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Policies in the Agricultural Sector in 
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Aims Employment is one of the needs of any society in which its reduction is the source of many economic, 
social, and cultural anomalies. This study aimed to investigate the factors affecting job creation in the 
agricultural sector in Bahar city, Hamadan province.
Methodology This survey study was conducted using a combined approach in 2021 in Bahar city. 
The research tool was a researcher-made questionnaire prepared using a semi-structured interview 
by assessing expert opinions. Concepts were coded using the grounded theory method. The CVR and 
CVI of the questionnaire were evaluated using expert opinions. The sample size was determined using 
Cochran’s formula [n=250]. Samples were selected using a random sampling method. Effective criteria 
were ranked using hierarchical analysis and the ANP model.
Findings Based on the hierarchical analysis findings, the economic criterion had the highest rank (0.556) 
among the criteria affecting employment in Bahar city. Then, environmental, social, and behavioral 
criteria with the ranks of 0.270, 0.252, and 0.201, respectively, have been the next priorities affecting 
agricultural employment. The findings of the ANP model were slightly different from the results of the 
hierarchical analytical model.
Conclusion Considering the natural and human resources and the role of villages in agricultural 
employment, there is a necessity for a comprehensive view of socio-economic, environmental, 
and behavioral factors, providing opportunities for material and spiritual support and promoting 
employment in the agricultural sector of the city.
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Aim From the view of postmodern political geography, territorial identity is formed as a text within 
a set of systematically mental elements under discourse and then it finds objectivity in a node called 
“space”. In other words, the objectified identity is the result of a set of relations regulated by political 
power Which at a certain point in history, make the meaning of territory. In this regard, for the first time 
in the history of ancient Iran, the Sassanid dynasty used the ideological apparatus of Zoroastrianism 
to create territorial identity. In this research, has been attempted to investigate how the elements of 
Zoroastrianism are articulated by Sassanid dynasty for creating the sense of territorial belonging 
between people. Improper allocation of resources and facilities to privileged areas and deprivation of 
other areas has led to inequalities in economic development.. The purpose of this study is to determine 
the Semnan urban ergion using the method of measuring flows (bottom to top).
Methodology From the city center of Semnan, a radius of 20 and 50 km was hit in the GIS environment. 
Semnan city was selected as the main city and the cities of Dargezin, Sorkheh, Shahmirzad and 
Mahdishahr were selected as the surrounding cities.To determine the urban region, the amount of 
population moved between the two cities and the amount of goods moved should be calculated and the 
final score of each city should be calculated by being in the relevant formulas. 
Findings According to the calculations, the final score index (iT) of Sorkheh and Dargezin cities 
were 11.72 and 18.83 with moderate correlation, Mahdishahr with 28.54 had high correlation and 
Shahmirzad with 38.5 had very high correlation with Semnan city. The boundaries of Semnan urban 
region can be determined including the two parts of the center (Semnan city) and its surrounding 
territory (Mahdishahr and Sorkheh cities).
Conclusion The spatial equilibrium situation of Semnan urban system from single-center mode in recent 
decades with increasing number of peripheral cities and regional divergence of population, has tended 
to multi-center development with a balanced speed, but still far from creating full regional interaction 
The creation of Semnan urban area has accelerated this process.
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 چکیده
آن منشا اشتغال از نیازهای اصلی هر جامعه است که هر گونه کمبود در  اهداف:

شود. هدف های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میپیدایش بسیاری از ناهنجاری
زایی در بخش کشاورزی در شهرستان این تحقیق، بررسی عوامل موثر بر اشتغال

 بهار استان همدان بود.
در شهرستان  1400این پژوهش پیمایشی با رویکرد ترکیبی در سال شناسی: روش

ه ساخته بود که با استفاده از مصاحبتحقیق، پرسشنامه محقق بهار انجام شد. ابزار
ساختاریافته به روش خبرگان انجام شد. کدگزاری مفاهیم با استفاده از روش نیمه

نامه با استفاده از سنجش نظرات پرسش CVIو  CVRگراند تئوری انجام شد. 
. (n=250) ین شدخبرگان ارزیابی شد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعی

گیری تصادفی انتخاب شدند. معیارهای موثر با ها با استفاده از روش نمونهنمونه
 بندی شدند.رتبه ANPمراتبی و آزمون استفاده از تحلیل سلسله

مراتبی، در میان معیارهای موثر بر های تحلیل سلسلهبر اساس یافتهها: یافته
بیشترین اهمیت را داشته  556/0با رتبه اشتغال شهرستان بهار، معیار اقتصادی 

و  252/0، 270/0های و پس از آن معیارهای محیطی، اجتماعی و رفتاری با رتبه
-افتهاند. یزایی کشاورزی بودههای بعدی موثر بر اشتغالبه ترتیب، اولویت 201/0

-با تفاوت اندک، با نتایج حاصل از مدل تحلیلی سلسله ANPهای حاصل از مدل 

 تبی منطبق است. مرا
با توجه به وجود منابع طبیعی، نیروی انسانی و نقش روستاها در گیری: نتیجه

اجتماعی، -زایی کشاورزی، ضرورت نگاه همه جانبه به عوامل اقتصادیاشتغال
های حمایت مادی و غیرمادی و ارتقای محیطی و رفتاری و فراهم کردن زمینه
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 قدمهم
برای حرکت در راستای دستیابی به اهداف توسعه پایدار، رشد 

اجتماعی ضروری -های عمده اقتصادیدر زمینه شاخصمناسب 
های کمی و کیفی کالن متناسب با سیاستاست. تنظیم شاخص

های کالن، های توسعه بسیار مهم است. دو مورد از این شاخص
کاهش نابرابری در توزیع درآمد و افزایش نرخ اشتغال است. 

