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نسبت به اشتغال در  یلیدانشگاه محقق اردب یکشاورز جویاندانشنگرش بر مؤثر های عامل
 ییمناطق روستا

 5سید محمد جواد سبحانی و 4یعباس نوروز، 9اصغر باقری، 2ابوالمحمد بندری، 7یدیجمش دیام

 آموزش و، قاتیسازمان تحق(، ره) ینیامام خم یمرکز آموزش عال، یتوسعه کشاورز یدکتر -1
 .رانیا، کرج، یکشاورز جیترو
 .رانیا، لیاردب، یلیدانشگاه محقق اردب یکشاورز تیریرشته مد ارشدکارشناسی جویدانش -2
، لیاردب، یلیدانشگاه محقق اردب، یدانشکده کشاورز، یکشاورز تیریآب و مد گروه یاردانش -3
 .رانیا

 جیآموزش و ترو قاتیمان تحقساز(، ره) ینیامام خم یمرکز آموزش عال یعلم اتیعضو ه -4
 .رانیا، کرج، یکشاورز

 .رانیا، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دکتری ترویج و آموزش کشاورزی -5

 چکیده

 یآموزش عالهای در برنامهها استیس ترینمهماز  یکیعنوان  کشور به یکار در روستاها تاهمی رغم به
 ییوارد بازار کار مناطق روستا آموختگی پس از دانش یورزکشا جویاندانشاز  یتوجه انیشمار شا، یکشاورز

و  یلیدانشگاه محقق اردب یورزکشاهای رشته جویاندانشنگرش  یواکاو قیتحق نیهدف ا، رونی. ازاشوندنمی
از لحاظ نحوه ، کاربردی، تحقیق حاضر از لحاظ هدفبود.  یینسبت به اشتغال در مناطق روستا مؤثرهای عامل
 یجامعه آماربود.  بستگیهم یفیاز نوع توصها اطالعات پیمایشی و از لحاظ تجزیه و تحلیل داده آوریجمع

 (.N=1162) بود 1365-69 یلیدر سال تحص یلیدانشگاه محقق اردب یکشاورزهای رشته جویاندانش تحقیق
 باای طبقه یتصادف به روش زینگیری و نمونه شد نیینفر تع 171کوکران  لحجم نمونه با استفاده از فرمو

 یاز نظرسنج یظاهر ییسنجش روا یبود که براای نامهپرسش پژوهش ابزار. شد انجام متناسب انتساب
 یو برا 59/1تا  51/1با مقدار ( AVE) شدهاستخراج  انسیوار نیانگیاز شاخص م یصیتشخ ییروا، متخصصان

بهره  قیمختلف تحقهای اسیمق یبرا 61/1ا ت 96/1با مقدار ( CR) یبیترک ییایاز روش پا ییاین پاییتع
به اشتغال  ینسبت مثبت-نگرش مثبت و به جویاندانشدرصد از  55به  کینزد، ندنشان داد جیگرفته شد. نتا

 جویاندانشپسر نسبت به گروه دختران و  جویاندانش t آزمون هیبرپاچنین هم داشتند. ییدر مناطق روستا
 جیبرخوردار بودند. بنابر نتاتری مثبت ییساکن شهر از نگرش به اشتغال روستا نایساکن روستا نسبت به همتا

دار یو نگرش رابطه معن یمدت اقامت در روستا و عالقه به کشاورز، درآمد خانواده نیب بستگیهم لیتحل
، نانهیفرکارآ یفردهای یژگینشان داد که سه عامل و زین یساختارهای معادلهسازی وجود داشت. مدل یآمار

 از درصد 99 به صورت مستقیم اندتوانسته دولت یتیحماهای استیو س یو اقتصاد یاجتماعهای عامل
 کنند. نییرا تب ییوابسته نگرش به اشتغال روستا ریمتغ راتتغیی

 
، اجتماعی و اقتصادیهای عامل، فردی کارآفرینانههای ویژگی، روستایی اشتغال به نگرشواژگان:  هینما
 حمایتیهای تسیاس

 
 یدیجمش دیام نویسنده مسئول:

 jamshidi.omid65@ut.ac.irرایانامه: 
 24/12/1367پذیرش:   27/11/1369دریافت: 
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 قدمهم
است که هایی جمله چالش از یکاریاشتغال و ب

 یکاری. بگذاردمی ییبسزا تأثیر یدر اقتصاد هر کشور
 یاست که توازن اقتصاد یمشکالت نیتراز بزرگ یکی

 یچندهای و باعث بروز بحران زندمی جامعه را بر هم
 یاسیو س یفرهنگ، یاقتصاد، یاجتماعهای در عرصه

اشتغال و  الش. در عصر حاضر چشودمی جامعه
روز  یاجتماع لیمسا ترینمهماز  یکیتنها نه یکاریب

بلکه با توجه به ، دآیمی به شمار، جهان و کشور ما
آن را  توانمی هه گذشتهدر دو د تیرشد جمع زانیم

به  زین ندهیچند دهه آ یچالش اجتماع ترینمهم
کمبود ، تیجمع شیچون افزا ییها-شمار آورد. عامل

 تیدر ترب ینامطلوب نظام آموزش ردعملک، هیسرما
پر ، ینیکارآفرهای نبود وجود طرح، ماهر یروهاین

، یدولتهای در دستگاه رویجذب ن تیشدن ظرف
از  تیحما یها-نهیو نبود زم هروی یواردات ب

 جویاندانش تیجمع شیافزا، یداخل دکنندگانیتول
 ینیدر به وجود آمدن مشکالت اشتغال و کارآفر

(. 1361، یفیو لط ییخازلی) باشندمی لیکشور دخ
جهان با مسائل و مشکالت اشتغال  یکشورهاتر بیش
و  نیآفر یکاریبهای تعدد عامل یول رندیدرگ

جهان  یدر کشورهاها آن از یبرخناشناخته بودن 
 شدن موضوع شده استتر دهیچیسوم موجب پ

 تیبا توجه به اهم (.1392، یو نظر یرحمان)
، یکاریاشتغال و کاهش ب جادیا یو اجتماع یاقتصاد
جوانان و  نیدر ب ژهیوبه یکاریبهای عامل ییشناسا

 یمهم است. برا اریبس یدانشگاه دانش آموختگان
، آموختگان جوانان و دانش یکاریب زانیکاهش م

را که سبب بروز هایی عامل یستیبا زیاز هر چ شپی
 دایورود جوانان به بازار کار و پ یبراهایی چالش

و  التیسطح تحص ستهیشغل مناسب و شا نکرد
کرد تا بتوان با  ییرا شناسا شودمی آنان یانتظارها

ها آن رفع جهت در، تر شناخت بهتر و کامل
 انجام داد شدهیزیراثربخش و برنامهای هاقدام

اثربخش هایی لزوم توجه به اقدام (.1369، یموحد)
تر روشن یدر کشور هنگام یکاریکاهش ب یبرا

داشته  یکاریبه آمار اشتغال و ب یکه نگاه شودمی
 م؛یباش

 کار نشان یرویآمار ن جینتاترین تازه یبررس
در ( کاریشاغل و ب) فعال تیشمار جمع، دهدمی

هزار  693و  ونیلیم 29حدود  1369کشور در سال 
نفر را  92هزار و  159و  ونیلیم 3نفر است که 

هزار نفر را شاغالن  927و  ونیلیم 23و  کارانیب
 هماه 9در  زین یکاریب زانی. مدهندیم لیتشک

فعال  تیدرصد از جمع 7/11معادل  1369نخست 
وانان ج یکاریب زانیم که یکشور بوده است درحال

درصد از  4/24که  دهدمی ساله نشان 26تا  15
چنین هم اند.بوده کاریب یگروه سن نیفعال ا تیجمع

ازآن بخش درصد و پس 5/46در بخش خدمات 
 1/16 یدرصد و در بخش کشاورز 4/31صنعت با 

 545و  ونیلیبر چهار مبالغ یتیو معادل جمع ددرص
، رانیامرکز آمار ) نفر فعال هستند 241هزار و 

1369.)  
 آموختگان دانش یکاریب تیوضع یبررس در

 نیباالتر ا یکاریب زانیاز م تیآمار حکا زین دانشگاهی
 دانش تیجمع یکاریب زانیم کهیطورگروه دارد به

کشور در  یعال یهادوره لیدر حال تحص ای آموخته
که نسبت به سال  دهیدرصد رس 21به  1365سال 

 انیمداشته است. در  درصد رشد 5/1معادل  1364
با های جزء رشته یکشاورز، زین یدانشگاههای رشته
 کینزد کهیطوربه، دآیمی باال به شمار یکاریآمار ب

 آموختگان دانش یکاریب زانیدرصد از م 9/24به 
 باشدمی یمتعلق به رشته کشاورز دانشگاهی

 کارراه نیکه بهتر رسدمی به نظر (.1363، پورکاظم)
دانش و اشتغال  یکاریبر مشکل ب یرگیچ یبرا

توسعه های برنامه یریگیپ، یکشاورز آموختگان
ترین یاز اصل یچراکه توسعه کشاورز، است یکشاورز

است و  یهر کشور یتوسعه اقتصادهای نهیزم
باور دارد؛ بدون شک ( 2119) ادافی که گونههمان

 شرفتیدر توسعه و پ یلیبدینقش ب یبخش کشاورز
مستلزم  یکشاورز توسعهاما  کندمی فایا یاقتصاد

بخش است که  نیا یانسانهای هسرمای از یمند بهره
 عالی وای و حرفه یفن، یجترویهای با انواع آموزش

بخش  نیتوسعه ا یندهایو در خدمت فرآ افتهیتوسعه
را از  یآموزش کشاورز توانمی . پسردگیمی قرار

