش دیتول رایدارند ز یدر بخش کشاورز
و  قاتیتحق جیرا به همراه دارد. نتا یآن درآمد کاف

بلو و همکاران،  مانی(، )سل2211و همکاران،  ماروی)ک
 جهی( نت2212( و )آگوو و همکاران، 2211

  أکیدت  نهیزم  نیا  در و   کنندیم دییآمده را تأدستبه



 1308 ، پاییز09شماره  

نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی فصل 00   

  یبه اشتغال در بخش کشاورز ییجوانان روستا شیمؤثر بر گرا بازدارنده یهاعامل -9جدول 
 بار عاملی متغیر نام عامل

 اقتصادی

 000/2 هایشغل بهدیگر نسبت کشاورزی حرفه پایین درآمد

 092/2 کشاورزی بخش در کار برای سرمایه نداشتن

 022/2 کشاورزی محصوالت بازار نامعین و نامناسب شرایط

 429/2 کشاورزی در فعالیت برای ناکافی امکانات و تسهیالت

 421/2 قدیمی نسل دست در سرمایه و امکانات تعلق

 طبیعی

 011/2 کشاورزی محصوالت دیدن آسیب و زیان و پرشمارهای خشک سالی

 012/2 کشاورزی بخش در کار برای مناسب باغی/زراعی زمین بود کم

 003/2 نقلیه وسایل به دسترسی سختی و شهر با زیاد مسافت

 020/2 کشاورزیهای زمین خیزیحاصل

 011/2 کشاورزی حرفه زیاد زحمت

 199/2 کشاورزی محصوالت بودن دیر بازده

 121/2 عرضه محل به تولید محل از کشارزی محصوالت انتقال سختی

 فرهنگی -اجتماعی 

 012/2 روستا در آبیاری نوبت و اراضی با مرتبط و مکرر درگیرهای و چالش وجود

 092/2 شهر در دانشگاه یا باالتر هایمقطه در تحصیل ادامه

 092/2 روستاها در ورزشی و تفریحی، رفاهی بود امکانات کم

 412/2 روستا در سکونت به گرایش نداشتن

 144/2 روستاییهای خانواده در جوانان به ندادن اهمیت

 شغلی

 درآمد و جایگاه ازلحاظ کشاورزی غیر هایشغل جذابیت

 حرفه یک عنوان به کشاورزی بودن مخاطره آمیز

 کشاورزی شغل نامطمئن آینده

310/2 

024/2 

022/2 

 029/2 منطقه در کشاورزی فعالیت بودن سنتی

 خدماتی

 022/2 کشاورزی و روستا به دولتی گذارانسیاست توجهیکم

 024/2  یگذارسرمایه برای الزم مالی خدمات به پایین دسترسی

  430/2  کشاورزی مناسبهای ماشین و ادوات بود کم

 مهارتی
 جوانان برای کشاورزیهای مهارت مرکزهای آموزش نبود

 کشاورزی زمینه در روستایی جوانان تجربه و مهارت بودن پایین

012/2 

021/2 

 
 یهارا در طرح ییمسئوالن جوانان روستا شودمی

 التیقرار دهند و با تسه تیدر اولو نیزم یواگذار
و مناسب را به  زیخ حاصل یزراع یهانیبهره زمکم

 آنان عرضه کنند.
 جوانان شیگرا نیب دهدمی نشان قیتحق جینتا
 یگاهآ زانیبا م یبه اشتغال در بخش کشاورز ییروستا

رابطه مثبت و  یمختلف کشاورز یهانهیدر زم
 تأثیرموضوع نشان از  نیوجود دارد؛ ا یداریعنم

مختلف  یهانهیبه زم ییجوانان روستا یآگاه
 و یگذشتگان و دانش رسم یبا دانش تجرب یکشاورز

و کارآمد است که موجب  دیجدهای یو فناور نینو

 یو عرصه زندگ دیتول ندیدر فرآ یاساس یهایدگرگون
 نیجوانان را به اشتغال در ا شیگرا نیبنابرا شود؛می