تلف ی مخهادستیابی به اهداف توسعه پایدار با شناخت توان بخش
اقتصادی در زمینه اشتغال و کاهش نابرابری درآمد و هدایت کارای 

های مختلف اقتصادی از اهمیت ویژهمنابع تولیدی به سمت بخش
. اشتغال از [Salami & Ansari, 2009]ای برخوردار است 

یر يمهمترین پارامترهای یک مدل کالن اقتصادی است. هرگونه تغ
ص خود را بر دیگر پارامترهای اقتصادی بر در این پارامتر، اثرات خا

جای خواهد گذاشت. اشتغال از نیازهای اصلی هر جامعه است که 
هرگونه نارسایی یا کمبود در آن منشا پیدایش بسیاری از ناهنجاری

 Mohammadi et]شود های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می

al., 2014] در ادبیات . امروزه، اشتغال و بیکاری از مسایل مهم
توسعه اقتصادی همه کشورهاست. اشتغال منبع عمده درآمد مردم 
و عامل اصلی تعدیل فقر در جامعه است. گسترش بیکاری نیز عاملی 

های اجتماعی مهم در زمینه کاهش رشد اقتصادی و افزایش عارضه
رود. کشور ما با بحران شدیدی در زمینه اشتغال و به شمار می

بان است. نبود تعادل بر عرضه و تقاضای نیروی بیکاری دست به گری
توجهی به مساله ای حاکم شده است. بیکنندهکار به طور نگران

تواند به یکی از اشتغال، به دلیل جوان بودن جمعیت کشور، می
های اساسی اقتصاد ایران بدل شود و افزایش بیکاری و چالش

 . [Norozi et al., 2018]پیامدهای نامطلوبی را در پی داشته باشد 
بخش کشاورزی در ایران پس از بخش خدمات، بزرگترین بخش 

تولید ناخالص داخلی و  %26شود که اقتصادی کشور محسوب می
از صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است. از جهت  26%

تقدم و تاخر زمانی، تولید صنعتی بعد از تولید کشاورزی ابداع و 
مدعی بود که پیشرفت کشاورزی به افزایش  اردوریکاجرا شده است. 

های موجود کند و اساس محدودیتوری کل اقتصاد کمک میبهره
در رشد کشاورزی است که مرز رشد این بخش و ضرورت تشکیل 

ای کند. بنابراین در ابتدسرمایه برای توسعه اقتصادی را تعیین می
ننده کتعیینرشد صنعتی هر کشور نقش و جایگاه کشاورزی بسیار 

است. بعد از آن، تعامل میان این دو بخش و ارتباط پویای میان 
 . [Khorrami, 2017]آنها حایز اهمیت است 

های های مختلف اقتصادی، کشاورزی دارای ویژگیدر بین بخش
خصوص توزیع درآمد همواره خاصی است که در رابطه با اشتغال و به
ها به جهت تامین امنیت تنمورد توجه بوده است. این بخش نه

غذایی کشور دارای اهمیت ویژه است بلکه با تامین مواد اولیه مورد 
ها نیز موثر واقع تواند در رشد سایر بخشنیاز صنایع وابسته می

عالوه، رشد این بخش، بهبود وضعیت رفاه، درآمد و امنیت شود. به
، در های پایین درآمدی هستندغذایی روستاییان را که جزو دهک

پی دارد و موجب جلوگیری از مهاجرت آنها به شهر و گسترش 
 ;Salami & Ansari, 2009]شود نشینی در شهرها میحاشیه

Bakeshloo et al., 2022] در برخی از مطالعات بر رابطه مثبت .
وری کشاورزی و رشد اقتصادی تاکید شده و بین افزایش بهره

عنوان ابزار بسیار مهمی برای ایجاد رشد اقتصادی و کشاورزی به
 Self]مبارزه با فقر در کشورهای در حال توسعه پیشنهاد شده است 

& Grabowski, 2007] .عنوان یکی از بخشبخش کشاورزی، به
های راهبردی در روند رشد و توسعه کشورهای مختلف، در ادوار 

ده است. بررسی روند زمانی متفاوت، از اهمیت خاصی برخوردار بو
توسعه کشورهای مختلف حاکی از آن است که توسعه بخش 

های اقتصادی و یا حتی ترین بخشعنوان یکی از مهمکشاورزی، به
نیازی ضروری برای تحقق توسعه پایدار کشور است؛ فراتر از آن، پیش

تظار توان انای که بدون رفع موانع توسعه در این بخش، نمیبه گونه
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 داشتها از جمله بخش صنعت را و شکوفایی سایر بخش توسعه
[Zand & Mosavi, 2022] . 

با عنایت به اینکه مشاغل بخش کشاورزی به طور عمده در اختیار 
توان مردم روستا را عامل مهمی در موفقیت روستاییان است، می

. اشتغال در بخش [Hafez et al., 2020]توسعه کشاورزی دانست 
های روستایی و بهبود عادل پویا در راستای ارزشکشاورزی سبب ت

. بر این [Rahmon Ibrahim, 2014]شود زندگی روستاییان می
اساس، از دیدگاه اتحادیه اروپا، الزمه رسیدن به توسعه روستایی و 
اقتصادی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، دستیابی به 

 .[Whitfield et al., 2015]توسعه کشاورزی است 
ایران از جمله کشورهایی است که بخش سنتی محصوالت کشاورزی 
در آن به دلیل ناکارآمدی اقتصادی، پاسخگوی نیاز کشور نیست. 
هنوز هم شرایط اقتصادی مشکالت بسیاری را برای کشاورزان، 

کند گذاران بخش کشاورزی فراهم میکنندگان و سرمایهمصرف
[Chizari & Vazirian, 2022]اهش اشتغال در روستا و بخش . ک

کشاورزی، پیامدهای ناگواری از جمله کاهش درآمد روستاییان، 
نابرابری و فقر، مهاجرت روستاییان به شهرها و افزایش تراکم نیروی 

اجتماعی،  -های اقتصادیکار در شهرها را در پی دارد، لذا شاخص
از نظر  دهد.محیطی و رفتاری را به طور منفی تحت تاثیر قرار می

اجتماعی، مهاجرت روستاییان به مناطق شهری سبب ترویج 
ج شود و از نظر محیطی سبب ترویبیکاری، افزایش فقر و نابرابری می

شود. از سویی، از نظر نشینی و افرایش تراکم جمعیتی میحومه
رفتاری عوامل قید شده سبب رواج بزهکاری و خشم ناشی از تفاوت 

 شود.درآمد می
های خدماتی و توجه ت و توسعه مناطق شهری و بخشرشد صنع

 هایبسیار کم به بخش کشاورزی و مناطق روستایی ایران در دهه
اخیر، باعث سرازیر شدن نیروی کار از روستا به مناطق شهری و به 
دنبال آن پیدایش جمعیت بیکار و به وجود آمدن نابرابری در سطح 

ست. باید توجه کرد که درآمد در مناطق شهری و روستایی شده ا
روستاها نقش مهمی در نظام تولید و اشتغال کشور دارند. در بخش 
کشاورزی، گسترش تولید در گرو استفاده از عوامل کار، سرمایه زمین 
و مدیریت است. افزایش کارایی این بخش از طریق استفاده از دانش 

 دجدید، محیط مناسب اقتصادی و وجود انگیزه مناسب برای تولی
پردازان توسعه اعتقاد دارند که بخش کشاورزی شود. نظریهمقدرو می

