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چکیده
هدف اصلی اين تحقيق سنجش ميزان گرايش جوانان روستايی به اشتغال در زيربخشهای مختلف كشاورزی در بيرانشیهر
در استان لرستان بودهاست .جامعه آماری آن جوانان  00تا  01ساله بيرانشهر میباشیند ( )N=0111كیه  010نفیر از آنیان ،بیا
استفاده از فرمول كوكران ،بهعنوان حجم نمونه تعيين گرديدند .نمونهها طی دو مرحله انتخاب شدند .در مرحله اول در هر روستا
متناسب با جمعيت موجود در هر روستا ،درصد حجم نمونه انتخابی در هر روستا مشخص شد .سپس در هیر روسیتا نمونیههیای
تعيينشده بهطور هدفمند انتخاب و دادههای موردنياز از آنان بهوسيله پرسشنامه گردآوری شد .روايی و پايايی ابزار تحقيیق ،بیه-
ترتيب به روش اعتبار محتوايی و با استفاده از ضريب آلفای كرونباخ مورد تأييد قرار گرفت .درنهايت تجزيه و تحليیل دادههیا بیا
نرمافزار  SPSSانجام شد .نتايج نشانداد جوانان منطقه بيرانشهر بهترتيب بيشترين و كمترين گرايش را نسبتبیه اشیتغال در
زيربخش باغبانی ،دلّالی و واسطهگری (خريد و فیروش) محصیوال كشیاورزی داشیتهانید .هیمچنیين گیرايش بیه اشیتغال در
زيربخشهای باغبانی ،جمعآوری و فرآوری گياهان دارويی مراتع و جنگیلهیا و يیا صینايع تبیديلی و بسیتهبنیدی محصیوال
كشاورزی در بين جوانانی كه بهترتيب اين فعاليتها در روستای آنها فعاليت غالب روستا باشد ،بيشتر از جوانانی اسیت كیه ايین
فعاليتها در روستای آنها وجود ندارد.
كلمات كليدی :اشتغال ،جوانان روستايی ،زيربخشهای كشاورزی ،گرايش.

