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تمایل جوانان روستایی به اشتغال در بخش کشاورزی
مورد :شهرستان باغملک
آمنه سواری ممبنی؛ دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی و توسعه روستایی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی خوزستان ،اهواز ،ایران.
بهمن خسرویپور؛ استاد ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ،اهواز ،ایران.
مسعود برادران*؛ دانشیار ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ،اهواز ،ایران.
مسعود یزدان پناه؛ دانشیار ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ،اهواز ،ایران.
دریافت مقاله1397/08/11 :

پذیرش نهایی1398/05/07 :

چکیده

کشاورزی ،از یک سو نقش محو ری در رشد اقتصادی و توسعه روستایی از طریق ارائه مواد غذایی مورد نیاز و
فرصتهای شغلی ،در کشورهای توسعه یافته ایفا میکند .از سوی دیگر توسعه آینده کشاورزی در هر کشوری
متکی به جوانان روستایی است .از این رو ،کشاورزی و جوانان نه به طور کامالٌ جداگانه و یا ناسازگار بلکه مکمل
یکدیگرند .در واقع ،آنها باید برای بقای آینده خود دست در دست هم دهند .هدف از این مطالعه بررسی تمایل
جوانان روستایی شهرستان باغملک نسبت به اشتغال در بخش کشاورزی است .برای دستیابی به هدف مطالعه
حاضر از نظریه شغلی شناخت اجتماعی و تئوری رفتار برنامهریزی شده ،به عنوان چارچوب نظری پژوهش
استفاده شد .جامعه آماری این پژوهش جوانان روستایی  15تا  29سال سه دهستان میداوود ،منگشت و هپرو از
این تحقیق  270نفر انتخاب شد .روش نمونهگیری چند مرحلهای خوشهای در دسترس بود و قابلیت اطمینان و
اعتبار ابزار مورد بررسی و تایید قرار گرفت .تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد سازههای نگرش،
کنترل رفتاری درک شده ،هنجار اخالقی ،هویت خود و هنجار توصیفی از تئوری رفتار برنامهریزی شده 0/71 ،و
سازه های خودکارآمدی ،نتیجه انتظارات ،درک رفتار دیگران ،عالقه و موانع از نظریه شغلی شناخت اجتماعی
قادرند  0/74از واریانس تمایل جوانان نسبت به اشتغال در بخش کشاورزی را پیش بینی نماید.
واژگان کلیدی :اشتغال ،جوانان روستایی ،نظریه شغلی شناختی اجتماعی ،رفتار برنامهریزی شده.
baradaran@asnrukh.ac.ir
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امروزه در هر دو کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مشکل بیکاری ،در میان جوانان نسبت به
جمعیت بزرگسال بیشتر است ( .)Msigwa & Kipesha, 2013:68همچنین نرخ بیکاری به طور فزایندهای
برای مناطق روستایی 25/6 ،درصد و در مناطق شهری  16/1درصد محاسبه شده است و پایه نرخ بیکاری
در گروههای سنی  24-15سن دارای باالترین نرخ بیکاری یعنی  3۷/۷درصد و گروههای  25-44سال سن
با نرخ بیکاری  22/4درصد طبقهبندی شده است .تقریبا همهی کشورهای جهان با مشکالت جدی از جمله
بیکاری جوانان و همچنین بیکاری با نرخ باالی روستایی نسبت به مناطق شهری روبرو هستند ( White,

 .)2012:11از این رو چالش اشتغال جوانان به عنوان مهمترین و حیاتیترین چالشهای توسعه اقتصادی
قرن  21در نظر گرفته شده است و اشتغال جوانان برای هر کشوری در جهان از اهمیت خاصی برخوردار
است (.)Dev & Venkatanarayana, 2011:14
بیکاری در بسیاری از کشورها از جمله کشورهای پیشرفته صنعتی به عنوان یک مشکل اساسی مطرح
و حل آن سیاستگذاران غالب کشورها را با چالشهای بزرگی روبه رو نموده است ،به گونهای که میتوان
گفت سرنوشت برخی از دولتها با حل بحران بیکاری به هم تنیده شده است این مساله در کشور ما نیز
شرایط سختتری به خود گرفته است (موسایی و عمانی .)38 :1389،کشاورزی از مهمترین بخشهای
اقتصادی کشور است و نقش آن در توسعه و ثبات اقتصادی و سیاسی و نفوذ بینالمللی انکار ناشدنی است.
توسعهی کشاورزی مهمترین اولویت در برنامههای توسعهی ملی کشورهای در حال توسعه محسوب میشود
و صنعتی ضروری برای بسیاری از کشورها است (.)Naamwintome & Bagson, 2013:63
بخش کشاورزی  11درصد تولید ناخالص ملی 23 ،درصد اشتغال و تامین غذای بیش از  80درصد افراد
جامعه را به خود اختصاص داده است از همین رو نقش مهمی در اقتصاد کشور دارد (حسین زاد.)1 :1393،
از این رو بخش کشاورزی به عنوان یکی از مهمترین بخشهای متولی امر تولید در نظام اقتصادی کشورهای
در حال توسعه مرجع اصلی ایجاد اشتغال مستقیم و غیر مستقیم و به کارگیری نیروی انسانی برای جمعیت
در بخش روستایی به کانون توجه بسیاری از صاحبنظران و برنامهریزان تبدیل شده است (عنابستانی و
کهنوج .)38 :139۷ ،اما آرزوهای جوانان روستایی فقط در مورد وضعیت فرصتهای اقتصادی مهم و حائز
اهمیت است .بخش کشاورزی از نظر اقتصادی برای جوانان کافی نیست و جوانان به این دلیل نمیتوانند
این وضعیت را بپذیرند ( .)Leavy & Smith, 2010:10از این رو کشاورزی برای اغلب جوانان غیر جذاب
است و جوانان در حال دور شدن از کشاورزی و آیندهی روستایی هستند (.)White, 2012:11
یافتهها حاکی از آن است که کشاورزی از جایگاه ارزش شغلی مناسبی در جامعه برخوردار نیست (خوی
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نژاد و میرزائی فیض آبادی )8۷: 1385،و نگرش سطح پایین جوانان روستایی در مورد فعالیتهای کشاورزی
خود اساس مهاجرت به مناطق شهری و تمایل به شغلهای کاذب است (.)Mosaee & Ommani, 2011:16
به گفتهی تورای ( )2006تخمین زده میشود که 15درصد (حدود  26میلیون نفر) از جمعیت مهاجر جوانان
هستند ( .)Min-Harris, 2010:67در جنوب آمریکا ،با فرض ارائه مساوی از جوانان در مناطق شهری و
روستایی پیشبینی شده است جوانان روستایی تنها یک درصد از کل جمعیت را تا سال 2050تشکیل
میدهند ( .)van der Geest, 2010:7تاثیر مهاجرت روستا به شهر در میان جوانان بر کشاورزی و توسعه
روستایی را نمیتوان نادیده گرفت (.)Pam, 2014:121
به طور کلی ،جوانان داراییهایی هر کشور هستند .آنها نه تنها قانونی به عنوان رهبران آینده در نظر
گرفته شدهاند ،بلکه آنها بزرگترین سرمایهها برای توسعه یک کشور هستند .سرمایهگذاری بر روی جوانان
تنها راه برای حصول اطمینان از رشد و توسعه آینده هر کشوری است (.)Emeh, 2012:3
بنابراین موضوع جوانان و نقش آنها در آیندهی کشاورزی موضوع بسیاری از بحثهای کشاورزی جهانی
است ( .)Leavy & Smith, 2010:7اگر چه جوانان نگرش منفی نسبت به بخش کشاورزی دارند اما آنها
هنوز هم اعتقاد دارند که این بخش میتواند منبع درآمد با تالشهای مستمر و کار سخت باشد ( Abdullah