 یهاتهافیبا  قیتحق نیا جینتا. کندیمتر بیش بخش
 یسلطان ،(1932) و همکاران این یساالر یهاپژوهش

( 2211، و همکاران مارویک) و( 1939) و همکاران
 یمسئوالن بخش کشاورز ضرورت داردسازگار است و 

 یبرا یررسمیو غ یرسم یهابه مقوله آموزش
مختلف  یهانهیزم یآنان در راستا یسازآگاه

 تیداشته باشند تا به تقو تریبیشتوجه  یکشاورز
 یبه اشتغال در بخش کشاورز ییجوانان روستا شیگرا

 . کمک کند
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وانان ج شیگرا نیب، دست آمدهبه جیتوجه به نتا با
ر با مشارکت د یبه اشتغال در بخش کشاورز ییروستا

به دست  داریطه مثبت و معنراب یگروه یهاتیفعال
و ارتباط و تماس  یگروه یهاتیآمد؛ شرکت در فعال

جوانان با  ییمختلف موجب آشنا یهاروزافزون با گروه
فرهنگ کار و ، روستا طیمح یهاانیکار و جر طیشرا

 یهاو کسب مهارت جوانان در عرصه یآموزکار، تالش
نان حضور جوا یبستر مناسب برا جهیمختلف شده درنت

مرتبط با توسعه روستا مانند توسعه  یهاتیدر فعال
ر د. کنندیبخش را فراهم م نیو اشتغال در ا یکشاورز

 یهاتیفعال یاندازبا راه شودمی دیتاک نهیزم نیا
و  یفرهنگ یهابرنامه یمانند اجرا دیجد یگروه

 شیمناسب در سطح منطقه موجبات گرا یاجتماع
را  یه اشتغال در بخش کشاورزب ییجوانان روستا

 . فراهم کرد
به اشتغال در بخش  ییجوانان روستا شیگرا نیب

 یراب یاطالعات یهااستفاده از منبع زانیبا م یکشاورز
 اردیرابطه معن زین یکشاورز نهیزمدر یآگاه شیافزا

 ،یجیترو یآموزش یهابه دست آمد؛ شرکت در کالس
، یکسب اطالعات کشاورز یبرا نترنتیاستفاده از ا
 یهاو برنامه یجیترو یهاهینشرها، مجلهاستفاده از 

 اندتومی یکشاورز نهیدر زم ونیزیو تلو ویراد یآموزش
 یجوانان به اشتغال در بخش کشاورز شیگرا شیافزا

 یهاداماق یستیبا نهیزم نیدر ا. را به دنبال داشته باشد
رت شده صو ادی یهاتیفعال یفیبهبود ک یبرا یضرور

 . ردیپذ
رابطه مثبت و  قیتحق نیتوجه ا انیشا جینتا از

به اشتغال در  ییجوانان روستا شیگرا نیب داریمعن
 (شمار گوسفند) دام خانوار تیبا مالک یبخش کشاورز

و کمک  هایاریهم مورد بررسیدر منطقه . بوده است
امکان  لیگوسفند را به دل یامکان نگهدار، گریکدیبه 

و  یاشتراک یهامرتع، سرسبز یهااده از دشتاستف
 آنانروستا به  یاهال یهاپس چرا و کاه و کلش زراعت

را در  یبخش دامدار ریبه ز شیگرا جهیدرنت. دهدمی
که  ییازآنجا پس. کرده است تیجوانان تقو انیم

 یهاشغل نیاز بهتر یکی( گوسفند) پرورش دام
وده کم ب اریآن بس سکیو ر یریاست خطرپذ یکشاورز

ه ب التیها و تسهاست مسئوالن با اختصاص وام زمال

ام د هیته، هادام یمناسب برا گاهیجا جادیا یجوانان برا
کردن و انجام امور  نهیقرنط، یپرواربند یمناسب برا

ارائه  یبرا یآموزش یهاکالس یو برگزار یبهداشت
 شیگرا، تیبه بهبود نگرش و درنها. الزم یهاهیتوص