به شمار  ردایپا یتوسعه کشاورز یاساسهای هیپا
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افزون بر توسعه  دبای یکشاورزهای آموزش درآورد. 
بهبود نگرش آنان  نهیزم، رانفراگی دانش وها مهارت

( 1399، فمی یو شعبانعل یعیشف) فراهم شود زین
نگرش در ( 2111) ریکه بنابر نظر آزبورن و دا چرا

و  شیدارد و گرا کنندهنییتع یرفتار انسان نقش
 یهر کار ندادنانجام  ایام دادن انسان در انج میتصم

 یرگذاریافزون بر تأث، بدان وابسته است. نگرش
 تواندمی، جویاندانش ییعملکرد و کارا یرو میمستق
بر  یرگذاریتاث یتا حدودچنین هم آنان و تیموفق

کند  بینیپیشرا  ییدر مناطق روستا یوکار آتکسب
 یدر بخش کشاورزگذاری استیس یبرا یاریو مع

و  انیفظری که گونههمان (.1364، نامی کین) شدبا
نگرش به  یاند؛ بررسکردهاشاره ( 2114) همکاران

است. در وهله  تیاهم انیاشتغال از دو جنبه شا
مستقل علت  ریمتغ کیعنوان نگرش به، نخست

ای زهیاز رفتارهاست که به شکل انگ یا-مجموعه
 ثیرتأ. مانند دهدیشکل م رییانجام کار تغ یبرا

نظام  کیدر  دادن یمانند را یینگرش بر رفتارها
 ریمتغ کیعنوان نگرش به گری. از جنبه دیاسیس

آن گیری شکل یو چگونگ شودمی وابسته مطرح
 یگرید ییرهایخود متاثر از متغ، دهیپد کینسبت به 

جنبه  نیا زین قیتحق نیکه در ا دهدمی رخ
 . ردیگیقرار م یموردبررس

متذکر شد که  توانمی نیقیهموضوع را ب نیا
و آموزش متخصصان و  تیدر ترب رانیاهای دانشگاه

 رو روبه یجد یبا مشکل یحرفه گران در امر کشاورز
 نهیمنتشر شده در زم یعلمهای مقاله ستند؛نی

 یدکترهای و مقالهها نامهپایانو  یکشاورز قاتیتحق
ادعاست؛  نیا دیرشته خود مؤ نای آموختگان دانش

 ژهویبه وها دانشگاه یرو شیکه پ یا مسئله اصلام
ها وجود رشته گریرشته و د نیا دانش آموختگان

 یرکارگی جذب و به یبرا یکاف تینبود ظرف، دارد
از  یعنوان بخش مهمآنان به رایافراد است. ز نیا

از امکانات رشد و  مندی کشور سزاوار بهره تیجمع
 نیکه در تام، بالقوه یانسان یرویو در قالب ناند یتعال

 ستهیشا، بسزا دارند یسهم ازیموردن یانسان یروین
  (.1361، مخت و همکاران) هستند تریبیشتوجه 

شد بخش  انبی که گونههمان زیآمار ن یبررس در
دانش  یفرصت اشتغال را برا ترینبیشخدمات 
فراهم کرده است و  یآموزش عال آموختگان

شغل چندان  جادیدر ا یصنعت و کشاورز یهابخش
 یبرخ (.1397، و همکاران یوریده ) نداشتند قیتوف
افزون  دبای یکشاورزهای باورند که در آموزش نیبر ا
بهبود  نهیزم، رانفراگی دانش وها توسعه مهارت بر

و  یعیشف) فراهم شود زین جویاندانشنگرش 
 یآموختگان کشاورز-اغلب دانش (.1399، یشعبانعل

و  یدولتهای دام در مؤسسهاستخ یخود را برا
. از کنندمی آماده یو کار در مناطق شهر یخصوص

 یکشاورزهای وارد دانشکده یکسان گرید یسو
 یارتباط چهی و بوده شهرها ساکن اغلب که شوندمی

گرفتن  برای تنها واند نداشته یدرگذشته با کشاورز
اقدام به  یکاف زهیو بدون انگ یمدرک دانشگاه

و  ییتبرا) کنندمی یکشاورزهای انتخاب رشته
است که  یطیدر شرا تیوضع نیا (.1395، یقاسم

 دانش آموختگاناشتغال  یعنوان بستر اصلروستا به
 تیاست که در کنار مصون یآرامش یدارا یکشاورز

خدمت در روستاها را  زهیانگ تواندیم نیزم تیمالک
از منظر ، نیافزون بر ا (.2111، موالن) فراهم آورد

 شینگرش مثبت و افزا جادای مختلف اننظرصاحب
به  یکشاورز یهارشته دانش آموختگان شیگرا

 یاتیعمل ییکارا تواندیم ییاشتغال در مناطق روستا
را به دنبال  یکاریداده و کاهش ب شیآنان را افزا

 تیاهم (.1395، یو قاسم ییتبرا) داشته باشد
های رشته ژهویبه آموختگان موضوع اشتغال دانش

در  یمختلف قاتیباعث شده است که تحق یکشاورز
تمرکز ها آن از یحوزه به انجام برسد که برخ نیا
-و دانش جویاندانش رشنگ تیبر اهمای ژهیو

و شغل  ییروستا طیآموختگان در اشتغال در مح
صورت  قاتیتحق یبررسچنین هم دارد. یکشاورز

 شدان ایو  جویاندانشاشتغال  نهیگرفته در زم
 ییروستاهای طیو مح کشاورزی شغل در آموختگان

 یموارد نگرش منفتر بیش که در دهدمی نشان
و از  یاصلهای دهاز بازدارن یکیامر  نینسبت به ا

 ینظام آموزش عال یرو شیپهای چالشترین عمده
بر نگرش به  مؤثرهای عامل نهیاست. در زم یکشاورز
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های هشتاکنون پژو، زین جویاندانشاشتغال 
از  یصورت گرفته است که در ادامه به برخ یمختلف

 .شده است آنان اشاره
های یبررس جیدر نتا( 1369) و همکاران ییرضا

 یرهایمتغ نیبداری معنی رابطه، افتندیخود در
و محل  یدرآمد خانوادگ، کار در روستا نهیشیپ

به اشتغال در روستا وجود  شیگرا ریسکونت با متغ
 یکه به بررس( 1369) یهش موحددارد. در پژو

 کشاورزی آموختگان اشتغال دانشهای بازدارنده
چون  یو مهارت یفردهای چالش، داشت ختصاصا

های کار ازجمله عامل هینفس و روحنداشتن اعتمادبه
 و همکاران یعقوبیبازدارنده اشتغال مطرح شد. 

به روستا و امکان  ینگرش منف یقیدر تحق( 1369)
از  یکیعنوان باالتر در شهر را به تیکسب موقع

 شغلبه  ییجوانان روستا شیگراهای بازدارنده
 و همکاران دیکردند. پورسع یمعرف یکشاورز

، دندیرس جهینت نیخود به ا یدر بررس( 1365)
، یاسیو س یساختارهای عامل، سن یرهایمتغ

را  تأثیر ترینبیش یتیشخصهای یژگیو و یاقتصاد
 آموختگان دانش یشغلگیری میبر احتمال تصم

در مورد ( 1364) یو زمان یمیکر قیتحق جنتای. دارند
دانشگاه  یکشاورز دانش آموختگانخدمت  زهینگا

، نشان داد ییخدمت در مناطق روستا یبرا رازیش
 یبراتر بیش زهیانگ یدارا یداریصورت معنمردان به

 قیتحق جیهستند. نتا ییخدمت در مناطق روستا
مؤثر بر ای نهیو زم یفردهای مورد عاملدر  یگرید

به  ندانشگاه زنجا یکشاورز جویاندانش شیگرا
 یرهایمتغ نیب، نشان داد ییاشتغال در مناطق روستا

درآمد ، کار در روستا نهیشیپ، سن، جنسای نهیزم
به  شیسکونت در روستا با گرا نهیشیو پ یخانوادگ

وجود  یداریاشتغال در روستا رابطه مثبت و معن
 قیتحق جینتا (.1364، بادسار و همکاران) دارد

 یزگیانگیعلل ب ددر مور( 1364) شمس و همکاران
نشان  یبه اشتغال در بخش کشاورز ییجوانان روستا

سه با یدر مقا یپرزحمت بودن حرفه کشاورز، داد
 نهزمی نبود و یکشاورز بودن درآمدکم، هاحرفه گرید

به بخش  گذاراناستسی وریزان برنامه یتوجه کاف
و  شیل نخست نبود گرایسه دل ییو روستا یکشاورز

 یت کشاورزیبه فعال ییوستارغبت جوانان ر
 . باشندیم

( 1364) یعقوبیو  یاسعد قیتحق جینتا یبررس
 شیدر روستا و گرا یاحساس ارزشمند، نشان داد

در  ینقش مثبت یاشتغال به کار در بخش کشاورز
به سکونت و اشتغال در  ییجوانان روستا شیگرا

در ( 1361) یفیو لط ییخایروستا داشته است. زل
، دندیرس جهینت نیخود به ا یعلم قیتحق

 ینسبت به خوداشتغال یمثبت گرشن جویاندانش
 جویاندانشنگرش ( 1399) و همکاران یدارند. اکبر

را  ینسبت به اشتغال در بخش کشاورز یکشاورز
، دندیرس جهینت نیقرار دادند و به ا یمورد بررس

 یکشاورزهای به مشاغل مرتبط با رشته یمندعالقه
های رشته جویاندانش یشغل ندهآی بهبود در

 یو شعبانعل یعیشف که ینقش دارد. درحال یکشاورز
دختر و  جویاندانشنگرش  یبا بررس( 1399) یفم

 نینشان دادند رابطه ب یپسر نسبت به رشته کشاورز
 جویاندانشتوسط  انهیار با راکهای ساعت یرهایمتغ