کننده مازاد، ایجادکننده اشتغال و فراهمدر ابتدای توسعه، تامین
 های اقتصادی درکننده موادغذایی مورد نیاز است. شکست سیاست

نمودند تا با فراموش کردن بخش کشاورزی کشورهایی که تالش می
ر بخش صنعت به رشد و توسعه اقتصادی دست و تنها با تکیه ب

 60ای در این زمینه شد، و از دهه یابند موجب پیدایش نظریات تازه
 بیش از پیش به اهمیت ملورو  جانسونبه بعد اقتصاددانانی نظیر 

، تزشولاند. سرانجام نقش کشاورزی در توسعه اقتصادی توجه کرده
شاورزی سنتی، تاثیر با اعالم نظریه خود تحت عنوان گذار از ک

گذاری در بخش کشاورزی بسزایی در رد نظریات عدم اهمیت سرمایه
بر جای گذاشت. وی با توجه به عملکرد تاریخی توسعه و نیز 

تحقیقات انجام شده در بسیاری از کشورهای در حال توسعه امکان 
گذاری در بخش کشاورزی رشد و توسعه قابل توجه از طریق سرمایه

ات رسانده و عوامل مهم نبود توسعه و رشد این بخش را را به اثب
ماندگی تکنولوژیکی و ناآشنایی کشاورزان با دانش فنی، عقب

 Mohammadi]گذاری اندک در این بخش را عنوان نمود سرمایه

et al., 2014]. 
های کشاورزی در تحلیل عوامل موثر بر تقاضای نیروی کار، زیربخش

 ,Amini]اثر مثبت و معناداری بر تقاضای نیروی کار داشته است 

های اقتصادی مزیت. کشاورزی در مقایسه با سایر بخش[2002
هایی را برای ایجاد اشتغال در بردارد از جمله سازگاری توسعه 

ودن تر باشتغال با پراکندگی توزیع جمعیت روستایی، اقتصادی
ش کشاورزی نسبت به صنعت، سهولت بیشتر ایجاد اشتغال در بخ

ادغام بخش کشاورزی در بازارهای جهانی، قابلیت ارتقای کیفی نظام 
تولید کشاورزی در سطح امکانات موجود کشور، نیاز به نسبت کمتر 

ای و تخصصی، نگهداری های حرفهشاغالن کشاورزی به آموزش
تغالینی و اشجمعیت روستایی در روستاها و قابلیت تکاثری کارآفر

-. بنابراین، پی[Mazandarani, 2004]زایی در بخش کشاورزی 

های مناسب برای اشتغال در بخش کشاورزی اهمیت ریزی سیاست
 هایای دارد. از سویی در راستای دستیابی به اهداف سیاستویژه

زایی عوامل موثر متعددی وجود دارند. با توجه به اینکه اشتغال
با در نظر گرفتن تمام جوانب به انتخاب شغل نیروی جویای کار 

 ای دارد. پردازد، توجه به عوامل اثرگذار اهمیت ویژهمی
نظر به اهمیت اشتغال بخش کشاورزی در غرب ایران و اینکه 
اشتغال بخش کشاورزی تحت تاثیر عوامل پسین و پیشین قرار دارد 

ز موثرند، او این عوامل با گذشت زمان در حال تغییر و بر یکدیگر 
اجتماعی موثر بر اشتغال در بخش  -این رو بررسی عوامل اقتصادی

کشاورزی اهمیت خاصی دارد. هدف این تحقیق، بررسی عوامل موثر 
 زایی در بخش کشاورزی در استان همدان بود.بر اشتغال

 

 شناسیروش
 1400کیفی( در سال -این پژوهش پیمایشی با رویکرد ترکیبی )کّمی

 انجام شد. 
محدوده مورد مطالعه تحقیق، شهرستان بهار در استان همدان بوده 

ها، امکانات و استعدادهای است. این استان با توجه به قابلیت
اجتماعی و منابع تولید در بخش کشاورزی از زمره استان -اقتصادی

آید. بخش کشاورزی استان همدان با یران به حساب میهای مهم ا
های موجود مثل ناکارآمدی نیروی کار از ای از محدودیتوجود پاره

گیری مطلوب از مکانیزاسیون، های فنی، به دلیل بهرهبعد مهارت
نیروی کار تحصیل کرده و جوانان روستایی از موقعیت خاصی 

این استان با رشد سریع برخودار است، از سویی مناطق روستایی 
جمعیت و مساله اشتغال و کارآفرینی روبروست. در این میان، 

 ای برخوردار است. العادهکارآفرینی برای جوانان از اهمیت فوق
شهرستان،  9کیلومترمربع وسعت دارد و دارای  20173استان همدان 

روستا است. اراضی  1120دهستان و  73شهر،  30بخش،  35
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دان با کیفیت مناسب دارای قابلیت تولید فراوان است کشاورزی هم
زمینی مقام اول را در ایران دارد. شهرستان و در تولید گردو و سیب

کیلومتری غرب شهر همدان قرار دارد. این شهرستان با  15بهار در 
از وسعت استان همدان را در  %69/2کیلومترمربع،  1739مساحت 

های استان همدان، شهرستان بهار نبر گرفته است. در میان شهرستا
از لحاظ کشاورزی در رتبه اول تولید و صادرات محصوالت کشاورزی 

فرنگی، خیار و قارچ قرار دارد. این زمینی، آلو، گوجهاز جمله سیب
شهر بهار، اللجین، صالح 4دهستان و  6بخش،  3شهرستان دارای 

های خاکی، رفیتآباد و مهاجران است. شهرستان بهار با توجه به ظ
ها در بخش کشاورزی در حوزه صنایع اقلیم هوایی و توانمندی
در این  .های مطرح استان همدان استتبدیلی یکی از شهرستان

هزار هکتار سطح زیر کشت غالت آبی  60شهرستان در شهرستان بهار 
هکتار سطح زیر کشت سیر وجود دارد. با توجه  300و دیم و هزار و 
ستان بهار در تولید محصوال کشاورزی و ظرفیت به اهمیت شهر 

 عنوانمناسب برای ایجاد اشتغال در این زمینه، این شهرستان به
 (.1نمونه مورد مطالعه در این تحقیق انتخاب شد )شکل 

 
موقعیت منطقه مورد مطالعه (1شکل   

 
 

که با استفاده از ساخته بود نامه محققابزار این تحقیق، پرسش
هدف از  .ساختاریافته به روش خبرگان انجام شدمصاحبه نیمه

آوری نظرات کارشناسی حوزه کشاورزی در اجرای این روش، جمع
زایی کشاورزی در استان همدان زمینه بررسی عوامل موثر بر اشتغال

گیری از کارشناسان با استفاده از روش غیرتصادفی نمونه .بود
چارچوب مطالعه، مدت زمان احتمالی  (n=47).م شد هدفمند انجا

کنندگان شرح داده شد. مدت و نیز اهداف مطالعه برای شرکت
دقیقه بود. با کسب اجازه از شرکت 45کننده مصاحبه با هر شرکت

کنندگان، مصاحبه ضبط شد و پس از اتمام کار، متن مصاحبه 
 رونویسی شد. 

