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 هاترین یافتهمهم

تحلیلل  ورزی هستند. نتایجاکثر جوانان دارای نگرش مساعدی نسبت به شغل کشاهای پژوهش نشان داد یافته

ده  در اهمیلت ترتیل ی بلهنسبت به شلغل کشلاورز ییجوانان روستادهنده نگرش عوامل تشکیل داد عاملی نشان

 خلانوادگی خاطر کشاورزی، تعلق شغل به کشاورزی، عالقه شغل کشاورزی، دیدگاه نسبت به شغل به گرایشعامل 

 کشلاورزی، ارزش شلغل از کشلاورزی، رالایت شغل معنوی کشاورزی، ارزش شغل کشاورزی، سودمندی شغل به

 139/55 گیرنلد وملی قرارکشاورزی  شغل روانی کشاورزی و تاثیر شغل برانگیزی کشاورزی، تالش شغل اجتماعی

 .کننلدملی تبیلی  ی رانسبت به شغل کشلاورز ییجوانان روستادهنده نگرش عوامل تشکیلکل درصد از واریانس 

شلش  در اهمیلت ترتی بهکشاورزی  شغل به جوانان روستایی نسبت نامساعد نگرش کنندهتقویت عواملهمچنی  

 کلل عوامللدرصد از واریلانس  464/55 گیرند ومی قرارنگرشی، تولیدی، اقتصادی، اجتماعی، فنی و حقوقی عامل 

   .کنندمی تبیی  را کشاورزی شغل به جوانان روستایی نسبت نامساعد نگرش کنندهتقویت

  جوان روستایی، شغل کشاورزی، نگرش، شهرستان گرگان  های کلیدی:واژه

 14-336-53  شماره شناسه پژوهشیطرح  منبع یافته:

 محمدراا محبوبی، محبوبه راایی  نویسنده)گان(:

 کشاورزی سنجش نگرش جوانان روستایی نسبت به شغل  :عنوان

 49-553-35 شماره:

 63/9/6543    تاریخ:

  علمی های کوتاهیافته
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 اهمیت موضوع

 کار نیروی گسترده، وجود و فعال کشاورزی بخش توان به وجوددر استان گلستان را میپژوهش ای   ارورت و اهمیت

 نسبت ییروستا جوانان نگرش نوع منطقه دانست. بررسی و شناخت شناسایی اقتصادی بالقوه در رشد عنوان مزیتجوان به

بینی نوع پیشتواند در کشاورزی می شغل به آنان نسبت نامساعد نگرش کنندهتقویت عوامل کشاورزی و شناسایی شغل به

 به نسبت جوانان عبارت دیگر، نگرشموثر واقع شود. به اصلی هعنوان حرفرفتار آنها در گزینش یا عدم گزینش ای  شغل به

 گیریکناره آن از یا مانندمی باقی کشاورزی شغل در آنان آیا که است ای  ینیبپیش برای قوی معیار کشاورزی شغل

  کنند.می

 

 مه )شرح مساله(مقد

 شاغالن شمار روزافزون کاهش با سوی دیگر از و فعالیت س  در جمعیت انبوه هلأمس با سویك از ایران هجامع امروزه

 چگونه که است ای  کشور هتوسع در اصلی اکنون مواوع .ستا روخدمات روبه و صنعت رشد دلیلبه کشاورزی بخش در

 .باشد تأثیرگذار اقتصادی هتوسع فرایند در و آورد روی کشاورزی هایالیتبه فع شود، توانمند روستایی جوان قشر

 در روستایی جوانان اشتغال انگیزه برای ایجاد بر متعددی عوامل دهندمی نشان توسعه درحال کشورهای در اخیر طالعاتم

 در آنان هتجرب سطح به بستگی روستایی جوانان هانگیز مطالعات، افزایش ای  براساس. تأثیرگذارند کشاورزی هایفعالیت

 گذارانتوجه سیاست روستا، در الزم امکانات وجود کافی، درآمد شغلی، هآیند به نگرش میزان تحصیالت، کشاورزی، هزمین

 جوانان هانگیز روستاها، در عوامل مذکور مهیا بودن در صورت. دارد دست ای  از مواردی و کشاورزی به دولتمردان و

 و مسک  بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوسیابد. افزایش می شدتبه کشاورزی شغل به ودور برای روستایی

 بخش صنعت درصد( و  3/44نسبت به بخش خدمات ) 6/91سهم بخش کشاورزی در اشتغال کشور با رقم (، 9311)

همپای رشد  وجه نرخ اشتغال در بخش کشاورزی به هیچاز کمتری  سهم برخوردار است. در سطح کشور  درصد( 33)

روستایی نسبت به شغل کشاورزی از  ویژه جواناننوع نگرش روستاییان و به ،ظاهر کلی اشتغال پیش نرفته است که به

اما در استان گلستان  .عنوان پیشه اصلی استکشاورزی به ها برای انتخابدالیل آن بوده و به عدم تمایل آن مهمتری 

که بیانگر پیشی  درصد است 5/33دمات خو بخش  5/51بخش صنعت ، درصد 5/31سهم اشتغال در بخش کشاورزی 

