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شناسایی عاملهای مشوق و بازدارند ه گرایش جوانان روستایی به شغل کشاورزی
در روستاهای قصرشیرین
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1و  -2به ترتیب دانشیار و دانشجوی کارشناسی ارشد گروه ترویج ،ارتباطات و توسعه روستایی دانشگاه زنجان
 -3استادیاردانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده

جوانان روستایی نقش عمدهای در توسعه بخش کشاورزی دارند .با توجه به اهمیت تعیینکننده ورود جوانان روستایی به

شغل کشاورزی ،این تحقیق با هدف شناسایی مشوقها و بازدارندههای اشتغال جوانان روستایی در کشاورزی قصرشیرین
انجام شد .جامعه آماری این تحقیق علی -ارتباطی را 4230تن از جوانان روستا های شهرستان قصرشیرین در دامنه سنی
 15تا  29سال تشکیل دادند که  118تن از آنان با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه تحقیق مشخص شدند که به روش

نمونه گیری خوشه ای چندمرحلهای انتخاب شدند  .ابزار تحقیق پرسشنامه بود که روایی شکلی و محتوایی آن با استفاده از

نظرسنجی از اعضای هیئتعلمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه زنجان و پس از انجام اصالحهای مورد نظر آنان تأیید

شد .برای سنجش پایایی از پیشآزمون و محاسبه ضریب پایایی تتا استفاده شد ( .)Ө=0/83نتایج آزمون من وایتنی نشان داد
که گرایش جوانان عضو شبکههای اجتماعی مجازی به شغل کشاورزی بهطور معنیداری پایینتر از افراد غیر عضو میباشد و

گرایش جوانان از نظر جنس و وضعیت اشتغال تفاوت معنیداری نداشت .با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی بازدارندههای

گرایش جوانان به شغل کشاورزی در شش عامل شامل جذابیت پایین کشاورزی و نبود تسهیالت کافی اشتغال ،سودمندی باالتر

مشاغل غیر کشاورزی و سختی کار کشاورزی ،نگرش منفی به روستا و امکان کسب موقعیت باالتر در شهر ،نبود بستر مناسب
برای کشاورزی ،کم بود امکانات رفاهی ،بهداشتی و تفریحی در روستا و سوددهی باالتر سرمایه در شهر خالصه شدند .این
عاملها در مجموع  61/41درصد از واریانس بازدارندهها را تبیین کردند .نتیجه ی رگرسیون ترتیبی نیز نشان داد که سه متغیر

احساس ارزشمندی در روستا ،سن و گرایش به روستانشینی نقش مثبت و سطح تحصیالت نقش منفی در احتمال گرایش
جوانان روستایی به اشتغال در بخش کشاورزی داشتند.

نمایه واژگان  :اشتغال کشاورزی ،جوانان روستایی ،شغل کشاورزی ،گرایش روستانشینی

نویسندهی مسئول :جعفر یعقوبی
رایانامهyaghobi@znu.ac.ir :

دریافت 1395/03/23 :پذیرش1396/03/01 :
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شناسایی عامل های مشوق و ...

مقدمه

بیشـتری هسـتند ( پورسـینا و همـکاران .)1387 ،در ایـران

بخـش کشـاورزی  20درصـد از اشـتغال و حـدود  12درصـد

بخـش بزرگـی از جوانان در روسـتاها زندگی می کننـد (عمانی،

ایـران ،)1391 ،بـر پایـه ایـن آمـار مشـخص میشـود کـه پـس

هـای انسـانی ،بخـش عظیمـی از جمعیـت و نیـروی کار جامعه

از تولیـد ناخالـص ملـی را در ایران تشـکیل میدهـد (مرکز آمار
از نفـت ،کشـاورزی بزرگتریـن مزیت کشـور میباشـد .بـر پایه

ی آخریـن سرشـماری عمومـی نفـوس و مسـکن کشـور کـه در
آبـان مـاه سـال  1390انجام شـده اسـت ،روسـتاها بـا جمعیتی

بالـغ بـر  21میلیـون و  400هـزار تـن 28/6 ،درصـد از جمعیـت
کشـور را تشـکیل میدهنـد .مهمتریـن نقـش جامعه روسـتایی

تولیدکنندگـی اسـت کـه  90درصـد تولیـدات کشـاورزی و 30

 .)1387جوانـان روسـتایی بهعنوان یکی از مهم-ترین سـرمایه
روسـتایی را تشـکیل می دهنـد و بهعنـوان بـازوی کار در بهبود

وضعیـت اقتصـادی و اجتماعـی خانـواده هـای روسـتایی نقش

ارزنـده ای دارنـد و سـرمایه هایـی بالقـوه در راسـتای دگرگونـی
روسـتاها از وضعیـت نامطلـوب موجـود بـه وضعیـت مطلـوب

تلقـی مـی شـوند(مخت و همـکاران .)1391 ،بـا وجـود ایـن،

یکـی از چالشهای بنیادین بخش کشـاورزی ،گرایش نداشـتن

درصـد از تولیدات صنعتی در روسـتاها صـورت میگیرد که این

جوانان به اشـتغال در بخش کشـاورزی اسـت (شـعبانعلی فمی

كشـورهای در حـال توسـعه ،بهطـور معمـول بخـش كشـاورزی

برابـر سرشـماری بـه عمـل آمـده در سـال  1390در ایـران،

امـر بیانگر توانمنـدی و تواناییهای روستاهاسـت (همان) .در

و همـکاران.)1384 ،

گسـتردگی و اهمیت خاصی دارد؛ زیرا از یکسـو اشـتغال زا و از

رونـد اشـتغال جوانـان در بخـش کشـاورزی در طـی سـال های

بـرای صنایـع تبدیلی است(شاهنوشـی فروشـانی.)1391 ،

 1375در حـدود  18/21درصـد بوده و در سـال  1385به 14/63

سـوی دیگـر تأمیـن كننده مـواد غذایی بـرای افراد و مـواد اولیه
سـرمایه ی انسـانی یکـی از عاملهـای بنیادیـن در رشـد و

 1375تـا  1390تغییرهایی داشـته اسـت ،بهطوریکه در سـال
درصـد رسـیده اسـت(مرکزآمارایران )1393 ،کـه ایـن نسـبت

