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خدمت در  به يکشاورز يها رشته آموختگاندانش شيگرامؤثر بر  واملع

  يسازندگ انسرباز عنوانبه يمراکز جهاد کشاورز

  ∗∗∗∗پور، و سروه احمدی، محمدرضا سليماننژاد مغانلوابراهيم يمهد

  ١٠/١٣٩٣/ ٧: تاريخ پذيرش  ٢٩/٤/١٣٩٣ :تاريخ دريافت

  دهيچک

بـه   يکشـاورز  يهـا  رشـته  آموختگـان دانـش ش يبر گرا مؤثرعوامل  يبررس با هدف حاضر قيتحق
و از  يفيتوصـ روش تحقيـق   .انجام شـد  يوان سرباز سازندگعنبه يخدمت در مراکز جهاد کشاورز

که  است بدو خدمت يسازندگسربازان  ةيکل شامل قيتحق آماري ةجامع .است يکاربرد ،نظر هدف
 يوزارت جهاد کشـاورز  يجيو ترو يآموزش تخصص دورةو در  يرا سپر وظيفهآموزش نظام ةدور

 يب همبستگيضر جينتا .دشاز پرسشنامه استفاده  ،اه داده يآورگرد يبرا .)نفر ۲۶۶( اند شرکت کرده
ر يبا متغ محل خدمت تا محل سکونت ةفاصل يرهايمتغ ،يمورد بررس يرهاين متغينشان داد که از ب

ر يبا متغ يو ارتباط ي، مهارتيا و حرفه ي، شغلي، اجتماعيعوامل فرهنگ و يمنف ةق رابطيتحق ةوابست
عامـل   يرهايون چندگانه نشان داد که متغيرگرس ةجينت. ر دارنددامعنیمثبت و  ةق رابطيتحق ةوابست

رات ييـ درصـد از تغ  ٣٢ يا و حرفـه  يمحل خدمت تا محل سکونت و عامـل شـغل   ة، فاصليفرهنگ
 . کنند ين ميير وابسته را تبيمتغ
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 .ي، سرباز سازندگيکشاورز ، مراکز جهاديکشاورز يها رشته آموختگاندانشش، يگرا: ها واژهکليد

***  

  مقدمه

هـدف از  ، يدر اسـتخدام دولتـ   يت قـانون يمتخصـص و محـدود   کارکنانبا توجه به کمبود 
 يهاي مطرح در وزارت جهاد کشاورز يكي از طرح در قالب يطرح سربازان سازندگاجرای 

 يو کمـ  يفـ يد کيـ ولدر ت يوريروهـاي جـوان متخصـص و افـزايش بهـره     بهينه از ن ةاستفاد
سـربازان   ويـژة هاي تخصصي ن، هدف از انجام آموزشهمچني. است يمحصوالت کشاورز

 يبـه کـار در مراکـز جهـاد کشـاورز      آغـاز ش از يو پ وظيفهنظام ةدور ياز ط پسي سازندگ
دفتـر  (هاي شغلي و هماهنگي وي با نيازهـاي سـازماني اسـت    تر فرد با ويژگيانطباق دقيق

  ).١٣٩١ج، ين ترويعامل ةو شبک يج سازندگيبس
در  يتخصصـ  يتيصـورت فعـال  بـه  يسـرباز  ةن هدف از گذراندن دورنظراصاحب بيشتر
کمک بـه خـود،    ةگاناهداف سه يريپذويژه را تحقق يا دوره يخاص را ط یا نهاديسازمان 
از  يجـ يترو ةگسـترش شـبک   ).١٣٨٤ ،يقهرمان( دانند يسازمان و کمک به جامعه م کمک به

ـ ترب و تأمينساز  نهيزم ين متخصص و بومق جذب مشمواليطر مسـتعد و   يانسـان  يرويـ ت ني
ت و مشـارکت  يـ رشـد و خالق  ،ر کشـور يان و عشـا ييروستا يو روابط اجتماعآشنا به فرهنگ 
 ،ياتيـ عمل ةبا هدف توسع يجيترو يها تيگسترش فعال ،و توسعه يسازندگ ةجوانان در عرص