 یو نگرش آنان نسبت به رشته کشاورز یمورد بررس
و  ییتبرا قیتحقهای افتهیبود. دار یو معن یمنف

مورد  جویانتر دانش، بیشنشان داد( 1395) یقاسم
 بودند. ییمند به کار در مناطق روستاعالقه یبررس
مد بودن سطح درآ نییاز خانواده و پا یدورچنین هم

 دانش آموختگانجذب نشدن  لیدال ترینمهم
 . است در روستاها برشمرده شده تیبه فعال یکشاورز

خود  قیدر تحق( 2117) و همکاران داگالس
 یموردبررس ینگرش جوانان را نسبت به کشاورز

جوانان تر بیش گرفتند که اگرچه جهیقراردادند و نت
 طیو مح ینسبت به اشتغال در کشاورز ینگرش منف

 یاقتصاد-یاجتماعهای یژگیاما و، داشتند ییروستا
، یتجربه کار کشاورز، تیازجمله جنس گویانپاسخ
شغل خانواده و منبع درآمد ، نیزم تیمالک
بر نگرش داری معنی طورهستند که به ییرهایمتغ

با عنوان  یدر پژوهش( 2119) ادافیدارد.  تأثیرآنان 
 کیعنوان هب ینسبت به کشاورز جویاندانشنگرش »

 گویانپاسخدرصد  94که  دیرس جهینت نیبه ا« شغل
و  شتنددا ینسبت به اشتغال کشاورز یخنث ینگرش

درصد  12و تنها  ینگرش منف یدارا زیدرصد ن 24
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 یاست تا نگرش منف ازینگرش مثبت بودند و ن یدارا
دارند با  یکه جوانان نسبت به اشتغال کشاورز

ترین ستهیاکه آنان شاکند چر دایپ رییتغ یاقدامات
 یبخش کشاورز وریبهرهدر  رییتغ یعنصرها برا

در پژوهش  زین( 2119) ندهی. امانوئل و اولسباشندمی
انجام داده بود به  هیجریجوانان کشور ن یخود که رو

، گویانتر پاسخبیش چه اگر، دندیرس جهینت نیا
اما ، وکار قبول دارندکسب کیعنوان  را به یکشاورز

نسبت به کار در روستا و  یب نگرش منفاغل
درآمد را سخت و کم که آن چرا، داشتند یکشاورز

در ( 2119) و همکاران ینفم. اولوروپنداشتندیم
، دندیرس جهینت نیبه ا هیجریدر کشور ن یقیتحق

و نامناسب  یمنف یاغلب نگرش یمتخصصان کشاورز
 مانیعنوان اشتغال داشتند. سلبه ینسبت به کشاورز

نگرش جوانان  یدر پژوهش( 2115) و همکاران لوب
شغل مورد  کیعنوان را به یبه کشاورز ییروستا
 نهیهز، دندیرس جهینت نیو به ا دندقرار دا یبررس

را  ینگرش جوانان نسبت به اشتغال کشاورز، دیتول
مانند داشتن  ییرهایو متغ دهدمی قرار تأثیرتحت 

 یریتاث تاهل چندان تیسن و وضع، تیجنس، نیزم
 نداشته است.  گویانپاسخبر نگرش 

 یخود که به بررس قیدر تحق( 2115) ینوران
نسبت به  ایکشور کن یینگرش جوانان روستا

 نیعنوان شغل اختصاص داشت به ابه یکشاورز
 ینگرش ییجوانان روستاتر بیش که دیرس جهینت

و  انیفیداشتند. ظر ینسبت به کشاورز یمنف
 یکشاورز جویاندانشرش نگ( 2114، )همکاران

و  یرا بررس ییروستاهای طینسبت به کار در مح
 یعالقه متوسط یکشاورز جویان، دانشگرفت جهینت

 نیا زانیدارند و م ییبه کارکردن در مناطق روستا
تر بیش که ساکن روستا هستند یعالقه در افراد

، خود قیدر تحق( 2113) است. آبدو و سکوماده
 نیدر ب ینتخاب شغل کشاورزا یهاکنندهنییتع

و  یبررس جربهیدر کشور ن ار یکشاورز جویاندانش
 یکشاورز، گویانپاسختر ، بیشدندیرس جهینت نیبه ا

های با حرفه سهیدر مقا یشغل فرع کیعنوان را به
 یقیدر تحق( 2111) هیتویبی. ارندگیمی در نظر گرید

در جوانان به اشتغال های تیفعال شیکه گرا افتیدر

 نیقرار دارد. ل ینییدر سطح پا یروستا و کشاورز
 مندیتوانبا عنوان  قیتحق کی جیدر نتا( 2119)

، کندمی انیب نیچ یخصوص یها-در دانشگاه یشغل
بر ای ژهیو دیتأک دیبا یکشاورز یدر نظام آموزش عال

های و مهارت یعملهای مهارت، یکارآموزهای برنامه
توان  جویاندانش وجود داشته باشد تا یتخصص

 یکار رقابت زارکسب مشاغل مختلف در با یرقابت برا
 را داشته باشند. 

کرد که  گیرینتیجه دیمطالب بابندی جمع در
در  یو کشاورز ییروستا یداریناپاهای از عامل یکی

عالقه و نگرش جوانان نسبت به  نییکشور سطح پا
 هنیزم کهییمناطق است. از آنجا نیدر ا یماندگار
های طیدر مح یکشاورزهای رشته جویاندانشهدف 
آنان  تغالاش نهینبود زم، است یو کشاورز ییروستا

گزاف های نهیمنجر به هدر رفت هزها طیمح نیدر ا
خواهد شد چراکه از تخصص  یکشاورز یآموزش عال

منجر به  تیکه درنها جویاندانش یجوان یرویو ن
. شودنمی یانبخش خواهد شد استفاده چند ییشکوفا
شد در حال حاضر  انبی که گونههمان گرید یاز سو

 یکشاورزهای رشته جویاندانشمسئله نگرش 
 از یکیعنوان به یینسبت به اشتغال در مناطق روستا

کشور  ینظام آموزش عال یش رویل مهم پیمسا
در  یشغلهای شدن پست لیاست. با توجه به تکم

 شیافزاچنین هم و یدولتهای نهادها و سازمان
در  یکشاورز های-رشته آموختگان روزافزون دانش

 جویاندانش شاست نگر ستهشای، هادانشگاه
در مقوله اشتغال به کار در  یکشاورزهای دانشکده

 جی. نتاردیقرار گای ژهیمورد توجه و ییمناطق روستا
سه  یاثربخش یایگو نیشیپ یقاتیمنابع تحق یبررس

های عامل، نانهیکارآفر یتیشخصهای یژگیعامل و
دولت بر  یتیحماهای استیو س یو اجتماع یاقتصاد

است که در  یکشاورز جویاندانشنگرش به اشتغال 
شده است. نشان داده( 1ی نگاره) ینظر یقالب الگو

 یواکاو توانمی را قیتحق نیا یهدف کل نیبنابرا
دانشگاه  یکشاورزهای رشته جویاندانشنگرش 

 یینسبت به اشتغال در مناطق روستا یلیمحقق اردب
  بر آن عنوان کرد. مؤثرهای و عامل



 ... انیجونگرش دانش یواکاو

 موزش کشاورزینامه پژوهش مدیریت آفصل 754 

 
 قیتحق ینظر یالگو -7نگاره 

 قیابزار تحق ییایپا بیضرا -7جدول 
 واریانس میانگین تتای ترتیبی کرونباخ ها شمار پرسش متغیرها

 ( AVE) شدهاستخراج

 ترکیبی پایایی

(CR ) 

 61/1 59/1 99/1 93/1 9 نگرش

 61/1 52/1 91/1 79/1 ( عامل 5) گویه 21 شخصیتی کارآفرینانههای ژگیوی

 61/1 54/1 93/1 76/1 9 اقتصادی-اجتماعیهای عامل

 96/1 51/1 61/1 99/1 5 حمایتی دولتهای سیاست

 
 
 شناسیروش

 یفیو از نوع توص یشیمایپ قیتحق نیروش ا
 قیتحق ی. جامعه آمارباشدمی بستگیهم

دانشگاه محقق  یکشاورز یها-رشته جویاندانش
و ( نفر 922) یکارشناسدر دو مقطع  یلیاردب

در  لیمشغول به تحص( نفر 371) ارشدکارشناسی
و حجم ( N=1162) بود 1365-69 یلیسال تحص

نفر به ( n=143) فرمول کوکران قیاز طر زینمونه ن
نفر  171کاهش درصد خطا به  یدست آمد که برا

 کرد.  دایپ شیافزا
 متناسب انتساب ای باطبقه، گیریروش نمونه

 قیابزار تحق بوده است. یلتحصی مقطع به نسبت
های و اصالح یبود که پس از طراحای نامهپرسش

 یآن توسط چندتن از اعضا یظاهر ییروا، هیاول
 تیریو مد یکشاورز تیریمدهای گروه، یلمع ئتیه

 سنجش یبه دست آمد. برا یلیدانشگاه محقق اردب
 بیاز ضر یابزار پژوهش در آزمون مقدمات ییایپا

چنین هم استفاده شد. یبیترت یتتاو کرونباخ  یآلفا
 یبیترک ییایمدل از شاخص پا ییایپا نییدر تع

(CR )7/1 یباالمقادیر  است کهگرفته شده  بهره 
مدل  یبرا هاداده مناسب یدرون یداریشان از پان

 زیسازه ن ییروا نییمنظور تع . بهدارد گیریاندازه
( AVE) شدهاستخراج انسیوار نیانگیشاخص م

 دهد درصدینشان م 5/1که مقادیر باالی  محاسبه شد
 تأثیرانس سازه مورد مطالعه تحت یوارمطلوبی از 

 شاخص نشان نیا (.1جدول ) آن بوده استهای نشانگر
مورد  مؤلفه انسیاز وار یکه چه درصد دهدمی

فورنر و ) آن بوده است یرهانشانگ تأثیرتحت  یبررس
 (.1691، الرسر
 جویاندانشسنجش نگرش  یبرا قیتحق نیا در

 کرتیل فیدر قالب ط هیگو 9نسبت به اشتغال از 
بهره گرفته شد و ( = خیلی زیاد5= خیلی کم تا 1)

به  ISDMاز روش  یسطوح نگرشبندی میتقس یبرا
 :استفاده شد ریز بیترت

A< Mean–Sd Aی= منف 
B= Mean - Sd < B< Mean نفی نسبت به 

C= Mean < C < Mean + Sd مثبت نسبت به 
Mean + Sd < D Dمثبت = 
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و  یفتوصی بخش دو درها داده لیو تحل هیتجز
و  23نسخه  SPSSافزار با استفاده از نرم یاستنباط

تحلیل  یبرا 54/9نسخه  LISREL یافزاربسته نرم
 .رفتیصورت پذ مسیر

 هایافته
 ین سنیانگیم، آمده نشان داد دست هب جینتا
سال و  19آنان ترین جوان، سال 23 جویاندانش
افراد  جنسلحاظ  سال سن داشتند. از 43ترین مسن

درصد پسر  3/45درصد دختر و  7/54، یمورد بررس
و  یدر مقطع کارشناس جویاندانش 6/92بودند. 