.)et al., 2012:4
واقعیت همانطور که مطالعات نشان میدهد بر این است که بخش کشاورزی میتواند ،موقتا و دست
کم تا زمان حل قطعی بحران اشتغال ،قسمت مهمی از فرصتهای اشتغال مورد نیاز جوامع در حال توسعه
را تامین کند و وظیفه اشتغالآفرینی برای بخش مهمی از بیکاران جامعه را به عهده گیرد .واقعیت این است
که بخش کشاورزی ایران ،دست کم برای تعدیل موضعی و موقتی بحران اشتغال و بیکاری ،از مزیتهای
نسبی درخور توجهی برای اشتغالزایی موقت تا زمان حل عقالنی و فراگیر این مسئله ،برخوردار است (زاهدی
مازندرانی .)51 :1383،بنابراین در این تحقیق ،با توجه به اهمیت موضوع اشتغال در بخش کشاورزی و
معضل بیکاری جوانان روستایی و مهاجرت آنان ،تمایل آنها نسبت به شغل کشاورزی بررسی میشود تا با
توسعهی روستایی و کشاورزی و مسئلهی اشتغال جوانان روستایی به برنامهریزیهای واقعگرایانه پرداخت.
به منظور دستیابی به این هدف این مطالعه از دو تئوری شغلی شناختی اجتماعی و رفتار برنامهریزی شده
استفاده کرد و عالوه بر هدف اصلی ،این تحقیق قصد دارد قدرت پیشبینی گنندگی تمایل جوانان را به
وسیله این دو تئوری به عنوان یک هدف فرعی نیز بررسی نماید.
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باندورا بر این باور است که هم عوامل محیطی بیرون از انسان و هم عوامل شناختی درون او در کنترل رفتار
مؤثر است .به طور دقیق تر ،فرآیندهای شناختی ،محیطی و رفتار شخص بر هم تاثیر و تاثر متقابل دارند و هیچ
کدام از این سه جزء را نمیتوان جدا از اجزای دیگر به عنوان تعیین کننده رفتار انسان به حساب آورد ( Bandura,
 .)19۷۷:5به عبارت دیگر خصوصیات فردی و محیطی بر رفتار تاثیر میگذارند ( Glanz & Viswanath,

 .)2008:3از طرف دیگر تمایل نیز ارتباط مثبت و معناداری با رفتار دارد .نظریه شغلی شناخت اجتماعی توضیح
کارکرد روانی اجتماعی انسان در شرایط تعامل میان رفتار ،شناخت ،عوامل شخصی و رویدادهای محیطی است
( )Zikic & Sakes, 2009:123و فرآیند انتخاب شغل ،متغیرهای محیطی و رفتاری را تحت تاثیر قرار میدهد
( .(Rogers & Creed, 2011:171لنت و همکاران بیان میدارند که نظریه شغلی شناخت اجتماعی ( Social

 )Cognitive Career Theoryشرح میدهد که چگونه محیط با فعالیتهای شغلی افراد مرتبط است و تاثیرگذار
بر توسعه خودکارآمدی ،نتیجه انتظارات ،عالیق و تمایل که گزینههای شغلی و رفتار را تحت تأثیر قرار میدهد
است( .) Zikic & Sakes, 2009:125در نظریهی شغلی شناخت اجتماعی ،خودکارآمدی نزدیکترین تنظیم
کننده رفتار انسان است و پیشبینی کنندهی قوی فکری است که انگیزه و عمل را تحت تاثیر قرار میدهد
( .)Zikic & Sakes, 2009:125خودکارآمدی ،اعتقاد یک فرد به توانایی خود برای موفق شدن در یک وضعیت
خاص است .به عقیدهی بندورا این اعتقاد ،عامل تعیین کنندهی چگونگی تفکر ،رفتار و احساس افراد است .در
واقع باورهای خودکارآمدی دارای قدرت انگیزشی بسیار باالیی هستند زیرا انتظارات پیامدی افراد در رابطه با
موفقیت را تحت تاثیر قرار میدهند و تعیین کننده میزان تالش و پایداری فرد هستند ).)Efklides, 2011:14

دومین سازه در تئوری شغلی شناخت اجتماعی مشارکت در فعالیتهای هدفمند یا داشتن هدف است .اهداف
نقش انگیزشی دارند و میتوانند فرد را به انجام کار و فعالیت برانگیزند ضمن این که اهداف ،تعیین کنندهی
استانداردهای فردی بوده و نشانگر سطح انتظار فرد از خود و کار هستند (.)Alexander et al., 2010:311
در حقیقت ،اهداف بعد شناختی مؤثر بر احساس رضایت هستند که حالت نسبتاٌ پایدار دارند ( Lent,

مثبت و منفیای در آینده رخ خواهد داد ،بر میگردد ( .)Lent, 2004:243عالیق حرفهای به عنوان الگوهایی از
دوست داشتن ،دوست نداشتن و تفاوت در مورد فعالیتها و مشاغل حرفهای مرتبط است (.)Mills, 2009:6

