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  نسبت بهيجان شرقي آذرباي نگرش کارشناسان سازمان جهاد کشاورزيمطالعه حاضر با هدف بررس

.  بودي همبستگ‐ يفيپژوهش از نوع توص. دار و عوامل موثر بر آن انجام گرفتي پايم کشاورزيمفاه

 يجان شرقي آذربايسازمان جهاد کشاورز)  نفر٢٠٠ (يه کارشناسان ستاديق شامل کلي تحقيجامعه آمار

ها  دادهي آورابزار جمع.  ساده انتخاب شدي تصادفيريگ پاسخگو به روش نمونه٧٧ شامل يانمونه. بود

ک ي آن با انجام يياين پايي تعيد و برايد گردييد تاي آن با نظر اساتي محتوايي بود که روايانامهپرسش

ج نشان داد که نگرش کارشناسان سازمان ينتا.  بدست آمد٧٢/٠ کرونباخ يب آلفاي، ضريآزمون مقدمات

بر .  قرار داردير در سطح متوسطداي پايم کشاورزي نسبت به مفاهيجان شرقي آذربايجهاد کشاورز

، يکار در مزرعه، سابقهي، سابقه کشاورزيلي، عوامل نوع مدرک تحصيونيج مدل رگرسياساس نتا

 ي رويداري و درآمد افراد اثر معني، تعداد منابع اطالعاتي کشاورزيجي و ترويات علميمطالعه نشر

- ين ميي را تبداري پايکشاورزم يبه مفاهرات نگرش کارشناسان يي درصد از تغ٥٣نگرش داشته و حدود 
  .کنند

  

  دار، نگرشي پاي، کشاورزي، کارشناسان کشاورزيجان شرقيآذربا: يدي کليهاواژه

  
  مقدمه

در طي سي سال گذشته افزايش توليد انبوه محصوالت 
، گرچه بخشي از يشرفت تکنولوژيكشاورزي در اثر پ

ت، اما نيازهاي جمعيت رو به رشد را برطرف نموده اس
امروزه مشخص شده است كه تكنولوژي مدرن اثرات 

 ي کشاورزيهاستمي سيداريست و پايط زي بر محيمخرب
 در يا عمدهيهايوارد کرده و باعث به وجود آمدن نگران

ها،  آبيت خاک، آلودگيفيتنزل ک. سطح جهان شده است
 و مقاومت حشرات و ييايميش از حد از مواد شياستفاده ب

 از يها تنها بخشکشها و آفتکشحشرهآفات به 
ست، يط زي ابراز شده توسط متخصصان محيها ينگران
مدارن، کشاورزان و عموم جامعه هستند  استيس

(Allahyari et al., 2008) .ن معضالت، ي مقابله با ايبرا
از نظر .  مطرح شديالدي م٧٠دار از دهه يبحث توسعه پا

Goodland (1995)ند توسعه ين، فرادار بودي پاي برا
ق يط، اقتصاد و اجتماع تلفيست با سه جنبه محيبا يم

  .شود
 يدار، کشاورزي مهم در توسعه پايها از جنبهيکي
ر به علت بروز مشکالت ي اخيدار است که در سالهايپا
 متداول شکل گرفته ي از کشاورزي ناشيطيست محيز

ه بر اصول حفاظت ي با تکيدگاهين دي چنيمبان. است
 يريگ و بهرهيکيولوژيده بيچيست، درک روابط پيط زيمح

 جوامع يهايژگي مناسب و هماهنگ با ويهايآوراز فن
 يکشاورز. (Ommani & Chizari, 2006)باشد يمربوط م
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ش ير کم و بي، تعابيدار مانند تمام اصطالحات فنيپا
دا کرده ي مختلف پيهادگاه کارشناسان رشتهي از ديمتفاوت

ه ي است که کليفين آن، تعريترين حال عمومياست، با ا
 را در بر داشته يشناخت و بومي، اجتماعي اقتصاديهاجنبه
 از طرفدارن ياريبساگرچه . (Salmanzade, 1992)باشد 

 در نظر يکي اکولوژيداري پاي آنرا به معن،ي کشاورزيداريپا
نش قلمداد کرد ي بيد آنرا نوعيقت باي اما در حق،رنديگيم

 ي و حتي اجتماع،ي مختلف اقتصاديهار آن جنبهکه د
 و ي فنيها آن کمتر از جنبهي و ابعاد فرهنگيفلسف
  .)Karami, 1999( ستي مربوطه نيکيتکن

 ي اجتماعيم روانشناسين مفاهي از مهمتريکينگرش 
 و ي، عاطفي از سه عنصر شناختين است که تركيبينو

 & Pashasharifi, 2000; Shahvali) استيرفتار

Moshfegh, 2005) . اعتقاد متخصصان بر اين است كه
ر يينگرش عامل اصلي در تغيير رفتار است و در صورت تغ

 ,Kosari) نيز تغيير خواهد كرد ها آننگرش افراد، رفتار 

 مختلف يهانهي نگرش افراد در زميضرورت بررس. (1989
کند يان کمک ميران و مجرياز آن جهت است که به مد