 - 0دانشآموختهی كارشناسی ارشد توسعه روستايی ،دانشکده كشاورزی ،دانشگاه لرستان
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مقدمه
امروزه هدف توسعه روستايی رسيدن به يک تعادل پويا در راستای ارزشهای روستايی و بهبود زندگی روسیتاييان
میباشد .اتحاديه اروپا ،توسعه روستايی را ابزاری برای بهبود رفاه اقتصادی ،اجتماعی و محيط زندگی ساكنان روستايی
میداند (راهمون ابراهيم .)0101 ،0اين اتحاديه الزمه رسيدن به توسیعه روسیتايی و اقتصیادی را رسیيدن بیه توسیعه
كشاورزی میداند (ويتفيلد .)0100 ،0از آنجا كه بخش كشاورزی در فرآيند رشید و توسیعه كشیورهای درحیالتوسیعه
نقش بسيار مهمی برعهده دارد (حسينی و شهبازی ،)0350 ،توسعه كشاورزی مهمترين اولويت در برنامههیای توسیعه
ملی اين كشورها محسوب میشود .در ايران نيز بخش كشاورزی از اهميت بسياری در برنامیههیای توسیعه برخیوردار
است بهطوری كه اين بخش در برنامههای دوم و سوم توسعه بهعنوان محور توسعه نام بردهشدهاست (اليقی.)0350 ،
در همين راستا نيروی انسانی از عوامل مهم در توسعه كشاورزی بهشمار میرود .با عنايت به اين كیه مشیاغل بخیش
كشاورزی بهطور عمدهای در اختيار روستاييان است ،لذا میتوان مردم روسیتا را بیهعنیوان عامیل مهمیی در موفقيیت
توسعه كشاورزی دانست (مشرف و همکاران )0351 ،در زمان حاضر تالش كشیورهای درحیالتوسیعه ،حفیظ جوانیان
روستايی در روستاها و فراهمآوردن شرايط اشتغال آنها به حرفه كشاورزی است تا فرصتهايی را برای اشتغال جوانان
روستايی فراهم آورند .اما وجود عواملی مانند تحصيال و رسانهها و امکانا موجود در شهرها و فاصله طبقیاتی بیين
شهر و روستا سبب شده است كه سطح آرمانها و تمايال جوانان روستايی افزايش يابد و حتی نوع تمايال آنها نيز
متفاو شود (پورسينا و همکاران .)0315 ،لذا در مشیاركت جوانیان روسیتايی ،گیرايش آنهیا بیه اشیتغال در بخیش
كشاورزی و اقامت در مناطق روستايی بسيار مهم است (ارتياعی و همکیاران .)0351 ،لیذا اطیالع از ميیزان انگيیزش
روستاييان به دليل اثرا انکارناپذير آن بر بهرهوری توليدا كشاورزی ،يکی از مهمترين ابزارهای تصميمگيری اسیت
كه مسئوالن و مديران بايستی به آن توجه جدی داشته باشند .بهعبیارتی جهیت بهبیود وضیعيت و اسیتفاده بهينیه از
روستاييان ،لزوم توجه به خواستهها و ديدگاههای شغلی آنهیا و برنامیهريیزی براسیاس ايین خواسیتههیا ضیروری و
اجتنابناپذير است و با توجه به اينكه رضايت شغلی بهعنوان بخشی از فرآينید ارزيیابی نيازهیا بیرای برنامیهريیزی و
بهسازی نيروی انسانی در نواحی روستايی مطرح است ،سهم بهسزايی در بهبود بهیرهوری نيیروی انسیانی در نیواحی
روستايی خواهد داشت (حيدری ساربان.)0350 ،
پژوهشهای مختلفی پيرامون گرايش جوانان روستايی به اشتغال در بخیش كشیاورزی در داخیل و خیارج كشیور
صور گرفته است .ازجمله اين تحقيقا میتوان به مطالعا و پژوهشهای زير اشاره نمود:
هرايينی ( )0350در تحقيقی با عنوان «تحليل عوامل مؤثر بر نگرش جوانان در اشتغال كشاورزی (مطالعه موردی
روستای يوسف آباد صيروفی شهريار)» ،نشانداد كه در اولويت نظرا جوانان روستايی در زمينیه نگرشیی نسیبت بیه
حرفه كشاورزی ،مهياكردن اشتغال جوانان و ساير اعضای خیانواده از مهیمتیرين عوامیل تأثيرگیذار در انتخیاب شیغل
كشاورزی بوده ،همچنين از نظر آنان ،آينیده شیغلی نیامطمئن حرفیه كشیاورزی و جیذابيت مشیاغل غيركشیاورزی از
1- Rahmon Ibrahim
2- Whitfield
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مهمترين موانع گرايش جوانان روستايی به اشتغال در بخش كشاورزی میباشد .سیاالرینيیا و همکیاران ( ،)0351در
پژوهشی با عنوان «عوامل مؤثر بر گرايش جوانان روستايی به بخش كشاورزی در شهرستان آمیل» ،بیه ايین نتيجیه
رسيدند كه  10/0درصد جوانان ،موافق كار در بخش كشاورزی هستند و حمايت دولت از جوانان روستايی بیيشتیرين
اثر را در گرايش جوانان روستايی نسبت به اشتغال در بخش كشاورزی داشته ،پیس از آن دانیش درمیورد كسیبوكیار
كشاورزی مهمترين اثر را در تمايل جوانان روستايی به شغل كشاورزی دارند .نتايج بهدست آمده از تحقيق سیلطانی و
همکاران ( )0353نشانداد كه گرايش كلی جوانان روستايی شهرستان ايالم به اشیتغال در بخیش كشیاورزی در حید
متوسط قرار دارد .همچنين ،براساس تحليل رگرسيون ،مهمترين متغيرهای تأثيرگذار بر گرايش جوانیان روسیتايی بیه
اشتغال در بخش كشاورزی بهترتيب عبار اند از :ميزان آگاهی آنان به زمينههای اشتغال در بخش كشیاورزی ،ميیزان
درآمد خانواده از توليد محصوال كشاورزی و ميزان حمايتهای دولت از اشتغال جوانان روستايی در بخش كشاورزی
است .يافتههای تحقيق سوليمان بلو و همکاران ،)0100( 0با عنوان «نگرش جوانان روستايی به كشیاورزی بیهعنیوان
يک شغل» ،نشانداد فقدان زمين كشاورزی ،جنسيت ،سن و وضعيت تأهل هيچ اثری بر تصميمگيری جوانان بهسمت
شغل كشاورزی ندارد درحالیكه سطح تحصيال بهطور قابل توجهی بر نگرش جوانان اثر مثبیت دارد .اديالعبیدال و
همکاران ،)0100( 0در مطالعه خود با عنوان «گرايش به كشاورزی در ميان جوانان روستايی در مالزی» بهايین نتيجیه
دستيافتند كه بسياری از جوانان درمورد اشتغال در بخش كشاورزی ادراك مثبت دارند اما تنها تعداد كمی از آنها به-
طور مستقيم خود را درگير شغل كشاورزی میكنند .آگوا و همکارانش )0100( 3در مقالهای با عنوان «عوامل میؤثر بیر
مشاركت در كار كشاورزی در ميان جوانان روستايی ايالت  ABIAدر نيجريه» به اين نتيجه رسيدند مکانيزاسيون كیه
بايد جوانان را بهسمت بخش كشاورزی متمايل میساخت رابطهای منفی با مشاركت جوانان در كشاورزی را نشانداد و
اين به دليل هزينههای باال در ارتباط با مکانيزاسيون كشاورزی است كه باعث شده جوانان قادر به پرداخت هزينههای
آن نباشند.
شهر بيرانشهر واقع در استان لرستان ،منطقه مورد مطالعه اين تحقيق میباشد كه با وجود تبديلشدن به شیهر و
با داشتن جمعيت بالغ بر پنجهزار نفر ،با مشکال متعدد اقتصادی و اجتماعی روبهرو است و از داشتن حداقلها محروم
است .امرار معاش شهروندان اين شیهر از طريیق كشیاورزی و كشیت عمیده كشیاورزان ،گنیدم اسیت كیه بیا وجیود
خشکسالیهای اخير ،عملکرد آن بهشد كاهش يافته است .همچنين در چند سال اخير ،در منطقه بيرانشهر تحوالتی
در زمينههای مختلف رخداده و موجب شده است كه اينک جوانان روستايی منطقه از انگيزه كافی بیرای پیرداختن بیه
حرفه كشاورزی برخوردار نباشند ،لذا مهاجر به مناطق شهری افزايش يافته كیه بیه بیاور بسیياری از كارشناسیان و
متخصصان حوزه روستايی يکی از عمدهترين داليل آن عیدم انگيیزه و گیرايش جوانیان منیاطق روسیتايی بیه شیغل
كشاورزی و ماندگاری در روستاها میباشد .با توجه به مباحث عنوانشده ،اين سؤال اساسی پيش میآيید كیه جوانیان
روستايی در شهر بيرانشهر تا چه حد تمايل به اشتغال در بخش كشاورزی دارند؟ و يا با يک نگیاه موشیکافانهتیر ،بیه