با استفاده از روش گراند تئوری ها کدگزاری مفاهیم و تحلیل داده
ها با دقت انجام شد. در این مرحله، اطمینان حاصل شد که مصاحبه

اند. تمام اطالعات، با جزییات کدگذاری شد. سپس، ترانویسی شده
ها با معانی مشابه، با استفاده از تعریف مفاهیم هایی از دادهبخش

است، کننده مفاهیم مشترک کدهای خام مختلف که منعکس
بندی و چنین بار مرور و اصالح شدند بندی شدند. کدها دستهدسته

های هر حیطه مشخص شود. بر این های اصلی و زیرگروهتا حیطه
ای گزینه 5گویه و با استفاده از طیف  20نامه اولیه با اساس، پرسش

لیکرت )کامال موافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفم، کامال مخالفم( 
های تکراری حذف و . طی مرحله بازبینی خبرگان، گزینهطراحی شد

های مشابه در هم ادغام شدند و سواالتی مطرح شدند که هر گزینه
ا را هکدام دربرگیرنده چند مفهوم مشابه باشند تا بتوان تعداد گویه

در  هایی کهبه حد قابل قبولی تقلیل داد. به طور مثال، تمام گویه
 طرح شدند، مفهوم مشابهی داشتند. زمینه ابعاد اقتصادی م

نامه، برای اطمینان از ضرورت سوال، از طراحی نسخه اولیه پرسش
و برای اطمینان  (Content validity ratio)نسبت روایی محتوا 

گیری محتوا از اینکه سواالت ابزار به بهترین نحو جهت اندازه
 (Content validity index)شده، از شاخص روایی محتوا طراحی

تن از خبرگان در این  37نامه به ترتیب، پرسشاستفاده شد. بدین
زمینه ارایه شد و درخواست شد که در خصوص هر یک از سواالت 
در قالب سه گویه "ضروری است"، "مفید است" و "غیر ضروری است" 

میل کند،  99/0پاسخ دهند. هرچه مقدار روایی محتوایی به سمت 
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یی محتوایی باالتری دارد. در نهایت، پایایی نامه رواسواالت پرسش
 ابزار تحقیق با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ ارزیابی شد. 

برداران نامه، کشاورزان و بهرهدر مرحله توزیع و تکمیل پرسش
عنوان نفر به 5899بهار به تعداد  کشاورزی روستاهای شهرستان

م نمونه با استفاده از جامعه آماری مورد مطالعه قرار گرفتند. حج
ها . نمونه(n=250) فرمول کوکران از میان جامعه آماری تعیین شد

امه نگیری تصادفی انتخاب شدند. پرسشبا استفاده از روش نمونه
ای لیکرت شامل موافقم، تا حدودی موافقم، گزینه 5بر اساس طیف 

اده ستفها با انظری ندارم، مخالفم و کامال مخالفم تنظیم شد. داده
 تحلیل شدند.  SPSS 22افزار از آمار توصیفی از طریق نرم

ای ای را به صورت شبکهای، هر موضوع و مسالهفرآیند تحلیل شبکه
 هاییهایی که با یکدیگر در خوشهاز معیارها و زیرمعیارها و گزینه

انند توگیرد. تمامی عناصر در یک شبکه میاند، در نظر میجمع شده
، دارای ارتباط با یکدیگر باشند. به عبارت دیگر، در یک به هر شکل

ر پذیها امکانشبکه، بازخورد و ارتباط متقابل بین و میان خوشه
 توان متشکل از دو-ای را میاست. بنابراین، فرآیند تحلیل شبکه

ای در نظر گرفت. مراتب کنترلی و ارتباط خوشهقسمت سلسله
هدف، معیارها و زیرمعیارها را مراتب کنترلی ارتباط بین سلسله

-شامل شده و بر ارتباط درونی سیستم تاثیرگذار است و ارتباط شبکه

شـود. فرآیند ها را شامل میای وابستگی بین عناصر و خــوشه
( ساخت 1توان در چهار مرحله خالصه کرد: ای را میتحلیل شبکه

ار ک ساختمدل و تبدیل موضوع: در این مرحله مساله مورد نظر به ی
ها مطرح هستند، تبدیل عنوان خوشهها بهای که در آن گرهشبکه

شود. عناصر درون یک خوشه ممکن است با یک یا تمامی عناصر می
های دیگر ارتباط داشته باشند و یا تحت تاثیر آنها بوده یا خوشه

روی آنها اثرگذار باشند )وابستگی بیرونی(. همچنین بین عناصر 
 نیز ممکن است ارتباط متقابل وجود داشته باشد. درون یک خوشه

( تشکیل ماتریس مقایسه زوجی و تعیین بردارهای اولویت: در 2
ها، بر اساس میزان این مرحله، عناصر تصمیم در هر یک از خوشه

د. شوناهمیت آنها در ارتباط با معیارهای کنترلی زوجی مقایسه می
در دستیابی به هدف، مورد ها نیز براساس نقش و تاثیر آنها خوشه

گیران در مورد مقایسه زوجی عناصر گیرند. تصمیممقایسه قرار می
ای هگیری کنند. عالوه بر این، وابستگیها باید تصمیمو یا خوشه

ه صورت زوجی مورد مقایسمتقابل بین عناصر یک خوشه نیز باید به
ه قابل ردار ویژ قرار گیرند. تاثیر هر عنصر بر روی عنصر دیگر از طریق ب

شود که در این قسمت، بردار اهمیت داخلی محاسبه می .ارایه است
 ید:آنشانگر اهمیت نسبی عناصر است که از طریق زیر به دست می

 
1)AW = 𝜆𝑚𝑎𝑥𝑊  
 

 𝜆𝑚𝑎𝑥بردار ویژه و  Wماتریس مقایسه زوجی،  Aدر این رابطه، 
 بزرگترین مقدار ویژه عددی است.