ه تفکر آنان درباره موضوعات مشخص مطلع شده ويتا از ش
ر يي تغي را براييهااز برنامهيله در صورت نيوسنيو بد

ز، جز از ير در نگرش نيي کنند و تغينگرش آنان طراح
ه يرا آموزش شرط اوليسر نخواهد بود، زيق آموزش ميطر
 ,Shahvali & Moshfegh)ل نگرش مثبت است ي تشکيبرا

افراد  نگرش خصوص در يبل توجه قايهاپژوهش. (2005
 که صورت گرفته استران و جهان ي در اداري پايبه کشاورز

  :شوديبه چند مورد آن اشاره م
Chizari et al. )1999(هاي  نگرش و ميزان دانستني

خراسان در  عمومي كارشناسان ترويج سازمان كشاورزي
  نمودند،يابي ارزدر حد مطلوبيرا زمينه كشاورزي پايدار 
تر و با سابقه كار كمتر از وضعيت ليكن كارشناسان جوان

 در مطالعه Alibaygi et al. (2006) .د بودنبهتري برخوردار
هاي كشاورزي خود نگرش اعضاي هيات علمي دانشكده

حد را در  پايدار يهاي دولتي نسبت به كشاورزدانشگاه
 ‐  متغيرهاي تعداد مقاالت علميبرآورد کردند ومثبت 
هاي خارجي ، تعداد مقاالت ارايه شده در كنفرانسپژوهشي

 سطح نگرش اعضاي ات درصد از تغيير٢٧ يو سابقه كار
 .هيات علمي نسبت به كشاورزي پايدار را تبيين كردند

Mansoorabadi & Karami (2007)  سه نگرش يمقابا
ن يبه ا کازرون يدر روستاهاکار کشاورزان زن و مرد برنج

تر  مثبتيداريگرش کشاورزان زن به پا ندند کهيجه رسينت
 به ي دسترس والتيل تحصي از قبي عواملاست واز مردان 

دار موثر ي پاياطالعات بر نگرش کشاورزان به کشاورز
زان يم Bagheri et al. (2008) در مطالعه .هستند
 و مشارکت ين کشاورزيالت، تماس با متخصصيتحص
کاران يش شال نگريها کنندهينيبشين پي بهتريجيترو

 يهايمنطقه هراز استان مازندران نسبت به کاربرد تکنولوژ
در مطالعه  Liaghati et al. (2008) .بودنددار ي پايکشاورز
 دانشجويان سال آخر کارشناسي در افتند کهيخود در

نگرش مناسبي به ويژه  دانشکده کشاورزي دانشگاه تهران
شاورزي در ابعاد محيط زيستي و معيشتي نسبت به ک

) Allahyari et al.) 2008مطالعه ن ي همچن.داشتندپايدار 
ج ي متخصصان ترويهايها و آگاهنگرشنشان داد که 

دار در سطح ي پايم کشاورزيران در مورد مفاهي ايکشاورز
ن نگرش ي بيداري تفاوت معنارد ود  قراريمتوسط
الت، سابقه و پست يزان تحصيان بر حسب سن، ميپاسخگو
  . وجود ندارديسازمان

ان آموزش ي مرب،Williams & Wise (1997)در مطالعه 
 يمثبتباً يووا نگرش تقريالت ايآموزان ا و دانشيکشاورز

) Comer et al.) 1999. داشتنددار ي پاينسبت به کشاورز
-يدار، تفاوت معني و پايسه نگرش کشاورزان سنتيبا مقا
 يها هي از گوين نگرش دو گروه نسبت به برخي بيدار

 Udotoدر مطالعه . دار مشاهده کردندي پايم کشاورزيپارادا

& Flowers (2001) ،ات يپنج عملدر  که حداقل يانيمرب
 که در يدار شرکت کرده بودند نسبت به کساني پايکشاورز

  ازيداري به طور معن،ات شرکت داشتنديکمتر از پنج عمل
وردار دار برخي پاينسبت به کشاورز يزان نگرش باالتريم

 نگرش کشاورزان ي بررسبا Tatlidil et al. (2008). بودند
 نيبه اه يمان ماراس ترکادار در استان کهري پايبه کشاورز

 و ي اجتماع‐ياقتصاد ت بهتري وضعدند کهيه رسجينت
ت ي اهم ازيشتريشتر به اطالعات باعث درک بي بيدسترس
 Zulfikar Rahman et ن يهمچن. شوديمدار ي پايکشاورز

al. (2009)الت يزان تحصين مي بيداري رابطه مثبت و معن
مان ي و مطالعه روزنامه توسط کشاورزان منطقه شيرسم

 يداري و پايطيژاپن و نگرش آنان نسبت به مباحث مح
  . مشاهده کردنديتوسعه کشاورز

دهد که در ي مطالعات صورت گرفته نشان ميبررس
 ‐يجتماع و اي فرديهايژگير وي نظيمجموع عوامل