 . کمک شود یحرفه دامدار بهاشتغال  یآنان برا
 سهیمستقل نشان داد مردان در مقا tآزمون  جینتا

 یبه اشتغال در بخش کشاورز تریبیش شیبا زنان گرا
ستا رو طیمح یفرهنگ طیشرا دیامر شا نیا لیدل. دارند

از  یاریباشد که بس یجنس زیآمضیو نگاه تبع
 طیو در خارج از مح دشویبه زنان سپرده نمها تیفعال

 قیتحق جینتا. شوندینم اهرخانواده و کشتزار و باغ ظ
 و( 2211، و همکاران مارویک) یهایبررس جیبا نتا

 . دارد یهمخوان( 2211، بلو و همکاران مانیسل)
ان جوانـتر بیش نشـان داد کـه، قیتحقهای افتهی

 ریغ یهادادن شغل ـحیترج، حرفه نییدرآمد پا
 ترینمهمپرشمار را های یو خشک سال یکشـاورز
انتخاب شـغل  یآنـان بـرا ـشیگرا یهـابازدارنده
 یاهـبازدارنده یبررسـ جینتا. دانستندمی یکشـاورز

شـغل  خاببه انت ییجوانـان روسـتا ـشیگرا
، مخـت و همـکاران) ـقیتحق جیبـا نتا یکشـاورز

. دارد خوانی( هم2210، ناگ و همکاران) و( 1931
رآمد بـود د تیواقع نیا انگـریب قیتحق ـنیاهای افتهی

و  نییپا یمختلف کشاورزهای در بخش انیروستا
 ییجوانان روسـتا گرید ینامناسب است و از سو

 یرا بـر کشـاورز یکشـاورز ـریغ یهاشغل، منطقـه
 بـاال یآن سـودآور لیدل دیکـه شـا دهندمی ـحیترج

خشک چنین هم. اسـت یهاآن شغل یو راحت
در منطقه  شیچند سال پ یکه ط یپرشمارهای یسال

به  یادیزهای سبب شده که خسارت، رخ داده است
بود آب  وارد شود و کم انییروستا یهاکشتزار و باغ

منطقه  نیکشاورزان اهای دغدغه ترینمهماز  یکی
جوانـان  ـشیباشد که منجر به نامسـاعد بـودن گرا

 .شـده اسـت یمنطقه به انتخاب شـغل کشـاورز ـنیا
است کـه مسـئوالن بخـش  نیا بر دیتاک رو از این

بخـش  ـنیا ـژهیو التیتسـه یبـا اعطـا یکشـاورز
 ـشیافزا جـادیا نـهیزم ییبـه جوانـان روسـتا

، جوانـان فراهـم سـازند یاشـتغال را براهای صتفر
و آموزش کشت محصوالت مقاوم  جیبا ترو نیافزون بر ا
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 نیاز ا یاقتصاد تیبه جوانان و حما یاببه کم
و خشک  یاز کم آب یناش انیو ز بیمحصوالت آس

 یاسبمن طیبرسانند و شرا زانیم نیرا به کمترها یسال
 . ن بخش فراهم آورندیکسب درامد باال در ا یرا برا

 نشـان یعاملـ ـلیدر بخش تحل ـجینتا چنینهم
 ترینمهم ییجوانـان روسـتا ـدگاهیـه از دداد ک

 یآنـان بـه شـغل کشـاورز ـشیبازدارنـده گرا
 و یلو) یهاافتهیکه با  باشندمی یاقتصاد یهاعامل
 یخوانهم( 2210، ناگ و همکاران) و( 2212، تیاسم

درآمد  هیشامل گو که یهادسته از عامل نیدارد؛ که ا
، یهاشغل گرینسبت به د یحرفه کشاورز نییپا

 طیشرا، یکار در بخش کشاورز یبرا هینداشتن سرما
و  یبازار محصوالت کشاورز نینامناسب و نامع