  ).١٣٩١، يصابر( ستها دهستاننه از امکانات موجود در يبه ةش عملکرد و استفاديافزا
ـ ارز مـورد اسـتفاده در   اريـ مع نيتـر جيـ راسازمان ملل،  يها بر اساس برنامه  تيـ کفا يابي

 »کشـاورز  ينسبت مروجـان بـه خانوارهـا   « اي »نسبت مروجان به کشاورزان« جيترو کارکنان
کشـورها مشـاهده    ميـان در  چشمگير اين نسـبت  اختالف ،١٩٨٩ در فائو يبررس طی. است
بود،   چهارصدبه  يک باًيتقر يصنعت ةشرفتيپ ين در کشورهانسبت مروجان به کشاورزا شد؛

طـور  و بـه  ٢٩٠٠بـه   يـک تـا   ١٨٠٠بـه    يـک از  ،در حال توسعه يدر کشورها که يدر حال
در حـال   يدر کشـورها  سـخن،  گـر يبـه د . کشـاورز بـود   ٢٤٠٠مروج در مقابل  يک ،متوسط
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 ششـم کيدر حدود  يصنعت يبا کشورها سهيتوسعه، تعداد مروجان نسبت به کشاورزان در مقا
اي بـين  بررسي مقايسـه  ،نيهمچن ).١٣٧٦سازمان ملل،  ةتوسع ةبرنام( است )درصد شانزده(

 ةبـرداران عرصـ  ن سـربازان سـازندگي بـا تعـداد بهـره     عنـوا بـه شده كارگرفتههآمار نيروهاي ب
سـرباز   بـردار تنهـا يـك   هرهب ١١٧٢بيانگر آن است كه به نسبت هر  )نفر ٤٢٣٣٠٠٠(كشاورزي 
. پردازدمیخدمات آموزشي و ترويجي به ارائة نيروي متخصص كشاورزي  در قالبسازندگي 

باز هم نياز فني  ،از آنجا كه با حضور كارگزاران دولتي و همراهي سربازان سازندگي موجود
 در قالـب د، ضروري است تا با جـذب بيشـتر سـربازان سـازندگي     شوكشاورزان مرتفع نمي

 ةو شـبک  يدگسازن جيدفتر بس( فراهم شودكمبود نيرو  امکان جبران اين ،نيروهاي متخصص
  ).١٣٩١، جيترو نيعامل

 النيالتحصـ د تا فارغشو يموجب م يچه عوامل«که  ستا نيا حاضر قيتحق ياصل ةلئمس
 اقياشـت  يعنوان سـرباز سـازندگ  به يبه خدمت در مراکز جهاد کشاورز يکشاورز يهارشته

 يکشـاورز  يهـا رشـته  آموختگـان دانشش يگذار بر گراتأثيرعوامل  ييساشنا. »؟نشان دهند
ـ ياهم يتواند دارايجذب در طرح سربازان سازندگي م يبرا ج يکـه نتـا  ای گونـه هت باشد، ب

سـتاد کـل    يآتـ  يهـا يگـذار استيها و سيزير، در برنامهک سويتواند از يم حاضر قيتحق
ـ  يسهم در تعداد يمسلح و وزارت جهاد کشاورز يروهاين سـربازان   يريکـارگ هه، جـذب و ب

جـذب و   يهـا ، طراحي و اجراي صحيح برنامهگريد يو از سو شودد واقع يمف يسازندگ
هـاي اضـافي،   هاي انجـام كـار، كـاهش هزينـه    به بهبود روش يسربازان سازندگ يريکارگهب

  . دانجامخدمت مي ستعدادها و افزايش عالقه به ادامةپرورش ا

   ينظر يمبان

ـ بـه  نسـبت  ک فـرد  يـ د و اعتقادات يالت و عقايتما يش به معنيگرا ـ ا. ز اسـت يـ ک چي ن ي

ـ ورد و کـم يـ گيو تجارب فرد شکل م يطيمح تأثير يالت در پيتما قـوام اسـت    يش دارايب
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 یچيـز از اعتقادات فرد در مورد  يريپذة تحملش مجموعيگرا ).١٣٧٧، يو سعد يحجاز(

