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  مقدمه

ي اخير توسعه کشاورزي و روستايي به داليل  در دهه
گوناگون از جمله رشد جمعيت، امنيت و سالمت غذايي و 
اشتغال، مورد توجه مسئوالن قرار گرفته و در اين جهت به 

هاي فني و مهارتي و ارتباطي  ارتقاي سطح توانايي
 که عامالن ها آنتر به  روستائيان و خدمات رساني جامع

، توجه شده است شوند مياصلي توسعه کشاورزي محسوب 
(Lele, 1998). زيرا منابع انساني، پايه اصلي ثروت کشورها 

 و سرمايه و منابع طبيعي، عوامل تبعي دهند ميشکيل را ت
 را ها انسانکشوري که بتواند مهارت و دانش . توليد هستند

زيرا با . توسعه دهد، بوضوح قادر به توسعه ملي خواهد بود
دستيابي به توسعه منابع انساني ساير ابعاد توسعه نيز 

   .(Harbinson, 2002)يابد  تحقق مي
 که در سطح کشور به منظور جبران ييها طرحيکي از 

ي ها ويژگيکمبود منابع انساني آموزش ديده و متناسب با 

اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مناطق روستايي و عشايري 
 به اجرا گذشته شد، طرح سربازان ۱۳۷۸تدوين و در سال 

 ۱۴۷طرح سربازان سازندگي بر اساس اصل . ساندگي بود
ف به استفاده از افراد و قانون اساسي که دولت را مکل

تجهيزات فني ارتش در کارهاي امدادي، آموزشي و 
توليدي با رعايت کامل موازين عدل اسالمي کرده است و 
با هدف استفاده بهينه از تخصص و توان علمي نيروهاي 
مشمول خدمت نظام وظيفه و بومي منطقه جهت ارايه 

ورزان هاي ترويجي و بررسي مسايل و مشکالت کشا فعاليت
با توجه به اين . ي مختلف کشاورزي تدوين شدها زمينهدر 

که هر ساله تعداد زيادي از جوانان تحصيل کرده در 
ي کشاورزي از مراکز دانشگاهي، دانش آموخته ها رشته
، با اجراي طرح سربازان سازندگي، زمينه مناسبي شوند مي

 که از دانش فني اين جوانان در دوران شود ميفراهم 
ند پيام توان مياين افراد . ت سربازي استفاده شودخدم
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آوران تحول مثبت بخش کشاورزي و عامل مورد اعتماد و 
هاي نوين باشند  اتکا روستائيان در پذيرش ايده

(Hajsadeghi, 2007).  
 حال زمان پرسش اين سوال فرا رسيده است که 
اکنون که چند سال از حضور سربازان سازندگي در مراکز 

 در ها آني ها فعاليت و خدمات جهاد کشاورزي و ترويج
، کشاورزان روستايي چه نگرشي نسبت گذرد ميروستاها 

 با اند توانستهاند؟ آيا   را پذيرفتهها آن دارند؟ آيا ها آنبه 
يان  براي روستاياند توانستهنند؟ آيا  ارتباط برقرار کها آن

کانات يان را در حد اميمفيد باشند؟ آيا انتظارات روستا
اند؟ اين تحقيق به منظور پاسخ به  موجود برآورده ساخته

ي مذکور از طريق بررسي نگرش کشاورزان ها پرسش
با اين بررسي . نسبت به سربازان سازندگي اجرا شده است

 نشان ها آن به سربازان سازندگي و مسئوالن توان ميعلمي 
نظر اند در انجام امور محول از م داد که تا چه حد توانسته

کشاورزان موفق باشند و نقاط ضعف و قوت کجاست و با 
 به بهره برداران توان مييي ها مقولهانجام کار در چه 

از طرف . روستايي، خدمت رساني بهتر و جامع تري داشت
ديگر، چون نگرش کشاورزان نسبت به سربازان سازندگي 

 (Ajzen, 1991) شده ريزي برنامهبر اساس نظريه رفتار 
 در مقابل ها آنکننده مهم نيت و سپس رفتار گو پيش

 توان ميسربازان سازندگي است با شناخت اين نگرش 
 بيني پيشرفتار کشاورزان را در مواجهه با اين سربازان 

  .نمود
همانند چنين طرحي به صورت بسيار کلي در 
کشورهاي آمريکا، کانادا، پاکستان و افغانستان نيز وجود 

، ١ سربازان صلحاي گونهبه افراد اين در اين کشورها . دارد
. سربازان آباداني يا سربازان کوچک عمران مي گويند

ي خدماتي، آموزشي و ها فعاليتوظيفه اين افراد نيز ارايه 
ي مختلف جامعه از جمله کشاورزي ها بخشترويجي در 

البته اين سربازان الزاماً نظامي نيستند و گاهي افراد . است
؛ شود مي ديده ها آنديده نيز در بين غير نظامي آموزش 

، به سرباز مشهورند كنند ميولي به دليل نقشي که ايفا 
(Almond, 1999) . يکي از اين انواع، سپاهيان صلح آمريکا
 تشکيل شد و در حال حاضر در ۱۹۶۱است که در سال 
 کشور به فعاليت ۱۳۷ نفر در ۱۶۸۰۰۰اين قالب بيش از 
ل بخشي از اين تعداد در کشور به طور مثا. مشغول هستند
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ي کشاورزي در ها فعاليتي ور بهرهنپال جهت افزايش 
هاي باغباني و حفاظت خاک، جنگلداري توام با  بخش

زراعت و غيره به خدمت به کشاورزان مشغول هستند 
(Weiss, 2000).  