ماتریس و تبدیل آن به سوپر ماتریس حد: برای تشکیل سوپر 
های کلی در یک سیستم با تاثیرات متقابل، دستیابی به اولویت

های محاسبه شده( در Wهای داخلی )یعنی بردارهای اولویت
شوند. در نتیجه، یک سوپر های مناسب یک ماتریس وارد میستون

 ه در یکماتریس که هر بخش از این ماتریس ارتباط بین دو خوش
عنوان مثال در یک آید. بهدهد، به دست میسیستم را نشان می

ها مطابق سوپر ساختار سه سطحی شامل هدف، معیارها و گزینه
 2توان از طریق رابطه مراتبی را میماتریس مربوطه، حالت سلسله
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بردار اثرات هدف بر  𝑊21سوپرماتریس اولیه،  𝑊𝑛در رابطه فوق، 
 𝑊32بردار تاثریرات متقابل معیارها بر یکدیگر،  𝑊22روی معیارها، 

 ماتریس واحد است. Iها و بردار اثرات معیارها بر روی گزینه
های داخلی )ضرایب اهمیت( عناصر و با جایگزینی بردار اولویت

ها در سوپر ماتریس اولیه، سوپر ماتریس ناموزون به دست خوشه
آید. در مرحله بعد، سوپر ماتریس موزون از طریق ضرب مقادیر می

س شود. سپای محاسبه میسوپر ماتریس ناموزون در ماتریس خوشه
رماتریس موزون، سوپرماتریس از نظر از طریق نرمالیزه کردن سوپ

شود. در مرحله سوم، ستونی به حالت تصادفی تبدیل می
سوپرماتریس حد با به توان رساندن تمامی عناصر سوپرماتریس 

 شود:موزون محاسبه می
lim
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( انتخاب گزینه برتر: اگر سوپر ماتریس تشکیل شده در مرحله 4
وپر ها نیز در سسوم، کل شبکه را در نظر گرفته باشد، یعنی گزینه

ه ها از ستون مربوط بماتریس لحاظ شده باشند، اولویت کلی گزینه
ها در سوپر ماتریس حد نرمالیزه شده قابل حصول است. گزینه
رترین عنوان بلویت کلی را داشته باشد، بهای که بیشترین اوگزینه

 .شودگزینه برای موضوع مورد نظر انتخاب می
 مراتبی در سه سطحای و سلسلهدر این تحقیق، مدل تحلیل شبکه

منظور، معیارها شامل ها طراحی شدند. بدینهدف، معیارها و گزینه
 الزمدست آمده از روش تحلیل محتوا بوده است. معیار اصلی به 4

بندی معیارها و انتخاب گزینه برتر بر اساس به ذکر است که اولویت
ای )بازخورد میان مراتبی و تحلیل شبکهدو مدل تحلیل سلسله

 ها( ارایه شد.معیارها و گزینه

 
 هایافته

گویان حاکی از این است که بررسی اطالعات دموگرافیک پاسخ
-متاهل بوده %1/82و  ها مجردنامهاز پاسخگویان به پرسش 9/17%

اند. بنابراین، فراوانی اشتغال به کشاورزی در جمعیت مورد مطالعه، 
در میان متاهلین بیش از افراد مجرد بوده است. از سویی گروه سنی 

سال با  50-40بیشترین فراوانی و گروه سنی  %4/33سال با  30-40
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شانکه نگویان داشته است کمترین فراوانی را در میان پاسخ 3/18%
زایی کشاورزی در میان افراد جوان بوده است. تجربه دهنده اشتغال

های تعیین شده بیش از سایر طیف %6/45سال با  10-5کشاورزی 
 (.1بوده است )جدول 

 
 دموگرافیک پاسخگویانهای ويژگی فراوانی مطلق و نسبی( 1جدول 

 درصد تعداد ویژگی دموگرافیک
   وضعیت تاهل

 9/17 49 مجرد
 1/82 178 متاهل

   سن
<30 56 2/28 

30-40 67 4/33 
40-50 49 3/18 
>65 60 2/23 

   تجربه کشاورزی
1-5 37 13 
5-10 102 6/45 
10-15 62 1/24 
>15 52 2/19 
 

نامه از آزمون آلفای کرونباخ برای سنجش ضریب پایایی پرسش
محتوا  نسبت رواییاستفاده شد. نتایج ضریب پایایی و نیز شاخص و 

 قید شده است. 2برای هر یک از معیارها در جدول 
 

 نتایج آزمون آلفای کرونباخ، نسبت و شاخص روایی محتوای ابزار تحقیق (2جدول 
 CVI CVR ضریب پایایی معیار

 92/0 0.91 83/0 اقتصادی
 1 0.89 77/0 اجتماعی
 88/0 1 78/0 محیطی
 90/0 1 86/0 رفتاری

 
ها، از میان عوامل اقتصادی اثرگذار بر اشتغال و یافتهبر اساس 

کارآفرینی کشاورزان، زیرمعیارهای توزیع کافی اعتبارات، بیمه 
بهره و فقدان سرمایه به ترتیب با های کممحصوالت کشاورزی، وام

حایز اهمیت بوده است. در واقع،  47/2و  88/2، 1/3، 28/3امتیاز 
های مالی از بخش و افزایش حمایتاعطای تسهیالت به کشاورزان 

ورد های مکشاورزی، سبب افزایش توانایی کشاورزان در تامین نهاده
شود و این امر ای و مواد اولیه میهای سرمایهنیاز نیروی کار، نهاده

عالوه بر تاثیر بر ارزش افزوده بخش کشاورزی، در ارتقای سطح 
ودی سرمایه بخش اشتغال نیز موثر خواهد بود. تاثیر مثبت موج

های ای در فعالیتشود که تجهیزات سرمایهکشاورزی سبب می
گوناگون کشاورزی بکار گرفته شود و متعاقبا منجر به افزایش بهره
وری عوامل تولید از جمله مدیریت، نیروی کار و زمین شود و این 

های تولید و ایجاد بازده مناسب امر عالوه بر پوشش هزینه نهاده
ها، مازاد عرضه داخلی و نیز توسعه صادرات را به گذاریمایهبرای سر 

همراه خواهد داشت. بنابراین، تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم 

های مالی و تسهیالت برای کشاورزان بر اشتغال در بخش حمایت
 کشاورزی قابل مشاهده خواهد بود. 

ادهدر خصوص عوامل اجتماعی، به نظر بهره برداران مشارکت با نه
های مربوطه و پشتکار در کار دارای باالترین اهمیت بوده است. 