، ي و معنوياعتقادات مذهب، يسابقه كار، سن (ياقتصاد
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 رفتار يهاو مولفه )يليالت و رشته تحصيزان تحصيم
 استفاده از منابع ، به اطالعاتيدسترس(انه ياطالعات جو

، داري پاي کشاورزيهااتيعملتجربه شرکت در  ،ياطالعات
 تماس با و يکشاورز يجي و ترويات علمياستفاده از نشر

م يبر نگرش افراد نسبت به مفاه) ين کشاورزيمتخصص
  .دار موثرندي پايکشاورز

هاي جديد در سطح گرچه در ايران سياستها و برنامه
 پايدار يكالن، بر حفظ محيط زيست و توسعه کشاورز

دهد كه اكثر ج مطالعات نشان ميي نتايتأكيد دارند، ول
تفاده از توليدكنندگان كشاورزي مالحظات الزم را در اس

نه منابع طبيعي رعايت ي و مصرف بهييايمي شيهانهاده
 يريي و در اکثر موارد تغ(Chizari et al., 1999)كنند نمي

ست ي زيها و رفع بحرانيت کشاورزيدر جهت بهبود وضع
 ,Shahvali & Moshfegh)امده است ي به وجود نيطيمح

  از وظايفيکيرسد  به نظر مييطيدر چنين شرا. (2005
ترويجي و اجرايي كشاورزي  ‐هاي آموزشي سازمانياساس

كشور، راهنمايي و تشويق روستاييان در استفاده بهينه از 
از . دار باشدي پايات کشاورزي عمليمنابع طبيعي و اجرا

 سازمان جهاد ي کارشناسان ستاديفه اصلي که وظييآنجا
دار ي پايهاتي در خصوص فعاليزير برنامهيکشاورز
رات يي است که در وهله اول تغي است، ضروريکشاورز
 يابيلذا ارز. جاد شودين کارشناسان اي در نگرش ايمطلوب

تواند يدار مي پايزان نگرش آنان نسبت به کشاورزيم
دن به ي رسي باشد که بر اساس آن به توان برايمالک
ن راستا پژوهش يدر ا.  کرديزيرت مطلوب برنامهيوضع

 كارشناسان سازمان ن نگرشزاي ميحاضر با هدف بررس
  مفاهيمنسبت به يجان شرقيآذرباكشاورزي جهاد 

 .و عوامل موثر بر آن انجام گرفتكشاورزي پايدار 
  

  هامواد و روش
 ‐ يفي و به روش توصيشيمايق از نوع پين تحقيا

ه يق شامل کلي تحقيجامعه آمار.  انجام شديهمبستگ
در )  نفر٢٠٠( سانس و باالتر ي مدرک ليکارشناسان دارا

جان ي آذرباي مختلف ستاد سازمان جهاد کشاورزيهابخش
ن حجم نمونه از فرمول کوکران و يي تعيبرا.  بوديشرق

  سادهي تصادفگيريروش نمونه ها ازبراي انتخاب نمونه
ش دقت برآورد، مقدار محاسبه يبه منظور افزا. شداستفاده 

حجم . دل شي تعدd=١تا مقدار ) ٧١/١(شده اشتباه مجاز 
  :ر محاسبه شدينمونه به صورت ز
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ار نگرش ي انحراف معs حجم جامعه،Nدر روابط فوق، 

 t آماره tا دقت برآورد، ي اشتباه مجاز dآزمون، شيافراد پ
 حجم n، %)٩٥(نان مورد نظر يودنت در سطح اطمياست

 ,Mansourfar)آزمون است شينمونه پ حجم ١nنمونه و 

2008).  
 متشکل از سه بخش يا، پرسشنامهيريگابزار اندازه

 يهايژگي ويعني مستقل يرهايدر بخش اول متغ. بود
 ‐  رفتار اطالعاتيها افراد و مولفهي اقتصاد‐ياجتماع
زان يدر بخش دوم م. انه مورد سنجش قرار گرفتيجو

 جهت ي آموزشيها روشک ازيموافقت کارشناسان با هر 
 ٥ف يک طيدار در ي پايافت اطالعات در مورد کشاورزيدر

) ٥= تا کامالً مخالف١=از کامالً موافق(کرت ي ليادرجه
م يزان نگرش به مفاهيز مي شد و در بخش سوم نيابيارز

د، ي تولييدر چهار بعد کارا) ر وابستهيمتغ(دار ي پايکشاورز
 ي و ضمانت اجتماعيطي محيداري، پاي اقتصاديسودمند

کرت ي ليا  درجه٥اس يه در مقي گو١٧با استفاده از 
زان يه، ميگو١٧ازات حاصل از يبا جمع امت. ده شديسنج

  .نگرش کارشناسان بدست آمد
د گروه ي از نظر اساتيريگنامه با بهره پرسشييروا

 ي دانشکده کشاورزيي و توسعه روستاياقتصاد کشاورز
 آن ييايزان پايد قرار گرفت و مييز مورد تايدانشگاه تبر
 يبرا. دي برآورد گرد٧٢/٠ کرونباخ يآلفا توسط آزمون