توسـعه کشـاورزی به شـمار می آیـد ،ازاینرو ،مهـم ترین عامل

بـه  18درصـد در سـال  1394رسـیده اسـت (مرکزآمـار ایـران،

شایسـته و كارآمد اسـت .درواقع ،بدون توسـعه منابع انسـانی،

کشـور و بهویـژه بخـش کشـاورزی دارنـد ،در ایـن تحقیـق بـه

مؤثر در توسـعه پایدار ،در کنار سـرمایه مادی سـرمایه انسـانی
توسـعه در هیچیـک از زیـر بخشها صـورت نمی گیـرد .در روند

توسـعه ،بایـد در كنار دیگـر منابع و سـرمایه های مـادی ،نقش
اصلـی را بـه سـرمایه انسـانی داد(پورسـینا و همـکاران1387 ،؛

سـلطانی و همکاران .)1393 ،نقش سـرمایه ی انسانی و نیروی
كار در صحنـه هـای اقتصـادی دارای اهمیـت بسـیاری اسـت؛
بهطوریکـه مـی تـوان با تكیه بـر نیـروی کار كیفـی و كارآفرین،

فرآینـد رشـد و توسـعه اقتصـادی را سـرعت بخشـید(امینی و

منصـوری.)1381 ،

کشـورهای در حـال توسـعه ،جوانـان را یـک منبـع حیاتـی

 .)1395بـا توجـه بـه ایـن کـه جوانـان نقـش کلیـدی در اقتصاد

شناسـایی بازدارندههـای گرایـش جوانان روسـتایی بر اشـتغال

در بخش کشـاورزی در روسـتاهای قصرشـیرین پرداخته شـده
است.

پژوهش های مختلفی در داخل و خارج از كشـور به بررسـی

ایـن موضـوع پرداختـه اند كـه از جملـه بـه موردهای زیر اشـاره

میشود.

رسـتمعلی زاده و همـکاران ( ،)1392در تحقیقـی بـه ایـن

نتیجـه دسـت یافتنـد کـه بازدارندههـای گرایـش جوانـان

روسـتایی به انتخاب شـغل کشاورزی شـامل پایین بودن درآمد

بـرای رسـیدن بـه توسـعه روسـتایی و کشـاورزی می داننـد .در

بخـش کشـاورزی و نبود امکانـات رفاهی -تفریحی در روسـتاها

توسـعه بـه شـمار میآینـد .جوانـان نهتنهـا بهعنـوان رهبـران

تریـن بازدارندههـای گرایـش جوانـان روسـتایی بـه انتخـاب

واقـع ،جوانـان بزرگتریـن سـرمایه هـای کشـورهای در حـال

آینـده بلکـه جزیـی از سـرمایه ی انسـانی هـر کشـور بـرای
رسـیدن بـه توسـعه هسـتند(الیوج .)2008 ،جوانـان بهمنزلـه

ی بخشـی مهـم از جمعیـت كشـور كـه سـزاوار بهـره منـدی از
امكانـات رشـد و تعالـی انـد و در قالـب نیـروی انسـانی بالقوه كه

در تأمین سـرمایه انسـانی سـهمی بسـزا دارند ،شایسـته توجه
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اسـت .تحقیـق مخـت و همـکاران ( ،)1391نشـان داد کـه مهم

شـغل کشـاورزی عبارتانـد از :پاییـن بـودن درآمـد بخـش
کشـاورزی ،نداشـتن امنیت شـغلی بخـش کشـاورزی ،مخاطره

آمیـز بـودن شـغل کشـاورزی و نداشـتنحمایـت کافی از سـوی

دولـت .در پژوهشـی کـه تقدسـی و همـکاران ( ،)1391انجـام
دادنـد ،مهـم تریـن بازدارندههـای گرایـش جوانان روسـتایی به

شماره  ،40بهار 1396

انتخـاب شـغل کشـاورزی ،نداشـتن امکانـات رفاهـی -تفریحی

کـه نداشـتن امنیـت شـغلی در بخـش کشـاورزی از مهـم تریـن

پورسـینا و همـکاران ( ،)1387در تحقیقـی بـه ایـن نتیجـه

اسـت .ایکچتینـی و همـکاران (  ،)1992در بررسـی خـود بـه

انتخـاب شـغل کشـاورزی عبارتانـد از :پاییـن بـودن درآمـد

بازدارندههـای جوانـان روسـتایی بـه گرایـش بـه اشـتغال در

در روسـتا و نبـود سـرمایه کافـی عنـوان کردنـد.

دسـت یافتنـد کـه بازدارندههـای گرایـش جوانـان روسـتایی به
بخـش کشـاورزی ،نبـود امنیت شـغلی بخـش کشـاورزی ،نبود

امکانـات رفاهـی  -تفریحـی در روسـتا ،مخاطـره آمیـز بـودن

شـغل کشـاورزی ،سـختی کار کشـاورزی ،جذابیت مشاغل غیر

بازدارندههـای گرایـش جوانـان به اشـتغال در بخش کشـاورزی

ایـن نتیجه دسـت یافتنـد که نداشـتن امنیت شـغلی مهم ترین

بخش کشـاورزی اسـت .مالوری و سـومیر ( ،1992دریافتند که
پاییـن بـودن درآمـد بخش کشـاورزی ،نداشـتن امنیت شـغلی

در بخـش کشـاورزی و مخاطـره آمیـز بـودن بخش کشـاورزی از

کشـاورزی از لحـاظ جایـگاه و درآمـد ،وجـود مشـاغل جدیـد و

مهـم تریـن بازدارندههـای گرایـش جوانان به اشـتغال در بخش

پسـتی و بلنـدی و ناهمـواری هـای زراعی روسـتا ،تسـهیالت و

رسـتمعلی زاده و همـکاران ( )1392در پژوهشـی بـا هـدف

برتـر در منطقـه ،کمبـود زمیـن های مناسـب زراعی در روسـتا،
امکانـات کافـی بـرای فعالیـت در بخـش کشـاورزی و تبلیغـات

کشـاورزی هستند.

عوامـل مؤثـر بـر گرایـش جوانـان روسـتایی شهرسـتان اهـر بـه

منفـی علیـه بخـش کشـاورزی اسـت .آقاسـی زاده (،)1375

کشـاورزی نشـان دادنـد کـه متغیرهـای وضعیـت اشـتغال،

گرایـش جوانـان روسـتایی به انتخاب شـغل کشـاورزی شـامل:

گرایـش بـه کشـاورزی نقـش داشـتند.