در ايران نيز سپاه ترويج و آباداني پس از شروع برنامه 
توجيه ظاهري اين طرح، رفع . اصالحات ارضي تشکيل شد

 .(Azadi, 2005)هاي کشاورزي بود نياز کشاورزان به آگاهي
 تأمين مروج کشاورزي از ميان Azadi (2005)به نقل از 

سربازان و کسب موقعيت بين المللي از جمله دالليل اصلي 
برخي از وظايف سپاهيان . تشکيل اين سپاه در کشور بود
تهيه ) ۱:  به اين شرح بودترويج و آباداني در روستاها

تهيه برنامه توسعه ) ۲شناسنامه کشاورزي و آباداني دهات، 
ايجاد مزارع نمايشي گندم، مزارع ) ۳کشاورزي دهات، 

واکسيناسيون طيور، بهداشت دام و ) ۴سبزي، باغ و ميوه و 
  . آشناسازي کشاورزان با آفات نباتي و حيواني
هيان ترويج و بر اساس مستندات موجود، عملکرد سپا

  بطور.(Azadi, 2005)آباداني مثبت ارزيابي نشده است 
ها را   نداشتند و آنها آنگرش مثبتي به کلي کشاورزان ن

اين افراد اطالعي از . دانستند  ميتجربه بيکم سواد و 
يان نداشتند و در يي برقراري ارتباط با روستاها شيوه
 توان  و درک مشکالت کشاورزان و تشخيصيابي مسأله
يان از اين ي عاجز و روستاها آني دولتي در رفع ها دستگاه
ي زياد اين طرح نيز از ها هزينه.  آگاه بودندها ناتواني
اشاعه بي نظمي توسط اين افراد و . ي منفي آن بودها جنبه

 باعث شد تا کشاورزان ها آنبي دانشي و بي تجربگي 
. اعتماد خويش به خدمات ترويجي را از دست بدهند

کردند که  مروجان کشاورزي هم اين گونه احساس مي
فعاليت سپاهيان ترويج به صورت نمايشي است و انسجام و 

اين افراد از .  وجود نداردها آني ها برنامهپيوستگي الزم در 
ي مورد نياز يک مروج کشاورزي را ها ويژگي نظر چهي

نداشتند و نسبت به فرهنگ روستا و روستايي نيز بيگانه 
  . (Azadi, 2005)دند بو

شايد بتوان يکي از داليل احتمالي اين امر را آموزش 
لذا، آموزش . ناکافي داوطلبان سپاه ترويج و آباداني دانست

مديريتي است که بايستي بدان  افراد از جمله موارد عمده
چرا که در صورت عدم اجراي . توجه کافي مبذول گردد

بت به اجراي وظايف اين فرايند، داوطلبان ممکن است  نس
بنابراين، .  اطمينان الزم را نداشته باشندها مسئوليتو 
 ترويجي سربازان ‐ يي با عنوان آموزش تخصصيها دوره
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سازندگي با اهدافي چون آشنا نمودن سربازان با اصول 
برقراري ارتباط با روستائيان و کسب آگاهي و مهارت الزم 

جوامع روستايي براي انجام وظايف، شناخت هر چه بيشتر 
و عشايري و نيز آشنايي با اصول، مباني و اهداف ترويج 
توسط معاونت ترويج و مشارکت مردمي وزارت جهاد 

 Foruzesh که توسط اي مطالعهدر . کشاورزي، برگزار شد
 انجام پذيرفت، اثربخشي اين Motamed (2005) و (2002)
، ها فتهيابر اساس .  مورد ارزيابي قرار گرفته استها دوره
 اثر خوبي را بر افزايش آگاهي از وظايف و محل ها دورهاين 

شغلي و خدمت سربازان، افزايش مهارت در انجام وظايف 
  .   اند داشتهها  ارتقاء دانش و معلومات آن

با توجه به مطالب ذکر شده و با عنايت به نقاط قوت و 
ضعف استفاده از مشموالن خدمت وظيفه در گذشته، اين 

ق با هدف تحليل نگرش کشاورزان استان کرمانشاه تحقي
نسبت به سربازان سازندگي و عوامل مؤثر بر آن انجام 

براي دستيابي به هدف کلي فوق اهداف اختصاصي . گرديد
  :زير دنبال شد

   تعيين نگرش کشاورزان نسبت به سربازان سازندگي؛.۱
تعيين متغيرهاي مؤثر بر نگرش کشاورزان نسبت به . ۲

  .زان سازندگيسربا
  

  هامواد و روش
 ‐ ي آماري اين پژوهش کمي و توصيفي جامعه

همبستگي را تمامي کشاورزان سرپرست خانوار روستاهاي 
تحت پوشش مراکز ترويج و خدمات جهاد کشاورزي 

حجم ). =۱۶۳۳۹۷N(شهرستان کرمانشاه تشکيل دادند 
نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان محاسبه 

)۳۹۰n=( ي  از روش تصادفي گير نمونه و براي
 ابزار اصلي تحقيق، پرسشنامه. سيستماتيک استفاده شد

ي همراه، مقياس  نامه:  بخش۵ شامل اي ساختهمحقق 
سنجش نگرش کشاوزان نسبت به سربازان سازندگي، 
مقياس سنجش نگرش کشاورزان نسبت به شغل 
کشاورزي، مقياس سنجش نگرش کشاورزان نسبت به 

ي فردي ها ويژگيترويج و خدمات جهاد کشاورزي و مرکز 
روايي ظاهري و محتوايي ابزار .  کشاورزان بوداي حرفهو 