عالیق به عنوان حدی که یک فرد یک فعالیت خاص را دوست دارد تعریف شده که به طور مشترک توسط
خودکارآمدی و نتیجه انتظارات پیشبینی شده است ( .)Sheu et al., 2010:257با توجه به نظریه شغلی شناخت
اجتماعی ،افراد در توسعه اهداف خود به دنبال فعالیتهای تحصیلی و شغلی هستند که با عالیق خود مرتبط و
همچنین با خودکارآمدی و نتیجه انتظارات خود سازگار باشد (.)Sheu et al., 2010:260
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از سازههای اضافه شده به نظریه شغلی شناخت اجتماعی میتوان درک رفتار دیگران را نام برد .بدین
معنی که افراد نه تنها از تجارب شخصی خود یاد میگیرند ،بلکه از طریق تماشای درک رفتار و نتایج رفتار
دیگران نیز چیزهایی میآموزند ( )Thogersen & Gronhoj, 2010:7737و اشاره دارد به ذهنیت فرد نسبت
به اینکه چقدر دیگران (افراد مهم در زندگی) آن رفتار خاص را انجام میدهند (.)Forward, 2006:418

همچنین متغیرهای محیطی ،مانند تسهیالت و موانع نیز به عنوان داشتن پتانسیل و یا محدودیت در انتخاب
گزینههای خاص برای افراد دیده میشود .تنظیم و پیگیری اهداف شغلی نیز به انواع تسهیالت و موانع که
مردم از محیط خود دریافت میکنند مرتبط است .با توجه به نظریه شغلی شناختی اجتماعی ،تسهیالت و
موانع هر دو به طور مستقیم و از طریق راههای دیگر میتواند تمایل افراد را تحت تاثیر قرار دهند ( Lent

 .)et al., 2009:249تسهیالت منابع محیطی خاص هدف (مانند مواد و ابزارها یا حمایت احساسی و اجتماعی)
میتوانند از طریق فراهم آوردن بازخورد ،تقویت منفی یا مثبت یا فراهم ساختن تجربه جانشینی بر حس
خودکارآمدی و تالش برای رسیدن به هدف تاثیر گذاشته و به دنبال آنها بر رضایت شغلی نیز مؤثر واقع
شوند ( .)Duffy & Lent, 2009:215از این رو با توجه به مطالب فوق ،چارچوب نظری برای نظریه شغلی
شناختی اجتماعی در این پژوهش در نگاره  1ارائه گردید.

عالوه بر این از آنجایی که نگرش در نوع رفتار انسان نقشی تعیین کننده دارد و تمایل و تصمیم انسان
در انجام یا عدم انجام هر کاری بدان وابسته است ( )Osborne & Dyer, 2000:54در این پژوهش از تئوری
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رفتار برنامهریزی شده نیز به عنوان چارچوب نظری استفاده شده است.
تئوری رفتار برنامهریزی شده یک تئوری شناخت اجتماعی است که به منظور درک و پیشبینی انجام
یا عدم انجام رفتار انسان طراحی شده و تاثیر سه عامل نگرش ،هنجار ذهنی و کنترل رفتاری درک شده بر
تمایل انجام رفتار را تعیین مینماید ( .)Ajzen, 1991:181هدف این تئوری پیشینی و درک عوامل
تأثیرگذار انگیزشی بر رفتار فرد بود .بر طبق این تئوری عامل تعیین کننده رفتار فرد ،نیت او برای انجام یا
عدم انجام یک رفتار خاص است ( .)Ajzen & Fishbein, 2000:12به عقیده لنت و همکاران ()1994
تئوری رفتار برنامهریزی شده استدالل میکند که بهترین پیشبینی کننده رفتار ،قصد به انجام رفتار است.
به طور مشابه ،نظریه شغلی شناخت اجتماعی نشان میدهد که اهداف و مقاصد پیشبینی کننده مشارکت
در فعالیت و رفتار هستند ( .)Zikic & Sakes, 2009:124نیت نشان دهنده آن است که فرد برای انجام
رفتار چقدر تمایل دارد تالش کند ( .)Ajzen, 1991:182نگرش احساس کلی افراد در مورد مطلوب بودن
یا مطلوب نبودن یک موضوع یا رفتار خاص است ( .)Ellison, 2003:519همچنین نگرش فرد نسبت به
پیامد آن رفتار ،یعنی باور فرد به این که آیا رفتار به پیامد مثبت یا منفی منجر میگردد ( Forward,

 .)2006:418هنجار ذهنی نیز به برداشت فرد از نظرات افراد مهم برای انجام یا عدم انجام رفتار اشاره دارد.
به عبارت دیگر ،هنجار ذهنی ،ادراکات مربوط به نظرات اجتماع برای انجام یا عدم انجام رفتار توسط فرد
است ( .)Debar, 2006:79کنترل رفتاری درک شده به عنوان سومین عامل تعیین کننده تمایل انجام رفتار،
تخمین توانایی فرد برای انجام رفتار است (.)Bamberg & Moster, 2007:17

اگر چه محاسن تئوری رفتار برنامهریزی شده به طور گستردهای به رسمیت شناخته شده است ولی از
زمانی که فرمول آن در اواسط  1980به وجود آمد تالش میشود تا متغیرهای جدیدی در چارچوب آن
وجود داشته باشد و در نتیجه قدرت پیشبینی خود را افزایش دهد .از این رو به جز سازههای ذکر شده
برخی محققان معتقدند رابطه تمایل و رفتار میتواند تحت تاثیر سازههای دیگری چون هنجار اخالقی،
هنجار توصیفی و هویت فردی نیز قرار گیرد (;Cote et al, 2011:2293; Yazdanpanah et al, 20111:2

برنامهریزی شده افزود ( .)Ajzen,1991:188هنجارهای اخالقی ،قوانین یا ارزشهای درونی اخالقی هستند
که به وسیله پاداشها و یا مجازاتهای خود هدایتی پیشبینی شده برانگیخته شدهاند ( Arvola et al.,

 .)2009:449از دیگر سازههای اضافه شده به مدل تئوری رفتار برنامهریزی شده میتوان هنجار توصیفی را
نام برد .هنجار توصیفی جزئی از باورهای هنجاری اما سازهای مجزا از هنجار ذهنی است که اشاره دارد به
ذهنیت فرد نسبت به اینکه چقدر دیگران (افراد مهم در زندگی) آن رفتار خاص را انجام میدهند (2006:419

 .)Forward,همچنین در مدل رفتار برنامهریزی شده شواهد در حال گسترش برای گنجاندن مفهوم خود

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

 )Holst & Iversen , 2012و با اضافه کردن این سازهها میتوان بر قدرت تبیینکنندگی تئوری رفتار

تمایل جوانان روستایی به ...