در پژوهشـی بـه ایـن نتیجـه دسـت یافـت کـه بازدارندههـای

پاییـن بـودن درآمـد از کشـاورزی ،نبـود امنیـت شـغلی بخـش

تحصیلات ،نـوع شـغل و میـزان درآمـد ماهیانـة خانـوار در
نتایـج پژوهشـی با هـدف بررسـی تصویـر جوانان روسـتایی

کشـاورزی ،نبـود امکانات رفاهی و تفریحی در روسـتا ،سـختی

از روسـتا نشـان داد کـه دیـدگاه جوانـان نسـبت بـه روسـتا باهم

امکانـات الزم در بخـش کشـاورزی و کـم توجهـی جامعـه بـه

باالتری هسـتند نسـبت به افـرادی که جایگاه پاییـن تری دارند

کار کشـاورزی ،نبـود حمایـت کافـی از سـوی دولـت ،نبـود
بخـش کشـاورزی اسـت.

بیـزو و هولدن ( ،)2014در رابطه با جوانان روسـتایی کشـور

اتیوپـی بـه این نتیجه دسـت یافتنـد که محدودیت و دسترسـی

نداشـتن جوانـان بـه زمیـن هـای کشـاورزی یکـی از مهـم ترین

تفـاوت زیـادی دارد و افـرادی کـه دارای جایـگاه اجتماعـی
دیـدگاه مثبـت تـری نسـبت بـه روسـتا دارنـد(. )Rye, 2006
روششناسی

ایـن تحقیـق از نظـر ماهیـت کمـی و از نظـر امـکان و میـزان

بازدارندههـای گرایـش جوانـان روسـتایی بـه اشـتغال در بخش

کنتـرل متغیرهـا غیرآزمایشـی به شـمار میآیـد و از نظر هدف،

کـه جوانـان نسـبت بـه اشـتغال کشـاورزی بـی عالقـه انـد و

بـرای گـرد آوری اطالعـات داده هـای مـورد نیـاز ایـن تحقیـق،

کشـاورزی اسـت .وایـت ( ،)2012در تحقیـق خود بیان داشـت

كاربـردی و از نظـر نحوه گـردآوری داده ها از نوع میدانی اسـت.

دسترسـی نداشـتن جوانان روسـتایی بـه زمین های کشـاورزی

از مطالعـه ی کتابخانـه ای و جسـتجوی منابـع الکترونیکـی در

کشـاورزی عنـوان کـرده اسـت .اویهـو و الفـی(  ،)2009بیـان

بـرای گـردآوری داده هـای میدانـی اسـتفاده شـد .بخـش اول

را یکـی از بازدارندههـای گرایـش جوانـان بـه اشـتغال در بخش
داشـتند کـه جوانـان نگرش منفی نسـبت به توسـعه کشـاورزی

دارنـد و نبـود زیربنـا هایـی اساسـی بخـش کشـاورزی ،کمبـود
تجهیـزات پیشـرفته کشـاورزی ،کمبـود زمیـن و نظـام اجـاره

داری ،نبـود تسـهیالت اعتبـاری و یارانـه کافـی ایـن بخـش،

نبـود انگیـزه در جوانـان روسـتایی و پاییـن بـودن درآمـد بخش

کشـاورزی از مهـم تریـن بازدارندههـای گرایـش جوانـان بـه
اشـتغال بخـش کشـاورزی هسـتند.

کلینبـووی و لحیـف (  ،)2007در تحقیقـی نشـان دادنـد

بخـش تدویـن مبانـی نظری و پیشـینه تحقیـق و از پرسشـنامه

پرسشـنامه شـامل ویژگـی هـای فـردی و عمومـی و بخـش دوم
پرسشـنامه به سـنجش گرایش به اشـتغال در بخش کشـاورزی

و بازدارندههای گرایش جوانان به اشـتغال در بخش کشـاورزی
اختصـاص داشـت .گرایـش جوانـان روسـتایی بـه اشـتغال در

بخـش کشـاورزی بـا اسـتفاده از  24گویه در قالـب طیف لیکرت
ً
ً
کاملا مخالفـم( )-2مـورد
کاملا موافقـم( )+2تـا
 5سـطحی از
سـنجش قـرار گرفت.
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بازدارنده های اقتصادی
پاییـن بـودن درآمـد بخـش کشـاورزی ،نبـود سـرمایه کافی،
عـدم حمایـت دولـت ،تسـهیالت و امکانـات ناکافیبـرای
فعالـی در کشـاورزی ،وجود جذابیت مشـاغل غیر کشـاورزی
از لحـاظ جایـگاه و درآمـد ،سـودآوری پاییـن کشـاورزی

بازدارنده های اجتماعی

بازدارنده های زراعی
کمبـود زمیـن هـای منـاس زراعـی در روسـتا ،پسـتی و
بلنـدی هـا و ناهمـواری هـا ی زمیـن هـای زراعـی ،سـختی
کار کشـاورزی ،مخاطـره آمیـز بـودن کار کشـاورزی ،نبـود
امکانـات الزم در بخـش کشـاورزی

گرایش به روستانشینی

نداشتن امنیت شغلی در بخش کشاورزی ،نبود امکانات
رفاهی و تفریحی در روستا ،عدم امکان نوآوری و ابتکار،
تبلیغات منفی علیه کشاورزی ،وجودمشاغل جدید و برتر
در منطقه (مثل گردشگری) ،عدم توجه جامعه به کشاورزی

گرایش جوانان به اشتغال در
بخش کشاورزی

ویژگی های فردی

نگاره -1مدل نظری گرایش جوانان به اشتغال در کشاورزی
از  24گویـه مـورد اسـتفاده در ایـن بخـش 17گویه نگـرش را

 26روسـتای دیگـر نیـز مسـکونی نیسـت و شـمار جوانـان  15تا

درقالـب مثبـت و  7گویه در قالب منفی پرسـیده شـده بود که در

 29سـاله ایـن دهسـتانها نیـز  2510تن بودند(شـبکه بهداشـت

گـذاری شـدند .بازدارندههـای گرایـش بـه شـغل کشـاورزی نیز

بیـن  26روسـتای فوق 10 ،روسـتای باالی  20خانـوار به عنوان

موقـع تحلیـل داده هـا 7 ،گویـه فوق بـه صورت معکـوس ارزش

بـا اسـتفاده از  35گویـه و از طریـق طیـف لیکـرت  5سـطحی از

خیلـی کـم تا خیلـی زیاد مـورد سـنجش قـرار گرفتند.