تحقيق با استفاده از نظرات پانل متخصصان و پس از انجام 
جهت تعيين پايايي ابزار . اصالحات الزم به دست آمد

ميزان اين . تحقيق ضريب آلفاي کرونباخ محاسبه شد
) ۱(ي مختلف پرسشنامه در جدول ها بخشضريب براي 

با توجه به اين که، ضرايب آلفاي محاسبه . ه شده استاراي
 گفت  پرسشنامه از پايايي توان مي بود، ۷/۰شده باالتر از 

پرسشنامه تأييد شده در . مناسبي برخوردار بوده است
 نفر از کشاورزان سرپرست خانوار روستاهاي ۳۹۰اختيار 

ات جهاد کشاورزي شهرستان تحت پوشش مراکز خدم
 فقره از آن تکميل و ۳۸۰کرمانشاه قرار گرفت که تعداد 

ي ها داده).  درصد۹۷ = نرخ تکميل(ي شد آور جمع
 پردازش و spss12 افزار نرمي شده با استفاده از آور جمع

  .تحليل گرديد
  

  ها  ميزان آلفاي کرونباخ مقوله‐۱جدول 

  ها مقوله
ميزان آلفاي 
  کرونباخ

  ۹۱/۰  ش کشاورزان نسبت به سربازان سازندگينگر
  ۸۸/۰  نگرش کشاورزان نسبت به شغل کشاورزي

  ۸۱/۰  نگرش کشاورزان نسبت به مراکز خدمات جهاد کشاورزي

  
  نتايج و بحث

 درصد از کشاورزان داراي ۲/۹، حدود ها يافتهبر اساس 
در اين مورد، . اند بودهمدرک تحصيلي فوق ديپلم و باالتر 

با توجه به . رابر با سطح تحصيالت ابتدايي بودنما ب
 سال ۳۶اطالعات به دست آمده، متوسط سن کشاورزان 

 سال به دست آمد ۶۲ سال و حداکثر ۱۸حداقل سن . بود
 سال ۳۷ تا ۲۸مربوط به سن ) ۶/۴۰(و بيشترين درصد 

متأهل و مابقي مجرد )  درصد۶۸(اکثر کشاورزان  .بود
 نفر و بيشترين فراواني ۴د خانوار متوسط تعداد افرا. بودند

و کمترين )  درصد۲/۳۲( نفر ۴ي ها خانوادهمربوط به 
  .بود)  درصد۱/۴( نفر ۲ي ها خانوادهفراواني مربوط به 

يان به مرکز ترويج و يميانگين تعداد مراجعه روستا
 بار در هفته به دست آمد  ۲خدمات جهاد کشاورزي، 

زان تنها يک يا دو بار در اکثر کشاور). ۲/۱= انحراف معيار(
).  درصد۵/۳۲(هفته به مرکز خدمات مراجعه مي کردند 

مسافت کمي تا )  درصد۸۶(در مجموع، اکثر کشاورزان 
حدود دو (خدمات منطقه خود داشتند   مرکزترين نزديك
ي ميزان مالکيت زمين، يک ها يافتهبر اساس ). کيلومتر

 ۹۹ آبي و  هکتار زمين۵درصد از کشاورزان بيشتر از 
 ۳/۹۶.  هکتار زمين آبي داشتند۵ تا ۵/۰ ها آندرصد از 

داراي ( هکتار باغ ديم ۵درصد پاسخگويان کمتر از 
 درصد از ۷/۳و ) محصوالت ديم از جمله، بادام و انگور
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از آمار به .  هکتار باغ ديم بودند۵ داراي بيش از ها آن
زاني  درصد از کل نمونه مربوط به کشاور۴/۹۷دست آمده، 

 هکتار باغ داشته و کمترين فراواني مربوط ۱۰ تا ۵بود که 
  .  هکتار باغ داشتند۱به کشاورزاني بود که بيش از 

   شغل  به   نسبت  را     نگرش کشاورزان ،)۲(  جدول

در ستون اول جدول، ميانگين . دهد ميکشاورزي نشان 
و در ستون دوم انحراف معيار مربوطه ) ۵از عدد (نگرش 
هاي بعدي نيز ميزان موافقت با هر  در ستون. ه استآمد

ها  گويه. ذکر شده است) به درصد(تلف هاي مخ يک از گويه
.اند مرتب شده) از بيشترين به کمترين(بر اساس ميانگين 

  
   نگرش کشاورزان نسبت به شغل کشاورزي‐۲جدول

ميانگين از   عنوان
۵  

انحراف 
  معيار

کامالً 
کامالً   فقموا  نامطمئن مخالف  مخالف

  موافق
  ۷/۴۸  ۱/۳۰  ۴/۸  ۳/۳  ۵/۴  ۲/۱  ۲۱/۴  کشاورزي کار انبيا بوده و نانش حالل است
  ۲۲  ۸/۳۱  ۵/۱۷  ۶/۵  ۵/۱۸  ۱  ۴۸/۳  شغل کشاورزي پر دردسر و پر زحمت نيست

  ۸/۱۹  ۳۴  ۷/۲۱  ۴/۱۱  ۱/۶  ۱/۱  ۴۲/۳  به خاطر عالقه به آب و خاک، شغل کشاورزي را انتخاب کرده ام
  ۶/۴۹  ۵۱/۳۴  ۹/۸  ۲/۵  ۷/۱۸  ۱/۱  ۳۶/۳  رآمد خوبي داردشغل کشاورزي د