1- Suleiman Bello et al
2- Adila Abdullah et al
3- Agwu et al
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اشتغال در هريک از زيربخشهای كشاورزی تا چه حد تمايل ازخود نشان میدهنید؟ و ايین پرسیش كليیدی كیه آيیا
ممکن است جوانان به اشتغال در گرايش خاصی از كشاورزی عالقه و تمايل بيشتری ازخود بروز دهند؟ پاسخ به اين
سؤاال از اين بابت ارزشمند است كه میتوان با درنظر گرفتن شرايط طبيعی و اقليمی منطقه موردنظر ،زمينه را برای
هدايت سياستگذاریها و بالطبع سرمايهگذاریها در زيربخش يا زيربخشهای خاصی از كشاورزی ميسر نمود .بلکیه
بتوان با جذب جوانان روستايی به عاليق شغلی خود گامهای اساسی را درجهت رونق اشتغال اين اقشار نيازمند شغل و
درآمد و از سوی ديگر كمک به توسعه اقتصادی كشور برداشت.
اين تحقيق قصددارد ضمن سنجش ميزان گرايش جوانان روستايی به اشتغال در زيربخشهای مختلف كشاورزی
(باغبانی ،زراعت ،خدما فنی كشاورزی ،صنايع تبديلی و بستهبندی محصوال كشاورزی ،خريیدوفروش محصیوال
كشاورزی ،دامداری و دامپروری ،جمعآوری و فرآوری گياهان دارويی مراتع و جنگلهیا ،پیرورش شیيال و آبزيیان و
خريدوفروش نهادههای كشاورزی) و پيشبينی تمايل آنها در گزينش يا عدمگزينش اين شغل بهعنوان حرفه اصلی و
يا شغل دوم ،راهکارهای مؤثر در اين زمينه را ارائه نمايد.
مواد و روشها
تحقيق حاضر از لحاظ هدف ،كاربردی ،از لحاظ ميزان و درجیه كنتیرل متغيرهیا ،غيرآزمايشیی و از لحیاظ نحیوه
جمعآوری اطالعا نيز از نوع تحقيقا پيمايشی است .جامعه آماری اين پژوهش كليه جوانان  00تا  01ساله منطقیه
بيرانشهر بودند .جمعيت كل اين شهر تا پايان سال  ،0351بنابه اطالعا دريافت شده از اداره كل ثبت احوال اسیتان
لرستان 0003 ،نفر بود كه از اين تعداد  0111نفر جوانان  01-00ساله بودند .حجم نمونه با استفاده از فرمول كیوكران
تعيين شد .فرمول كوكران به صور زير میباشد:

()0
حجم نمونه = n
انحرافمعيار (جامعه) = s
حجم جامعه = N
دقت احتمالی = d
t =0/51
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بهمنظور افزايش دقت و صحت نتايج مقدار بهدست آمده تا حد  0/3تعديل داده شد و حجم نمونیه طبیق فرمیول
كوكران به صور زير محاسبه گرديد؛

()0
براساس فرمول كوكران ،تعداد نمونه مناسب برای اين تحقيق  011/0نفر بهدست آمد .اما بیرای اطمينیان بيشیتر
 010پرسشنامه تکميل گرديد.
مركز شهر تازه تأسيس بيرانشهر روستای چهاربرجی میباشید كیه بیيشتیرين جمعيیت را ( 0001نفیر) در بیين
روستاهای اين شهر دارد (جدول  .)0نمونهها طی دو مرحله انتخاب شدند .در مرحله اول بهدليیل نبیود اطالعیا الزم
درخصوص جمعيت جوانان  00تا  01ساله هر روستا ،حجم نمونه انتخابی در هر روستا متناسب درصد جمعيت كل هیر
روستا مشخص گرديد (جدول  .)0سپس در مرحله بعد در هر روستا نمونههای تعيیين شیده بیهطیور هدفمنید (از بیين
جوانان  00تا  01ساله) انتخاب و دادههای موردنياز از آنان بهوسيله پرسشنامه گردآوری شد.
جدول  -1توزيع نمونههای انتخابی در منطقه موردمطالعه
شهر

دهستان

بيرانوندجنوبی
بيران شهر
بيرانوندشمالی

كل

روستا

جمعيت

چهاربرجی (مركزبيرانشهر)
سراب الياس
كاسيان رستم خانی
شرفبگ
سراب داراب
قلعه رحيم
ايازآباد
نمکالن پايين
سيل نظر
دره ساكی
گوالب وسطی
حاجی آباد
كله جوب
تپه گجی
داربلوط پايين
بيدهل
كرنوكر
گلم كبود
01

0001
111
311
303
011
013
001
005
51
17
00
11
30
101
107
013
71
11
0003

درصد از كل

تعداد

جمعيت
07/1
1/5
1/5
1/0
3/1
3/3
0/3
0/0
0/1
0/0
0
1/7
1/1
01/1
00/1
1/1
0/3
1/5
011

پرسشنامه
01
01
00
00
1
1
1
1
3
3
0
0
0
01
00
1
0
0
010
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در اين مطالعه تدوين مبانی نظری و مرور منابع با استفاده از مطالعا كتابخانهای و جمعآوری اطالعا مربوط به
نمونهها با ابزار پرسشنامه ازطريق بررسیهای ميدانی انجام شدهاست .پرسشنامه پیژوهشگرسیاخت بیوده كیه روايیی
پرسشنامه ،بهروش اعتبار محتوايی و با استفاده از نظرا شش نفر از كارشناسان دارای تجربه در زمينه اشتغال جوانان
و پايايی آن نيز با استفاده از ضريب آلفای كرونباخ (بيشتیر از  )1/7موردتأييید قرارگرفیت .در بخیش اول پرسشینامه،
ويژگیهای جوانان روستايی شامل سن ،جنسيت ،وضعيت تأهل ،تحصيال  ،وضعيت شیغلی ،شیغل پیدر ،سیابقه كیار
كشاورزی والدين ،تحصيال والدين ،تعداد اعضای خانوار ،تعداد افراد شاغل در بخیش كشیاورزی در خیانواده ،ميیزان
زمين زراعی و باغی خانواده ،مالکيت دام خانوار و مالکيیت ادوا كشیاورزی موردپرسیش قرارگرفیت .در بخیش دوم
پرسشنامه نيز شد تمايل و عالقه جوانان به اشتغال در هريک از هشت زيربخش كشاورزی (زراعت ،باغبانی ،شيال
و آبزيان ،دامداری و دامپروی ،صنايع تبديلی و بستهبندی محصوال كشاورزی ،خدما فنی كشیاورزی ،جمیعآوری و
فرآوری گياهان دارويی ،مراتع و جنگلها ،دلّالی و واسطهگری محصوال كشاورزی) در يک طيف يازدهگزينهای صفر
تا  ،01موردسنجش قرارگرفت (جدول  .)0الزم به توضيح است كه زيربخشهای نامبرده پس از مصاحبه با كارشناسان
آگاه از وضعيت بخش كشاورزی منطقه موردمطالعه استخراج و بعداز چندين مرحله بازنگری توسیط ايین متخصصیين
انتخاب شدند.
جدول  -2نحوه سنجش گرايش جوانان روستايی به اشتغال در زيربخشهای مختلف كشاورزی
رديف
0
0
3
1
0
1
7
1