و درمـان شهرسـتان قصرشـیرین .)1394 ،در مرحلـه دوم از

روسـتاهای منتخـب و در مرحلـه سـوم افـراد مـورد بررسـی در
ایـن روسـتاها انتخاب شـدند .برای تعیین حجـم نمونه تحقیق

جامعـه ی آمـاری ایـن پژوهـش شـامل کلیـه جوانـان

از فرمـول کوکـران اسـتفاده شـد .در ایـن فرمول انحـراف معیار

بیسـت و سـومین نشسـت شـورای عالـی جوانـان مـورخ

مرحلـه پیـش آزمون کـه مقـدار آن 0/56بود در فرمـول کوکران

روسـتاهای شهرسـتان قصرشـیرین بـود کـه برابـر بـا مصوبـه
 1384/2/7بـه همـه زنـان و مـردان ایرانـی  15تـا  29سـاله
کشـور جـوان اطلاق مـی شـود (وزارت ورزش و جـوان)1391 ،

مربـوط بـه متغیـر اصلـی (گرایش بـه اشـتغال در کشـاورزی) در

جاگـذاری شـد و حجـم نمونـه 118 ،تـن تعیین شـد (.)n =118
در ایـن پژوهـش بـرای تعییـن روایـی ظاهـری و محتوایـی

شهرسـتان قصرشـیرین دارای دو بخش و چهار دهسـتان است

پرسشـنامه از نظرهـا و پیشـنهادهای  7نفـر از اعضـای

مـی باشـد کـه جمعیـت کل روسـتاهای ایـن شهرسـتان بالـغ بر

روسـتایی در گـروه ترویـج ،ارتباطـات و توسـعه روسـتایی

ایـن شهرسـتان در مجمـوع دارای  36روسـتای دارای سـکنه

هیئتعلمـی رشـتههای ترویـج و آمـوزش کشـاورزی و توسـعه

 7549نفـر اسـت (مرکزآمـار ایـران .)1394 ،در ایـن تحقیـق از

دانشـگاه زنجان اسـتفاده شـد و پـس از انجام اصالحهـای مورد

ن ایـن شهرسـتان دهسـتان
کـه در مرحلـه اول از  4دهسـتا 

تعییـن پایایـی از پیشآزمـون و محاسـبه ضریـب پایایـی تتـا

روش نمونـه گیری چندمرحلهای اسـتفاده شـد ،بـه این صورت
سـومار بـه دلیـل امنیتـی و نظامـی بـودن منطقـه حـذف گردید
و سـه دهسـتان الونـد ،نصرآبـاد و فتـح آبـاد انتخـاب شـدند.

ایـن سـه دهسـتان در مجمـوع دارای  52روسـتا هسـتند کـه

 26روسـتا بـا چهـار هـزار و 500نفـر جمعیـت دارای سـکنه و
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نظـر آنـان روایـی پرسشـنامه تائیـد شـد .همچنیـن بـه منظـور

(آلفای ترتیبی) اسـتفاده شـد کـه مقدار آن  0/83به دسـت آمد
کـه نشـاندهنده پایایـی مـورد قبـول پرسشـنامه بـود.

تحلیـل دادههـا بـا اسـتفاده از نرمافـزار  SPSSنسـخه20

انجـام گردیـد .بهمنظـور تحلیل دادههـا از آمار توصیفی شـامل

شماره  ،40بهار 1396

فراوانـی ،درصـد ،میانگیـن ،انحـراف معیـار و تحلیـل عاملـی
اکتشـافی و آمارههای اسـتنباطی شـامل آزمونهـای من وایتنی

و کروسـکال والیـس ،رگرسـیون ترتیبـی اسـتفاده شـد.

جدول -1توزیع پاسخگویان بر حسب ویژگی های فردی
متغیر
سن
سواد(شمار کالسهای گذرانده)
بارهای مسافرت در ماه به شهر
شمار خویشاوندان ساکن در شهر
تجربه زندگی(کار ،تحصیل) در شهر (ماه)
پیشینه کار کشاورزی در کنار خانواده(سال)
پیشینه کار پاسخگویان به صورت مستقل(سال)
فاصله از مرکز شهر(کیلومتر)
جمعیت روستا (نفر)

میانگین

انحراف معیار

کمینه

بیشینه

24/5
3
13
23
32/23
7/5
3/27
10/79
282

3/33
2/78
9/75
16/05
42/36
4/79
2/15
5/99
164/86

15
3
1
1
1
1
1
5
50

29
18
38
60
60
22
10
22
450

یافته ها

نتایج به دست آمده نشان داد که  66/9درصد از پاسخگویان

تحصیالت دانشگاهی ندارند .از بین  118پاسخدهنده 55/9
درصد مرد و  44/1درصد زن بودند 51/7 .درصد مجرد و 48/3

درصد نیز متأهل بودند و  58/5درصد بیکار و تنها  41/5درصد

آنان شاغل بودند .گرایش جوانان روستایی به اشتغال در
بخش کشاورزی با استفاده از طیف لیکرت  5سطحی از کام ً
ال
موافقم( )+2تا کام ً
ال مخالفم ()-2مورد سنجش قرار گرفت که

نتیجه در جدول  2آمده است.

جدول -2گرایش جوانان روستایی به اشتغال در بخش کشاورزی از منظر پاسخگویان ()n =118
گویه
به نظر من شغل کشاورزی ،شغل بسیار ارزشمند و محترمی است
با انجام فعالیت های کشاورزی می توان به جامعه خدمت بیشتری کرد
کشاورزی کشور را از وابستگی نجات می دهد
انجام فعالیت های کشاورزی در حفظ سالمتی جسمانی و روحی مؤثر است
من کارهای کشاورزی را با میل و رغبت انجام می دهم
خانواده با مشارکت من در فعالیت های کشاورزی موافق هستند.
بر این باورم فعالیت در بخش کشاورزی دارای آینده روشنی است
من از انجام دادن فعالیت های کشاورزی لذت می برم
چون کار دیگری ندارم مجبور به انجام کارهای کشاورزی هستم*
عالقه زیادی به شغل کشاورزی نسبت به شغل های دیگر دارم
مایلم در رشته کشاورزی ادامه تحصیل دهم
ترجیح می دهم در آینده شغل کشاورزی را انتخاب کنم
عالقه مندم پس از پایان تحصیل به شغل کشاورزی بپردازم
در کشاورزی شانس پیشرفت من نسبت به مشاغل دیگر بیشتر است
دوست دارم شغل پدرم را ادامه دهم
اغلب افراد جامعه کشاورزی را شغل باکالس و دارای وجهه باال می دانند
شغل کشاورزی دارای خطرپذیری باال میباشد*
کشاورزی کار خسته کننده و سخت است*
دوست دارم کارهای کشاورزی را به عنوان یک شغل فرعی انجام دهم*
شغل کشاورزی قابلیت برآوردن همه آرزوهایم را دارد
کشاورزی امنیت شغلی پایینی دارد*
درآمد کشاورزی از دیگر مشاغل کمتر است*
در شرایط کنونی،تنها با کشاورزی نمی توان نیازهای اقتصادی خانواده را تأمین کرد*
میانگین رتبه ای گرایش به شغل کشاورزی