ان بر حسب سطوح نگرش به ي پاسخگويفي کيبندگروه
ن يانگيار از ميدار، از تفاوت انحراف معي پايم کشاورزيمفاه

  :(Qumar, 2002)د ير استفاده گرديبصورت ز
٣(  A =خيلي منفي: Min ≤ A ≤ Mean – 2SD , 

B =منفي: Mean – 2SD < B ≤ Mean – SD , 

C =متوسط: Mean – SD < C ≤ Mean +SD ,     
D =مثبت: Mean +SD < D ≤ Mean + 2SD , 

E =خيلي مثبت: Mean + 2SD < E ≤ Max 
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زان نگرش ي عوامل اثرگذار بر ميبه منظور بررس
ره ي چند متغيون خطي رگرسيکارشناسان از برآورد الگو

ل يه و تحليتجز.  استفاده شدEviews4افزار متوسط نر
 انجام SPSS17.0افزار ها با استفاده از نرم دادهيفيتوص
  .شد

  
  ج و بحثينتا

ان يدهد که پاسخگوي نشان م١ جدول يفيج توصينتا
 يت آنان سابقه کاريانسال بودند و اکثريبطور متوسط م

 يجي و ترويات علمياز نظر مطالعه نشر.  داشتندييباال
ن ي بيادينترنت نوسانات زي و استفاده از ايکشاورز
  .ان مشاهد شديپاسخگو

  

 رفتار اطالعات يها و مولفهي فرديهايژگيف وي توص‐١جدول 
  انيانه پاسخگويجو

  انحراف حداقلحداکثر  نيانگيم  رهايمتغ
  اريمع

  ١٢/٥  ٢٨  ٥٧  ٢٧/٤٤  )سال(سن 
 ٥/١٥١  ٢٩٠  ١٥٠٠ ٠٦/٥١٧  )هزار تومان(درآمد کل 
  ٤٤/٥  ١٠  ٣٠  ٠٥/٢١  )سال (يسابقه کار

  ٣٥/١  ٢  ٥  ٣٥/٢   يتعداد منابع اطالعات
  ٧٣/٠  ٠  ٣  ١٠/٢  *نترنتي استفاده از ا

  ٧٨/٠  ٠  ٤  ٢٤/٢** مطالعه روزنامه
  ٨٨/٠  ٠  ٣  ٩٤/١  **يجي و ترويات علميمطالعه نشر

  ساعت در هفته **ساعت در روز،  *

  
 يهاناسان با روشزان موافقت کارشي ميبندتي اولو‐٢جدول 
  داري پايافت اطالعات در خصوص کشاورزي جهت دريآموزش
 انحراف نيانگيم  ي آموزشيهاروش

  اريمع
 ٦٩٣/٠  ٤٥/٤  مدت ضمن خدمت کوتاهيهادوره. ١
 ٨٦٨/٠  ٣٤/٤  نيک با محققي و ارتباط نزديقاتيد از مراکز تحقيبازد. ٢
 ٧٢٠/٠  ٩٦/٣  يجيات تروينشر. ٣
 ٧٢٠/٠  ٩٤/٣  ونيزيو و تلويد رايهابرنامه. ٤
 ٠١٧/١  ٩٣/٣  ياجهي و نتياقهي طريهاشينما. ٥
 ٩٣٨/٠  ٨٣/٣  ني با محققيتماس انفراد. ٦
 ١١٨/١  ٧٦/٣  ش در محل کاري و هماي جلسه، سخنرانييبرپا. ٧
 ١٢٠/١  ٧٣/٣  هاها و کنفرانسناريسم. ٨

  درصد پاسخگويان داراي مدرک ليسانس،٢/٦٦ حدود
 آنان فارغ التحصيل کشاورزي و منابع طبيعي  درصد٤/٧١

 درصد از آنها داراي تجربه کشاورزي در مزرعه ٧/٧٢و 
  .بودند

رفت نگرش کارشناسان در با توجه به اينکه انتظار مي
هايي در اين وضعيت مطلوبي نباشد و نياز به آموزش

هاي آموزشي بر بندي روشخصوص باشد، به منظور اولويت
ناسان، از آنان خواسته شد تا ميزان اساس نظر کارش

هاي آموزشي جهت موافقت خود را با هر يک از روش
. دريافت اطالعات در خصوص کشاورزي پايدار نشان دهند

دهد، کارشناسان  نشان مي٢همانطور که نتايج جدول 
بيشترين موافقت را به ترتيب با روشهاي آموزش ضمن 

ارتباط نزديک با خدمت، بازديد از مراکز تحيقيقاتي و 
ها در بين اين روش. اندمحققين و نشريات ترويجي دانسته

ها ابراز کمترين موافقت با برپايي سمينارها و کنفرانس
  .شده بود

ک از ياز هر يار امتين و انحراف معيانگي م)٣(جدول 
زان نگرش ي ميابي ارزي استفاده شده برايهاهيگو

 يهاهيتمام گون يدر ب. دهديکارشناسان را نشان م
 ي مربوط به سودمند٨ه شماره يسنجش نگرش، گو