  ۳/۲۵  ۳۴  ۶/۱۳  ۴/۱۱  ۹/۵  ۱  ۹۳/۲  اجباري در انتخاب شغل کشاورزي نداشته ام
  ۸۹/۳۷  ۹۲/۴۸  ۹/۱۸  ۵/۱۱  ۶/۳  ۱  ۷۷/۲   را پرداخت کردها قرض و ها وام توان ميبا شغل کشاورزي 

  .۵= کامالً موافق،۴=، موافق۳=، نامطمئن۲=، مخالف۱=کامالً مخالف: مقياس
  

 درصد از کشاورزان ۸/۷۸، )۲ (بر اساس جدول
اعتقاد دارند که شغل کشاورزي، شغل ) ۵ از ۲۱/۴ميانگين(

 درصد کشاورزان ۸/۵۳. انبيا بوده و  قابل احترام است
بر اين باورند که نبايد به جنبه منفي ) ۵ از ۴۸/۳ميانگين (

 ها آنهمچنين . زحمت و سختي شغل کشاورزي نگريست
 که به آب، اي عالقهمعتقدند که اغلب افراد روستا به دليل 

خاک و محيط روستا دارند شغل کشاورزي را انتخاب 
مربوط ) ۵ از ۷۷/۲ميانگين (کمترين اتفاق نظر . اند کرده

. به گزينه مقروض بودن کشاورزان در حرفه کشاورزي است
رصد  د۱۵ بيان کرد که توان ميي جدول ها يافتهبر اساس 

ي که شغل کشاورزي را از کشاورزان اعتقاد دارند روستائيان
ي خود ها قرض و ها واماند قادر به پرداخت  انتخاب کرده

 نشان ها گويهپراکنش يک و بيشتر از يک در تمام . نيستند
ي ها جنبهدهنده تفاوت در نگرش کشاورزان نسبت به 

بيشترين پراکنش در . باشد ميمختلف شغل کشاورزي 
ينه اعتقادات مذهبي روستائيان به قداست شغل گز

خورد که تا حدي مبين تفاوت  کشاورزي به چشم مي
يان مناطق مختلف نسبت به يفرهنگي و مذهبي روستا

  . شغل کشاورزي است
، وضعيت کلي نگرش کشاورزان نسبت به )۳(جدول 

اين جدول با محاسبه . دهد ميشغل کشاورزي را نشان 
 به سه طبقه ها آنو تبديل ) ۳۰ تا ۶از  (ها پاسخدامنه 

  .تدوين شده است

 وضعيت کلي نگرش کشاورزان نسبت به شغل ‐۳جدول
  ) =۳۱۴n(کشاورزي 

 درصد تجمعي  درصد  فراواني  نگرش
  ۵۷/۲۱  ۵۷/۲۱  ۸۲  )۲۲‐ ۳۰نمره(مطلوب 

  ۶۳/۷۲  ۰۵/۵۱  ۱۹۴  )۱۴‐ ۲۲نمره(درحد متوسط 
  ۱۰۰  ۳۷/۲۷  ۱۰۴  )۶‐۱۴نمره(نامطلوب 
  

 درصد از کشاورزان ۵۷/۲۱، )۳(جدول بر اساس 
 درصد ۲۷. نگرش مطلوبي نسبت به شغل کشاورزي دارند
به طور کلي . نيز نگرش مطلوبي به شغل خود ندارند

 نتيجه گرفت که نگرش توان مي ۳ از ۱/۲براساس ميانگين 
کشاورزان نسبت به شغل کشاورزي در حد متوسط بوده 

  .است
ن نسبت به مراکز ، وضعيت نگرش کشاورزا)۴(جدول 

  .دهد ميترويج و خدمات جهاد کشاورزي را نشان 
  

 نگرش کشاورزان نسبت به مراکز ترويج و خدمات ‐۴جدول
  ) =۳۸۰n(جهاد کشاورزي 

  درصد تجمعي  درصد  فراواني  نگرش
  ۳۱/۲۶  ۳۱/۲۶  ۱۰۰  مطلوب

  ۹۴/۷۸  ۶۳/۵۲  ۲۰۰  حد متوسط در
  ۱۰۰  ۰۵/۲۱  ۸۰  نامطلوب

  
 که اکثر شود مياهده ، مش)۴(بر اساس جدول 

ي نسبت ، نگرش درحد متوسط) درصد۶۳/۵۲(ان کشاورز
اين در . به مراکز ترويج و خدمات جهاد کشاورزي دارند



٩٥  ان کرمانشاه نسبت به سربازان سازندگينگرش کشاورزان شهرست:  بيگي و همكارانيعل

 درصد نيز نامطلوب  ۲۱حالي است که نگرش حدود 
 نتيجه توان مي ۳ از ۶/۲با توجه به ميانگين . باشد مي

گرفت که کشاورزان نگرش درحد متوسط تا مطلوبي 

  .نسبت به چنين مراکزي دارند
، بيانگر نگرش کشاورزان نسبت به سربازان )۵(جدول 

  .باشد ميسازندگي از ابعاد و جهات مختلف و مرتبط 
  

   نگرش کشاورزان نسبت به سربازان سازندگي‐ ۵جدول
انحراف  ميانگين  گويه

  معيار
کامالً 
کامالً   موافق  نامطمئن  مخالف مخالف

  موافق
  ۹/۳۶  ۴۴  ۵/۹  ۳/۳  ۹/۱  ۹۰/۰  ۲۲/۴  سربازان سازندگي به کشاورزان احترام مي گذارند
  ۱/۴۰  ۴/۴۰  ۷/۱۱  ۸/۲  ۳/۳  ۹۶/۰  ۱۳/۴  سربازان سازندگي وقت شناس و منظم هستند