بودند.  لیدرصد در مقطع ارشد در حال تحص 1/37
ساکن شهر و  گویانپاسخدرصد  5/79، جینتا بنابر

ساکن در روستاها ، سال 21 نیانگیدرصد با م 5/23
 61درصد متاهل و  11 جویاندانش انیبودند. در م

 شغل، نشان دادها افتهیچنین هم درصد مجرد بودند.
 ، کشاورز درصد 5/21، درصد از آنان آزاد 1/44پدر 

 
 گویانپاسخ یشناخت تیجمعهای یژگیو -2جدول 

 درصد فراوانی طبقات متغیر درصد فراوانی طبقات متغیر

 1/61 153 مجرد وضعیت تاهل 3/45 77 پسر جنسیت

 1/11 17 متاهل 7/54 63 دختر

 1/111 171 جمع کل 1/111 171 جمع

 1/44 75 آزاد  شغل پدر 6/52 61 تایک میلیون تومان  درآمد خانوار

 5/21 35 کشاورز 4/34 59 نتوما یک تا دو میلیون

 6/25 44 دولتی 6/12 22 تومان باالی دومیلیون

 4/6 19 بازنشسته 1/111 171 جمع 

 1/111 171 جمع     

 1/37 117 ارشد مقطع تحصیلی 5/79 131 شهر محل سکونت

 6/92 93 کارشناسی 5/23 41 روستا

 1/111 171 جمع  1/111 171 جمع 

 
 گویانپاسخازنظر  یدر آزمون سراسر یانتخاب رشته کشاورز لیدال -9جدول 

 CV انحراف معیار *میانگین گویه

 469/1 36/1 76/2 کشاورزی رشته به عالقه

 541/1 49/1 74/2 آزمون پایین رتبه

 599/1 33/1 34/2 ییگرامدرک

 
 یکشاورز جویاندانش نانهیکارآفر یفردهای یژگیو -4جدول 

 CV انحراف معیار *میانگین گویه

 364/1 19/1 66/2 یطلباستقالل

 415/1 35/1 33/3 انگیزه پیشرفت

 497/1 16/1 33/2 ابتکار و نوآوری

 492/1 24/1 57/2 گرایی عمل

 519/1 23/1 42/2 یریخطرپذ
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 موزش کشاورزینامه پژوهش مدیریت آفصل 751 

 .بازنشسته بودندشان درصد 4/6و  یدرصد دولت 6/25
نشان  زین جویاندانشدرآمد ماهانه خانواده  نیانگیم

 4/34، تومان ونیلیمکی ریدرصد آنان ز 6/52، داد
 6/12تومان و  ونیلیو دو م ونیلیمکی نیدرصد ب

 تومان درآمد ماهانه داشتند. ونیلیدو م یدرصد باال
 از سراسریدر آزمون  کشاورزی رشته انتخاب دالیل
درج شده است. بنابر  3در جدول  جویاندانشنظر 
 ضریب تغییراتشاورزی با ک رشته به عالقه، نتایج

آزمون و  پایین اولویت و رتبه باالترین( 469/1)
در  کشاورزی رشته یی دالیل بعدی انتخابگرامدرک

 حالنیباابود.  گویانپاسخ نظر ازسراسری آزمون 
گویای  جویان( دانشمتوسط) 3از تر کم میانگین
 کشاورزی بوده است.به نسبت پایین آنان  عالقه به

 نانهیکارآفر یفردهای یژگیو 4 در جدول
شده نشان داده  یمورد بررس یکشاورز جویاندانش

 ابعاد از بعد 4 در است مشخص که گونههماناست. 
 اینمره جویاندانش ینیکارآفر تشخصی مختلف

 ازلحاظ اند.کسب کرده( 3) از سطح متوسطتر کم
 اولویت نیباالتر «طلبی استقالل» زینضریب تغییرات 

را کسب کرده  اولویتترین نییپا «خطرپذیری»و 
 است.
مهم مؤثر بر نگرش به های از عامل گرید یکی

دولت در  یتیحماهای استیس، ییاشتغال روستا
جدول  جیمناطق است. نتا نیجهت رونق اشتغال در ا

، مورد پرسش استیس 5 نیاز ب، دهدنشان می 9
 ییابه مشاغل روست ارانهیو  یبانک التیتسه یاعطا»

 نشبه دا نیزم یواگذار تیاولو»و  «یو کشاورز
 بیبا ضر« در روستاها یکشاورزهای رشته آموختگان

را کسب  تیاولو نیباالتر 341/1و  312/1 راتییتغ
  کرد.

 
بر نگرش اشتغال به کار در مناطق  مؤثر یاقتصاد-یاجتماعهای عاملمتغیرهای بندی اولویت -5 جدول
 ییروستا

 اولویت ضریب تغییرات انحراف معیار *میانگین متغیر

 1 391/1 15/1 61/2 روستایی مناطق در کار به اشتغال کم درآمد

 2 374/1 19/1 93/2  روستاها در رفاهی امکانات کمبود

 3 364/1 17/1 71/2 بازار کار ازیموردن شغلیهای بامهارت دانشگاهیهای درس بین تناسب نبود

 4 442/1 19/1 92/2  بمنزلت اجتماعی مناس نبود

 5 446/1 15/1 59/2 روستاها به شهرها تردد از برای نقلیه وسیله کمبود

 9 491/1 21/1 51/2  خانواده از دور شدن

 

 ییدر مناطق روستا ییزااشتغال یدولت برا یتیحماهای استیسبندی اولویت -1 جدول
 اولویت ضریب تغییرات انحراف معیار میانگین* متغیر

 4 312/1 21/1 97/3 طای تسهیالت بانکی و یارانه به مشاغل روستایی و کشاورزیاع

 2 341/1 35/1 67/3 کشاورزی در روستاهاهای آموختگان رشته اولویت واگذاری زمین به دانش

 1 342/1 39/1 13/4 تولیدی در روستاهاهای ی زمینه برای تشکیل تعاونیسازفراهم

 3 359/1 41/1 65/3 اعی کوچک در روستاهاتشکیل واحدهای تولیدی زر

 5 399/1 35/1 46/3 ییزااشتغال و ینیکارآفر با یکشاورز یهارشته ارتباط

 ( 5) ادیز یلیتا خ( 1) کم یلیکرت: خیف لی*ط
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 یینسبت به اشتغال به کار در مناطق روستا یکشاورز جویاندانشنگرش بندی اولویت -1 جدول
 اولویت ضریب تغییرات ف معیارانحرا *میانگین متغیر

 2 354/1 19/1 66/2 شودیم افراد عملی تجربه افزایش سبب روستاها در کار

 3 355/1 15/1 69/2 شودمی ترسالم ستیزطیمح از مندی بهره باعث روستایی مناطق در اشتغال

 1 359/1 11/1 11/3 شودمی کشاورزی توسعه روستا باعث در کشاورزی رشته با مرتبط کار به اشتغال

 4 415/1 15/1 77/2 * است دولت وظیفه روستایی مناطق در اشتغال ایجاد

 5 396/1 17/1 75/2 شودمی کشاورزی و پیشرفت صنایع تکمیلی و تبدیلی بهبود موجب روستا در ایجاد کار

 7 396/1 14/1 97/2 شودمیتر بیش شغلیهای فرصت ایجاد باعث روستایی مناطق در اشتغال

 9 392/1 13/1 71/2 کشاورزی راهی برای اشتغال مولد است

 9 447/1 19/1 56/2 **شودیم علمی رکود باعث روستا در کار

 
 یینسبت به اشتغال در مناطق روستا جویاندانشنگرش  یفراوان عیتوز -8 جدول

 سطوح نگرش فراوانی درصد درصد تجمعی

 نگرش منفی 29 5/19 5/19

 نسبت منفی نگرش به 51 4/26 6/45

 نسبت مثبت نگرش به  91 6/35 9/91

 نگرش مثبت 31 2/19 1/111
 کل جمع 171 1/111 -

 
 جویاندانشسنجش نگرش  یبرا قیتحق نیدر ا

 9با  یاسیاز مق یینسبت به اشتغال در مناطق روستا
 7 جدول جنتای از که طورهمانبهره گرفته شد.  هیگو

نسبت به اشتغال  یانجودانشنگرش ، مشخص است
اغلب در سطح متوسط  ییبه کار در مناطق روستا

 بیترتبه  راتییتغ بیشاخص ضر هیبوده است. بر پا
 یتجربه عمل شیکار در روستاها سبب افزا» هیسه گو