124

(چگونه یک فرد خودش را درک میکند) به عنوان پیشبینی کننده از تمایل رفتار وجود دارد ( Burton,

.)2004:363
طبق تئوری استریکر هویت خود شامل ارزیابی فرد از مجموعهای از نقشهای اجتماعی ساخته شده
اجتماعی است و منعکس کننده حدی است که یک فرد خودش را دارای شاخصهایی برای انجام آن نقش
اجتماعی خاص میبیند ( .)Yazdanpanah et al, 2014:68بنابراین ،به عنوان یک برچسب که مردم برای
توصیف خود استفاده میکنند ،تفسیر شده است و انتظار میرود تاثیر مهمی بر تمایل داشته باشد ( Cook

 .)et al., 2002:562از این رو با توجه به مطالب فوق ،چارچوب نظری برای تئوری رفتار برنامهریزی شده
در این پژوهش در نگاره  2ارائه گردید.

شکل  .2چارچوب تئوری رفتار برنامه ریزی شده در پژوهش

لنت و براون ( )2013در مفهوم و بررسی نظریه شغلی شناخت اجتماعی در تحقیقات شغلی بیان
( )2010در پیش بینی عالقه و انتخاب آرمانهای شغلی دانش آموزان دبیرستانی پرتغالی با استفاده از
نظریه شغلی شناختی اجتماعی ،نقش حمایتها و موانع را برای رسیدن به اهداف شغلی مؤثر میداند .سگا
و بورگیا ( )200۷نیز در آموزش کارآفرینی با استفاده از نظریه شغلی شناخت اجتماعی بیان میدارند
فعالیتهای آموزشی که موجب افزایش عالقه دانش آموزان به کارآفرینی و اهداف برای حرفههای کارآفرینی
میشود خودکارآمدی و نتیجه انتظارات است .لنت و همکاران ( )2014درمطالعهای با عنوان پیشبینی رفاه
و رضایت از زندگی در بین دانشجویان دانشکده آفریقا از تئوری حرفهای شناختی اجتماعی بندورا استفاده
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نموده ،نتایج حاکی از آن بود که متغیر خودکارآمدی به طور غیر مستقیم بر پیشبینی اهداف رضایت از
زندگی تاثیر دارد همچنین موانع و حمایتها نیز در پیش بینی اهداف رضایت از زندگی مؤثر بوده است.
دافی و لنت ( )2009نیز حمایتها و موانع را بر حس خودکارآمدی و تالش برای رسیدن به هدف و
همچنین به دنبال آن رضایت رضایت شغلی مؤثر میدانند .همچنین کیم و سو ( )2014در مطالعهای به
بررسی کاربرد نظریه حرفهای شناخت اجتماعی در یک محیط چند فرهنگی ،با بررسی روابط بین متغیرهای
شناختی اجتماعی دانشجویان مهندسی برای تبیین اهداف و تمایالت انتخاب رشته اصلی دانشگاه پرداختند.
نتایج نشان داد که خودکارآمدی ،عالقه ،موانع و حمایتها بر اهداف و تمایالت دانشجویان برای انتخاب
رشته تاثیر داشته است .میکائیلی منیع و همکاران ( )1391در مطالعهای به بررسی آزمون الگوی شناختی-
اجتماعی رضایت شغلی معلمان مقطع متوسطه شهر ارومیه پرداختهاند نتایج نشان داد حمایتها و
خودکارآمدی در پیشرفت در رسیدن به اهداف (تمایالت) شغلی مؤثر بوده است .یافتههای تحقیق مخت و
همکاران ( )1391نشان داد از دیدگاه جوانان ،کمبود اعتبارات و عدم حمایت مسئوالن و نیز کمبود منابع
تولید در بخش کشاورزی از نقاط ضعف اشتغال کشاورزی است .میکائیلی منیع ( )1392نیز در مطالعهای
با عنوان آزمون مدل شناختی اجتماعی رضایت از تحصیل در دانشجویان دوره کارشناسی بیان میدارد
خودکارآمدی ،نتیجه انتظارات و حمایت پیشبینی کننده پیشرفت اهداف (تمایالت) و رضایت دانشجویان
از تحصیل است.
دانستن و همکاران ( )2013برای شناسایی عوامل مؤثر بر آینده و انتظارات شغل کارکنان از تئوری
رفتار برنامهریزی شده استفاده نموده ،نتایج حاکی از آن بود که نگرش ،هنجار ذهنی و کنترل رفتاری درک
شده قادرند  %۷6از واریانس تمایل بر آینده شغلی کارکنان را پیشبینی کند .همچنین یزدانپناه و همکاران
( )2011در مطالعهای به بررسی رفتار و تمایالت رفتاری کارکنان سازمانهای جهاد کشاورزی نسبت به
حفاظت آب ،از تئوری تکامل یافته رفتار برنامهریزی شده استفاده نموده ،متغیرهای هنجار اخالقی ،مفهوم
خود ،درک از ریسک و اسطورههای ذهنی به عنوان متغیرهای اضافی به تئوری رفتار برنامهریزی شده اضافه
مورد مطالعه است .همچنین متغیرهای هنجار اخالقی ،کنترل رفتار درک شده و هنجار ذهنی قادرند 64
درصد از تغییرات متغیر وابسته تمایالت رفتاری را پیشبینی کنند
هیدی و وایت ( )2013در مطالعهای به بررسی تمایالت رفتاری ،متغیرهای هنجار اخالقی و مفهوم خود
به عنوان متغیرهای اضافی به تئوری رفتار برنامهریزی شده اضافه شده است .نتایج نشان داد ،تئوری رفتار
برنامهریزی شده قادر به پیشبینی رفتار و تمایالت رفتاری افراد مورد مطالعه است .همچنین متغیرهای
نگرش ،هنجار ذهنی ،کنترل رفتاری درک شده ،هنجار اخالقی و هویت قادرند  6۷/2درصد از تغییرات
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متغیر وابسته تمایالت رفتاری را پیشبینی کنند .یارمحمدی و همکاران ( )1390در یک تحقیق با عنوان
بررسی عوامل پیشبینی کننده رفتار دانش آموزان دبیرستانی اصفهان در خصوص مصرف فست فود با
استفاده از تئوری رفتار برنامهریزی شده بیان میدارند که سازههای تئوری رفتار برنامهریزی نگرش،
هنجارذهنی و کنترل رفتاری درک شده با هم توانسته بودند  25/۷درصد از تمایل را پیشبینی کنند.
همچنین بشیریان و همکاران ( )1390در مطالعهای به بررسی تمایالت جوانان بر سوء مصرف مواد ،از
تئوری رفتار برنامهریزی شده جهت پیشبینی فاکتورهای مؤثر بر سوء مصرف مواد استفاده نموده نتایج
حاکی از آن بود که که نگرش ،هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری درک شده پیشبینی کنندههای قوی
برای تمایل مصرف مواد مخدر در جوانان است .طبیبی و هاشمیان ( )1392در مطالعهای به بررسی تمایالت
رفتاری عاملهای شناختی -اجتماعی تاثیرگذار بر رفتار رانندگی با سرعت غیرمجاز ،از تئوری تکامل یافته
رفتار برنامهریزی شده استفاده نموده ،متغیرهای هنجار اخالقی و هنجار توصیفی به عنوان متغیرهای اضافی
به تئوری رفتار برنامهریزی شده اضافه شده است .نتایج نشان داد ،تئوری رفتار برنامهریزی شده قادر به
پیشبینی تمایالت رفتاری افراد مورد مطالعه است .همچنین متغیرهای نگرش ،هنجار ذهنی ،کنترل رفتاری
درک شده ،هنجار اخالقی و هنجار توصیفی بر تمایل تاثیر دارند و قادرند تغییرات متغیر وابسته تمایالت
رفتاری را پیشبینی کنند.
طاووسی و همکاران (  )1389در مطالعهای با عنوان توسعه نظریه عمل منطقی با سازه خودکارآمدی و
مقایسه برازش و پیشبینی کنندگی آن با نسخه اولیه این نظریه با روش تحلیل مسیر ،برای پیشگیری از
سوءمصرف مواد مخدر در نوجوانان بیان میدارد که نگرش ،هنجار ذهنی و خودکارآمدی بر تمایل تاثیر
دارند و با اضافه شدن سازه خودکارآمدی به این نظریه قدرت پیشبینی کنندگی آن نسبت به نسخه اصلی
آن ارتقاء یافت .همچنین خودکارآمدی به عنوان سازه مؤثر در برازش الگو و همچنین قویترین پیشبینی
کننده تمایل رفتار در این مطالعه شناخته شد .سلیمانی و زرافشانی ( )1390در مطالعهای با عنوان تبیین
پیشگوکنندههای نیت کارآفرینانه در بین هنرجویان هنرستان کشاورزی در استان کرمانشاه نشان دادند که
اما بین هنجار ذهنی و تمایل به کارآفرینی رابطه معنیداری وجود ندارد و همچنین تحلیل رگرسیون نیز
بیانگر آن بود که  54درصد از تغییرات متغیر تمایل به کارآفرینی را میتوان از طریق نگرش و خودکارآمدی
تبیین نمود.
 )3روش تحقیق