  ۹/۳۷  ۵/۴۱  ۹/۱۰  ۹/۳  ۵/۲  ۹۴/۰  ۱۲/۴  دهند مي کشاورزان را به... سربازان سازندگي اطالعات مربوط به زمان توزيع، استفاده بذر، کود و 
  ۳۴  ۵/۴۸  ۵/۷  ۵/۴  ۵/۲  ۹۱/۰  ۱۰/۴  سربازان سازندگي در برخورد با کشاورزان صميمي هستند

  ۹/۳  ۲/۷  ۹/۸  ۱/۳۰  ۷/۳۴  ۱/۱  ۰۹/۴  کشاورزان به سربازا ن نياز دارند
  ۲/۹۷  ۳۹  ۴/۱۶  ۵/۲  ۸/۲  ۹۵/۰  ۰۶/۴  سربازان سازندگي با کشاورزان همدل و همراه هستند

  ۳۴  ۴۶  ۶/۱۰  ۵  ۵/۲  ۹۴/۰  ۰۵/۴  سربازان سازندگي هنگام صحبت، شيوا و رسا حرف مي زنند
  ۹/۳۲  ۴۶  ۴/۱۱  ۵/۴  ۵/۲  ۹۳/۰  ۰۵/۴  سربازان سازندگي آدم هاي خوش برخوردي هستند
  ۵/۲۹  ۷/۴۷  ۶/۱۳  ۶/۳  ۹/۱  ۸۸/۰  ۰۲/۴  سربازان سازندگي براي کشاورزان احترام قائل اند

  ۲/۹۷  ۷/۴۵  ۹/۱۳  ۵/۲  ۳/۳  ۹۴/۰  ۰۲/۴  ازان سازندگي در کارهايشان مسئوليت پذيرندسرب
  ۹/۳۰  ۴/۴۵  ۸/۱۴  ۳/۳  ۵/۲  ۹۱/۰  ۰۲/۴  سربازان سازندگي به آداب و رسوم کشاورزان احترام مي گذارند

  ۱/۳۳  ۸/۴۱  ۶/۱۳  ۶/۳  ۵/۴  ۱  ۹۸/۳  كنند ميسربازان سازندگي کشاورزان را به استفاده درست از آب و خاک راهنمايي 
  ۹/۳۲  ۸/۳۶  ۲/۱۲  ۵/۴  ۴/۱  ۹۳/۰  ۹۸/۳  سربازان سازندگي در مواقع مشکل به ياري کشاورزان مي شتابند

  ۶/۲۷  ۲/۴۶  ۱۷  ۵/۲  ۸/۲  ۹۱/۰  ۹۷/۳  مطالب آموزشي سربازان سازندگي براي کشاورزان قابل استفاده است
  ۳/۴۳  ۵/۳۶  ۵/۱۷  ۷/۴  ۳/۳  ۱  ۹۷/۳  دسربازان سازندگي در پيگيري مسائل و مشکالت کشاورزان فعال هستن

  ۸/۲  ۱۰  ۶/۱۳  ۶/۲۷  ۱/۴۰  ۱/۱  ۹۷/۳  سربازان سازندگي در افزايش عملکرد محصوالت کشاورزي مؤثرند
  ۳/۴۳  ۷/۳۵  ۱/۱۱  ۲/۴  ۶/۳  ۱  ۹۶/۳   خدمت کنندها آنکشاورزان آرزو دارند سربازان پس از پايان خدمت نيز به 

  ۸/۲۹  ۳/۴۲  ۹/۱۹  ۵  ۵/۲  ۹۶/۰  ۹۶/۳  كنند مياوزان توجه سربازان سازندگي به تجربيات و دانش کش
  ۵/۲۶  ۵۱  ۸/۱۲  ۳/۳  ۳/۳  ۹۲/۰  ۹۶/۳  کشاورزان دوست دارند با سربازان سازندگي همکاري کنند

  ۲۷  ۵/۴۶  ۱۷  ۹/۳  ۲/۲  ۹۰/۰  ۹۵/۳  سربازان سازندگي صادق هستند
  ۹/۹۶  ۷/۴۰  ۸/۱۷  ۸/۲  ۲/۴  ۱  ۹۵/۳  كنند ميسربازان سازندگي در صحبت کردن از بدگويي پرهيز 

  ۱/۳۳  ۷/۳۸  ۱۵  ۷/۴  ۷/۴  ۱  ۹۴/۳  دهند ميسربازان مطالب جديدي را به کشاورزان آموزش 
  ۲/۲۶  ۲/۴۸  ۸/۱۴  ۲/۴  ۱/۳  ۹۳/۰  ۹۳/۳  كنند ميسربازان سازندگي به حل مشکالت کشاورزان کمک 

  ۸/۳۱  ۹/۳۷  ۴/۱۸  ۶/۵  ۶/۳  ۱  ۹۱/۳ دهند هايشان جواب مي سوال گوش داده و در حد توان به ها آن سربازان به سخنان كنند ميوقتي کشاورزان صحبت 
  ۸/۲۲  ۵/۵۱  ۶/۱۵  ۹/۳  ۲*۸  ۹۰/۰  ۹۰/۳   قابل فهم استدهند ميمطالبي که سربازان آموزش 