ریزی از این جهت است که توسعه تاکید بر اصل مشارکت در برنامه
اشتغال در بخش کشاورزی تا حد قابل توجهی بر انگیزش و یادگیری 

 های درونی تجلیمتکی است و در بهبود و کفایت مستمر توانایی
های اس، هرچه مشارکت مردم عادی و گروهیابد. بر همین اسمی

های گیر در تهیه و اجرای سیاستذینفع و نیز نهادهای تصمیم
 ها و نیز ارتقایسازی و اجرای استراتژیاشتغال افزایش یابد، پیاده

تر خواهد بود. لذا، طراحی راهبردها در این زمینه سطح اشتغال عملی
ی از مشارکت را در کلیه اای باشد که حجم گستردهباید به گونه

سطوح پوشش دهد. در رابطه با مسایل محیطی، کیفیت اراضی و 
تجربه شخصی در رتبه اول قرار دارد. تشخیص نوع کشت، تناوب 

های مختلف تقویت خاک کاشت محصوالت و استفاده از روش
اراضی همچون کودهی از عوامل تاثیرگذار بر متغیرهای محیطی 

های مختلف . درک عواقب استفاده از روشموثر در کشاورزی است
همچون سوزاندن بقایای برداشت محصوالت با تصور تقویت اراضی 

رسانی درست، تجربه شخص و نیز سطح بیش از هر چیزی به اطالع
 آموزش بستگی دارد. 

ن گیری باالتریشناسی و تصمیماز میان معیارهای رفتاری، فرصت
ی گیر شناسی و تصمیمینه فرصتبرداران بود. در زماولویت بهره
یری گتوان طیفی از عوامل تاثیرپذیر را نام برد. تصمیمدرست، می

درست در انتخاب نوع محصول، آگاهی از ارزش افزوده، آگاهی از 
زمان کاشت، داشت و برداشت متناسب با تغییرات اقلیمی از جمله 

سی ناشگیری درست و فرصتمواردی هستند که تحت تاثیر تصمیم
کشاورزان قرار دارند. طبعا، انتخاب آگاهانه سبب سودآوری بیشتر و 

شود. در بخش مسایل تقویت انگیزه به اشتغال در این بخش می
رفتاری نیز، زیرمعیارهای انگیزه به کار، رضایت از زندگی، رضایت از 

، 215/0، 300/0پذیری به ترتیب با رتبه شغل کشاورزی و مسئولیت
بر اشتغال در بخش کشاورزی شهرستان بهار  201/0و  203/0، 205/0

 موثر بوده است.
در میان معیارهای موثر بر اشتغال شهرستان بهار، معیار اقتصادی 

بیشترین اهمیت را داشته و پس از آن معیارهای  556/0با رتبه 
به  201/0و  252/0، 270/0های محیطی، اجتماعی و رفتاری با رتبه

 اند.بعدی موثر بر اشتغال کشاورزی بودههای ترتیب، اولویت
در رتبه اول قرار دارد و  %72، معیار اقتصادی با ANPبراساس مدل 

نسبت به این معیار در اولویت دوم  %9معیار محیطی با اختالف 
ی، ارسد که مدل شبکهقرار گرفته است. به عبارت دیگر، به نظر می

ه دلیل کاربرد فرآیند بازخورد با بازخورد میان معیارها و زیرمعیارها، ب
قابل  کند. تفاوتتری ارایه میو ایجاد مقایسات بیشتر، نتایج دقیق

ای در ترتیب معیارها و زیرمعیارها با استفاده از روش تحلیل مشاهده
ن شود، با ایمراتبی مشاهده نمیای نسبت به روش سلسلهشبکه

ر معیار مراتبی دلهوجود کمترین رتبه با استفاده از مدل تحلیل سلس
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کمترین تاثیر با  ANPرفتاری مشاهده شد، در حالی که در مدل 
 .(3)جدول  در عامل محیطی مشاهده شد %8تفاوت اندک 

 
 ANPو  مراتبیبندی معیارها بر اساس مدل تحلیل سلسلهاولویت( 3جدول 

 گویه عامل
رتبه زیرمعیار 
 سلسله مراتبی

رتبه زیرمعیار 
ANP 

 اقتصادی

 324/0 343/0 توزیع اعتبارات
 297/0 303/0 گذاریجذب سرمایه

 302/0 248/0 بهره های کموام
 207/0 210/0 نبود سرمایه 

 100/0 267/0 بیمه محصوالت کشاورزی

 اجتماعی

 293/0 300/0 مشارکت با نهادهای مربوطه
 24/0 256/0 پشتکار در کار

 202/0 252/0 دسترسی به اطالعات
 207/0 201/0 آموزش

 198/0 197/0 عالقه به خود اشتغالی
 15/0 195/0 خالقیت فردی 

 محیطی

 323/0 312/0 کیفیت اراضی
 207/0 270/0 تجربه شخصی 

 200/0 232/0 نقل  حمل و
 19/0 194/0 امکانات

 رفتاری

 18/0 300/0 انگیزه به کار
 172/0 215/0 رضایت از زندگی

 167/0 205/0 شغل کشاورزی رضایت از
 167/0 203/0 پذیریمسئولیت

 15/0 101/0 وجدان کاری
 

امتیاز و ترتیب زیرمعیارهای هر  ANPهای حاصل از مدل در یافته
یک از معیارهای مورد بررسی با نتایج حاصل از مدل تحلیلی سلسله

ی اقتصاد، تفاوت اندکی مشاهده شد. به طوری که در معیار مراتبی
ای هبیشترین و کمترین رتبه به ترتیب مربوط به زیرمعیارهای وام

بهره و فقدان سرمایه بوده است. در معیارهای اجتماعی، دسترسی کم
به اطالعات و خالقیت فردی، در معیارهای محیطی کیفیت اراضی 
و امکانات و در معیار رفتاری، رضایت از زندگی و وجدان کاری به 

 اند.ین و کمترین رتبه را داشتهترتیب بیشتر
 

 بحث
در این تحقیق به بررسی تاثیر عوامل موثر بر اشتغال در بخش 

 کشاورزی شهرستان بهار استان همدان پرداخته شد. 
ها، تاثیر عامل اقتصاد بر اشتغال در بخش کشاورزی بر اساس یافته

نسبت به سایر عوامل دارای برتری است. زیرمعیارهای توزیع 
بارات نسبت به سایر زیرمعیارهای عامل اقتصاد دارای اولویت اعت

کنندگان در این تحقیق متاهل از شرکت %82است. با توجه به اینکه 
اند، بنابراین لزوم توجه به افزایش سطح اقتصادی و در بوده

پیشگیری راهکارهای موثر برای افزایش رضایت از زندگی در خانوار 
شود. افزایش تخصیص ز احساس میتحت سرپرستی افراد کشاور

ود. شاعتبارات بانکی به بخش کشاورزی سبب رشد این بخش می
. کندمتعاقبا، رشد بخش کشاورزی به افزایش اشتغال کمک می

های متعددی در سیستم کنونی اعتباری مانند ناکافی اگرچه شکاف
 د،بودن اعطای به اعتبارات کشاورزان خرد وجود دارد، اما با این وجو

اختصاص اعتبارات به کشاوری نقش مهمی در حمایت از تولیدات 
اعطای اعتبارات به تولیدکنندگان کشاورزی این کشاورزی دارد. 