، به 9333درصد سال  35گرفت  سهم اشتغال در بخش خدمات نسبت به دو بخش دیگر و کاهش سهم کشاورزی از 

هایی است که تاکنون بخش زیادی از اشتغال ستان گلستان از جمله استانعبارت دیگر ادرصد کنونی است. به 5/31

رسد عدم عالقه جوانان به شغل کشاورزی و نگرش نامساعد آنان به ای  نظر میکه به کشاورزی خود را از دست داده است

آینده توسعه کشاورزی استان در افق ماند که شغل در ای  زمینه موثر است. با توجه به آنچه گفته شد شکی باقی نمی

در بخش ای  گروه مواوع اشتغال آینده تا حد زیادی وابسته به حضور جوانان روستایی در ای  بخش است، بنابرای  

نسبت به شغل  ییجوانان روستانگرش شناسایی با هدف کلی  پژوهشرو ای  دارای اهمیت زیادی است. از ای کشاورزی 

 انجام شد. استان گلستان ان شهرستان گرگان در در بخش بهاری کشاورز
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

 در اهمیت ترتی به ینسبت به شغل کشاورز ییجوانان روستادهنده نگرش عوامل تشکیل داد تحلیل عاملی نشان نتایج

 شغل به خانوادگی خاطر کشاورزی، تعلق شغل به کشاورزی، عالقه شغل کشاورزی، دیدگاه نسبت به شغل به گرایشده عامل 

 شغل اجتماعی کشاورزی، ارزش شغل از کشاورزی، راایت شغل معنوی کشاورزی، ارزش شغل کشاورزی، سودمندی

عوامل کل درصد از واریانس  139/55 یرند وگمی قرارکشاورزی  شغل روانی کشاورزی و تاثیر شغل برانگیزی کشاورزی، تالش

  .کنندمی تبیی  را ینسبت به شغل کشاورز ییجوانان روستادهنده نگرش تشکیل

 
 . يافتهدست آمده از ماتريس دورانهمتغيرهاي مربوط به هر يك از عوامل و ميزان ضرايب ب -1ل جدو

 هاگویه بار عاملی نام عامل

 گرایش به شغل کشاورزی

 بپردازم. کشاورزی به و بمانم روستا در دارم تمایل 351/0

 بپردازند. کشاورزی کار به فرزندانم روزی دارم دوست 315/0

 بینم.نمی تاریک را کشاورزی کار آینده 365/0

 دیدگاه نسبت به شغل کشاورزی

 آورد.نمی بار سنتی و خشک را افراد کشاورزی کار من نظربه 331/0

 .شودنمی دیگران توسط تمسخرم موجبات کشاورزی کار به اشتغالم کنممی فكر 796/0

 آید.می خوشم است کشاورزی کارشان که محل اهل از دسته آن از 357/0

 عالقه به شغل کشاورزی

 بپذیرم. دائمی شغل یک عنوانبه را کشاورزی کار حاضرم 389/0

 است. بخشآرامش برایم کشاورزی کار 383/0

 کنم. انتخاب خود برای ثابت شغل عنوانبه را کشاورزی دارم وستد 738/0

 تعلق خاطر خانوادگی به شغل کشاورزی
 دارم. دوست خانوادگی مواریث و اجدادی شغل عنوانبه را کشاورزی زمینه در کار 317/0

 برم.می لذت کشاورزی به مربوط خواندنی مطالب یا رادیویی یا تلویزیونی هایبرنامه از 751/0

 سودمندی شغل کشاورزی
 است. بخشلذت برایم کشاورزی کار انجام 751/0

 کند. رفع را اماقتصادی نیازهای خود مناسب درآمد با تواندمی کشاورزی کار نظرمبه 338/0

 است. معنوی ارزش دارای کشاورزی شغل معتقدم 738/0 ارزش معنوی شغل کشاورزی

 رضایت از شغل کشاورزی
 است. تربخشرضایت دیگر مشاغل به نسبت کشاورزی شغل درآمد نظرم به 307/0

 دهم. ادامه خود پدری اراضی در را کشاورزی کار حاضرم 781/0

 ارزش اجتماعی شغل کشاورزی
 است. قائل کشاورزی شغل برای زیادی ارزش جامعه نظرم به 335/0

 کنم.می شرکت خانواده از عضوی عنوانبه کشاورزی کارهای در 393/0

 تالش برانگیزی شغل کشاورزی

 هستند. قائل زیادی اهمیت کشاورزی برای مسئولین و دولت معتقدم 393/0

 بیندازم. زحمت به را خودم کشاورزی کارهای انجام برای حاضرم 389/0

 آورند. روی کشاورزی شغل به کنممی توصیه روستا جوانان سایر به معموالً 389/0

 نی شغل کشاورزیتاثیر روا
 دهد.می نجات وابستگی از را کشور که است شغلی کشاورزی معتقدم 388/0

 شود.می انسان سالمتی و روحی نشاط باعث کشاورزی معتقدم 753/0

 