  ۲/۲۶  ۶/۴۴  ۸/۱۷  ۲/۴  ۸/۳  ۹۵/۰  ۹۰/۳  کشاورزان از سربازان حرف شنوي دارند
  ۷/۲۳  ۴/۵۰  ۱۵  ۱/۶  ۹/۱  ۹۰/۰  ۹۰/۳  كنند مي هاي آموزشي را ايجاد سربازان در کشاورزان انگيزه و عالقه براي شرکت در کالس

  ۶/۲۷  ۷/۴۳  ۲/۱۴  ۴/۶  ۹/۳  ۱  ۸۸/۳  كنند مي کمک ها آناگر سربازان دچار مشکلي شوند، کشاورزان به 
  ۳/۲۷  ۵/۴۱  ۷/۲۱  ۳/۵  ۹/۱  ۹۴/۰  ۸۷/۳  ي دوست داشتني اي هستندها انسانسربازان 

  ۹/۳۷  ۴/۳۰  ۱۷  ۹/۳  ۷  ۹۷/۰  ۸۷/۳  نطقي اي هستندسربازان سازندگي منطقه، آدم هاي م
  ۴/۲۸  ۱/۴۰  ۷/۱۶  ۸/۷  ۱/۳  ۱  ۸۶/۳  كنند مي گوشزد کنند، به تذکر کشاورزان عمل ها آناگر سربازان اشتباهي کنند  و کشاورزان به 

  ۸/۲۴  ۶/۴۲  ۴/۲۳  ۳/۳  ۱/۳  ۹۴/۰  ۸۵/۳  سربازن سازندگي آدم هاي قابل اعتمادي هستند
  ۴/۲۳  ۴/۴۵  ۵/۱۷  ۴/۶  ۶/۳  ۹۹/۰  ۸۱/۳  دهند شنهادهاي جديدي به کشاورزان ارائه ميسربازان سازندگي پي

  ۲/۲۴  ۶/۴۲  ۹/۱۸  ۸/۵  ۲/۴  ۱  ۸۰/۳  سربازان سازندگي از نياز هاي کشاورزان آگاه هستند
  ۸/۲۹  ۹/۳۷  ۶/۱۳  ۵/۴  ۶/۸  ۱/۱  ۸۰/۳  سربازان سازندگي آدم هاي مفيدي براي روستا هستند

  ۱/۸  ۹/۸  ۴/۱۳  ۴/۲۸  ۳۷  ۱/۱  ۸۰/۳  ي با سوادي هستندها انسان کشاورزان سربازان سازندگي از نظر
  ۱/۲۵  ۱/۴۲  ۹/۱۸  ۶/۵  ۵  ۱  ۷۹/۳  کشاورزان دوست دارند با سربازان رفت و آمد کنند

  ۹/۲۰  ۳۹  ۳۲  ۳/۳  ۱/۱  ۸۶/۰  ۷۸/۳  سربازان سازندگي آدم هاي رازداري هستند
  ۳/۲۵  ۳۹  ۲/۲۱  ۸/۵  ۵/۴  ۲/۱  ۷۸/۳  كنند ميرگزار کنند از وسايل کمک آموزشي استفاده خواهند يک کالس آموزشي ب ندگي وقتي ميزسربازان سا

  ۵/۱۹  ۷/۴۳  ۸/۲۲  ۸/۵  ۲/۴  ۹۹/۰  ۷۱/۳   احساس اطمينان دارندكنند ميوقتي کشاورزان با سربازان صحبت 
  ۱/۲۵  ۸/۳۶  ۱۷  ۹/۱۰  ۱/۶  ۱  ۶۶/۳  اند بودهسربازان سازندگي در انجام کارهايشان موفق 

  ۴/۱۸  ۲/۲۸  ۳۴  ۳/۱۰  ۶/۵  ۱  ۵۵/۲  ن دوست دارند درباره مسائل شخصي خود با سربازان صحبت کنندکشاورزا
  .۵=، کامالً موافق۴=، موافق۳=، نامطمئن۲=، مخالف۱=کامالً مخالف: مقياس



٩٦ ۱۳۸۸، ۴، شماره ۴۰‐۲مجله تحقيقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ايران، دوره 

، کشاوزران در مورد اين که )۵(بر اساس جدول 
گذارند، بيشترين  ن سازندگي به کشاورزان احترام ميسربازا
به انحراف معيار محاس).  درصد۹/۸۰( نظر را دارند اتفاق
از ديد .   نيز مؤيد اين مطلب است۱کمتر از ) ۹۰/۰(شده 

ي قابل احترامي ها انسانکشاورزان، سربازان سازندگي 
يشان ها فعاليتل شده و در يبوده، براي وقت ارزش قا

 بر اين باورند که ها آن. انضباط و مقرارات حاکم است
زندگي در مواقع حساسي که کشاورزان نياز به سربازان سا

دسترسي اطالعات مربوط به زمان توزيع و استفاده از کود، 
سم، بذر و تسهيالت بانکي را دارند، اطالعات الزم را به 

اين اتفاق نظر در خصوص اين که .  مي رسانندها آنآگاهي 
يان صميمي بوده، مردم روستا يسربازان سازندگي با روستا

ول داشته و مثل عضوي از خانواده خود محسوب را قب
 در ارزيابي سربازان سازندگي ها آن.  نيز وجود داردكنند مي

 که سربازان به عنوان اهرمي براي پيشرفت اند داشتهاذعان 
اهداف کشاورزي منطقه عمل نموده و در هر صورت 

ي ها زمينه و مشاوره سربازان در ها راهنماييکشاورزان به 
همچنين اکثر . اعي و کشاورزي احتياج دارندمختلف زر