باعث  ییاشتغال در مناطق روستا»، «شودمی افراد
و  «شودمیتر سالم ستیزطیاز مح مندی بهره

در روستا  یبط با رشته کشاورزاشتغال به کار مرت»
 یباالترهای تیاولو «شودمی یباعث توسعه کشاورز

در صورت ، دهدمی شانن جهینت نیا را کسب کردند.
 دانش یالزم برا زهیانگ، ازیموردن یوجود بسترها

به کار در مناطق  یکشاورزهای رشته آموختگان
فراهم  یآن بستر توسعه کشاورز یو در پ ییروستا

  شد.خواهد 
برحسب نگرش به  افرادبندی قسمت دسته نیدر ا

با استفاده از روش  ییاشتغال در مناطق روستا
ISDM گویانپاسخدرصد از  5/19، مشخص شد 

، منفی نسبت درصد نگرش به 4/26، ینگرش منف

 درصد 2/19 و مثبت نسبت درصد نگرش به 6/35
  (.9جدول ) مهم داشتند نیبه ا مثبتی نگرش

نگرش  سهیآمده از مقادستبه جینتا 6در جدول 
نسبت به اشتغال در مناطق  یافراد مورد بررس

مختلف آورده شده است. های در گروه ییروستا
نگرش مردان به ، مشاهده استطور که قابلهمان

 65) داریمعنی صورتبه ییاشتغال در مناطق روستا
، نیا رمساعدتر از زنان است. افزون ب( درصد

، که محل سکونت آنان روستا است یانیدانشجو
تری نگرش مثبت( درصد 66) یداریصورت معنبه
 انیاشتغال به کار در روستاها نسبت به همتا یبرا

 انیاست که م یدر حال نیخود دارند. ا یشهر
 جویانچنین دانشهم مجرد و متأهل و جویاندانش

دار یعنتفاوت م ارشدکارشناسیو  یمقاطع کارشناس
، دهدنشان می 11جدول شماره  شاهده نشد.م یآمار

نگرش به اشتغال در مناطق ، درآمد خانواده شیبا افزا
. کندیم دایداری کاهش پصورت معنیبه ییروستا

تر مرفههای خانواده یدارا جویاندانش، گریدعبارتبه
به اشتغال در روستاها از خود نشان  تریکم رغبت

 رد تریبیشمدت که  یافرادچنین، هم. دهندمی



 ... انیجونگرش دانش یواکاو

 موزش کشاورزینامه پژوهش مدیریت آفصل 758 

که عالقه  یانیدانشجو زیروستاها اقامت داشتند و ن
اند، ابراز داشته یکشاورز یهابه رشته تریبیش

به اشتغال در روستا داشتند. ضمن  مساعدتری نگرش
افراد خانواده  التیسن و سطح تحص یرهایکه متغآن

با نگرش به اشتغال در مناطق  داریفاقد رابطه معن
  ند.بود ییروستا

 ییشناسا یپژوهش برا نیدر ا تیدر نها
نسبت به کار  جویاندانشمؤثر بر نگرش های عامل

های معادله یسازاز مدل ییدر مناطق روستا
از  یریگبرازش مدل اندازه یابیارز یو برا یساختار
 طور مرتبط استفاده شد. به یبرازندگ یهاشاخص

 نیچند یدییتا یعامل لیمدل تحل یابیارز یبرا یکل
 یابیارز یپژوهش برا نیوجود دارد. در ا شخصهم

های مرحله اول از شاخص یدییتا یعامل لیمدل تحل
 در ماندها مجذور پس نیانگیم(، 2χ) اسکوئریکا

( هنجار) شاخص نرم(، SRMR) استاندارد حالت
( نشده هنجار) نشده-شاخص نرم(، NFI) یبرآزندگ

(، IFI) ندهیفزا یشاخص برازندگ(، NNFI) یزندگابر
شاخص میزان (، CFI) یقیتطب یشاخص برازندگ

دوم برآورد  شهیمهم ر اریو شاخص بس( GFI) انطباق
شده  استفاده( RMSEA) بیتقر یخطا انسیوار

با ، شودیمشاهده م 11طور که در جدول است. همان
ها همه شاخص، یشنهادیپ یهااریاستناد به مع
 یملعا لیتحل یسنجش برا مورد یهاتناسب مولفه

 کنند. انیرا ب یدییتا
های عامل یساختار ریمس لیمدل تحل، 2ی نگاره

نسبت به اشتغال در  جویاندانشمؤثر بر نگرش 
 تأثیر. در ارتباط با دهدرا نشان می ییمناطق روستا

 نگرش به اشتغال  ریمستقل پژوهش بر متغ یرهایمتغ

 
 ییبت به اشتغال در مناطق روستانس جویاندانشنگرش  نیانگیم سةیمقا -3 جدول

متغیر  متغیر وابسته

 مستقل

انحراف  میانگین فراوانی طبقات

 معیار

سطح  tآماره 

 یداریمعن

مناطق  به اشتغال در نگرش

 روستایی

 221/1* 31/2 32/4 61/26 77 پسر جنسیت

 72/3 79/29 63 دختر

 414/1 731/1 65/3 71/26 153 مجرد وضعیت تاهل

 71/4 91/29 17 متاهل

مقطع 

 تحصیلی

 641/1 -173/1 95/3 59/26 117 کارشناسی

 99/3 94/26 93 ارشدکارشناسی

 111/1** 23/4 94/4 49/26 131 شهر محل سکونت

 19/4 19/31 41 روستا

 
 ییروستاو نگرش نسبت به اشتغال در مناطق  قیمستقل تحق یرهایمتغ یبرخ نیب بستگیهم -71 جدول

 یداریمعنسطح  بستگیهمضریب  بستگیهمنوع ضریب  متغیر مستقل

 991/1 13/1 پیرسون سن 

 472/1 -199/1 اسپیرمن سطح تحصیالت افراد خانواده

 122/1 -213/1* اسپیرمن درآمد خانواده

 111/1 233/1** پیرسون مدت اقامت در روستا

 111/1 395/1** اسپیرمن عالقه به رشته کشاورزی

 درصد 66و  65در سطح داری معنی * و **
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 جویاندانشمؤثر بر نگرش های عامل( ریمس لیمدل تحل) یمدل ساختار یبرازندگ یهاشاخص -77 جدول
 یینسبت به اشتغال در مناطق روستا

 شدهگزارشمقدار  حد مطلوب شاخص

 51/2 3کمتر  آزادی درجه به اسکوئر کای نسبت

 63/1 و باالتر NFI 6/1 یدگبرازن شده نرم شاخص

 69/1 و باالتر NNFI 6/1 یبرازندگ نشده نرم شاخص

 69/1 و باالتر IFI 6/1فزاینده  یبرازندگ شاخص

 69/1 و باالتر CFI 6/1 یتطبیق یبرازندگ شاخص

 92/1 و باالتر GFI 9/1ی برازندگ شاخص

 171/1 11کمتر از  SRMR ماندها استانداردشدهپس مجذور میانگین

 196/1 19/1 کمتر از RMSEA، تقریب خطای واریانس برآورد دوم ریشه

 

  
نسبت به اشتغال در  جویاندانشبر نگرش  مؤثرهای عامل( ریمس لیمدل تحل) یمدل ساختار -2نگاره 

  ییمناطق روستا

های یژگینگرش و و نیگفت که ب توانمی ییروستا
بطه مثبت را 33/1 ریمس بیبا ضر نانهیکارآفر یفرد
و  t=41/4) درصد وجود دارد کیدر سطح  داریمعن
 نیب، نشان دادچنین هم قتحقی مدل (.69/1 ˂

 بیو نگرش با ضر یو اقتصاد یاجتماعهای عامل
 کیدر سطح  داریرابطه مثبت معن 91/1 ریمس

، جنتای بنابر (.69/1 ˂و  t=94/9) درصد وجود دارد
 یرادولت ب تیحما یهااستیبین نگرش و س

رابطه وجود دارد.  ییدر مناطق روستا ییزااشتغال

و  t=39/2) محاسبه شد 15/1رابطه  نیا ریمس بیضر
 یرهایمتغ، کرد انیب توانمی تدرنهای (.69/1 ˂
، جویاندانش نانهیکارآفر یتیشخصهای یژگیو

های استیو س یو اقتصاد یاجتماعهای عامل
از  درصد 99اند، مجموع توانسته دولت در یتیحما

نگرش نسبت به اشتغال در  ریمتغهای یریرپذییتغ
 کند. بینیپیشرا  ییمناطق روستا
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 گیرینتیجهبحث و 
 یهارشته دانش آموختگانو  جویاندانشاشتغال 

 ریپذامکان یسادگبه ییدر مناطق روستا یکشاورز
 و زمان دهیچیپ اریبسهای ندیو مقدمات و فرا ستین

در وزارت  دیامر با نیه سرآغاز ادارد. نقط ازیرا ن بری
وابسته رقم بخورد و  یو واحدها یجهاد کشاورز

موضوع به جهت  نیا ستندان یمسئوالن امر با ضرور
و  سوکیاز  یکشاورز تیفیبهبود و ارتقا سطح ک

 گرید یاز سو یمتخصصان کشاورز یبرا ییزااشتغال
توجه  دیمهم همت بگمارند. اما با نیبه فراهم کردن ا

 یتوان کاف یدولت نهادهای وها آن اشت که سازمد
 دانش میعظ لیخ یدهجذب و سازمان یبرا

 یمنطق یندارند و بطور کل را دانشگاهی آموختگان
 که دولت به استخدام همه دانش رسدنمی هم به نظر
 که یمنطقهای از راه یکی. کند اقدام آموختگان

های رشته آموختگان دانش یکاریاز بار ب تواندمی
خدمت در  یآنان برا یرکارگی به، بکاهد یکشاورز