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات

1/32
1/23
1/15
1/03
0/65
0/57
0/45
0/33
0/250/380/390/430/430/460/460/530/580/730/750/770/881/101/300/12-

0/75
0/88
0/92
0/99
1/22
1/18
1/18
1/18
1/29
1/13
1/18
1/15
1/16
1/22
1/17
1/14
1/16
1/22
1/08
1/11
0/96
0/97
0/88
0/46

0/57
0/70
0/79
0/95
1/87
2/07
2/63
3/58
-5/26
-3/00
-3/04
-2/66
-2/67
-2/67
-2/51
-2/15
-2/00
-1/68
-1/45
-1/44
-1/09
-0/88
-0/67
-4/33

* :برای این گویه ها ،کدگذاری معکوس انجام شده است
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جـدول  2نشـان میدهـد کـه میانگیـن رتبـه ای گرایـش

جوانـان بـه اشـتغال در بخـش کشـاورزی از نظـر پاسـخگویان
دارای میانگیـن  -1(-0/12کـم -2 ،خیلـی کـم) اسـت کـه نشـان

میدهـد میـزان گرایـش جوانان روسـتایی به اشـتغال در بخش

کشـاورزی در سـطح کـم اسـت.

بازدارندههای گرایش جوانان روستایی به اشتغال در بخش

کشاورزی با استفاده از  35گویه و با طیف لیکرت  5سطحی از
خیلی کم تا خیلی زیاد مورد سنجش قرار گرفت ( .جدول .) 3

جدول -3اواویت بندی بازدارندههای گرایش جوانان روستایی به اشتغال در بخش کشاورزی ()n =118
عامل
ترجیح دادن مشاغل غیر کشاورزی
نبود سرمایه کافی
نبود آینده روشن در روستا
ادامه تحصیل در مقاطع باالتر یا دانشگاه در شهر
سختی کار کشاورزی
افزایش سوددهی سرمایه در شهر
نداشتن حمایت کافی از سوی دولت
نداشتن امنیت شغلی در بخش کشاورزی
سطح پیشرفت باال در شهر در قیاس با روستا
نبود شغل مناسب و دشواری پیدا کردن کار مناسب در روستا
مخاطره آمیز بودن کار کشاورزی
تسهیالت و امکانات ناکافی برای فعالیت در کشاورزی
نبود ادوات و ابزار کشاورزی کافی
وجود جذابیت مشاغل غیر کشاورزی از لحاظ جایگاه و درآمد
تضمین آینده فرزندان در شهر
پایین بودن درآمد بخش کشاورزی
نبود امکان انجام فعالیت های متنوع اقتصادی در روستا
سوددهی باالتر مشاغل موجود در بازارچه مرزی خسروی نسبت به کشاورزی
کسب موقعیت اجتماعی باال در شهر
یافتن همسر و ازدواج با افراد غیر روستایی
حاصل خیز نبودن زمین های کشاورزی
کم توجهی جامعه به کشاورزی
تصور منفی به روستا و داشتن تصور مثبت به شهر در جامعه
وجود مشاغل سودآور در بازارچه مرزی خسروی
کمبود زمین های مناسب زراعی در روستا
کمبود امکانت رفاهی و خدماتی در روستا
ساده و آسان بودن مشاغل موجود در بازارچه مرزی خسروی نسبت به کشاورزی
کمبود امکانات بهداشتی در روستا
پایین بودن امکان نوآوری و ابتکار در روستا
کمبود امکانات تفریحی و ورزشی در روستا
کنترل اجتماعی باال در روستا
اهمیت ندادن به جوانان در خانوادههای روستایی
زرقوبرق و جذابیت های زندگی در شهر
چالش و درگیری با همسایگان قومی و قبیله ای در روستا
چالش و اختالف با والدین

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات

رتبه

3/64
3/61
3/26
3/62
3/45
3/31
3/65
3/58
3/50
3/46
3/19
3/47
3/27
3/55
3/12
3/55
3/21
3/18
3/07
3/02
3/13
3/06
2/99
3/16
3/31
3/10
2/99
2/63
2/96
2/94
2/80
2/76
2/16
2/11
1/97

1/09
1/13
1/02
1/17
1/11
1/05
1/24
1/23
1/17
1/19
1/08
1/20
1/16
1/28
1/13
1/33
1/22
1/24
1/20
1/19
1/26
1/21
1/21
1/31
1/41
1/31
1/26
1/12
1/28
1/26
1/22
1/30
1/04
1/03
1/14

0/30
0/31
0/31
0/32
0/32
0/32
0/34
0/34
0/34
0/34
0/34
0/35
0/35
0/36
0/36
0/37
0/38
0/39
0/39
0/39
0/40
0/40
0/40
0/41
0/42
0/42
0/42
0/42
0/43
0/43
0/43
0/47
0/48
0/49
0/58

1
2
2
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
6
6
7
8
9
9
9
10
10
10
11
12
12
12
12
13
13
13
14
15
16
17

همانگونه که از جدول  3مشخص است از  35عامل مورد

مهمترین بازدارندههای گرایش جوانان روستایی به اشتغال در

پایه داده های جدول باال ،شش بازدارنده شامل ترجیح دادن

نتایج تحقیق صورت گرفته ،چالش و اختالف با والدین ،چالش

بررسی 25 ،عامل میانگین باالی ( 3متوسط) کسب کردند .بر
مشاغل غیر کشاورزی ،نبود سرمایه کافی ،نبود آینده روشن

در روستا ،ادامه تحصیل در مقاطع باالتر یا دانشگاه در شهر،

سختی کار کشاورزی و افزایش سوددهی سرمایه در شهر از
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بازدارندههای کماهمیت در کاهش گرایش جوانان روستایی به

( .)KMO =0/713آماره بارتلت نیز معادل 1988/173بود كه در

بهمنظور كاهش شمار متغیرهای مربوط به بازدارندههای

دادهها برای تحلیل عاملی اکتشافی بود .بهمنظور دستهبندی

اشتغال در بخش کشاورزی از نظر پاسخگویان بوده است.