کشاورزان، سربازان سازندگي را از جهت همراهي و همدلي 
. اند نمودهي اخالقي خوب ارزيابي ها جنبهبا کشاورزان و از 

 و مشاوره ها راهنمايييان به استفاده از ينياز روستالذا، 
ي مختلف كشاورزي، همدلي و ها زمينهسربازان در 
ل و ين سربازان با بهره برداران در مساهمراهي كرد

مشكالت و نيز درك نيازهاي كشاورزان، ضرورت حضور و 
اما . كند مي سربازان در منطقه را به خوبي توجيه فعاليت

 را در حد متوسط ارزيابي ها آن، ها ويژگيدر برخي 
د بيانگر اين مسئله توان ميتمام موارد ذکر شده . اند كرده

رزان سربازان سازندگي را در اغلب مهم باشد که کشاو
، ...)رساني و  شناسي، اطالع وقت(ي رفتار شغلي ها مقوله

ه پيشنهادها و مطالب مفيد، ايجاد يارا (اي حرفهرفتار 
پذيري،  انعطاف(، رفتار اخالقي ...)هاي آموزشي و  کارگاه

در حد خوبي ارزيابي ...) برخوردي و  انتقادپذيري، خوش
كمترين اتفاق نظر و موافقت ). ۵ از ۸/۳ين ميانگ (اند كرده

 به مشورت در مورد ها آن در خصوص تمايل كشاورزان
كه سربازان سازندگي است با مسائل و مشکالت شخصي 

توان در كوتاه بودن بشايد يكي از داليل اين موضوع را 
مدت استقرار سربازان سازندگي در منطقه و عدم ارتباط 

 ن با سربازان سازندگي دانست كشاورزاتر عميقبيشتر و 
  .)۵ از ۵۵/۲ميانگين (

تمايل كشاورزان به  نتايج تحقيق حاضر در زمينه
اعتقاد كشاورزان ، همكاري و مشاركت با سربازان سازندگي

به سربازان سازندگي به عنوان يك اهرم مناسب در پيشبرد 
 ،ه و مشاوريي زراعي و توسعه كشاورزي، راهنمايها فعاليت
موقع براي کشاورزان و ه ردن اطالعات الزم و بفراهم ک

درك توقعات، ، ها آنهمراهي و ايجاد روابط صميمي با 
 و هاي كشاورزان توسط سربازان سازندگيانتظارات و نياز

ئيان، اعتقاد آداب و رسوم روستارعايت و احترام به 
يي ها انسانبه عنوان سربازان سازندگي کشاورزان به 

اعتقاد كشاورزان به ، اعتماد و صادقانتقادپذير، قابل 
 جهت ايجاد مؤثرمشوقان به عنوان سربازان سازندگي 

 ها طرحانگيزه، شوق و عالقه در كشاورزان براي شركت در 
، Azadi (2005) تحقيقاتبا نتايج ي كشاورزي ها فعاليتو 

Almond) 1999( ،Hawkins) 1998 (و  Kelman) 1995( 
  .مطابقت دارد
ضعيت کلي نگرش کشاورزان نسبت به ، و)۶ (جدول

اين جدول با محاسبه . دهد ميسربازان سازندگي را نشان 
 به سه طبقه ها آنو تبديل ) ۲۱۰ تا ۴۲از  (ها پاسخدامنه 

  .تدوين شده است
  

   نگرش کلي کشاورزان نسبت به سربازان سازندگي‐۶جدول
 درصد تجمعي  درصد  فراواني  نگرش

  ۷۳/۳۹  ۷۳/۳۹  ۱۵۱  )۱۵۴‐ ۲۱۰(مطلوب 
  ۶۷/۹۳  ۹۴/۵۳  ۲۰۵  )۹۸‐ ۱۵۴(متوسط  حد در

  ۱۰۰  ۳۱/۶  ۲۴  )۴۲‐ ۹۸(نامطلوب 
  ‐  ۱۰۰  ۳۸۰  جمع

  
، گردد مي مشاهده )۶(همان گونه که در جدول 

 درصد از کشاورزان نگرش مطلوبي به سربازان ۷۳/۳۹
 توان مي ۵  از ۸/۳با توجه به ميانگين . سازندگي دارند

ورزان نسبت به سربازان نتيجه گرفت که نگرش کلي کشا
  . سازندگي نگرش در حد مطلوب است

نگرش  كننده تبييني متغيرهابراي شناسايي 
کشاورزان نسبت به سربازان سازندگي از رگرسيون 

نتايج حاصل در جدول . گام به گام استفاده شد چندگانه
  .، نشان داده شده است)۷(



٩٧  ان کرمانشاه نسبت به سربازان سازندگينگرش کشاورزان شهرست:  بيگي و همكارانيعل

  ن سازندگي بر اساس تحليل رگرسيون سربازا متغيرهاي مؤثر بر نگرش کشاورزان نسبت به‐۷جدول

خطاي  βمقدار   مدل
  معيار

  مقدار
سطح   t  بتا

  يدار معني
  ۰۰/۰  ۳۲/۵  ‐  ۰۲/۱۷  ۶۹/۹۰  مقدار ثابت

  ۰۰/۰  ۱۶/۴  ۳۶/۰  ۵۳/۰  ۲۳/۲  نگرش کشاورزان نسبت به شغل کشاورزي
  ۰۱/۰  ۵۸/۲  ۲۲/۰  ۸۱/۰  ۱۰/۲  نگرش کشاورزان نسبت به مراکز ترويج و خدمات جهاد کشاورزي