زيربخش
2 1 0
0 0 1
زراعت (كاشت محصوالتی چون گندم ،جو و لوبيا)
0 0 1
باغبانی (كاشت و نگهداری درختان ميوه)
0 0 1
پرورش دام (پرورش گاو ،گوسفند ،مرغداری و )...
0 0 1
پرورش شيال و آبزيان (تکثير و پرورش ماهی و )...
0 0 1
خدما كشاورزی (رانندگی تراكتور و مکانيکی و )...
0 0 1
صنايع تبديلی و بستهبندی محصوال كشاورزی
0 0 1
فراوری گياهان دارويی مراتع و جنگلها
0 0 1
داللی و واسطهگری محصوال كشاورزی
* ( )1عدم تمايل ( )01تمايل كامل

امتياز
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
1
1
1
1
1
1
1
1

5
0
0
0
0
0
0
0
0

*

6
1
1
1
1
1
1
1
1

7
7
7
7
7
7
7
7
7

8
1
1
1
1
1
1
1
1

9
5
5
5
5
5
5
5
5

10
01
01
01
01
01
01
01
01

توصيف سيمای جامعه موردمطالعه در آمار توصيفی و در قالب آمارههای توزيع درصد فراوانی ،ميیانگين ،كمينیه و
بيشينه صور گرفت .اولويتبندی گرايش جوانان روستايی به اشتغال در زيربخشهای مختلف كشاورزی نيز از طريق
ضريب تغييرا ( )CVانجام شد .همچنين در بخش آمار استنباطی ميانگين گرايش جوانیان روسیتايی بیه اشیتغال در
زيربخشهای مختلف كشاورزی در دو حالت غالببودن فعاليت موردنظر در روستا و غالبنبودن آن از طريق آزمون T
مستقل و منويتنی مورد مقايسه آماری قرار گرفت .كليه تحليلهای ذكرشده با استفاده از نرمافزار  SPSSانجام شد.
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نتایج و بحث
توصیف ویژگیهای جوانان روستایی موردمطالعه

با توجه به اينكه نمونههای اين پژوهش جوانان روستايی بودهاند ،همگی در مقطع سنی  00تا  01سال قرار داشته
و بيشترين فراوانی مربوط به گروه سنی  00تا  01سال ( 01/7درصد) بود ،همچنين  05/0درصد آنهیا میرد و 10/5
درصد زن بودند 11/0 .درصد مجرد و  30/0درصد جوانان متأهل بودند .نتايج نشانداد بيشتیرين سیطح تحصیيال
( 31/3درصد) مربوط به جوانانی است كه دارای مدرك ديپلم میباشند و بيشتر والدين آنها (حدود  31درصد پدران و
 30درصد مادران) بیسواد بودند .دادههای بهدست آمده نشانداد ميانگين بعد خیانوار پاسیخگويان  1/11نفیر و تعیداد
اعضای خانواده بيشتر آنان ( 15/7درصد) بين دو تا چهار نفر بود .در خانوادههای بيشتر آنها ( 71درصد) كمتیر از سیه
نفر در بخش كشاورزی مشغول فعاليت بودند و بیهطیور ميیانگين دو نفیر از اعضیای خیانواده پاسیخگويان در بخیش
كشاورزی اشتغال داشتند .دادههای جمعآوریشده در زمينه وضعيت شغلی نشانداد كه بيشتر پاسخگويان ( 10درصید)
بيکار بودند 00 .درصد دانشآموز 01 ،درصد دانشجو 0 ،درصد سرباز 7/0 ،درصد شاغل تماموقیت (نظیامی ،فرهنگیی،
اداری و غيره) و  1/1درصد شاغل پارهوقت (فروشندگی ،مکانيکی ،كارگری ،رانندگی و غيره) بودند .هیمچنیين طبیق
اطالعا بهدست آمده پدران بيشتر پاسخگويان ( 03/1درصد) كشاورز بودنید و ميیانگين سیابقه كیار كشیاورزی پیدر
پاسخگويان نيز  05/13سال بود كه اين مقدار برای ميانگين سابقه كیار میادر  05/11سیال بیود .براسیاس اطالعیا
موجود ،خانوارهای بيشتر پاسخگويان دام نداشتند و ميانگين تعداد گوسفند ،بز و گاو برای خانوادههای آنها به ترتيیب
 0/11 ،03/01و  0/70رأس بود .همچنين خانوارهای بيشتر آنها ( 01/1درصد) مالک  0تا  3هکتار زمين آبیی بودنید
كه اين مقدار برای مالکيت زمين ديم  03درصد بود .ضمن اينكه اكثريت آنان ( 11/0درصید) بیاغ نداشیتند ولیی 37
درصد آنها مالک كمتر از  3هکتار باغ بودند بود .در اين پژوهش همچنين مالکيت مجموع ادوا كشاورزی هم میورد
بررسی قرارگرفت و نتايج نشانداد  05/0درصد پاسخگويان فاقد هرگونه ادوا كشاورزی07/0 ،درصد مالک فقط يک
وسيله كشاورزی و  03/1درصد نيز صاحب بيشتر از يک وسيله كشاورزی بودند .از جامعه آماری اين تحقيق اين سؤال
مطرحشد كه آيا در خانوادههای آنان به فعاليتهای كشاورزی كه در ادامه نام بردهشده است مبادر میورزند يا خير.
نتايج اين بخش نشانداد كه در منطقه موردمطالعه  01/5درصد خانوارهای پاسخگويان به جمعآوری شير 01/5 ،درصد
به فعاليت گاوداری صنعتی و نيمهصنعتی 3/5 ،درصد به فعاليت مرغیداری و  0/1درصید بیه بسیتهبنیدی محصیوال
كشاورزی ،پرورش زنبور عسل و  0/0درصد به پرورش ماهی میپرداختند.
همچنين در اين تحقيق از پاسخگويان خواستهشد زمينه غالب فعاليت كشاورزان منطقه خود را مشخص نمايند .از
ديدگاه پاسخگويان در منطقه موردمطالعه ،فعاليت اكثر كشاورزان ( 50/1درصد) در زيیربخش زراعیت بیود .هیمچنیين
 05/3درصد به باغبانی 0/0 ،درصد شيال و آبزيیان 10/5 ،درصید دامیداری و دامپیروری 1/3 ،درصید جمیعآوری و
فرآوری گياهان دارويی مراتع و جنگلها 1/0 ،درصد فرآوری و تبديل محصیوال كشیاورزی در صینايع غیذايی7/7 ،
درصد دلّالی و واسطهگری (خريد و فروش نهاده و محصوال كشاورزی) و  1/1درصد به ارائه خدما فنی كشیاورزی
(راننده تراكتور ،مکانيکی و غيره) اشاره كردهاند.
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جدول  -3توزيع فراوانی پاسخگويان براساس زمينه فعاليت غالب در روستای محل زندگی
فعاليت كشاورزان روستا
زراعت
باغبانی
شيال و آبزيان
دامداری و دامپروی
جمعآوری و فرآوری گياهان دارويی مراتع و جنگلها
فرآوری و تبديل محصوال كشاورزی در صنايع غذايی
دلّالی و واسطهگری
ارائه خدما فنی كشاورزی