سطح  P=0/01معنیدار بود كه گویای مناسب بودن همبستگی

گرایش جوانان به اشتغال در بخش کشاورزی به عاملهای كمتر

عاملها ،از معیار مقدار ویژه استفاده شد و عاملهایی مدنظر

شد .بهمنظور تشخیص مناسب بودن داده های گردآوریشده

استخراجشده همراه با مقدار ویژه ،درصد واریانس و درصد

و تعیین سهم هر یك از عاملها از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده
برای تحلیل عاملی اکتشافی از ضریب  KMOاستفاده شد

بودند كه مقدار ویژه ی آنها از یك بزرگتر بود .عاملهای
واریانس تجمعی آنها در جدول  ،4آمده اند.

جدول -4عاملهای استخراجشده همراه با مقدار ویژه ،درصد واریانسدرصد واریانس انباشته آنها
عامل
جذابیت پایین کشاورزی و فقدان تسهیالت کافی اشتغال
سودمندی باالتر مشاغل غیر کشاورزی و سختی کار کشاورزی
نگرش منفی به روستا و امکان کسب موقعیت باالتر در شهر
نبود بستر مناسب برای کشاورزی
کمبود امکانات رفاهی ،بهداشتی و تفریحی در روستا
سوددهی باالتر سرمایه در شهر

مقدار ویژه

درصد واریانس

درصد واریانس انباشته

5/10
2/96
2/93
2/79
2/54
1/92

14/56
10/45
10/37
9/98
9/27
8/78

14/56
25/01
35/38
45/36
52/63
61/41

بدین ترتیب ،شش عامل كه مقدار ویژه آنها بزرگتر از یك

تسهیالت کافی اشتغال با مقدار ویژه  5/10بیشترین سهم را در

از كل واریانس بازدارندههای گرایش به شغل کشاورزی را

روستایی شهرستان قصرشیرین دارد .پس از آن ،عامل،

بود ،استخراج شدند و شش عامل باال درمجموع  61/41درصد
تبیین کردند .با توجه به متغیرهای تشکیل دهنده هر عامل،

عاملها نامگذاری شدند .با توجه به مقدار ویژه عاملهای

استخراجشده ،عامل جذابیت پایین روستا و کشاورزی و نبود

تبیین بازدارندههای گرایش به شغل کشاورزی در بین جوانان

سودمندی باالتر مشاغل غیر کشاورزی و سختی کار کشاورزی
با مقدار ویژه  ،2/96قرار دارد .در جدول  5گویه های هر کدام از
این عاملها ،بر پایه بار عاملی مرتبشده است.

جدول -5عاملهای استخراجشده همراه با متغیرها و بار عاملی
عامل

متغیر

جذابیت پایین کشاورزی و نبود تسهیالت
کافی اشتغال

کم توجهی جامعه به کشاورزی
وجود جذابیت مشاغل غیر کشاورزی از لحاظ جایگاه و درآمد
نبود آینده روشن در روستا
ترجیح دادن مشاغل غیر کشاورزی
پایین بودن درآمد بخش کشاورزی
تسهیالت و امکانات ناکافی برای فعالیت در کشاورزی
نداشتن امنیت شغلی در بخش کشاورزی
پایین بودن امکان نوآوری و ابتکار در روستا
نبود شغل مناسب و مشکالت پیدا کردن کار مناسب در روستا
سطح پیشرفت باال در شهر در قیاس با روستا
نبود ادوات و ماشینهای کشاورزی کافی
ساده و آسان بودن مشاغل موجود در بازارچه مرزی خسروی نسبت به کشاورزی
وجود مشاغل سودآور در بازارچه مرزی خسروی
سوددهی باالتر مشاغل موجود در بازارچه مرزی خسروی نسبت به کشاورزی
سختی کار کشاورزی
تصور منفی به روستا و داشتن تصویر مثبت به شهر در جامعه
کسب موقعیت اجتماعی باال در شهر
ادامه تحصیل در مقاطع باالتر یا دانشگاه در شهر

سودمندی باالتر مشاغل غیرکشاورزی و
سختی کار کشاورزی

نگرش منفی به روستا و امکان کسب موقعیت
باالتر در شهر

بار عاملی
0/710
0/687
0/687
0/667
0/664
0/646
0/630
0/581
0/537
0/504
0/502
0/809
0/789
0/567
0/748
0/681
0/627
0/575
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ادامه جدول 5
عامل

متغیر

نبود بستر مناسب برای کشاورزی
کمبود امکانات رفاهی ،بهداشتی و تفریحی
در روستا

سوددهی باالتر سرمایه در شهر

بار عاملی

کنترل اجتماعی باال در روستا
کمبود زمین های مناسب زراعی در روستا
حاصل خیز نبودن زمین های کشاورزی
کمبود امکانات بهداشتی در روستا
کمبود امکانت رفاهی و خدماتی در روستا
اهمیت ندادن به جوانان در خانوادههای روستایی
کمبود امکانات تفریحی و ورزشی در روستا
افزایش سوددهی سرمایه در شهر
نبود سرمایه کافی
نداشتن حمایت کافی از سوی دولت

بـرای بررسـی تاثیـر متغیرهـای تحقیـق بـر اشـتغال جوانان

روسـتایی در بخـش کشـاورزی ،بـه دلیـل وجـود گـروه هـای

0/762
0/637
0/753
0/753
0/741
0/581
0/559
0/779
0/619
0/533

مختلـف دوگانـه از آزمـون مـن وایتنـی بـرای دو گـروه مسـتقل

اسـتفاده شـد (جـدول .)6

جدول -6تاثیر متغیرهای تحقیق بر گرایش جوانان روستایی به اشتغال در بخش کشاورزی ()n:118
متغیر گروهبندی
جنس
استفاده از شبکه تلگرام
شغل
زمین زراعی آبی

سطوح متغیر

شمار

میانگین رتبهها

U

سطح معنی داری

زن
مرد
بلی
خیر
بیکار
شاغل
دارای زمین زراعی آبی
بدون زمین زراعی آبی

52
66
61
57
69
49
59
58

61/18
58/17
32/24
71/44
59/31
59/77
57/59
60/43

1628/50

0/635

**6146/5

0/00

1677/50

0/943

1628

0/650

سطوح معنیداری**:p≥ 01/0 :

جـدول  ،6نشـان میدهـد کـه تفـاوت معنـی داری بیـن

عضـو در ایـن شـبکهها میباشـد.