این پژوهش به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر تمایل جوانان روستایی شهرستان باغملک نسبت به
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اشتغال در بخش کشاورزی طراحی و اجرا شد .جامعه آماری این پژوهش جوانان روستایی  15تا  29سال
سه دهستان میداوود ،منگشت و هپرو از توابع شهرستان باغملک در استان خوزستان به تعداد  900نفر
بود که بر اساس جدول مورگان نمونه مورد نظر این تحقیق  2۷0نفر انتخاب شد .روش نمونهگیری چند
مرحلهای خوشهای در دسترس بود .در این تحقیق جهت بررسی روایی صوری پرسشنامهی محقق ساخت
و صحت و سقم گویههای آن ،از نظرات و پیشنهادهای برخی از اعضای هیئت علمی گروه ترویج و آموزش
کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ،استفاده گردید که پس از اعمال اصالحات
پیشنهادی آنها ،چنین اطمینان حاصل گردید که گویهها و سؤاالت مطرح شده ،توانایی و قابلیت اندازه-
گیری محتوا و خصوصیات مورد نظر در تحقیق حاضر را دارا باشند .به منظور تایید پایایی پرسشنامه طراحی
شده قبل از ورود به مرحلهی جمعآوری اطالعات در مقیاس وسیع ،از یک مطالعه پیشاهنگ  30پرسشنامه-
ای که در بین جوانان روستایی شهرستان باوی و خارج از نمونه اصلی مطالعه توزیع گردید ،استفاده و ضریب
آلفا کرونباخ بین  0/۷تا  0/9بود که تأیید شد .در طراحی پرسشنامه از مقیاسهای موجود در رابطه با تمایل
و مؤلفههای مؤثر بر آن بر مبنای مدل رفتار برنامهریزی شده و نظریه شغلی شناخت اجتماعی بهره گرفته
شده است .در کل جهت سنجش این سازهها از  86گویه که از مطالعات قبل برای سنجش متغیرهای تحقیق
بکار رفته بودند ،استفاده گردید .متغیر وابسته این تحقیق تمایل جوانان روستایی بود که با  12گویه سنجیده
شده است و متغیرهای مستقل در این پژوهش عبارت بودند از :نگرش که با  10گویه ،هنجار ذهنی با 10
گویه ،کنترل رفتاری درک شده با  9گویه ،هنجار اخالقی با  6گویه ،هویت خود با  6گویه ،هنجار توصیفی
با  6گویه ،خودکارآمدی با  5گویه ،نتیجه انتظارات با  6گویه ،درک رفتار دیگران با  6گویه ،عالقه با 5
گویه ،تسهیالت با  8گویه و موانع با  ۷گویه سنجیده شد .که با استفاده از نرم افزار آماری ) SPSS(V20مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
 )4یافتههای تحقیق

ردهی سنی  15تا  29سال بوده اند .از کل  2۷0نفر نمونه تحقیق 146،نفر ( 54/1درصد) را پسران و 124
نفر ( 45/9درصد) را دختران تشکیل دادهاند .توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل نیز نشان
داد ،از  2۷0پاسخگو ۷3 ،نفر ( 2۷درصد) متاهل و  19۷نفر ( ۷3درصد) مجرد بودند .توزیع فراوانی میزان
تحصیالت پاسخگویان نشان داد  38نفر( 14/1درصد) دارای تحصیالت ابتدایی 24 ،نفر ( 8/9درصد)
راهنمایی 61 ،نفر ( 22/6درصد) دبیرستان 62 ،نفر ( 23/3درصد) دیپلم 24 ،نفر ( 8/9درصد) فوق دیپلم
و  60نفر ( 22/2درصد) دارای مدرک کارشناسی و باالتر بودند .آمار توصیفی نشان داد که میانگین سابقه
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کشاورزی  3/94بود که کمترین آن ها بدون سابقهی کشاورزی (صفر) و بیشترین سابقه  15سال بوده
است .همچنین سابقه کشاورزی والدین نیز بین صفر تا  60سال بوده که میانگین کلی آن  23/58است.
میانگین تعداد اعضای خانوار شاغل در بخش کشاورزی نیز  2/59بود که بین صفر تا  8نفر از اعضای خانوار،
شاغل در بخش کشاورزی بودند.
همبستگی بین سازههای تئوری رفتار برنامهریزی شده