به دو هدف  تواندمی کار دولت نیروستاهاست. با ا
 داتیبهبود صنعت و تول، کیکند.  دایدست پ هعمد

 لیتحص کارانیب میعظ لیکاهش خ، و دو یکشاورز
 کنی که گونههمان. یکشاورزهای کرده در رشته

ضر شاهد باال باور دارد در حال حا( 1364) نامی
جوانان به  فیضع شیرفتن سن کشاورزان و گرا

 رروند د نیو با ادامه ا میبخش هست نیاشتغال در ا
 یانسان یروین شفرسای با، دور چندان نهای ندهیآ

 حال نیبود. با ا مخواهی رو به رو یبخش کشاورز
 بهبود ورود جوانان و دانش یبراای هر برنامه یاجرا

 نیبه اشتغال در ا یکشاورزی هارشته آموختگان
است.  نهیزم نیبخش منوط به اصالح نگرش آنان به ا

 توانندمی متخصص و جوان آموختگان اگرچه دانش
توسعه بخش  یارزشمند برا یمنبع انسان کی

 که یاما مادام، ندیبه شمار آ ییو روستا یکشاورز
و  کشاورزی اشتغال به آموختگان نگرش دانش

ای هر برنامه یاجرا، باشد یمنف ییروستاهای طیمح
الزم را داشته باشد. با توجه به  یاثربخش تواندنمی

نگرش  یبررس، قیتحق نیا یمهم هدف اصل نیا
نسبت به اشتغال به  یکشاورزهای رشته جویاندانش

بر  مؤثرهای عامل ییو شناسا ییکار در مناطق روستا
 آن بود.
نفر از  171 بینکه از  توصیفی قیتحق نیا جینتا
دانشگاه محقق  یکشاورزهای رشته جویاندانش

 55به  کینشان داد که نزد رفتیصورت پذ یلیاردب
 نسبت نگرش به یدارا یدرصد از افراد مورد بررس

 روستایی مناطق در اشتغال به نسبت مثبت و مثبت
و  منفی نسبت درصد هم نگرش به 45بودند و حدود 

های افتهیبا  جهیتن نیداشتند. ا نهیزم نیدر ا یمنف
 41که در آن ( 1369) و همکاران ییرضا قیتحق

دانشگاه زنجان  یکشاورز جویاندانشدرصد از 
اشتغال در روستاها  یبرا ادیدر حد ز یشیگرا

 آمده دست به جهینت کهیبود. درحالسو ، همداشتند
که در آن ( 1395) یو قاسم ییتبرا قیتحق جنتای با

 جویان)دانش یمورد بررس شده است که افراد دیتأک
، ینگرش شناخت( مشهد یدانشگاه فردوس یکشاورز

نسبت به اشتغال در  یمساعد یو رفتار یعاطف
 هیتویبیا قیبود. در تحق ریندارند مغا ییمناطق روستا

نگرش جوانان  زین( 2113) و آبدو و سکوماه( 2111)
کرد که  یادآوری دیبود. با یمنف یبه شغل کشاورز

در نگرش نسبت به  یعوامل منف ترینممهاز  یکی
نکته است که  نیا جویاندانش نیدر ب یکشاورز
و  نپایی نسبت است با درآمد به یتیفعال یکشاورز

 سکوالده و آبدو که گونههمان. یناکاف شتیسطح مع
 هب جویاندانش توجهجلب دارند باور( 2113)

آنان به  قیو تشو یو تجار اسیمقبزرگ یکشاورز
نگرش آنان  تواندمی و سطح اسیمق نیدر ا تیفعال

 بهبود بخشد. یرچشمگی نحو را به یبه شغل کشاورز
باور ( 1362) و همکاران زاده یرستمعلچنین هم

بر  یرگذاریتاث اریدارند که درآمد افراد عامل بس
درآمدشان  زانیکه م یاست و جوانان ییاشتغال روستا

ستا دارند تا به ترک رو شیگراتر بیش استتر نییپا
 در آن.  یماندگار
درصد از  91به  کینشان داد که نزد قیتحق جینتا
ساکن  یدر مناطق شهر یموردبررس جویاندانش

 یزندگ ییدرصد در مناطق روستا 21هستند و تنها 
دو جنبه  یدارا یبه نحو توانمی امر را نی. اکنندمی

 و همکاران یکرد. زرافشان یابیارز یمثبت و منف
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 یشهر جویانتر دانشبیش باور دارند وجود( 2114)
آنان به کار در تر بیش عالقه لیممکن است به دل

ربط داشته باشد و  یو کشاورز ییروستاهای طیمح
های باعث جذب آنان در شغل تیامر درنها نیا

اگر  گرید یشود. از سو ییمرتبط با مناطق روستا
 یاز ناآگاه یناش یکشاورزهای انتخاب رشته

 توانمی، باشد ناجبار به انتخاب آنا ایو  جویاندانش
 یعامل منف کیعنوان آنان را به تیجمع ینسبت باال

ای سهیمقاهای آزمون جینتا رونیدر نظر گرفت. ازا
 یساکن در روستا نگرش بهتر جویان، دانشنشان داد

های افتهیداشتند.  ییبه اشتغال در مناطق روستا
 هیتویبیا(، 2114) ارانو همک انیفیظر قیتحق

بادسار و (، 1369) همکاران و ییرضا(، 2111)
 زین( 1395) یو قاسم ییتبرا(، 1364) همکاران

است. با توجه به سطح متوسط  جهینت نیهم دیمؤ
، ییروستاهای طیبه کار در مح جویاندانشعالقه 

 یبستر مناسب دیکشور با یکشاورز ینظام آموزش عال
 یانسانهای هیسرما نیو عالقه ا زهیانگ، توسعه یبرا

 انیاست که شمار شا یدر حال نی. اآوردفراهم 
 یاطالع کاف، یمورد بررس جویاندانشاز  یتوجه

 ینداشتند. آگاه یاز ورود به دانشکده کشاورز شیپ
در  لیاز ورود به دانشگاه و تحص شیکامل پ

 جویاندانش شودیباعث م یکشاورزهای رشته
 زین یآگاه نیکنند. ا دایرشته پ نیبه ا ینگرش مثبت

کشور و وزارت  ینظام آموزش عال قیاز طر تواندیم
 یجمعهای از رسانهگیری و بهره یجهاد کشاورز

ها مجله وها روزنامه، ویراد، ونیزیتلو، نترنتیمانند ا
( 2113) راستا آبدو و سکوماده نیشود. در هم جادای

نگرش به شغل  و بهبود زهیانگ جادیباور دارند که ا
در مقاطع  ژهیوبه نییپا نیدر سن دیبا یکشاورز

به  رانیرخ دهد تا فراگ ییو راهنما ییابتدا یلیتحص
 هیبرده و روح یپ لیاز آغاز به تحص یکشاورز تیاهم

حوزه آماده و  نیاشتغال در ا یو نگرش آنان برا
 مثبت شود. 

صورت پسر به جویاندانش قیتحق نیا در
دختر نگرش  جویاندانشت نسب یداریمعن

ابراز  ییبه اشتغال در مناطق روستا یمساعدتر
(، 1364) یو زمان یمیپژوهش کر یهاافتهیکردند. 

 یو قاسم ییو تبرا( 1364) بادسار و همکاران
 قاتیتحق افتهیو سو هم جهینت نیبا ا( 1395)

، بود ریمهم مغا نیبا ا( 2115) نبلو و همکارا مانیسل
 هیتویبیو ا( 1362) زاده و همکاران یرستمعل قیتحق

دو گروه دختران و  نیتفاوت ب یایگو زین( 2111)
تر بود و نگرش مثبت یپسران نسبت به شغل کشاورز

 نیا افتهیکرد که  یادآوری دبای. بود پسران گروه
از  ییاست که درصد باال یطیحاضر در شرا

 لیرا دختران تشک یکشاورزهای رشته جویاندانش
و  یسخت کار در بخش کشاورز طیو شرا ددهنمی

آنان ضرورت تر یو نگرش منف سوکیاز  ییروستا
را  ییبه سود پسران روستا هیسهم نییتوجه به تع

چراکه حضور گسترده دختران در  سازدمی مطرح
 دیگرفتن مدرک شا دیتنها به ام یکشاورزهای رشته

و بخش  ییتوسعه جامعه روستاهای برنامه گشایراه
 نباشد. یشاورزک

دو  نیب قیتحق نیدر ا زیتاهل ن تیلحاظ وضع از
مشاهده  یآماردار یگروه مجرد و متاهل اختالف معن

 یو قاسم ییتبرا قیتحق جیبا نتا افتهی نینشد و ا
بلو و  مانیسل(، 1377) یو سعد یو حجاز( 1395)

 مشخص شد کههمخوان است. ( 2115) همکاران
لحاظ نگرش به کار  از یلیتحص مقاطع مختلف نیب

وجود نداشت. داری معنی اختالف ییدر مناطق روستا
( 1395) یو قاسم ییتبرا قیبا تحق ریمغا جهینت نیا

( 1377) یو سعد یحجاز قیتحق جیو همسان با نتا
 زین( 2115) بلو و همکاران مانیسل قیبود. در تحق

باالتر  التیبا سطح تحص گویانیپاسخمشاهده شد که 
 داشتند.  یشاورزنسبت به اشتغال کتری ینگرش منف

 یایگو زین قیتحق نیدر ا بستگیهم لیتحل جینتا
درآمد خانواده و نگرش به  نیبدار یمعن یرابطه منف

است  یدر حال نیبود. ا ییاشتغال در مناطق روستا
(، 1369) و همکاران ییرضا قیتحقهای افتهیکه 

( 2112) و کومار و کومار( 1364) بادسار و همکاران
به  شیبا گرا آمدعامل در میاز رابطه مستق تیحکا

های افتهیاشتغال در روستاها داشت. هماهنگ با 
 یو سعد یحجاز(، 1364) بادسار و همکاران