 مربوط ١٠ه شماره ين و گويانگين مقدار مي، کمترياقتصاد
. ن را دارا بودنديانگين مقدار ميشتري بيطي محيداريبه پا

ن ي باالتريد داراي توليينگرش کارشناسان در بعد کارا
 يدارياد پاب ابعيو بعد از آن به ترت) ٢٤/٤(ن يانگيمقدار م

 يو سودمند) ٨٤/٣ (ي، ضمانت اجتماع)٩٧/٣ (يطيمح
ن نشان يانگير مين مقاديا. قرار داشتند) ٤٨/٣ (ياقتصاد

جان ي آذربايدهد که کارشناسان سازمان جهاد کشاورزيم
 و يدي توليي نسبت به کارايدگاه بهتري نگرش و ديشرق
 و يسه با ضمانت اجتماعي در مقايطي محيداريپا

ن امر يعلت ا. دار دارندي پاي کشاورزي اقتصاديسودمند
 يطي محيداري پايهان است که اکثر کارشناسان با جنبهيا

 ي و عملي نظرييدار آشناي پايد کشاورزي تولييو کارا
 و ي اجتماعيدارياما پا. تر است آنها ملموسيدارند و برا

دار را به نسبت کمتر ي پايات کشاورزي بودن عملياقتصاد
ر با يدار را بعضاً مغاي پايارند و اهداف کشاورزقبول د
 يقات کاربرديکمبود تحق. دانندي مي کشاورزيسودآور

 ي و اجتماعي اقتصاديداري پايج عمليجامع در رابطه با نتا
باشد که در يها مدار از جمله علتي پايستم کشاورزيس

ن کل يانگيم. ستيسطوح مزرعه چندان قابل مشاهده ن
 يبرا. در حد باالتر از متوسط بود) ٩/٣(نگرش افراد 

دار ي پايج کشاورزي تروي که متوليکارشناسان کشاورز
ست در جهت ارتقاء يبايست و مي نيهستند، حد مطلوب

 يزيردار برنامهي پايسطح نگرش آنان نسبت به کشاورز
 در جهت ينده رفتار مناسبيرد تا در آيالزم صورت گ

  .ندي بروز نماي کشاورزيداريپا
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 نگرش متوسط، يت آنها دارايدهد، اکثري نشان م)٤(   جدول در  کارشناسان   نگرش زاني ميبندج گروهينتا
 درصد ٧/١١و ) ٢/١٨ (ي نگرش منفي دارايدرصد کم
  .دار داشتندي پايم کشاورزي به مفاهينگرش مثبت

  
  داري پايم کشاورزيه نسبت به مفايجان شرقي آذرباي نگرش کارشناسان سازمان جهاد کشاورز‐٣جدول 

   مربوط به يهاهيگو
  داري پايکشاورز

  انحراف نيانگيم
  اريمع

  ٧٤٠/٠  ٢٤/٤  دي تولييکارا
  ٠٩٩/١  ٢٣/٤  .د به کار برده شودي در تولييش کاراي افزايست تا آنجا که ممکن است براي باي ميتکنولوژ. ١
  ١٧١/١  ١٦/٤  .د باشديول عوامل تيورست حداکثر کردن بهرهيباي کشاورزان ميهدف اصل. ٢
  ٨١٥/٠  ٤٠/٤  .د کننديت جهان توليه جمعي تغذي و سالم براي کافي، غذاييش کارايست با افزاي باي مي کشاورزيستم هايس. ٣
  ٩٥١/٠  ١٧/٤  .ن آنها شودينکه جانشيشتر کشاورزان شود نه ايش بيست باعث سالمت و آسايباي ميتکنولوژ. ٤

  ٧٠١/٠  ٤٨/٣  ي اقتصاديسودمند
  ٩٧٠/٠  ٨٢/٣  . و هم منبع درآمد استيوه زندگي هم شيکار کشاورز. ٥
  ٠٨٥/١  ١٤/٤  .ش درآمد زارعان باشديست در جهت کاهش فقر و افزايباي ميکشاورز. ٦
  ٢٧١/١  ٤٢/٣  * .ست توجه کننديط زي محي از آلودگيم ناشير مستقي غيهانهيد به هزيشتر نباي کسب سود بيکشاورزان برا. ٧
  ٠٥٦/١  ٥٧/٢  * .ستي نيدار کافي پاي حاصل از کشاورزيود اقتصادس. ٨
  ٥٦١/٠  ٩٧/٣  يطي محيداريپا
  ٩٩٥/٠  ٤٨/٤  .نه محافظت شونديست به شکل بهيبايها هستند و م نسليمنابع آب و خاک متعلق به تمام. ٩
  ٨٨٣/٠  ٥١/٤  .  آفات استفاده کننديکيولوژي، تناوب محصول، کمپوست و کنترل بيعي طبيست از کودهاي بايکشاورزان م. ١٠
  ٠٥٦/١  ٠٦/٤  * .ش دهنديد را افزايزان توليم) سموم و کودها (ييايمي شيهااد نهادهيست با مصرف زيبايکشاورزان م. ١١
  ٩٧٩/٠  ٠٨٣/٣  .  اصالح شوديست به طور اساسيباي است و ميکي از عوامل عمده مشکالت اکولوژيکيج ي رايکشاورز. ١٢
  ٠٠٦/١  ٤٤/٣  .ق کننديست تلفيباي مي را با دامپرورير مزارع کشاورزشتيب. ١٣
  ٩٢٥/٠  ٥٥/٣  * .رديست فقط در سطح مزرعه مورد مالحظه قرار گيباي ميداريپا. ١٤