دستهبندی
دارد
ندارد
دارد
ندارد
دارد
ندارد
دارد
ندارد
دارد
ندارد
دارد
ندارد
دارد
ندارد
دارد
ندارد

فراوانی
011
03
03
001
1
077
13
51
00
011
00
071
01
017
00
015

درصد فراوانی
50/1
7/0
05/3
7/7
0/0
57/1
10/5
01/0
1/3
50/7
1/0
53/5
7/7
50/3
1/1
53/1

اولویتبندی میزان گرایش جوانان روستایی به اشتغال در زیربخشهای کشاورزی

در اين پژوهش ميزان گرايش جوانان روستايی به اشتغال در هركدام از زيربخشهای كشاورزی موردبررسیی قیرار
گرفته است .نتايج ارائه شده در جدول  ،1نشانمیدهد كه جوانان نسبتبه اشیتغال در زيیربخش باغبیانی بیيشتیرين
گرايش و نسبتبه اشتغال در زيربخش دلّالی و واسطهگری (خريد و فروش) محصوال كشاورزی كمترين گیرايش را
داشتهاند .همچنين ميزان تمايل و رتبه اشتغال در ديگر زيربخشها در جدول قابل مشاهده است.
جدول  -4اولويتبندی ميزان گرايش جوانان روستايی به اشتغال در زيربخشهای مختلف كشاورزی
زيربخشهای كشاورزی

ميانگين

انحرافمعيار

ضريب تغييرات

باغبانی
زراعت
صنايع تبديلی و بستهبندی محصوال كشاورزی
خدما فنی كشاورزی
جمعآوری و فرآوری گياهان دارويی مراتع و جنگلها
دامداری و دامپروری
پرورش شيال و آبزيان
دلّالی و واسطهگری (خريد و فروش) محصوال كشاورزی

0/51
1/10
3/51
1/01
3/71
3/51
3/05
3/51

3/100
3/315
3/137
3/031
3/017
3/101
0/503
3/075

1/0011
1/7111
1/7711
1/1111
1/1000
1/1711
1/5030
1/5071

رت
به
0
0
3
1
0
1
7
1
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مقایسه میانگین گرایش جوانان روستایی به اشتغال در زیربخشهای کشاورزی براسااس غالابباودن
نوع فعالیت کشاورزی در روستا

برای مقايسه ميانگين گرايش جوانان روستايی به اشتغال در زيربخشهای كشاورزی براساس غالببودن يا نبودن
نوع فعاليت هر زيربخش در روستا از آزمون  Tمستقل استفاده شد .اما از آنجا كه شرط استفاده از آزمون  Tمستقل در
زيرگروههای زراعت ،شيال و آبزيان ،خدما فنی كشیاورزی ،فیرآوری و تبیديل محصیوال كشیاورزی و داللیی و
واسطهگری محصوال كشاورزی وجود نداشت (تعداد زيرگروهها در اين موارد كمتر از  31نفر بود) در اين مقايسیههیا
آزمون من ويتنی بر  Tمستقل ترجيح دادهشده و آماره  zدر اين موارد گزارش شده اسیت .در ادامیه نتیايج مربیوط بیه
مقايسه ميانگين در هر زيربخش آمده است.
زیربخش زراعت

مطابق يافتههای بهدست آمده در جدول  0اگر چه ميانگين گرايش جوانیان روسیتايی بیه اشیتغال در زيیربخش
زراعت در بين جوانانی كه فعاليت زراعی در روستای آنها وجود دارد و آنهايی كه اين زمينه فعاليتی در روستای آنها
وجود ندارد در سطح يک درصد ،تفاو معنیداری وجود دارد .با توجه به منفی بودن آماره  zو همچنیين كمتیر بیودن
ميانگين رتبهای گرايش به زيربخش زراعت در بين افرادی كه فعاليت زراعی در روستای آنهیا وجیود دارد مییتیوان
نتيجه گرفت كه وجود فعاليت زراعی در روستا بهعنوان فعاليت غالیب نیهتنهیا انگيیزه جوانیان بیرای اشیتغال در ايین
زيربخش را تحريک نکرده است ،بلکه باعث كمترشدن گرايش جوانان روستايی به زيربخش زراعت شده است.
جدول  -5ميزان گرايش جوانان روستايی به اشتغال در زيربخش زراعت
متغير وابسته
ميزان گرايش به اشتغال در
زيربخش زراعت