 یرزدر کشاو تیفعال یبرا یو امکانات ناکاف التیتسه
جوانان  که باشدمی تیواقع نیا انگریب افتهی نیاست؛ ا
با درآمد  یرا شغل یکشاورز، مورد بررسی ییروستا

 خود یامروز یزندگ یضرور یازهایرفع ن یبرا یکاف
از  یباورند که درآمد بخش کشاورز نیو بر ا دانندنمی
برداشت ، رو نیکمتر است ازا یکشاورز ریغ یهاشغل

باعث شده  یبودن درآمد بخش کشاورز نییفرد از پا
 یشاورزآنان به اشتغال در بخش ک شیاست که گرا

دولت ضرورت دارد رو  از این. نامساعدتر شود
 تمیاز کاهش ق یریجلوگ یالزم را براهای ریزیبرنامه

درآمد  قیطر نیانجام دهند تا بد یمحصوالت کشاورز
رو به کاهش نداشته باشد و  یروند یبخش کشاورز

در  یانرژهای کاهش نرخ حامل یالزم را برا طیشرا
 نهیزم قیطر نیکند تا از ا جادیا یبخش کشاورز

 چنین. همشودتر بیش یدرآمد بخش کشاورز شیافزا
 نهیدرزم یجیترو -یآموزشهای کالس یبا برگزار

ردن باال ب یالزم برا طیشرا، یمحصوالت کشاورز دیتول
 جوانان نیدرآمد ا شیو به دنبال آن افزا دیتول زانیم

 . فراهم سازد
 نیاستخراج شده در ا یهادسته از عامل نیدوم

 گوو وآ) قاتیاست که با تحق یعیعامل طب قیتحق
( 2210، ناگ و همکاران) و( 2212، همکاران
های تیکه پردردسر بودن فعال یزیچ. دارد یهمخوان
کم درآمد بودن ، دهدمی جلوهتر تیرا با اهم یکشاورز

 ،درواقع. باشدمی هاشغل گریبا د اسیشغل در ق نیا

، یبرابر هیسازمان طبق نظر کیکه در  یطورهمان
خود را با  یافتیتالش و حقوق در زانیکارمندان م

 یکرده و در صورت مشاهده نابرابر سهیمقا گریهمد
 مختلفهای وهیبه ش ینابرابر نیا لیاقدام به تعد

تالش و  سهیهم در مقا ییجوانان روستا. کنندمی
 زانیم سهیو مقا یهاگر شغلیبا د یزحمت کشاورز

اقدام به  گرید یهاشغل با درآمد شغل نیدرآمد ا
 نیدر ا تیفعال زهیکرده و انگ یرابطه نابرابر لیتعد

ا ب یستیبایم، راستا نیدر ا. دهندمی حرفه را از دست
 یپرمشقت کشاورزهای تیکردن فعال ینیتوسعه ماش

 دکاربر یامکانات الزم برا شیافزا، ییو روستا
ازی سکپارچهی زیو ن یو باران یاقطره نینو یهایاریآب

باالرفتن ، وریبهره شیافزا توانمی یشاورزک یاراض
 شیگرا شیافزا نهیزم تیو درنها انییدرآمد روستا
را  یدر شغل کشاورز تیبه ادامه فعال ییجوانان روستا
در مورد مشکالت مربوط  نیافزون بر ا. مشاهده کرد
شخم و  یهابا بهبود روش توانمی را یبه خشک سال

 به منظور یعلم یهاروش هیبر پا یزراع اتیعمل گرید
 یساختها و آبرسان ریتوسعه ز، ازهدررفت آب یریجلوگ

، ریتمدیبه منظور  یزیربرنامه، یمحل طیسازگار با شرا
و  یسطحهای آب، هاالبیاز س یبرداربهره، رهیذخ

 یمنابع آب داریو استحصال پا ییشناسا، هاروان آب
مصرف آب  وریبهره یهادست اقدام نیو از ا نیگزیجا