به منظور بررسی رابطه بین سازه های تحقیق در تئوری رفتار برنامهریزی شده ،از آزمون همبستگی
پیرسون استفاده شد .همانگونه که جدول  1نشان میدهد ،تمایل با نگرش ( ،)r=0/59هنجار ذهنی
( ،)r=0/62کنترل رفتاری درک شده ( ،)r=0/60هنجاراخالقی ( ،)r=0/66هویت خود ( )r=0/۷9و هنجار
توصیفی ( )r=0/60رابطه مثبت و معنی دار دارد .به عبارت دیگر هر چه جوانان نگرش مثبت به اشتغال در
بخش کشاورزی داشته و همچنین برای اشتغال در این بخش بیشتر مورد حمایت و تائید اطرافیان قرار
گیرند ،انجام فعالیتهای کشاورزی را در حد توانایی خود ببیند ،احساس خوبی نسبت به اشتغال در این
حرفه داشته و هر چه بیشتر شخصیت کشاورز بودن خود را ببیند و همچنین ببینند که اطرافیان و دوستان
خود شغل کشاورزی را انتخاب میکنند تمایل بیشتری نیز برای اشتغال در این حرفه پیدا میکنند.
جدول  .1ماتریس ضرایب همبستگی بین متغیرهای تحقیق
هنجار ذهنی

نگرش

1

هنجار ذهنی

**0/55

1

کنترل رفتاری

**0/36

**0/52

1

هنجار اخالقی

**0/60

**0/59

**0/50

1

هویت

**0/55

**0/59

**0/65

**0/62

1

هنجار توصیفی

**0/40

**0/51

**0/42

**0/4۷

**0/56

1

تمایل

**0/59

**0/62

**0/60

**0/66

**0/۷9

**0/60

1

*معنی داری در سطح 0/05

تحلیل رگرسیون عوامل مؤثر بر تمایل جوانان برای اشتغال در بخش کشاورزی توسط مدل توسعه یافته
تئوری رفتار برنامهریزی شده

بر اساس تئوری رفتار برنامهریزی شده به منظور تعیین عوامل مؤثر بر تمایل ،از تحلیل رگرسیون به
روش اینتر استفاده گردید .بدین ترتیب سازههای نگرش ،هنجار ذهنی ،کنترل رفتاری درک شده ،هنجار
اخالقی ،هویت خود و هنجار توصیفی به عنوان سازه مستقل و سازه تمایل به عنوان سازه وابسته وارد معادله

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

متغیرها

نگرش

**در سطح  1درصد معنیدار است

کنترل رفتاری

هنجار اخالقی

هویت

هنجار توصیفی

تمایل
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رگرسیون شدند .نتایج رگرسیون نشان داد پنج سازه نگرش ،کنترل رفتاری درک شده ،هنجار اخالقی،
هویت خود و هنجار توصیفی قادرند  0/۷1درصد از تغییرات سازه تمایل را در سطح معنیداری پیشبینی
نمایند ( .)Sig= 0/0001, F= 112/19, Constants=-4/35همچنین با توجه به جدول ،2سازه هویت
()β=0/42در مقایسه با سازه هنجار توصیفی ( ،)β =0/158هنجار اخالقی ( ،)β =0/159نگرش (،)β =0/12
هنجار توصیفی ( )β =0/0۷و کنترل رفتاری درک شده ( )β =0/089قدرت بیشتری در پیشبینی سازه
تمایل دارد .معادله حاصل از رگرسیون به شرح ذیل است:
هنجار ()+0/26کنترل رفتاری درک شده( ) +0/12نگرش( = -4/35 +0/15تمایل
)هنجار توصیفی()+0/3۷هویت خود()+0/80اخالقی

سازه

جدول  .2تحلیل رگرسیون عوامل موثر بر تمایل
Β
S.E.B
B

Sig.t

نگرش

0/15

0/05

0/12

0/005

هنجار ذهنی

0/14

0/0۷

0/085

0/06۷

کنترل رفتاری

0/12

0/06

0/089

0/04۷

هنجار اخالقی

0/26

0/08

0/15

0/002

هویت خود

0/80

0/100

0/42

0/0001

هنجار توصیفی

0/3۷

0/09

0/15

0/0001

Sig= 0/0001

F=112/19

Constants=-4/35

سازه

Multiple R

R2

R2 Adjust

R2Change

تمایل

0/84

0/۷1

0/۷1

0/۷1

همبستگی بین سازههای نظریهی شغلی شناخت اجتماعی

به منظور بررسی رابطه بین متغیرهای تحقیق در نظریهی شغلی شناخت اجتماعی ،از آزمون همبستگی
انتظارات ( ،)r=0/۷۷درک رفتار دیگران ( ،)r=0/60عالقه ( )r=-0/81و تسهیالت ( )r=-0/52دارای رابطه
مثبت و معنیدار و با موانع ( )r=-0/33دارای رابطه معکوس و معنیدار است .بدین معنا که هر چه باورهای
مربوط به پیامدها یا نتایج انجام رفتارهای مربوط به اشتغال در بخش کشاورزی مثبت باشد جوانان به
تواناییهایشان برای اشتغال در حرفه کشاورزی باور دارند .از طرفی هر چه جوانان فعالیتهای کشاورزی را
بیشتر دوست داشته باشند و عوامل و فعالیتهایی که زمینههای الزم برای اشتغال جوانان در بخش
کشاورزی را فراهم میکنند مثبتتر باشد جوانان تمایل بیشتری برای اشتغال در این حرفه دارند .از طرف
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دیگر هر چه موانع برای اشتغال در بخش کشاورزی بیشتر باشد پیامدها و نتایج منفیتر ،عالقه به فعالیتهای
کشاورزی کمتر و اشتغال در این بخش سختتر میشود.