تعداد افراد

گروهها
متغير گروهبندی
هر گروه
011
بلی
غالببودن فعاليت
زراعت در روستا
03
خير
** معنیداری در سطح يک درصد

ميانگين
رتبهای
17/11
030/01

z
**

-0/507

سطح
معنیداری
1/113

زیربخش دامداری و دامپروری

بر اساس اطالعا موجود در جدول  1ميانگين گرايش به اشتغال در زيیربخش دامپیروری در بیين جوانیانی كیه
فعاليت دامداری و دامپروری در روستای آنها وجود دارد و آنهايی كه اين زمينه فعاليتی در روستای آنها وجود ندارد
تفاو معنیداری وجود ندارد .ضمن اينكه ميانگين گرايش جوانان به زيربخش دامداری و دامپیروری در روسیتاهايی
كه اين فعاليت انجام میشود اندكی بيشتر است اما اين اختالف معنیدار نيست.
زیربخش باغبانی

براساس نتايج جدول  7ميانگين گرايش به اشتغال در زيربخش باغبانی در بين جوانانی كه اين فعاليت در روستای
آنها وجود دارد و آنهايی كه اين زمينه فعاليتی در روستای آنها وجود ندارد در سطح يک درصد ،تفیاو معنییداری
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وجود دارد .يعنی میتوان اظهار داشت كه با اطمينان  55درصد در روستاهايی كه فعاليت باغبانی وجود دارد جوانان نيز
گرايش بيشتری به اين فعاليت دارند.
جدول  -6ميزان گرايش جوانان روستايی به اشتغال در زيربخش دامپروری
متغير وابسته

متغير گروهبندی

گرايش جوانان به اشتغال در
زيربخش دامپروری

غالببودن دامپروری
درروستا

تعداد

ميانگين

گروهها
گروهها
13
بله
51
خير
 n.sعدم معنیداری

1/00
3/71

انحراف

T

معيار
3/317
3/110

سطح
معنیداری

n.s

-1/101

1/107

جدول  -7ميزان گرايش جوانان روستايی به اشتغال در زيربخش باغبانی
متغير وابسته

متغير گروهبندی

گرايش جوانان به
اشتغال در زيربخش
باغبانی

غالببودن باغبانی
درروستا

گروهها
بله
خير

تعداد

ميانگين

گروهها
03

7/00

001

1/10

انحراف
معيار
3/000
0/030

T

** 0/337

سطح
معنیداری
1/111

** معنیداری در سطح يک درصد

زیربخش شیالت و آبزیان

نتايج جدول  ،1نشان از آن دارد كه ميانگين گرايش جوانان روستايی به اشتغال در زيربخش شيال و آبزيیان در
بين جوانانی كه در روستای محل سکونت آنها كشاورزان به فعاليت مذكور میپردازند و افیرادی كیه ايین فعاليیت در
روستای آنها وجود ندارد تفاو معنیداری وجود ندارد.
جدول  -8ميزان گرايش جوانان روستايی به اشتغال در زيربخش شيالت و آبزيان
متغير وابسته

متغير گروهبندی

ميزان گرايش به اشتغال در
زيربخش شيال و آبزيان

غالب بودن شيال و
آبزيان در روستا

تعداد افراد

گروهها
هر گروه
1
بله
077
خير
 n.sعدم معنیداری

ميانگين
رتبهای
10/01
50/01

z

سطح
معنیداری

n.s

-1/555

1/301

زیربخش جمعآوری و فرآوری گیاهان دارویی مراتع و جنگلها

براساس اطالعا موجود در جدول  ،5ميانگين گرايش جوانیان روسیتايی بیه اشیتغال در زيیربخش جمیعآوری و
فرآوری گياهان دارويی مراتع و جنگلها در بين جوانانی كه اين فعاليت در روستای آنها وجود دارد و آنهايی كه اين
زمينه فعاليتی در روستای آنها وجود ندارد در سطح يک درصد ،تفاو معنیداری وجود دارد .يعنیی مییتیوان اظهیار
داشت كه با اطمينان  55درصد در روستاهايی كه فعاليت جمعآوری و فرآوری گياهان دارويی مراتع و جنگلهیا وجیود
دارد جوانان نيز گرايش بيشتری به اين فعاليت دارند.
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جدول  -9ميزان گرايش جوانان روستايی به اشتغال در زيربخش جمعآوری و فرآوری گياهان دارويی مراتع و
جنگلها
متغير گروهبندی

متغير وابسته
گرايش به اشتغال در زيربخش
جمعآوری و فرآوری گياهان
دارويی مراتع و جنگلها

گروهها
بله

تعداد
گروهها
00

ميانگين

غالببودن جمعآوری و فرآوری
گياهان دارويی مراتع و جنگلها
011
خير
درروستا
** معنیداری در سطح يک درصد

1/17
0/10

انحراف
معيار
3/001
0/111

T

سطح معنیداری

** 0/001

1/113

زیربخش خدمات فنی کشاورزی

طبق نتايج حاصله در جدول ،01ميانگين گرايش جوانان روستايی به خدما فنی كشاورزی در بیين جوانیانی كیه
فعاليت مذكور در روستای آنها وجود دارد و آنهايی كه اين زمينیه فعیاليتی در روسیتای آنهیا وجیود نیدارد تفیاو
معنیداری با هم ندارند.
جدول  -10ميزان گرايش جوانان روستايی به اشتغال در زيربخش خدمات فنی كشاورزی
متغير وابسته