گرایـش جوانـان روسـتایی بـه اشـتغال در بخـش کشـاورزی در

بـرای بررسـی تأثیـر متغیرهـای مسـتقل مـورد بررسـی بـر

نـدارد ،ولـی گرایش جوانـان غیرعضو شـبکه تلگرام به اشـتغال

کشـاورزی از مدل رگرسـیون ترتیبی اسـتفاده شـد که نتایج آن

اثـر جنـس ،وضعیـت شـغل و وضعیت زمیـن زراعی آبـی وجود

در کشـاورزی بهطـور معنـیداری مسـاعدتر از گرایـش جوانـان

متغیـر وابسـته گرایـش جوانان روسـتایی بـه اشـتغال در بخش
در جـدول  7آورده شـده اسـت.

جدول -7برآورد فراسنجه های مؤثر بر گرایش جوانان روستایی به اشتغال در بخش کشاورزی
متغیر

سطح

ضریب ثابت

SD

Wald

df

P

گرایش

بسیار نامساعد
نامساعد
نظری ندارم
مساعد
احساس ارزشمندی در روستا
سطح تحصیالت
سن
گرایش به روستانشینی

0/521
-0/061
3/600
4/360
0/162
-0/152
2/105
0/173

1/798
1/755
1/915
1/951
0/072
0/072
1/070
0/065

0/084
0/001
3/532
4/996
5/114
4/393
3/866
3/950

1
1
1
1
1
1
1
1

0/772
0/972
0/060
0/025
0/024
0/036
0/049
0/019

X
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بـا توجـه بـه دادههـای جـدول  7نتیجـه نهایـی در تعییـن

اشـتغال" میباشـد .ایـن نتایـج بـا یافتـه هـای رسـتمعلی زاده

در روسـتا ،سـن ،و گرایـش بـه روستانشـینی بهعنـوان متغیـر

یافتـه بیانگـر ایـن واقعیـت نیـز مـی باشـد کـه بهرغـم اشـتغال

مـدل بهینـه نشـان میدهـد متغیرهـای احسـاس ارزشـمندی
مسـتقل بـر گرایـش جوانـان نسـبت بـه اشـتغال در کشـاورزی
تأثیـر مثبـت و سـطح تحصیلات جوانـان تأثیر منفـی دارند .با

توجـه بـه مقـدار ضریب والد مشـخص میشـود بیشـترین تأثیر

و همـکاران ( )1392و طاهرخانـی ( )1381همخوانی دارد .این
بخـش شـایانتوجهـی از جامعـه (حـدود  28درصـد جمعیـت

کشـور) به شـغل کشـاورزی ،بخش کشـاورزی جذابیت چندانی
نـدارد .بهعبارتدیگـر افرادی در این شـغل مشـغول به فعالیت

به متغیر احسـاس ارزشـمندی در روسـتا با ضریب والد 5/114

هسـتند ،بیـش تر دارای سـن باال بـوده و در واقـع گزینه دیگری

ضریـب والـد معـادل ضریب بتـا در رگرسـیون خطی میباشـد.

شـغل کشـاورزی باعث شده اسـت که جوانان روسـتایی گرایش

و سـطح تحصیلات بـا ضریـب والـد 4/393مربـوط میشـود .
بـرای تعییـن اینکه متغیرهای مسـتقل تا چه میـزان می توانند

تغییرپذیریهـای متغیر وابسـته را تبیین کننـد از ضرایب تبیین

غیـر از انتخاب شـغل کشـاورزی نداشـتهاند .نداشـتن جذابیت

چندان مسـاعدی به انتخاب شـغل کشـاورزی نداشـته باشـند.
بـا توجـه بـه اینکه بـرای توسـعه و رونـق در هـر بخشـی ازجمله

کاکس و نیل ( ، )R2=0/65ناجل کرک ( )R2=0/66اسـتفاده شد.

کشـاورزی وجـود نیـروی جوان ضرورتـی انکارناپذیر میباشـد،

تـا  66درصـد از گرایـش جوانـان روسـتایی به اشـتغال در بخش

دیگـر بـر پایـه ایـن یافتـه ،تسـهیالت اشـتغال نیـز در بخـش

نتایـج بهدسـت آمده نشـان مـی دهد ایـن متغیرها توانسـته اند

کشـاورزی را تبییـن کنند.
بحث و نتیجه گیری

ایـن وضعیـت در بلندمـدت نگرانکننـده میباشـد .از سـوی
کشـاورزی نامطلـوب میباشـد.

بنا بر نتایج تحلیل عاملی دومین بازدارنده گرایش جوانان

روستایی به انتخاب شغل کشاورزی "سودمندی باالتر مشاغل

یافتـه هـای تحقیـق ،نشـان دادنـد کـه بیشـتر جوانـان

غیر کشاورزی و سختی کار کشاورزی" بود .این نتایج با یافته

کافـی را مهـم تریـن بازدارندههـای گرایـش آنـان بـرای انتخاب

واقعیت تلخ است که مشاغل کشاورزی بهرغم سخت بودن و

گرایـش جوانـان روسـتایی به انتخاب شـغل کشـاورزی بـا نتایج

قیاس با مشاغل دیگر مانند واسطهگری و خدمات ،سودمندی

روسـتایی ترجیـح دادن مشـاغل غیر کشـاورزی و نبود سـرمایه
شـغل کشـاورزی مـی دانسـتند .نتایـج بررسـی بازدارندههـای

های پناهی ( )1390هم خوانی داشت .این یافته بیانگر این
همچنین برخالف نقش آنها در تأمین امنیت غذایی جامعه در

تحقیـق مخـت و همـکاران ( )1391هـم خوانـی دارد .یافتـه

پایینتری دارد .این عامل در سالهای گذشته آسیب و

منطقـه ،مشـاغل غیـر کشـاورزی را بـر کشـاورزی ترجیـح مـی

خارج شدن سرمایهها از این بخش و بیمیلی ورود جوانان به

هـای ایـن تحقیق بیانگـر این واقعیت بـود که جوانان روسـتایی

زیانهای جبرانناپذیری به بخش کشاورزی وارد کرده که

دهنـد کـه شـاید دلیل آن سـودآوری بـاال و راحتی آن مشـاغل

آن ،نمونههایی از آن میباشد .در این بایستی با ساماندهی

حمایت کافی از سـوی دولت از سـوی دیگر ،منجر به نامسـاعد

و کسب سودهای بادآورده جلوگیری شود .همچنین با توسعه

شـده اسـت .لـذا پیشـنهاد مـی شـود کـه مسـئوالن بخـش

کارهای کشاورزی کاست.