  ٦١٠/٠  ٨٤/٣  يضمانت اجتماع
  ٠٧١/١  ٤٩/٣  * .ست کنار گذاشته شونديباي ميين فرهنگ روستاي و همچني کشاورزيتهاي مربوط به فعاليهاسنت. ١٥
  ١٢٦/١  ٦١/٣*.دهند، واگذار شودي که آنرا بهتر انجام مي به افراديست به شهرها مهاجرت کنند و کشاورزيبايشتر مردم ميب. ١٦
  ٨١٨/٠  ٤٣/٤  .ش سطح دانش کشاورزان باشديست افزايباي مي از اهداف آموزش کشاورزيکي. ١٧
 ٥=، کامالً موافقم٤= ، موافقم٣= ندارمي، نظر٢=، مخالفم ١=کامال مخالفم : يازدهياس امتيمق
  . برعکس بوده استياز دهياس امتي مقي منفيهاهي، در گويه منفيگو *
  

نتايج برآورد مدل رگرسيون خطي چند  ٥جدول 
دهد که  نشان ميR2مقدار آماره . دهدمتغيره را نشان مي

 درصد از تغييرات ٥٣ متغيرهاي مستقل مدل، همجموع
 حاکي از Fمقدار آماره . دهندش را توضيح ميميزان نگر

مقدار . داري کلي رگرسيون در سطح يک درصد استمعني
نشان دهنده عدم ) DW=١١/٢(آماره دوربين واتسون 

بررسي . وجود خودهمبستگي بين اجزاء اخالل در مدل بود
ماتريس ضرايب همبستگي جزيي بين متغيرهاي مستقل 

تايج آزمون وايت حاکي از عدم وجود همخطي و ن
(White's test) حاکي از عدم وجود واريانس ناهمساني در 

   برا‐همچنين با بررسي آماره جارگ. مدل بود

(Jarque-Bera) فرض نرمال بودن توزيع جمالت اخالل ،
  .مورد تاييد قرار گرفت

نتايج تحليل رگرسيوني نشان داد، رابطه متغير مجازي 
شاورزي پايدار در سطح نوع مدرک تحصيلي با نگرش به ک

دار است که نشان دهنده اختالف  درصد مثبت و معني١
نگرش دو گروه با ثابت بودن ساير شرايط است، يعني 
کارشناسان داراي مدرک تحصيلي کشاورزي و منابع 
طبيعي از نگرش مساعدتري نسبت به افراد فاقد مدرک 

اين امر به علت . اندتحصيلي کشاورزي برخوردار بوده
آشنايي بيشتر آنها در دروس دانشگاهي با مفاهيم 

  .کشاورزي پايدار بوده است
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زان نگرش به يان بر اساس مي پاسخگوي گروه بند‐٤جدول 
  داري پايم کشاورزيمفاه

  

سطوح نگرش به 
  داري پايکشاورز

  درصد  درصد  يفراوان
  يتجمع

 ٩/٣ ٩/٣  ٣  )A( ي منفيلي خ
 ٢/١٨ ٣/١٤  ١١  )B( ي منف

 ٣/٨٨ ١/٧٠ ٥٤  )C(  متوسط
 ١٠٠ ٧/١١ ٩  )D(  مثبت

 ١٠٠ ٠ ٠  )E(  مثبتيليخ
  ١٠٠  ٧٧  جمع

  ٢٠/٦٨=ميانگين نمره نگرش به مفاهيم کشاورزي پايدار
  ٩٦/٥=  و انحراف معيار٥١= ، حداقل٨٠=با حداکثر

  
 ي سابقه کشاورزير مجازيدار بودن متغي و معنيمنف

 است که ن آني درصد مب١ يداريدر مزرعه در سطح معن
سه با ي در مزرعه در مقاي سابقه کشاورزيکارشناسان دارا

 ي عملييآشنا.  برخوردارندير افراد از نگرش نامساعدتريسا
ن کارشناسان با مشکالت کشاورزان و علل رفتار يا

ش از حد از منابع آب و ي بيبردارر در بهرهيکشاورزان فق

باعث ، ييايمي شيهاه از نهادهيرويخاک و استفاده ب
 ي کشاورزي نسبت به سودمنديشود آنان نگرش مناسب يم
  در مطالعه.  کشاورزان نداشته باشنديدار برايپا