متغير گروهبندی

گرايش به اشتغال در
زيربخش خدما فنی
كشاورزی

غالببودن خدما فنی
كشاورزی در روستا

گروهها
بله

تعداد افراد

ميانگين

هر گروه
00

رتبهای
53/11

015

51/11

خير

z

1/110n.s

سطح
معنیداری
1/01

 n.sعدم معنیداری

زیربخش فرآوری و تبدیل محصوالت کشاورزی

نتيجه اطالعا جمعآوری شده در اين زيربخش (جدول  )00حاكی از آن است كه ميانگين گرايش به اشیتغال در
زيربخش فرآوری و تبديل محصوال كشاورزی در بين جوانانی كه اين فعاليت در روستای آنها وجود دارد و آنهايی
كه اين زمينه فعاليتی در روستای آنها وجود ندارد در سطح خطای پنج درصید ،تفیاو معنییداری وجیود دارد .يعنیی
میتوان اظهار داشت كه با اطمينان  50درصد در روستاهايی كه فعاليت فرآوری و تبديل محصوال كشاورزی وجیود
دارد جوانان نيز گرايش بيشتری به اين فعاليت دارند.
جدول  -11ميزان گرايش جوانان روستايی به اشتغال در زيربخش فرآوری و تبديل محصوالت كشاورزی
تعداد
متغير وابسته

گرايش به اشتغال در زيربخش
فرآوری و تبديلمحصوال ...

متغير گروهبندی

گروهها

افراد هر

بلی

گروه
00

غالببودن فرآوری و تبديل
محصوال كشاورزی در
071
خير
روستا
* معنیداری در سطح پنج درصد

ميانگين
رتبهای

z

سطح
معنیداری

001/00
11/01

*0/150

1/100
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زیربخش دلّالی و واسطهگری محصوالت کشاورزی

طبق اطالعا بهدست آمده در جدول  ،00ميانگين گرايش جوانان به زيربخش دلّالی و واسطهگیری محصیوال
كشاورزی در بين جوانانی كه در روستای محل سکونت آنها دلّالی و واسطهگری محصوال كشاورزی انجام میشود
و جوانانی كه در روستای آنها در اين زمينه فعاليتی صور نمیگيرد تفاو معنیداری وجود ندارد.
جدول  -12ميزان گرايش جوانان روستايی به اشتغال در زيربخش داللی و واسطهگری محصوالت كشاورزی
تعداد
متغير وابسته