 کومار و کومار(، 1395) یو قاسم یرابیت(، 1377)
مدت اقامت در روستا با نگرش رابطه  نیب( 2112)
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مشخص شد ن چنیهم وجود داشت.داری معنی مثبت
نگرش ، یکشاورز تهمند به رشعالقه جویاندانشکه 
و  یهم به اشتغال در بخش کشاورز یبهتر
 جیبا نتا افتهی نیداشتند. ا ییروستاهای طیمح
 شیبود. گراسو ( هم1377) یو سعد یحجاز قیتحق
با سطح باالتر درآمد و امکان های خانوادهتر کم

ها خانواده نیاست که ا نیا یایگوگذاری هیسرما
درخور  یاقتصادهای از جنبه یرا شغل کشاورزی

های در برنامه نی. بنابرادانندنمی فرزندان خود
های تیو قابل تیبر ظرفای ژهیتمرکز و دیشده باارائه

ها خانواده یبرا ژهیوبه یشغل کشاورز یباال یاقتصاد
 . داشت
های یژگیو، نشان داد یساختارهای معادله جینتا

، یطلباستقالل، شرفتیپ زهیانگ) نانهیکارآفر یردف
( گرایی و عمل یابتکار و نوآور، یریپذ( سکیر) خطر

با نگرش به اشتغال داری معنی رابطه مثبت و
کومار  قیبا تحق افتهی نیدارد. ا جویاندانش ییروستا

بادسار و چنین هم بود.سو ( هم2112) و کومار
 یاز راهکارها یکیباور دارند که ( 1364) همکاران

کالن صورت های گذاریهیسرما تواندمی که یاصل
را دوباره به چرخه  یکشاورز یگرفته در آموزش عال

 جویاندانش شیگرا شیبازگرداند؛ توجه به افزا دیتول
بر  یبه اشتغال در روستا مبتن یکشاورز یهارشته

آنان است.  ینیکارآفرهای تیلبهبود سطح قاب
اند مهم را مدنظر قرار داده نیا زین یگرید یقاتیتحق

با سو ( هم2113) و همکاران یموحد کهطوریبه
های یژگیو نیب، گزارش کردند قیتحق نیا جینتا

آنان به کار در  شیو گرا جویاندانش نانهیکارآفر
-یرابطه مثبت معن یو خوداشتغال یبخش کشاورز

پرورش  تاهمی دهنده امر نشان نیدارد. ا ودوج یدار
 جویاندانش نیدر ب نانهیکارآفر یتیشخصهای یژگیو

 در کار به آنانتر باعث نگرش مثبت تیاست که درنها
 جیراستا نتا نی. در همشودیم یکشاورزهای طمحی
نشان ( 1369) و همکاران یمحمد یوسفی قیتحق
سبب  نانهیکارآفر یفردهای یژگیو تیتقو، داد

 . شودیم یکشاورز جویاندانش ینیتوسعه کارآفر
 زین یو اقتصاد یاجتماعهای عاملها افتهی بنابر

بر نگرش به اشتغال در مناطق داری معنی تأثیر

از  یکی ییدارد. درآمد کم در مناطق روستا ییروستا
جوانان  شیمهاجرت و نداشتن گرا لیدالترین عمده

و  یاست. زرافشان ییدر مناطق روستا یبه زندگ
راستا باور دارند  نیدر هم( 2114) همکاران

از کار  یدرآمد حداقل کهیدرصورت جویاندانش
 نیحاضر به اشتغال در ا اورندیبه دست ن ییروستا

 . ستندیمناطق ن
دولت از  یتیحماهای استیوجود س، جینتا بنابر

بر نگرش داری معنی تأثیر ییاشتغال روستا
های افتهیبا سو هم جینتا نیدارد. ا جویاندانش

و  یاکبر(، 1362) و همکاران ادهز یرستمعل
( 1399) یفم یو شعبانع یعیو شف( 1399) همکاران

 زین( 1369) و همکاران یعقوبی قی. در تحقباشدمی
به شغل  ییجوانان روستا شیبازدارنده گرا ترینمهم

 التیو نبود تسه یکشاورز نییپا تیجذاب یکشاورز
 نو همکارا زاده یعلاشتغال بود و رستم یبرا یکاف

کمبود ، کردند انیخود ب قیتحق جیدر نتا( 1362)
کمبود ، یکمبود امکانات بهداشت، یامکانات رفاه

نبود شغل مناسب و ، یو فرهنگ یامکانات آموزش
 ونقل و حاصللة حملیکمبود وس، یمشکالت کار

های عامل ترینمهم یکشاورز یهانزمی نبودن زیخ
 است.  ییروستاهای جوانان از جامعه زیگر

به توسعه تر بیش است که توجه یادآوریبه  الزم
مساعد  طیشرا جادیتوسط دولت و ا ییمناطق روستا

 ییبا توجه به محروم بودن مناطق روستا یزندگ یبرا
در  یعامل داخل کیعنوان به تواندیم، از امکانات

 مؤثرسودمند و  ییجذب جوانان به اشتغال روستا
 واقع شود. 

 هیارا ریز یشنهادهایپ ادشدهی جیآخر بنابر نتا در
 شود؛می

 کرده لیتحص ییاستفاده از جوانان روستا -
در مناطق  یدولتهای عنوان مسئوالن و رابطبه

 ییجوانان روستا زهیباعث خواهد شد که انگ ییروستا
 دایپ شیافزا یکشاورزهای در رشته لیتحص یبرا

 کند. 
نسبت به  ینگرش متوسط جویانتر دانشبیش -

 هیپا نیبرا، داشتند ییتغال به کار در مناطق روستااش
 یکشاورزهای دانشکده یآموزشهای الزم است برنامه
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تا ضمن بهبود نگرش  ردیقرار گ دنظریمورد تجد
از  التیتحص انیآنان بتوانند پس از پا، جویاندانش

 یکشاورزهای تیشده در فعالدانش و مهارت کسب
 د.استفاده کنن ییدر مناطق روستا

به  رستانیالزم در مقطع دبهای ارائه آموزش -
دانشگاه  یعالقه خود برا هپای بر افراد تا آموزان دانش

مند صورت افراد عالقه نیانتخاب رشته کنند. در ا
در رشته  لیانتخاب و تحص یبرا یفرصت بهتر

 خواهند کرد. دایرا پ یکشاورز
دانشگاه و  نیارتباط ب شیضرورت دارد با افزا -

به اشتغال در بخش  جودانش شیگرا، یراکز کارم
های شود چراکه هرچه فرصتتر بیش یکشاورز

نگرش ، باشدتر بیش یبخش کشاورز یشغل
 . شد خواهدتر مثبت زیامر ن نیبه ا جویاندانش
و امکانات ها رساختیضعف ز، کمبود درآمد -
نبود نگرش مثبت  لیدر روستا از جمله دال یرفاه

 یاجرا، یینسبت به کار در مناطق روستا جویاندانش
و  ییدولت در مناطق روستا زایی اشتغالهای استیس

های تیحما گریاعتبارات و د، التیتسه، ارائه امکانات
به  شیکه گرا یکشاورز دانش آموختگان یالزم برا

 ییباعث شکوفا تواندمی دارند ییکار در مناطق روستا
هرها و کاهش مهاجرت به ش، ییمناطق روستا

 تیو درنها یاجتماعهای از بروز بحران یریجلوگ
شود.  دانش آموختگان یبرا داریاشتغال پا جادیا

های سازمان، دولت، شودمی دیتاک نیبنابرا
مسئول توسعه  یهادهان گریو د هیریو خ یرانتفاعیغ

الزم ازجمله های مشوق ییو روستا یکشاورز
و ای ارانهیهای نهاده، التیتسه، یاعتبارات بانک

 آموختگان از دانش تیحما یرا برا یجیخدمات ترو
 و بهبود نگرش آنان ارائه دهند.  کشاورزی

 لیاز دال یکی، دهدمی نشانها یبررس جینتا -
 به آموختگان و دانش جویاندانشنداشتن  شیگرا

 ییروستاهای طیو مح کشاورزی بخش در اشتغال
های طیباورند در مح نیاست که آنان بر ا نیا

. باشدیفراهم نم یزندگ هیامکانات اول ییروستا
توسعه های برنامه یالزم است با اجرا نیبنابرا

 یشتیمعهای رساختیو بهبود امکانات و ز ییروستا
 داد.  رییامر تغ نینگرش آنان را به ا، مناطق نیا

 یشهر جویاندانش یبا توجه به درصد باال -
آنان به تر کم هو نگرش و عالق یینسبت به روستا

ضرورت دارد ، در روستاها لیاشتغال پس از تحص
 یکشاورزهای در دانشکده جودانش رشیپذ یبرا

روستازادگان همراه با  یبراای ژهیو هیسهم، یدولت
 ییکار در مناطق روستا یبرا یتیحماهای نیتضم

 آنان در نظر گرفته شود. یبرا
 نانهیفرکارآهای یژگیمثبت و تأثیربا توجه به  -

با  شودمی دیبه اشتغال تاک جویاندانشبر نگرش 
ازجمله  یاجتماع یبه نهادها یهمگان یها-آموزش

 پرورش به نسبت راها ، آنیآموزش یخانواده و نهادها
در چنین هم کنند. تیتقو ینیکارآفرهای یژگوی

 شیدر جهت افزا یزمراک جادیبا ا توانیمها دانشگاه
، کارآزموده و مشاوره با آنان ننایبه کارآفر یدسترس

 یبرا یاتیمالهای تمعافی وها وجود مشوق
از  یمال تیحما، ینیکارآفر هیبا روح جویاندانش

بهره درازمدت کمهای و پرداخت وام نیافراد کارآفر
فضا و  یواگذار، کارها و کسب اندازیراهدر جهت 