  
در اين تحليل ) R(ضريب همبستگي چندگانه 

 ۴۶/۰برابر ) R²( و ضريب تعيين ۶۸/۰رگرسيوني برابر 
بدين ترتيب، دو متغير موجود در مدل رگرسيوني . است

 درصد از تغييرات نگرش کشاورزان ۴۶مزبور، در کل 
بر اساس . كنند مينسبت به سربازان سازندگي را تبيين 

ده، متغير نگرش کشاورزان نسبت به مراکز بتاي محاسبه ش
ترويج و خدمات جهاد کشاورزي اهميت بيشتري در تبيين 
تغييرات ميزان نگرش کشاورزان نسبت به سربازان 

  . سازندگي دارد
، ضريب همبستگي چندگانه و ضريب تعيين )۸(جدول 

و ميزان تغيير در آن را براي دو متغير پيش بين مذکور و 
ي نگرش کشاورزان نسبت به سربازان  متغير وابسته

  .دهد ميسازندگي  نشان 
  

 ضريب همبستگي چندگانه و ضريب تعيين متغيرهاي ‐۸جدول
  پيش بين و نگرش کشاورزان نسبت به سربازان سازندگي

²Rميزان تغيير در  R R²  مستقل/بيني پيشمتغير 

  ۲۸/۰ ۲۸/۰ ۵۳/۰  نگرش کشاورزان نسبت به شغل کشاورزي
ورزان نسبت به مرکز خدمات و نگرش کشا

  ترويج جهاد کشاورزي
۶۸/۰ ۴۶/۰ ۱۸/۰  

  
، متغير نگرش کشاورزي نسبت به )۸(بر اساس جدول 

شغل کشاورزي سهم بيشتري را در تبيين واريانس نگرش 
 ۲۸/۰(کشاورزان نسبت به سربازان سازندگي را دارد 

لذا، شايد بتوان چنين استدالل نمود که هر چه ). درصد
تر باشد،  ش کشاورزان نسبت به شغل کشاورزي مثبتنگر

به نحو مطلوب تري سربازان منطقه را پذيرفته و نسبت به 
 و اين امر باعث كنند مي رضايت خاطر پيدا ها آنفعاليت 

اجراي بهتر طرح سربازان سازندگي و همکاري بيشتر 
  . گردد ميکشاورزان با سربازان 

  گيري و پيشنهادها نتيجه
ش دهد که نگر ي اين پژوهش نشان ميها يافته

 مرکز خدمات و ترويج کشاورزان نسبت به شغل کشاورزي،
جهاد کشاورزي و سربازان سازندگي در حد مثبت و 

از طرفي، نگرش کشاورزان نسبت به شغل . متوسط است
کشاورزي و نگرش نسبت به  مراکز ترويج و خدمات جهاد 

بر نگرش کشاورزان ترين عوامل تاثيرگذار  كشاورزي از مهم
  .باشد مينسبت به سربازان سازندگي 

بر اساس نتايج اين تحقيق، پيشنهادهايي به شرح ذيل 
  :شود ميه يارا
 نسبت به نگرش کشاورزان مطلوبيت با توجه به. ۱

اين طرح با قوت و والن ئ مسشود مي شنهاديسربازان، پ
   .قدرت به اجراي آن همت شمارند

وع نگرش کشاورزان نسبت به  نتي با توجه به اهم.۲
 و شوق زهي عالقه، انگجادي جهت ايسربازان سازندگ

 مناسب ي بسترهاجادي ان،ينچهم و  در سربازان شتريب
  .اقدام گردد آناناشتغال 

 نگرش كشاورزان نسبت به شغل  با توجه به تاثير.۳
 نسبت به سربازان ها آنكشاورزي در ايجاد نگرش 

گرش موجود نسبت به مختلف، نسازندگي از طرق 
  .شغل کشاورزي مثبت و تقويت شود

 با نگاه به تاريخچه نگرش كشاورزان نسبت به .۴
ي انجام شده توسط دولت تحت عنوان ها فعاليت

ي ها طرحپيشبرد و توسعه اهداف كشاورزي، اجراي 
ناموفق كشاورزي در مناطق روستايي، عدم قبول 

رزان و شاوهاي داده شده به ك  و اجراي وعدهتعهدات
ها در نگرش كشاورزان  چنين تاثير اين فعاليت هم

، شود مي، پيشنهاد رساني خدماتترويج نسبت به مراكز 
در طول احتمالي هاي  ها و بدگماني جهت رفع سوءظن

ترويج ي گذشته براي كشاورزان نسبت به مراكز ها سال
كشاورزي، تسهيالت و امكانات  جهادخدمات و 

ترويجي،  ـي آموزشي ها كالس بيشتري جهت برگزاري
ي ها كارگاهبازديد از مزارع نمايشي و نمونه، تشكيل 

 ها توسط سربازان سازندگي، در آموزشي و جشنواره
له با رفع ياختيار اين افراد قرار گيرد تا بدين وس

 كشاورزان باعث افزايش  احتماليهاي منفي سوگيري
بازان گرايي در نوع نگرش كشاورزان نسبت به سر مثبت



٩٨ ۱۳۸۸، ۴، شماره ۴۰‐۲مجله تحقيقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ايران، دوره 

سازندگي به عنوان يكي از ماموران تغيير در منطقه 
 جهت همكاري و مشاركت بيشتر اي زمينهگردد و 

  .كشاورزان با سربازان در آينده بوجود آيد

گيري   آينده، ديگر  عوامل مؤثر بر شکلدر تحقيقات  .۵
مورد يان نسبت به سربازان سازندگي ينگرش روستا

  .گيرد قرار پژوهش
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