Bagheri et al. (2008)کاران منطقه هراز ين شالي در ب
  يهمبستگ  يدارا  ي کشاورز  سابقه زي ن  مازندران استان
  .دار بودي پاي با نگرش به کشاورزيمنف

 ٥ در سطح يکاردن عامل سابقهدار بويمثبت و معن
 نگرش افراد يش سابقه کاريدهد که با افزايدرصد نشان م
ن عامل يمقدار کشش ا. دار بهتر شده استي پايبه کشاورز
 و يک درصد در سابقه کاريش يدهد که با افزاينشان م

 درصد ٠٧/٠ن نگرش افراد يانگير عوامل، ميثابت بودن سا
 سال ٠٥/٢١ افراد از يسابقه کار اگر يعني. ابدييش ميافزا
. دي خواهد رس٧٣ به ٢/٦٨از نگرش از ي برسد، امت٣/٢١به 
ن ي و تجربه آنان در ايشتر بودن آگاهيز بخاطر بين امر نيا

 Alibaygiج مطالعه يافته همسو با نتاين يا. مورد بوده است

et al. (2006)است .  

  
  داري پايم کشاورزيموثر بر نگرش به مفاهون عوامل يج حاصل از برآورد رگرسي نتا‐٥جدول 

  کشش  يداريسطح معن tآماره  ار ي معيخطا بيضرا رهايمتغ
٤٧٤/٥١  عرض از مبداء ***٠٠٠/٠ ٤٢٨/١٧ ٩٥٣/٢  

٠٠٦/٠ درآمد کل *٠٥/٠ ٠٨٩/٠ ٧٢٩/١ ٠٠٣/٠ 
٢٢٤/٠ يسابقه کار **٠٧/٠ ٠٣٥/٠ ١٤٨/٢ ١٠٤/٠ 

٨٠٩/٥ يلينوع مدرک تحص ***٠٠٠/٠ ٨٧٣/٤ ١٩٢/١ ‐ 
‐٨٢٥/٤  در مزرعهيسابقه کشاورز ***٠٠٠/٠ ‐١٨٠/٤ ١٥٤/١ ‐ 

٧٢٧/٠ يتعداد منابع اطالعات *٠٣/٠ ٠٨٨/٠ ٧٢٩/١ ٤٢٠/٠ 
١٤٨/١ نترنتياستفاده از ا  ٠٤/٠ ١١٤/٠ ٥٩٧/١ ٧١٩/٠ 

٥٦٩/٠ مطالعه روزنامه  ٠٢/٠ ٤٣٧/٠ ٧٨١/٠ ٧٢٨/٠ 
٣٠٧/١  يجي و ترويات علميمطالعه نشر *٠٤/٠ ٠٧٩/٠ ٧٧٩/١ ٧٣٤/٠  

R2 ٥٣/٠    ٦٢٨/٩  Fآماره  
٤٧/٠  R2  ل شدهي تعد    ٠٠٠/٠ .F (probآماره ( 
١١/٢ ن واتسوني دوربآماره       

  ،%١٠ در سطح يداري معن*، %٥ در سطح يداري معن**، %١ در سطح يداري معن***نماد 

 ر کشش عوامل از رابطهيمقاد
Y
XB   . محاسبه شده است=

متغيرهاي تعداد منابع اطالعاتي و مطالعه نشريات 
 درصد مثبت و ١٠علمي و ترويجي کشاورزي در سطح 

دهد که مقدار کشش اين عوامل نشان مي. دار بودندمعني
با افزايش يک درصد در تعداد منابع اطالعاتي و مطالعه 
نشريات علمي و ترويجي با ثابت بودن ساير عوامل، 

 درصد ٠٤/٠ و ٠٣/٠اسان به ترتيب ميانگين نگرش کارشن
 Bagheriاين يافته همسو با مطالعات . افزايش خواهد يافت

et al. (2008) و Karami & Mansoorabadi (2007)بود  .
 نيز مطالعه نشريات Tatlidil et al. (2008)در مطالعه 
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  .پايدار داشتداري بر نگرش کشاورزان به کشاورزي علمي اثر معني
 ١٠دار بودن عامل درآمد کل در سطح يمثبت و معن
دهد، با افزايش درآمد نگرش افراد نسبت درصد نشان مي

مقدار . به مفاهيم کشاورزي پايدار نيز بهتر شده است
کشش آن حاکي از آن است که با افزايش يک درصد در 
درآمد افراد و با ثابت بودن ساير عوامل ميانگين نگرش آنها 

طبق نظريه نيازهاي . هد يافت درصد افزايش خوا٠٥/٠
مازلو، افراد با درآمد باالتر و آسودگي خاطر بيشتر که 
نيازهاي اوليه و فيزيولوژيک آنها تا حدودي برطرف شده 
است، به دنبال ارضاي نياز به ايمني، سالمت و پايداري 

 و لذا نسبت به فرهنگ و (Hasan-zadeh, 2007) هستند 
ي و سالمت نگرش بهتري هاي زيست محيطي و ايمنارزش
طبيعي است که پايين بودن سطح درآمد و تالش در . دارند