جدول .3ماتریس ضرایب همبستگی بین سازه های تحقیق
نتیجه انتظارات

سازهها

خودکارآمدی

خودکارآمدی

1

نتیجه انتظارات

**0/4۷

1

درک رفتار

**0/34

**0/55

1

عالقه

**0/45

**0/81

**0/5۷

1

تسهیالت

**0/3۷

**0/54

**0/45

**0/62

موانع

0/02

**-0/35

**-0/24

تمایل

**0/54

**0/۷۷

**0/60

**0/30
** -
0/81

**در سطح  1درصد معنیدار است

درک رفتار

عالقه

تسهیالت

موانع

**-0/25

1

**0/52

**-0/33

تمایل

1

*معنی داری در سطح 0/05

تحلیل رگرسیون عوامل موثر بر تمایل بر اساس نظریهی شغلی شناختی اجتماعی

بر اساس نظریهی شغلی شناختی اجتماعی به منظور تعیین عوامل مؤثر بر تمایل ،از تحلیل رگرسیون به
روش اینتر استفاده گردید .بدین ترتیب سازههای خودکارآمدی ،نتیجه انتطارات ،درک رفتار دیگران ،عالقه،
تسهیالت و موانع به عنوان سازه مستقل و سازه تمایل به عنوان وابسته وارد معادله رگرسیون شدند .نتایج
رگرسیون نشان داد پنج سازه خودکارآمدی ،نتیجه انتظارات ،درک رفتار دیگران ،عالقه و موانع قادرند 0/۷4
درصد از تغییرات سازه تمایل را در سطح معنیداری پیشبینی نمایند (F= 129/12, Constants=3/99
 .)Sig= 0/0001,همچنین با توجه به جدول  ،4سازه عالقه ( )β=0/44در مقایسه با سازهی نتیجه انتظارات
( ،)β=0/22خودکارآمدی ( ،)β=0/19درک رفتار دیگران ( )β=0/14و موانع ( ،)β=-0/10قدرت بیشتری در
پیشبینی سازه تمایل دارد .معادله حاصل از رگرسیون به شرح ذیل است:
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سازه

B

جدول  .4تحلیل رگرسیون عوامل موثر بر تمایل
S.E.B
β

Sig.t

خودکارآمدی

0/55

0/11

0/19

نتیجه انتظارات

0/41

0/10

0/22

0/0001

درک رفتار

0/35

0/09

0/14

0/0001

عالقه

0/93

0/12

0/44

0/0001

تسهیالت

-0/0۷

0/08

-0/03

0/3۷2

موانع

-0/2

0/0۷

-0/10

0/003

سازه

Sig= 0/0001
Multiple R

تمایل

0/86

F=129/12
R2
0/۷4

Constants=3/99
R2 Adjust
0/۷4

0/0001

2

R Change
0/۷4

مقایسهی پیش بینی تمایل به اشتغال در بخش کشاورزی بین تئوری رفتار برنامهریزی شده و نظریه
شغلی شناخت اجتماعی

تحلیل رگرسیون عوامل مؤثر بر تمایل جوانان برای اشتغال در بخش کشاورزی با استفاده از تئوری
رفتار برنامهریزی بسط داده شده نشان داد سازههای این تئوری یعنی نگرش ،کنترل رفتاری درک شده،
هنجار اخالقی ،هویت خود و هنجار توصیفی قادرند 0/۷1درصد از تغییرات سازه تمایل را در سطح معنی-
داری پیشبینی نماید .از طرف دیگر تحلیل رگرسیون عوامل مؤثر بر تمایل جوانان برای اشتغال در بخش
کشاورزی با استفاده از نظریه شغلی شناخت اجتماعی نشان داد سازههای این نظریه یعنی خودکارآمدی،
نتیجه انتظارات ،درک رفتار دیگران ،عالقه و موانع قادرند  0/۷4درصد از تغییرات سازه تمایل را در سطح
معنیداری پیشبینی نمایند .بنابراین میتوان گفت که سازههای این دو تئوری تفاوت چندانی در پیش
بینی تمایل جوانان برای اشتغال در بخش کشاورزی ندارد و نمیتوان گفت کدام تئوری قدرت بیشتری در
پیش بینی تمایل دارد.