 هایسازد که نقدینگی مورد نیازشان را برای دورهامکان را فراهم می
مند تولید، تامین کنند. دسترسی به اعتبارات، امکان مصرف زمان

گذاری بیشتر و در نهایت، تولید امکان سرمایه ها،بیشتر از نهاده
آورد. در ایران دالیل دیگری نیز بر اهمیت وجود تر را فراهم میافزون

دی بنتوان به سهمیهافزاید که میاعتبارات در بخش کشاورزی می
اعتبارات، خطر زیاد فعالیت در بخش کشاورزی و درآمد اندک 

د. به همین دلیل است که هر برداری کوچک اشاره کر واحدهای بهره
سال بخشی از بودجه دولت به تامین مالی این بخش اختصاص 

تاکید بر رابطه مستقیم و غیرمستقیم افزایش اعتبارات در یابد. می
ال های اشتغافزایش اشتغال در بخش کشاورزی و موفقیت سیاست

و  دوس [Parva et al., 2021]و همکاران  پروادر تحقیقات 
 Bostan]و همکارارن  بوستان، [Das & Joice, 2009] جویس

et al., 2021]، عظیمی [Azimi, 2013]  وزیریانو  چیذریو 
[Chizari & Vazirian, 2022]  .تاکید شده است 

های بهره است. در سالعامل اقتصادی دیگر، اعطای تسهیالت کم
ایش افز گذاران برای هایی که توسط سیاستاخیر یکی از استراتژی

اشتغال مورد توجه قرار گرفته است، تخصیص اعتبارات خرد و وام
بهره تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم های کمبهره است. وامهای کم

بر افزایش تولید محصوالت کشاورزی، افزایش سرمایه کشاورزان و 
افزایش اشتغال را به دنبال دارد که متعاقبا موجب توسعه روستایی 

شود. به عنوان مثال روستاییان میدر یت به زندگی و افزایش رضا
بر  [Balali & Khalilian, 2003]ای مطالعه درخلیلیان و  باللی

گذاری بخش کشاورزی در ایجاد اشتغال تاکید کردند. سرمایه
بنابراین، تعامل مستقیم و غیرمستقیم میان معیارهای مورد بررسی 

فزاش نرخ بهره وام و در این تحقیق وجود دارد. به طوری که ا
تسهیالت بانکی و کاهش تخصیص اعتبارات سبب کاهش انگیزه، 

پذیری، رضایت از شغل و رضایت از زندگی اعتماد به نفس، مسئولیت
از سویی اعطای وام با مبلغ شود. در زیرمعیارهای عامل رفتاری می

 تواند سبب عدمکم و کوتاه بودن دوره بازپرداخت این اعتبارات می
 گذاری در فعالیت تولیدی وگیرندگان برای سرمایهنگیزه کافی واما

 بدیع یهااین نتایج با یافتهزایی در بخش کشاورزی شود. اشتغال
 Udoka et]و همکاران  یودوکا، [Abdi et al., 2020]و همکاران 

al., 2019] ،و همکاران  ماکومبی[Makombe et al., 1999]  و
 همخوانی دارد. [Bakeshloo et al., 2022]و همکاران  بکشلو

شواد بخش کشاورزی ایران با مازاد نیروی کار )ماهر و غیرماهر، بی
و کم شواد( روبروست و بر اساس مبانی اقتصاد تولید برای ارتقای 

های دیگر یعنی زمین و سرمایه را افزایش داد نیروی کار باید نهاده
مانده، ، لذا تنها راه باقیو چون محدودیت زمین امری آشکار است
-گذاری و اشتغال را میافزایش سرمایه است. رابطه مثبت سرمایه

توان به عوامل مکمل نیروی کار، نظیر افزایش سطح زیرکشت نسبت 



 437 همدان استان بهار، شهرستان در کشاورزی بخش در اشتغال هایسیاست تحقق بر موثر عوامل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Geographical Researches                                                                                                                                                   Volume 37, Issue 3, Summer 2022 

-کارگیری روشگذاری در این زمینه و بهداد و به طور حتم سرمایه

ری بیکا تواند مشکلهای کارا در کوتاه مدت و نیز در بلند مدت می
دانیم که جذب و هدایت سرمایه به را کاهش دهد. از سویی، می

رو است. در واقع، سمت تولید در این بخش با موانع متعددی روبه
های اقتصادی یك بخش كشاورزی ایران در مقایسه با دیگر بخش

آید و افزایش سرمایه در این بخش، ورود بخش كاربر به شمار می
ولیدی را های تتر و مكانیزاسیون بیشتر بنگاههای پیـشرفتهفناوری

های نوین، هر چند در پی دارد. مکانیزاسیون و استفاده از فناوری
هـا چـون صنعت و كه ممكن اسـت اشـتغال در دیگـر بخـش

خدمات را رونق بخشد، ولی در بخش كشاورزی به دلیل اینكه 
از به شوند، نییآالت در مراحل گوناگون تولید به كار گرفته مماشین

نیروی انسانی را كاهش داده و از این راه اشتغال مستقیم نیروی 
 یانخلیلو  باللییابد. بر اساس تحقیق كار در این بخش كاهش می

تواند ناشی از عدم تعادل دستمزد تاثیر منفی سرمایه بر اشتغال می
نیروی کار و تجهیزات مورد استفاده باشد. به طوری که افزایش 

های کشاورزی، کارگیری ماشینمزد نیروی کار نسبت به بهدست
ن شود. بدیها را به جای نیروی کار سبب میجایگزینی این ماشین

ترتیب، متعادل ساختن دستمزد نیروی کار به هزینه استفاده از 
های کشاورزی از دیگر عوامل مهم تاثیرگذار بر تقاضای نیروی ماشین

ین بخش است که تنظیم صحیح آن از کار و در نتیجه اشتغال در ا
تواند نقش مهمی در زمینه اشتغال گذاران کشور میسوی سیاست

و همکاران  اسفندآبادیایفا کند. این یافته با نتایج پژوهش 
[Esfandabadi & Javdan, 2010]  خلیلیانو  باللیو [Balali 