متغير گروهبندی

گروهها

افراد هر

گرايش به اشتغال در زيربخش
دلّالی و واسطهگری
محصوال كشاورزی

غالب بودن فعاليت دلّالی و
واسطهگری محصوال
كشاورزی در روستا

بلی
خير

ميانگين
رتبهای

z

گروه
01

71/1

n.s

017

50/00

-0/000

سطح
معنیداری
1/010

 n.sعدم معنیداری

نتیجهگیری
در چند سال اخير به داليل مختلف و بروز تحوال گوناگونی چون قدر باالی جاذبههای ايجادشده در شهرهای
بزرگ ،باالرفتن سطح توقع از زندگی در روستاها بهخاطر گسیترش روزافیزون فنیاوریهیای اطالعیا و ارتباطیا و
شبکههای اجتماعی و ازطرفی ديگر ،افزايش قدر دافعه روستاها بهدليل كمبود و حتی نبود زيرسیاختهیای ابتیدايی
توليد و امکانا رفاهی ،آموزشی ،بهداشتی و غيره ،كشور ايران شاهد پيدايش شرايطی بیوده كیه در اقصیی نقیاط آن
اينک جوانان روستايی از انگيزه كافی برای پرداختن به حرفه كشاورزی برخیوردار نيسیتند .طبيعتیاً افیزايش مهیاجر
ناشیاز اين مسأله كه به باور بسياری از كارشناسان و متخصصان حوزه روستايی يکی از عمیدهتیرين داليیل آن عیدم
انگيزه و گرايش جوانان مناطق روستايی به شغل كشاورزی و ماندگاری در روستاها میباشید ،هزينیههیای اقتصیادی،
فرهنگی ،سياسی و زيستمحيطی قابل تأملی را برای كشور در پی داشته است .از اين رو با بررسی و واكیاوی تمايیل
جوانان روستايی به اشتغال در هر يک از زيربخشهای كشاورزی میتوان با درنظر گیرفتن شیرايط طبيعیی و اقليمیی
منطقه موردنظر ،زمينه را برای هدايت سياستگذاریها و بالطبع سرمايهگذاریها در زيربخش يا زيربخشهای خاصی
از كشاورزی ميسر نمود .در پژوهش حاضر نيز با همين هدف سعی بر اين بود تا ضمن واكاوی و تحليل ميزان گرايش
جوانان روستايی به اشتغال در زيربخشهای مختلف كشاورزی ،زيربخشهای با تمايل بيشتر در بیين جوانیان منطقیه
بيرانشهر در استان لرستان مشخص و راهكارهای الزم در اين راستا ارائه شوند.
نتايج اين تحقيق نشانداد كه در بين  1زيربخش كشیاورزی ،جوانیان منطقیه بيیرانشیهر نسیبتبیه اشیتغال در
زيربخش باغبانی بيشترين گرايش را داشتهاند .اين نتيجه را میتوان با نتايج تحقيق اديال عبدال و همکاران ()0100
همسو دانست ،زيرا كه اين پژوهش بر اين باور است كه گرايش به شغل كشاورزی در بين جوانیان وجیود دارد .طبیق
نتايج حاصله ،ميانگين گرايش به اشتغال در زيربخش باغبانی در بين جوانانی كه اين فعاليت در روستای آنهیا وجیود
دارد بيشتر از جوانانی است كه در اين زمينه فعاليتی در روستای آنها وجود ندارد و اين اختالف در سطح يیک درصید
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معنیداری بود .اين احتمال وجود دارد كه گرايش و تمايل باالی جوانان به زيربخش باغبانی اين باشید كیه زيیربخش
باغبانی عالوهبر سودآوری قابل مالحظه ،باعث سالمت جسمانی و نشاط روحی آنها میشود و محیيط بیاغ ،آرامیش
روانی را به همراه دارد.
نتايج اين تحقيق نشانداد كه در بين  1زيربخش كشیاورزی ،جوانیان منطقیه بيیرانشیهر نسیبت بیه اشیتغال در
زيربخش دلّالی و واسطهگری (خريد و فروش) محصوال كشاورزی كمترين گرايش را داشتهانید .دليیل گیرايش كیم
جوانان به اشتغال در زير بخش دلّالی و واسطهگری (خريد و فروش) محصوال كشاورزی نيز شايد تأثير شاخصهايی
نظير ركود حاكم بر بازار بخش كشاورزی و نوسانا قيمتی در اين بخش باشد و همين مسأله ،انگيزه جوانان را بیرای
گرايش به اين زيربخش كم خواهد كرد.
با توجه به نتايج اين تحقيق می توان پيشنهادهای زيیر را جهیت تقويیت گیرايش جوانیان بیه اشیتغال در بخیش
كشاورزی و هدايت و ساماندهی گرايش آنان به زيربخشهای كاراتر و مؤثرتر ارائه نمود:
به طور كلی و با توجه به روندی كه در بين جوانان نسبت به كاهش گرايش به اشتغال در بخش كشاورزی بهوجود
آمده است ،لذا پيشنهاد میشود تا با برگزاری دورههای آموزشی «ترغيب جوانان روستايی به بخش كشاورزی» توسیط
يک تيم متشکل از مروّجان كشاورزی ،متخصصیان گیرايشهیای مختلیف كشیاورزی و روانشناسیان حیوزه جوانیان
روستايی ،زمينه و بستر الزم برای تشويق بيشتر جوانان به اشتغال در بخش كشاورزی ميسّر گردد .همچنیين از طیرق
مختلف ديگر آموزشی چون برگزاری جشنوارههای كشاورزی ،كارگاههای آموزش عملی ،فیيلمهیای مفيید و بیهروز در
زمينه كشاورزی و كانالها و شبکههای اجتماعی در فضای مجازی به افزايش انگيزه جوانان بهسمت كشاورزی نیوين
كمک شايانی نمود.
با توجه به اينكه جوانان منطقه بيرانشهر نسبتبه اشتغال در زيربخش باغبانی بيشترين گیرايش را داشیتهانید،
ارزيابی و امکانسنجی توسعه باغداری در منطقه از لحاظ فنی ،دسترسی به بازار ،شرايط اقليمی و ديگر معيارهای الزم
برای توسعه باغا و آشنايی جوانان با روشهای نوين باغداری ،توليد نهال و گياهان مختلف زينتی و درختان ميیوه و
سبزی با صرف هزينههای كمتر پيشنهاد میشود.
با توجه به اينكه جوانان منطقه بيرانشهر نسبتبه اشتغال در زيربخش دلّالی و واسیطهگیری (خريید و فیروش)
كمترين گرايش را داشتهاند ،لذا پيشنهاد میشود نوسانا بازار ،از طريق تعاونیها و صندوقهیا كیه نقیش بازارسیازی
دارند ،كنترل شود و اصول و مهار های دلّالی و كسبوكار و كارآفرينی از طريق نهادهای مرتبط ،آموزش دادهشود تیا
موجبا گرايش جوانان روستايی به اشتغال در اين بخش از كشاورزی نيز فراهم شود.
ديگر نتايج نشانداد كه گرايش به اشتغال در زيربخشهای جمعآوری و فرآوری گياهان دارويی مراتع و جنگلهیا
و يا صنايع تبديلی و بستهبندی محصوال كشاورزی در بين جوانانی كه به ترتيب ،اين فعاليتهیا در روسیتای آنهیا
فعاليت غالب روستا باشد ،بيشتر از جوانانی است كه اين فعاليتها در روستای آنهیا وجیود نیدارد .از ايینرو پيشینهاد
میشود تا جهتگيری سياستگذاریها و سرمايهگذاریهای آتی توسط مسئوالن دولتی و شركتها و سیرمايهگیذاران
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خصوصی در منطقه بيرانشهر در استان لرستان به سمت فعاليت در زمينه دو زيربخش نامبرده باشد .بدون شیک هیر
نوع سرمايهگذاری در اين زيربخشها در منطقه موردمطالعه اين تحقيق ،افزايش بهرهوری نيروی انسانی را بیههمیراه
خواهد داشت .زيرا نتايج اين مطالعه نشانداد كه اگر چنين زمينههايی در روستا وجود داشته باشید ،تمايیل جوانیان بیه
اشتغال در آنها بيشتر خواهد بود .اين درحالی است كه در ديگر زيربخشها چنين نتايجی حاصل نشده است.
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Abstract
The main purpose of this survey research is to evaluate the rural youth tendency to
employment in agricultural sub-sectors in the Beyranshahr County in the Lorestan province.
The statistical population consisted of 15 to 24-year old youth in the Beyranshahr County (N=
1404). Then 181 of them were selected as a statistical sample by using Cochran’s formula. The
samples were selected in two stages. The first step is choosing the sample size proportional to
the population in every village. Then, the samples that was specified in each village were
chosen and the data was collected by using a questionnaire. Questionnaire's reliability and
validity were confirmed, respectively through computing Cronbach's alpha coefficient and
content validity. Finally, the data was analyzed by the SPSS software. The result showed that
youth of the Beyranshahr County have respectively the most and least tendency to employment
in horticulture and brokering (purchase and sale) of agricultural products. In addition, the
tendency of youth to employment in the horticulture sub-sector such as collecting and
processing medicinal plants in the forest and pastures and or industrial processes and packaging
them exist more in youth in whose villages such activities are dominant as compared with the
youth in whose villages such activities are not dominant.
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