 انباریز یهایرا باال برد و اثرگذار یدر بخش کشاورز
 . آن را کاست

مؤثر مشخص  یهاعامل ترینمهمدسته از  نیسوم
بود که  یفرهنگ -یعامل اجتماع، پژوهش نیشده در ا

 ،یشارما و بهادور) قیآمده از تحقدستبه جینتا
 یشغلهای فرصت. کندیم دیآن را تائ زانیم( 2223

 یشهر یهانسبت به جامعه ییروستا یهادر منطقه
ات جوانان به امکان یدسترس زانیکمتر است؛ و م اریبس

 باشدیم نییپا اریدر روستا بس یو خدمات یرفاه
با باال رفتن  ترمهمو از همه  (؛1901، یو مرسل یپناه)

و  ریاخ یهادر سال ییسطح سواد جوانان روستا
جوانان  یشهر یزندگ بهها آنها آن شدن کینزد

آب  ودب که به سبب کمهای و نزاع هایریدرگ ییروستا
 یرا برنم دهدمی در روستا رخ گرید لیو دال یکشاورز

دارند؛ ها آنها آن نسبت به یتابند و نگرش منف
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خود  یو آرزوها دیبه ام دنیرس یجوانان برا نیبنابرا
اچار نتر بهتر و آرام یزندگ کیبه  یابیدستچنین هم و

 یهااقدام نهیزم نیدر ا. به ترك روستا خود هستند
با  ییروستا مناطق: دولت در ردیصورت گ یستیبا ریز

 یهامکان ایمانند پارك و  یحیتفرهای احداث مکان
های چون باشگاه یورزشهای تیانجام فعال یبرا

 یو ورزش یحیامکانات تفر یبهبود یبرا یورزش
 لیمسئوالن به دل، کنداقدام  ییجوانان روستا

و پذیری بر فرهنگ یجمعهای رسانه یریرپذیتأث
ها رسانه نیبه نحو احسن از ا وانانج یابیتیهو

از شهر و روستا نشان  یدرست ریاستفاده کند تا تصو
 هیبر پا یعادالنه آب کشاورز میتقسچنین . همدهند

 یبرا، انییروستا نیزم زانیآب در دسترس و م زانیم
و کاهش  یکشاورزان به آب کشاورز یمهه یابیدست

 زایامت نیا ازافراد  یاستفاده ناعادالنه برخ ینهیزم
منطقه  یدر روستاهاها یریدر کاهش درگ تواندمی

 . مؤثر واقع شود
 نیدر ا، استخراج شده یهااز عامل دسته نیچهارم

ارما و ش) یهایبررس جیبود که نتا یعامل شغل قیتحق
ناگ و ) و( 2212، تیو اسم یلو) ،(2223 ،یبهادور

جوانان در . کنندمی دییآن را تا زین( 2210، همکاران
را خواستار  تیبا امن یمطلوب و شغل یهر جامعه زندگ

ه ک نیاز ا ییجوانان روستا نانینداشتن اطم، هستند
خود  یو آرزوهاهای به خواسته توانندمی در روستا

آنان  یبرا یروشن ندهیکه در روستا آ نیو ا ابندیدست 
آنان به اشتغال  شیوجود ندارد باعث شده است که گرا

 نیافزون بر ا. نامساعدتر باشد یدر بخش کشاورز
در بخش  یشغل تیگفت که نبود امن توانمی

، لیمانند س یعیطب یدادهایاز رو یناش یکشاورز
 یاقتصاد یهاو عامل رهیحمله آفات و غ، یخشکسال

ورم و ت یمحصوالت کشاورز متیمانند نبود ثبات در ق
 تینبود امن رو از این، باشد دیتول یهاباال در نهاده

 یبرا یهااز بازدارنده یکی یدر بخش کشاورز یشغل
د نبو نیمقابله با ا یبرا. باشدیم ییجوانان روستا

 ینیتضمهای متیدولت با قرار دادن ق، یشغل تیامن
 خاطر تیامن کیدر جوانان ، یمحصوالت کشاورز یبرا