& Khalilian, 2003]  .همراستا است 
دسترسی به اطالعات، پشتکار،  فرهنگی، -در معیار اجتماعی

خالقیت، عالقه به خوداشتغالی، آموزش و مشارکت با نهادهای 
عنوان زیرمعیارهای موثر بر ایجاد اشتغال در بخش مربوطه به

اند. بیشترین و کمترین رتبه در زیرمعیارهای کشاورزی قید شده
 مراتبیمشارکت با نهادهای مربوطه و خالقیت در مدل تحلیل سلسله

مشاهده شده است. در مطالعه حاضر دریافتیم که کشاورزان  ANPو 
مند به خوداشتغالی، انگیزه بیشتری به کار داشته با پشتکار و عالقه

یشتر کنند. در واقع، پشتکار بو تالش بیشتری برای بهبود شرایط می
 ریزی درمندی به کشاورزی و داشتن مدیریت و برنامهسبب عالقه

به نوبه خود، این عوامل سبب افزایش خودکارآمدی  شود کهکار می
شود. از سویی، برگزاری و ترویج اشتغال در بخش کشاورزی می

ریزی برای های آموزشی در زمینه نحوه مدیریت مزرعه و برنامهدوره
تواند سبب تقویت پشتکار و خودکارآمدی و موفقیت در اداره آن می

-ملکشود. لی در کشاورزی ارتقای انگیزه و عالقه به خوداشتغا

نیز در مطالعه  [Maleksaeedi et al., 2009]و همکاران  سعیدی
 اند. خود به این عوامل اشاره کرده

ایی ز گذار در بخش اشتغالگیر و سیاستمشارکت با نهادهای تصمیم

کشاورزی سبب افزایش اعتماد به نفس و تقویت ابعاد رفتاری 
واضح، بدون مشارکت جامعه، هسچ شود. به طور کشاورزان می

کت آید. مشار ای به وجود نمیریزی و توسعهپذیری، برنامهمسئولیت
نقش قابل توجهی در ترویج اشتغال به کشاورزی و توسعه روستایی 
دارد. در واقع، مشارکت روستاییان و بخصوص کشاورزان، یک 

توانند هاست که با آن میاشتغال موثر و فعال برای افراد و گروه
هایی که های دشوار را تغییر دهند و بر سیاست و برنامهوضعیت
گذار کند تاثیر زایی، و کیفیت زندگی دیگران را تعیین میاشتغال

و  [Sharifinia, 2020] نیاشریفیهای باشند. این نتایج با یافته
 خوانی دارد. هم [Onabestani, 2013] عنابستانی

شتغال زایی بیشتر از خانواده، جامعه و متغیرهای رفتاری موثر بر ا
ظر گیرند به نگذاری نشات میاجتماعی و سیاست-وضعیت اقتصادی

ا های محیطی ر رسد افراد با انگیزه بهتر خواهند توانست فرصتمی
نوان عکشف نمایند و بتوانند از تسهیالت محیطی استفاده نمایند. به

ای هورود فرد به شبکهتواند زمینه نمونه انگیزه خوداشتغالی می
گیری از منابع الزم برای کارآفرینی را اجتماعی کارآمد برای بهره

تسهیل نماید. زمانی که فضای کسب وکار مساعد است تسهیالت 
های اجتماعی بین کارآفرینان توسعه یابند. شبکهمحیطی رشد می

بین  .یابدهای الزم برای کارآفرینی ارتقا مییابد و انگیزهمی
ه ای کای وجود دارد به گونهتغیرهای معیار رفتاری تعامل چندگانهم

ارتقای هریک بر بهبود دیگر متغیرها و بالعکس موثر است. برای 
ایجاد انگیزه در اشتغال به کشاورزی، سایر عوامل از جمله رضایت از 

پذیری باید در سطح زندگی، رضایت از شغل منتخب و مسئولیت
به نوبه خود، هر یک از این عوامل نیز تحت  قابل قبولی باشند که

 فرهنگی هستند.-تاثیر معیارهای اقتصادی، محیطی و اجتماعی
های اشتغال در یک منطقه تحت تاثیر عوامل تحقق سیاست

متعددی است که لزوم توجه به این عوامل در راستای دستیابی به 
 یخرمهای این مقاله، منطبق با یافتهاهداف تعیین شده وجود دارد. 

در بررسی تحقق توسعه اقتصادی از طریق اشتغال بخش کشاورزی، 
به این نتیجه رسیده که بخش کشاورزی رتبه هفتم ایجاد اشتغال 

-مستقیم را داراست. بنابراین، لزوم توجه به عوامل موثر بر اشتغال

یک از  . هر[Khorrami, 2015]زایی در این بخش وجود دارد 
تصادی، اجتماعی، محیطی و رفتاری موثر بر اشتغال در عوامل اق

ین ترین عامل در ابخش کشاورزی بر یکدیگر تاثیرگذار هستند. مهم
تحقیق عامل اقتصادی است. طبعا، ارتقای وضعیت اقتصادی به 

های بخش خصوصی و دولتی سبب طرق مختلف از جمله حمایت
یی خواهد شد. زابهبود وضعیت سایر معیارهای موثر بر اشتغال

سازی امکانات افزایش سرمایه در گردش در این بخش سبب فراهم
و دسترسی به ادوات مورد استفاده کشاورزی و دسترسی بهتر به 

شود. بهبود سطح سازی متغیرهای محیطی میامکانات و فراهم
فرهنگی و ترویج  -اقتصادی سبب ارتقای شاخص اجتماعی

وه بر این، تقویت اعتماد به شود. عالخوداشتغالی و آموزش می
-پذیری و انگیزه به کار در افراد عالقهفس، خودکارآمدی، مسئولیتن

 آید.مند به کشاورزی فراهم می
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  گیرینتیجه
زایی وجود های اشتغالعوامل متعددی بر تحقق اهداف سیاست

های این تحقیق حاکی از این است که عامل موثر هستند. یافته
زایی بخش کشاورزی عنوان موثرترین عامل در اشتغالاقتصاد، به

فرهنگی، محیطی و رفتاری نیز به  -است. سایر عوامل اجتماعی
زایی در این بخش موثر هستند. با توجه به وجود ترتیب بر اشتغال

منابع طبیعی، نیروی انسانی و نقش و اهمیت روستاها در بخش 
اجتماعی،  -اقتصادیکشاورزی، ضرورت نگاه همه جانبه به عوامل 

های حمایت مادی و غیرمادی محیطی و رفتاری و فراهم کردن زمینه
و ارتقای گرایش به اشتغال به کشاورزی در شهرستان بهار وجود 

 دارد.
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