اسـت .همچنیـن نبـود سـرمایه کافی جوانـان از یک سـو و نبود
بـودن گرایـش جوانـان ایـن منطقه به انتخاب شـغل کشـاورزی

کشـاورزی بـا اعطـای تسـهیالت ویـژه ایـن بخـش بـه جوانـان

روسـتایی زمینـه ایجـاد افزایـش فرصـت هـای اشـتغال را برای

جوانـان فراهـم سـازند همچنیـن از ایـن طریـق زمینـه کاهـش
مهاجـرت جوانـان از روسـتا نیـز فراهـم خواهـد شـد.

وضعیت اقتصادی کشور از به وجود آمدن فرصتهای داللی
مکانیزاسیون در بخش کشاورزی میتوان از دشواری و سختی
بر این پایه پیشنهاد می شود بهمنظور افزایش گرایش

جوانان روستایی به اشتغال در بخش كشاورزی پیشبینی
برنامههای حمایتی زیربنایی از بخش کشاورزی در برنامه

پنجساله ششم و در پی آن در بودجههای ساالنه ،نسبت

نتایـج تحلیـل عاملـی نشـان داد کـه از دیـدگاه جوانـان

به افزایش جذابیت این بخش در قیاس با بخشهای دیگر

کشـاورزی"جذابیت پاییـن کشـاورزی و نبـود تسـهیالت کافـی

تولیدی بلندمدت به فعالیتهای تولیدی در بخش کشاورزی

روسـتایی مهمتریـن بازدارنـده گرایـش آنـان بـه شـغل

اقدام الزم صورت گیرد .در این زمینه اختصاص یارانههای
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(بهجای یارانههای مصرفی کنونی) ،تسهیل و تشویق صادرات

محصوالت کشاورزی به کشورهای دیگر و توسعه اعتبارات
اشتغالزا در بخش کشاورزی میتواند مؤثر واقع شود.

ایجـاد کننـد تا موجـب گرایش هر چه بیشـتر جوانان روسـتایی
بـه فعالیـت در روسـتاها و بخـش کشـاورزی شـود.

نتایـج رگرسـیون ترتیبـی در ایـن تحقیـق نشـان داد

در ایـن تحقیـق جوانـان روسـتایی اذعـان داشـتند کـه

متغیرهـای احسـاس ارزشـمندی در روسـتا ،سـن ،و گرایـش

عاملهـای کاهنـده گرایـش آنان برای انتخاب شـغل کشـاورزی

نسـبت به اشـتغال در کشـاورزی تأثیر مثبت دارند .رسـتمعلی

نداشـتن امنیـت شـغلی در بخـش کشـاورزی یکـی دیگـر از
اسـت نتیجـه ی بهدسـتآمده بـا نتیجـه ی تحقیـق پورسـینا

بـه روستانشـینی بهعنـوان متغیـر مسـتقل بـر گرایـش جوانـان

زاده و همـکاران ( ،)1392علـی بیگـی ( )1372و اولیوجـد

و همـکاران ( ،)1387مخـت و همـکاران ( ،)1391غفـاری و

( )2008نیـز بـه تاثیـر مثبت احسـاس ارزشـمندی در روسـتا بر

لحیـف ) ،)2007ایکچتینـی و همـکاران ( ،)1992مالـوری و

بیانگـر ایـن واقعیـت می باشـد که هر چـه جذابیت هـای زندگی

بخـش کشـاورزی ناشـی از رویدادهـای طبیعـی ماننـد سـیل،

آن افزایش یابد گرایش جوانان به اشـتغال در بخش کشـاورزی

ترکـی هرچگانـی ( ،)1389آقاسـی زاده ( ،)1375کلینبـووی و
سـومیر( )1992هـم خوانـی دارد .نداشـتن امنیـت شـغلی در

خشکسـالی ،حملـه آفـات و غیـره مـی باشـد .بـر ایـن پایـه
پیشـنهاد مـی شـود بـرای رویارویـی بـا کـم بـود امنیت شـغلی،
قیمـت هـای تضمینـی بـرای محصـوالت کشـاورزی بـه شـکلی

تعیین شـوند کـه در جوانان روسـتایی امنیت خاطـر اقتصادی

گرایـش بـه اشـتغال در کشـاورزی اشـاره نمـوده اند .ایـن یافته
در روسـتا بیشـتر باشد و احسـاس ارزشـمندی در روستا به تبع
نیـز بیشـتر می گـردد .بر ایـن پایه پیشـنهاد می شـود در برنامه

هـای توسـعه و بودجـه هـای سـاالنه ،افزایـش رفاه روسـتایی و
بهبـود جذابیـت هـای زندگی روسـتا بـه طور جدی مـورد توجه

قـرار گیرد.
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Abstract
Rural youth have a major role in development of the agricultural sector. According the crucial importance of rural youth in agricultural jobs, the purpose of this research was to study the effects of barriers
to rural youth tendency to engage in agricultural jobs in villages of Qasr-e Shirin, Kermanshah Province.
All young aged between 15 to 29 in rural Qasr-e Shirin formed the statistical population of this descriptive correlation research (N=4230). The sample size was determined using Cochran formula and samples
were selected by multistage cluster sampling method. The face and content validity of questionnaire was
approved using the panel related faculty members. Pre-test and calculating theta coefecient was used
to measure the reliability (θ= 0.83). Applying Mann-Whitney test showed tendency to agricultural jobs
by young members of mobile social network, was significantly lower than the non-members. Result of
ordinal regression analysis showed that three variables, including worthiness feeling in the village, age
and tendency towards rural area had a positive impact on tendency of youth to engage in the agricultural
sector. But the educational level had a negative impact. Using factor analysis method, put obstacles to
rural youth tendency toward agricultural jobs summarized into six factors including low attractiveness
of agriculture and the lack of adequate employment facilities, higher productivity of non-agricultural
jobs and arduous of agricultural work, negative attitude to the village and possibility of obtaining a higher position in the city, not proper grounds for farming, lack of welfare, health and recreational facilities
in villages and higher profitability of capital in city.
Index Terms: Employment in agriculture, rural youth, agricultural, tendency to live in rural area
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