جوانان تر بیش شیامر موجب گرا نیکه ا. کند جادیا
 . شودمی یبه کشاورز ییروستا

عامل ، استخراج شده یهادسته از عامل نیپنجم
( 2211، و همکاران مارویک) جیاست که با نتا یخدمات

شود به منظور  یدمیتاک نهیزم نیدر ا، دارد یهمخوان
به اشتغال در بخش  ییجوانان روستا شیگرا شیافزا

از  ییربنایز یتیحماهای برنامه بینیپیش یکشاورز
آن  یدر برنامه پنج ساله ششم و در پ یبخش کشاورز

 نیا تیجذاب شینسبت به افزا، ساالنههای در بودجه
اقدام الزم صورت  گریدهای با بخش اسیبخش در ق

کاربرد  یبرا التیتسه یاهدا نهیزم نیدر ا. ردیگ
 عملکرد در واحد سطح و شیو افزا نینو یهایفناور

 ینیخدمات ماشـهای با توسعه شرکتچنین هم
 یآموزشهای کالس یو برقرار یکـردن کشاورز

کاربرد  یدرست و علمهای در مورد روش یجـیترو
کـاهش مصرف  ؛یکار کشاورز یگرنآسان ،هانهاده
درآمد در  شیافزا، تیعملکرد و درنها شیافزا ها؛نهاده

صادرات محصوالت  قیو تشو یگرآسان، حرفـه نیا
و توسعه اعتبارات اشتغال  گرید یبه کشورها یکشاورز

 . مؤثر واقع شود تواندمی یدر بخش کشاورز زا
 قیحقت جیاست که با نتا یعامل مهارت زیدسته ن نیآخر

، و همکاران مارویک) و( 1932، و همکاران این یساالر)
، است دولت یضروررو  ایناز . دارد یهمخوان( 2211
مرکز  یانسـان یرویو توسعه ن تیگستره فعال شیبا افزا

از  یبخشـ یموجود و با واگذار یخدمات کشاورز
و توسعه  یبـه بخش خصوص یخـدمات کشـاورز

 یرا برا طیشرا، یمهندسـ -یمشاوره فنـهای شرکت
در منطقه  یکشاورزهای مهارت یریآموزش و فراگ

 .م آوردفراه مورد بررسی

  هانوشتپی

1- Abia   
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Abstract 

The agricultural sector, from one side, plays a central role in economic growth and rural 

development through the provision of needed food and job opportunities in developed countries, 

on the other side, the future development of agriculture in any country relies on rural youth. So 

agriculture and youth are not completely separate, but they are complementary, and they must 

work together to survive. The main purpose of this study was the influence of preventive and 

deterrent factors on the orientation of Khoramabad rural youth to agricultural occupation. This 

study is applied and descriptive-correlational and statistical population of this study are 15 to 24 

years old youth (N = 24160). The sample size was determined 210 by Cochran's formula. The 

reaserch tool was questionnaire and its content validity was confirmed by survey of faculty 

members of economics and rural development section in Lorestan University and the agricultural 

jihad experts approved. Sequential theta coefficient of reliability and pretest was used for 

measuring reliability. Data analysis was done by SPSS software. In this study, the results of the 

Mann-Whitney test are shown that tendency of two groups married youth and Men to the 

agricultural occupation was significantly higher than the single youth and Women. Also the 

ranking of deterrent factors shows that the most important deterrent factors affecting the rural 

youth's tendency to employment in agricultural section are: The low income of the agricultural 

profession, the attractiveness of non-agricultural jobs and the multiple droughts and damage to 

agricultural produce. According to the results of exploratory factor analysis, deterrent factors 

affecting the rural youth's attitude to agricultural Jobs in Khorramabad were categoriezed into 

6categories: economic, natural, socio-cultural, occupational, service and skills.  

 

Index Terms: rural youth, agricultural occupation, agricultural sector, deterrent factors, factor 

analysis.  

 

Corresponding Author: H. Mikhak 

Email: hosseinmikhak@yahoo.com 
Received: 30/09/2019  Accepted: 21/12/2019 

 

 