امروزه در سراسر جهان ،بیکاری جوانان امری شایع و رو به افزایش است .نرخ بیکاری روستایی باالتر از
مناطق شهری و نرخ بیکاری جوانان به طور معمول دو برابر نرخ بزرگساالن است .این در صورتی است که
به نظر می رسد حدود دو سوم رشد فرصتهای شغلی به طور مستقیم و غیر مستقیم به بخش
کشاورزی بر میگردد .از طرفی جوانان روستایی سرمایههای انسانی و نیروهای بالقوهی روستایی میباشند
که نقش مهمی در آینده توسعه کشاورزی دارند و پتانسیلهای بالقوه و اندیشمندی جهت مشارکت در
برنامههای سازندگی روستایی و سرنوشت سازان فرهنگ و اقتصاد آینده جامعه میباشند .یکی از استراتژی-
هایی که برای دستیابی به توسعهی کشاورزی و روستایی استفاده میشود ،میزان و درجه مشارکت جوانان
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روستایی در برنامههای عمران روستایی و فعالیتهای کشاورزی است .هدف این مطالعه شناسایی سازههای
مؤثر بر تمایل جوانان روستایی شهرستان باغملک نسبت به اشتغال در بخش کشاورزی است .یافتههای
تحقیق نشان داد سازههای نگرش (هیدی و ویت2013 ،؛ یارمحمدی1390،؛ بشیریان و همکاران1390،؛
طبیبی و هاشیمیان1392،؛ طاووسی و همکاران1389،؛ سلیمانی و زرافشانی )1390،کنترل رفتاری درک
شده (یزدان پناه و همکاران 2011 ،و 2014؛ دانستن و همکاران2013 ،؛ هیدی و ویت2013 ،؛
یارمحمدی1390،؛ بشیریان و همکاران1390،؛ طبیبی و هاشیمیان )1392،هنجار اخالقی (یزدان پناه و
همکاران 2011،و 2014؛ هیدی و ویت2013،؛ طبیبی و هاشیمیان )1392،هویت خود (یزدان پناه و
همکاران 2011 ،و 2014؛ هیدی و ویت )2013،و هنجار توصیفی (طبیبی و هاشیمیان )1392،از تئوری
رفتار برنامهریزی شده قادرند  0/۷1درصد از تغییرات سازه تمایل را در سطح معنیداری پیشبینی نمایند.
سازههای خودکارآمدی (لنت و براون2013،؛ سگا و بورگیا200۷،؛ کیم و سو2014،؛ میکائیلی منیع و
همکاران1391،؛ میکائیلی منیع ،)1392،نتیجه انتظارات (لنت و براون؛ سگا و بورگیا؛ میکائیلی
منیع ،)1392،درک رفتار دیگران ،عالقه (لنت و براون2013،؛ کیم و سو )2014،و موانع (لنت و
همکاران2010،؛ لنت و همکاران2014،؛ دافی و لنت2009،؛ کیم و سو )2014،از نظریه شغلی شناخت
اجتماعی نیز قادرند  0/۷4درصد از تغییرات سازه تمایل را در سطح معنیداری پیشبینی نمایند.
در تفسیر این نتایج میتوان عنوان کرد نگرش جوانان نسبت به اشتغال در بخش کشاورزی تأثیر شایان
توجهی میتواند در تمایل آنان به این سمت داشته باشد اگر نگرش آنان به اشتغال در این بخش مثبت
باشد و کشاورزی را شغل سودمند و مناسبی بدانند که ارزش معنوی باالیی نیز دارد اشتغال در این بخش
برای آنان رضایت بخش خواهد بود و کشاورزی را شغلی با ارزش خواهند دانست همچنین نتایج حاکی از
آن است که جوانان انجام دادن کارهای بخش کشاورزی را در توانایی خود میبینند و مهارتهای الزم برای
اشتغال در این بخش را دارند .معنادار شدن هنجار توصیفی نیز بیانگر این مسئله است هنگامی که جوانان
روستایی ببینند بسیاری از نزدیکان آنان دارای شغل کشاورزی هستند و اکثر خانوادهها ،کشاورزی را شغل
مناسبی میدانند و دیگر جوانان نیز در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند گرایش و انگیزه آنان برای
بنابراین این سازهها عوامل مهمی در رابطه با پیشبینی تمایل جوانان برای اشتغال در بخش کشاورزی
میباشند و با آگاهی از آنها ،میتوان جوانان روستایی را به سمت اشتغال در بخش کشاورزی سوق داد و
در این راستا پیشنهادهای زیر ارائه میگردد :
 با توجه به تاثیرگذاری نگرش بر تمایل جوانان برای اشتغال در بخش کشاورزی توصیه میشود باکاهش فاصله و سطح زندگی بین شهر و روستا از طریق افزایش امکانات زندگی در سطح روستاها نگرش
جوانان را نسبت به زندگی در روستا و همچنین اشتغال در بخش کشاورزی تغییر داد.
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 با توجه به تاثیرگذاری کنترل رفتاری درک شده و خودکارآمدی بر تمایل جوانان برای اشتغال دربخش کشاورزی توصیه میشود با تخصیص اعتبارات و تسهیالت جهت تاسیس و راه اندازی بنگاههای
تولیدی در مناطق روستایی و با هدف گسترش اشتغال جوانان روستایی مانع از مهاجرت جوانان روستایی
به شهر شد.
 با توجه به تاثیرگذاری سازه هنجار اخالقی بر تمایل جوانان برای اشتغال در بخش کشاورزی توصیهمیشود با توحه به تاکید دین مبین اسالم بر اهمیت کشاورزی ،رزق حالل و اشتغال انبیا به کشاورزی این
حس تعهد و هنجار اخالقی در جامعه جوان کشور از طریق دورههای آموزشی و مشاهده الگوهایی در سایر
مناطق و معرفی الگوهای دین اسالم به عنوان افراد مسلمان ایجاد شود و دید جوانان نسبت به اشتغال در
بخش کشاورزی تغییر داده شود.
 با توجه به تاثیرگذاری سازه هنجار توصیفی بر تمایل جوانان برای اشتغال در بخش کشاورزی توصیهمیشود نمونههای موفق اشتغال در بخش کشاورزی در جامعه روستایی شناسایی شده و از طریق تسهیالت
(وام ،اعتبارات نقدی ،غیر نقدی و  )...مورد حمایت قرار گیرند تا در سایر جوانان روستایی انگیزه ایجاد شود.
همچنین اهمیت به شغل کشاورزی ،ایجاد زمینههای اشتغال در کشاورزی ،حمایت دولت از بخش کشاورزی
و اشتغال در جوامع روستایی ایجاد شود.
 با توجه به تاثیرگذاری هویت خود بر تمایل جوانان برای اشتغال در بخش کشاورزی توصیه میشودبا افزایش مهارت جوانان و آموزشهای الزم در تولید محصوالت کشاورزی و تشویق و ترغیب آنان به این
بخش هویت جدید را در آنها ایجاد نمود.
 با توجه به تاثیرگذاری عالقه بر تمایل جوانان برای اشتغال در بخش کشاورزی توصیه میشود بابرگزاری دورههای آموزشی الزم در راستای معرفی مزایای شغل کشاورزی ،تهیهی برنامههای رادیو و
تلویزیونی مناسب و کاربردی جهت معرفی بخش کشاورزی و ارائهی الگوهای مناسب اشتغال در این بخش
میل جوانان را برای گرایش به این شغل ترغیب کرد.
با تخصیص اعتبارات و تسهیالت جهت تاسیس و راه اندازی بنگاههای تولیدی در مناطق روستایی و با هدف
گسترش اشتغال جوانان روستایی مانع از مهاجرت جوانان روستایی به شهر شد.
 با توجه به اینکه متغیر موانع بر تمایل جوانان برای اشتغال در بخش کشاورزی تاثیرگذار بود توصیهمیشود با توسعه شرکتهای خدماتی ،ماشینی کردن کشاورزی در سطح روستاهای مورد مطالعه و انجام
فعالیتهای فرهنگی نظیر بزرگداشت کشاورزان و همچنین آموزش روشهای درست و علمی ،کاهش مصرف
نهادهها و افزایش عملکرد و در نهایت افزایش درآمد به تسهیل اشتغال در این بخش پرداخت.
 -با توجه به تاثیرگذاری نتیجه انتظارات بر تمایل جوانان برای اشتغال در بخش کشاورزی توصیه

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

 -با توجه به تاثیرگذاری خودکارآمدی بر تمایل جوانان برای اشتغال در بخش کشاورزی توصیه میشود

134

تمایل جوانان روستایی به ...

میشود با ارائه مباحث کشاورزی در متون درسی و پیامدها و اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد و امنیت
غذایی کشور جوانان را برای اشتغال در این بخش ترغیب کرد.
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