 جویاندانشبه  یمراکز دانشگاه رامکانات موجود د
 ینیکارآفرهای دوره یبرگزار تیو درنها نیرآفرکا
و شکوفا شدن  نانهیکارآفرهای یژگیبروز و یبرا

 اقدام کرد. نانهیکارآفر تیشخص
 

 هابعمن
 مؤثربه سکونت در روستا و عوامل  ییجوانان روستا شیسنجش گرا(، 1364) ج.، یعقوبیص. و ، یاسعد

 .1-19ص ص ، 4شمارة ، 19سال، ا و توسعهروست نامهفصل ن؛یریقصر ش یبرآن در روستاها
نسبت به اشتغال در  یکشاورز جویاندانشنگرش  یبررس (.1399) ح.، انیر. کوچک، یا. موحد، یاکبر

، یکشاورز جیآموزش و تروهای مجله پژوهش (.همدان نایس ی: دانشگاه بوعلیمطالعه مورد) یبخش کشاورز
 .61 -112ص ص ، 4شماره ، 2سال 
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 جویاندانش شیبر گراای نهیو زم یفردهای عامل تأثیر (.1364) س.، یو فتح، ل.، صفا، م.، بادسار
ص ، 32. یدر آموزش کشاورز تیریپژوهش مد نامهفصلدانشگاه زنجان نسبت به اشتغال در روستا.  یکشاورز

 . 123 -139ص 
 یشغلگیری میبر تصم رگذاریتاثهای عامل یبررس (.1365) ر.، یسامان یاشراق، ر.، ییبابا، ع.، دیپورسع

شماره ، یآموزش کشاورز تیرمدی پژوهش نامه . فصلالمیشهرستان اهای دانشگاه یآموختگان کشاورز-دانش
 .31-41ص ص ، 39

و  ییبه اشتغال در مناطق روستا یکشاورز جویاندانشنگرش  یبررس (.1395) م.، یو قاسم، م.، ییتبرا
. 1392- 93 یلیمشهد در سال تحص یدانشگاه فردوس یدانشکده کشاورز: یمطالعه مورد، بر آن مؤثرعوامل 

 .133-134ص ص ، 2شماره ، 13سال  یعیو منابع طب یمجله علوم کشاورز
دانشگاه تهران به کار  یدانشکده کشاورز جویاندانش شیسنجش گرا (.1377، )ح.، یو سعد، .ی، یحجاز

 .41-46ص ص ، رانیا یشاورزو آموزش ک جیعلوم ترو هینشر، ییدر مناطق روستا
 النیالتحصاشتغال فارغ تیوضع یبررس (.1397) م.، ینیو حس، ج.، ینیفرج اله حس، س.، یوریده 

اقتصاد و توسعه  قاتیتحق نامهفصل (.کرج سیپرد) دانشگاه تهران یکشاورز یهارشته یلیتکم التیتحص
 . 123 -131صص (، 1) 36. رانیا یکشاورز

 نیاول، النیدر ارتباط با اشتغال فارغ التحص ینظام آموزش عالهای چالش( 1392) ع.، یو نظر، ر.، یرحمان
 .1ـ23ص ص ، کشور یاشتغال و نظام آموزش عال شیهما

 ییجوانان روستا یعوامل مؤثر بر ماندگار (.1362) ن.، یرستم، ع.، ییاردها یقاسم، و.، زاده یرستمعل
 515-534ص ص (، 3) 4، ییروستاهای پژوهش نامهفصل: شهرستان اهر. یمطالعة مورد

به  لیبر تما یطیو مح یعوامل فرد یانجینقش م (.1369) س.، یو فتح، م.، یقاسم، م.، بادسار، ر.، یرضائ
(، 2) 49. رانیا یاقتصاد و توسعه کشاورز قاتیتحق نامهفصلدانشگاه رنجان.  یکشاورز جویاندانشاشتغال 
 . 55 -95ص ص 

استان  یجهاد کشاورز یـ کاربرد یعلم جویاندانشنگرش  یبررس (.1361) س.، یفیلط و، ل.، ییخایزل
-154ص ص ، یعیو منابع طب یاشتغال دانش آموختگان کشاورز یمل شی. همایخود اشتغال همدان نسبت به

145. 
نسبت به  یکشاورزهای رشته جویاندانشنگرش  یبررس (.1399) ح.، یفم یو شعبانعل، ف.، یعیشف

دانشگاه تهران. انجمن  یعیو منابع طب یس کشاورزیپرد یمطالعه مورد، یتغال در بخش کشاورزاش
 .173-162ص ص (، 2) 4، رانیاشناسی تیجمع

جوانان  یزگیانگ یل بیدال (.1364) ز.، و هوشمندان مقدم فرد، ع.ا.، زاده رکیم، م.، یمیقد، ع.، شمس
قات اقتصاد و یتحق نامهفصل (.ن زهرایالعه: شهرستان بوئمورد مط) یبه اشتغال در بخش کشاورز ییروستا

 .953 -993ص ص (، 4) 49، رانیا یتوسعه کشاورز
 21، . تعاونجویاندانشدگاه یاز د یکشاورزهای رشتهپذیری اشتغال (.1396) ش.، یا. و باران، یگبی یعل

 .22-49ص ص (، 2)
 یخبرگزار یگزارش خبرنگار دانشگاه .یماعکار و رفاه اجت، وزارت تعاون (.1363) م.، پورکاظم

قابل دسترس در: ، رانیها در ارشته نیو پرکارتر نیکارتریب(، سنایا) رانیا جویاندانش
http://www.bargharshad.ir 

خدمت در مناطق  یبرا رازیدانشگاه ش یدانش آموختگان کشاورز زهیانگ (.1364) غ.، یو زمان، و.، یمیکر
 .47 -55ص ص ، 33، یدر آموزش کشاورز تیریپژوهش مد نامهفصل. یروستائ
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و  یکشاورز یدانش آموختگان مقطع کارشناس یشغل مندیتوانسنجش  (.1364) ج.، یعقوبیش. و ، گلباز
اقتصاد و توسعة  قاتیدانشگاه زنجان. تحق ارشدکارشناسی جویاندانش دگاهیبهبود آن از د یراهکارها
 .311 – 319ص ص (، 2) 49، رانیا یکشاورز

شهرستان گنبد  یینگرش جوانان روستا یبررس (.1361) ح.، یفم یو شعبانعل، ا.، یباقر، س.، مخت
 .115-139ص ص (، 4) 15، روستا و توسعه نامهفصل. یکاووس نسبت به اشتغال در بخش کشاورز

 قابل دسترس در:، کشور یمختلف اقتصاد یآمار شاغالن بخشها (.1369) .رانیمرکز آمار ا
www.amar.org.ir 

آموزش  تیریدم پژوهش نامهفصل. کشاورزی آموختگان اشتغال دانشهای بازدارنده (.1369) ر.، یموحد
 .76-64ص ص، 41شماره ، یکشاورز

ت اشتغال دانش یبهبود وضع یراهکارها (.1396) م.، انیا. خداورد، یفران یعقوبیر. ، یر. اکبر، یموحد
 و جیتروهای پژوهش مجله(، همدان نایس یبوعل دانشگاه یمورد مطالعه) یکشاورزهای آموختگان رشته

 .99-69 ص ص(، 4) 3، یکشاورز آموزش
استان سمنان  ییبر نگرش جوانان روستا مؤثر یاقتصاد-یاجتماعهای یژگیو (.1364) م.، نامی کین

 .126-152 ص ص(، 2) 19، روستا و توسعه نامهفصل. یکشاورزهای تینسبت به اشتغال در فعال
جوانان  شیمشوق و بازدارند ه گرا یعاملها ییشناسا (.1369) م.، پناه زدانی، ص.، یاسعد، ج.، یعقوبی

شماره ، یآموزش کشاورز تیرمدی پژوهش نامهفصل. نیریقصرش یدر روستاها یبه شغل کشاورز ییروستا
 .3-14ص ص ، 41

مؤثر بر توسعه  یطیو مح یوامل فردع لیتحل (.1369) ر.، یموحد، ف.، یگل، م.، یمحمد یوسفی
 11، یو آموزش کشاورز جیتروهای پژوهش نامهفصل. نایس یدانشگاه بوعل یکشاورز جویاندانش ینیکارآفر

 .41-53ص ص (، 3)
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Abstract 

Regarding the importance of employment in the rural areas, as one of the most important 

policies in agricultural higher education programs, nevertheless a significant proportion of 

graduated does not involve in rural activity. So this study was aimed to investigate the attitudes 

of agricultural students towards occupation in rural areas. In terms of goal, data collection and 

data analysis the study was an applied, survey and correlation- descriptive research respectively. 

The target population consisted of agricultural students of the University of Mohaghegh 

Ardabili in the 2016-2017 educational year (N=1192). Sample size determined using Cochran 

formula as 170 people and stratified random sampling method was used as a sampling method. 

The main research instrument was questionnaire which its validity confirmed by the panel of 

expert and reliability approved by AVE with the value of 0.50 to 0.56 and CR coefficient with a 

value of 0.80 to 0.91. The results indicated that almost 55% of respondents had the positive and 

relatively positive attitude towards occupation in rural areas. Also based on comparative 

analysis significant differences were found regarding gender and living place in term of attitude 

as boys and rural students had more favorite attitudes towards occupation in rural areas. Based 

on correlational analysis there were a significant statistical relationship between families’ 

income, years of living in rural areas and students’ interest with attitude. The results of 

structural equation modeling (SEM) also showed that three factors of entrepreneurial individual 

characteristics, social and economic factors, and government supportive policies directly 

explained about 86 percent of variance in dependent variable of attitudes toward occupation in 

rural areas. 

 

Index Terms: attitudes toward rural occupation, entrepreneurial individual characteristics, 

social and economic factors, supportive policies.  
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