هاي زندگي مانع از نگرش و توجه فرد جهت جبران هزينه
يکي از داليل توجه به . شودبه رعايت اصول پايداري مي

مسائل پايداري در کشورهاي پيشرفته هم باال بودن درآمد 
 جامعه اکنون به فکر سرانه و تامين نيازهاست که افراد

  .اندبرخورداي از يک زندگي سالم و پايدار افتاده
  

  شنهاهاي و پيريگجهينت

د غذا و ي تولي برايستميدار به عنوان سي پاي  کشاورز
نکه نهاده محور باشد دانش محور بوده و يشتر از اياف بيال
ک يبنابرابن . باشديت و مهارت ميريازمند به دانش، مدين

 يداريسته در خصوص پاي شايزيربرنامهت و يريمد
ح و مثبت در يز منوط به دانش و نگرش صحي نيکشاورز

 تحت يدارينه است تا رفتار افراد را در جهت پاين زميا
  .ر قرار دهديتاث

ج مطالعه نشان داد که نگرش کارشناسان سازمان ينتا
 يت مطلوبي در وضعيجان شرقي آذربايجهاد کشاورز

ن موضوع ي به ايراد نگرش متوسطت افيست و اکثرين
 يج فرهنگ کشاورزيشک رفتار آنان را در ترويدارند، که ب

 يتهايا فعالي ارتباط ين برقرارين کشاورزان در حيدار بيپا
ن امر را يل ايدال. دهدير قرار مي تحت تاثيجي ترو‐آموزش

  يم کشاورزي جامع کارشناسان از مفاهيتوان عدم آگاهيم

 از آنان، ي برخيلي بودن رشته تحصيورزرکشايدار، غيپا
ن ي در بيجي و ترويات علميزان مطالعه نشرين بودن مييپا

 ي کشاورزي اقتصاديکارشناسان و عدم درک سودمند
ر نگرش آنها به ييلذا جهت تغ. دار توسط آنان دانستيپا

ل ارائه ي به شرح ذيشنهاداتيدار پي پايم کشاورزيمفاه
  :گردديم
 نگرش يرکشاورزي مدرک غينکه افراد دارايا با توجه به .١

دار داشتند، ي پاي نسبت به کشاورزينامساعدتر
ن افراد در يشود نسبت به آموزش ايشنهاد ميپ

دار اقدامات الزم ي پايم کشاورزيخصوص اصول و مفاه
ن در صورت استخدام کارشناسان يهمچن. رديصورت گ

  .د باشين کشاورزيت با متخصصيد سازمان، اولويجد
 يشود از طرق مختلف از جمله اجرايشنهاد مي پ.٢

 سازمان، به گسترش ين اعضاي در بيمسابقات علم
ن ي در بيجي و ترويات علميفرهنگ مطالعه نشر

ات هم در يدر ضمن نشر.  سازمان اقدام شودياعضا
 به يشتريش بيد نظر کرده و گراي خود تجديمحتوا

  .دا کنندي پيداريمباحث پا
 ضمن خدمت يهاکه کارشناسان با آموزش از آنجا .٣

 يهاشود آموزشيشنهاد مي داشتند، پيشتريموافقت ب
 يم و اصول کشاورزي در خصوص مفاهيضمن خدمت

در صورت .  کارشناسان در نظر گرفته شوديدار برايپا
 مرتبط در کشور و يقاتيد از مراکز تحقيممکن بازد
 و مزارع د از مناطقين و بازديک با محققيارتباط نزد

ر نگرش و ييتواند در تغيز ميدار ني پايهاوهي شيدارا
  .دار موثر باشدي پايدانش کارشناسان نسبت به کشاورز

 با توجه به نگرش نامساعد کارشناسان نسبت به .٤
شود يشنهاد ميدار، پي پاي کشاورزي اقتصاديسودمند

ات ي عملي در خصوص سودآورييهااطالعات و آموزش
 کارشناسان فراهم گردد تا يدار براي پايکشاورز

 يرتيدار مغاي پايکارشناسان متقاعد شوند که کشاورز
  . نداردي کشاورزيبا سودآور
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ABSTRACT 

 
The objective of the present research has investigated Agricultural Jihad Organization 

(AJO) specialists' attitudes towards the sustainable agriculture concepts in the East 
Azerbaijan and its determinants. The descriptive-correlation method was used in this study. 
The sampling population of this study consisted of all the AJO specialists in East 
Azerbaijan (N=200). A sample consists of 77 respondents, selected by random sampling. 
Data were collected by the questionnaires that the validity of them was confirmed by 
scientific personal of faculty. Their reliability were confirmed by a pilot study that 
Cronbach alpha coefficient was 0.72. The results indicate that the attitude of AJO 
specialists about the concepts of sustainable agriculture were moderate. Based on 
regression analysis, the factors of type of in their major education, on farm agricultural 
experience, works experience, reading the scientific and extension publication, number of 
information sources and their income have significant effect over their attitudes and these 
factors explain 53% of specialists' attitudes towards sustainable agriculture concepts. 
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