 اسـت  چيراک فيبر تعر مبتنی ياديف تا حد زين تعريا اوست؛ يها نشک ساززمينه است که

د و يـ الت، عقاينظـام تمـا   يش به معنيگراگر، يد گاهیاز ن ).۱۳۶۹ کر،يدشوميراجرز و فلو(

ات تـأثير  يدر طول زمان در پ ن نظاميا اوست؛ط يمح يهادهيک فرد نسبت به پدياعتقادات 

ـ وگيرد و کـم يمشکل  افراد )ع آنيوس يبه معن( اربو تج) تيمثالً ترب( يطيمح  يش دارايب

   .)Drever and Froehlich, 1974( استقوام و دوام 

 يفضـا و  انـد سود جسـته  يسه بعد رفتار فيتوص يبرا »شيگرا«دانشمندان از اصطالح 

 يجسـم  يبعـد آمـادگ   ،اول: شده است ميترس دیابعاد کاربر نيهمنسبت به  نيز آن یمفهوم

 ،يعنـ ي يو آگـاه  يبعد فکر ،دوم ؛آن به عمل ليدو تب يرونيب يهامحرک رشيپذ يبدن برا

ـ به چـه علـت خـوب اسـت      زيچ کي که دانديم انسان در ذهن خود بعـد   ،و سـوم  ؛بـد  اي

نسـبت  ، )يگـر و نه بر اساس تفکر و حساب( خود انسان بر اساس احساس ،يعني ياحساس

  ).١٣٧٢پور، عيرف(پردازد کننده میهای پيرامون خود به قضاوت و يا واکنش ارزيابیبه پديد

 يش و هنجارهايگرا .ت اوستيثر از قصد و نأفرد مت رفتار ،زنيآ -نيش بايف نظريةطبق 

؛ گذارنـد ين دو خود بر هم اثر ميا است و ت فردير قصد و نب تأثيرگذار دو عامل مهم يذهن

  :گذارنديم تأثيرش يبر گرا زيرشرح به چهار عامل ،بين ترتيبد

 اوده دارد و نظـر  يـ ده انتظـار فا يـ ک پديتا چه حد از  فرد«که  يمعن دينب ،دهيانتظار فا -١

 ؛»؟ستيخاص چ ةديک پدي بارةدر

ـ او فا يمورد نظر برا ةديا پديکند که آيم يابيارز فرد«که  يمعن ، بديندهيفا يابيارز -٢ ده ي

  ؛»؟ا نهيداشته است 

  ؛ و»؟رديپذيم تأثيران گريزان از ديتا چه م يفرد از نظر ذهن«که  يمعن ، بدينگرانيانتظار د - ٣

فرد تا چه حد رفتار خـود را مطـابق   «بدين معنی که گران، ياز انتظارات د يرويپ انگيزة -٤

  ).١٣٧٧، يو سعد يحجاز( »؟دهد يگران جهت ميرفتار دبا 
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  های پژوهش يافته: مأخذ

  شيبر گرا مؤثرعوامل  -١ نمودار

 ،زن يـ آ -نيش بـا يف نظرية يرهاير متغدر کنا ،)Sapp and Harrod, 1989(سپ و هارود 
نـد کـه انتظـارات    بـر ايـن باور  آنها . در نظر گرفتند يرش اجتماعيرا به نام پذ يگرير ديمتغ

  ). ١٣٧٢ پور،عيرف(است  مؤثرت يش قصد و نيدايدر پ ياجتماع
، »شيگـرا « هـای واژه ش از انقـالب يپـ  يرانيشمندان ايانداز  يکه جمع ،»attitude«ة واژ

جلـوتر   »نگـرش « ةک مرحلـه از واژ ي ،دانستند يرا مترادف آن م »يريگموضع«و  »يريسوگ«
ده عموماً بـر اسـاس   يا پديک موضوع و ي ةشخص دربار ةينظر و برداشت اول ،يعني ؛روديم

 رو،شـود؛ از ايـن  يش منعکس ميبوکم در رفتار و برخورد با آن شده،تر مستحکم يشخص ةتجرب
  ).١٣٧٢ ،ع پوريرف(ر نگرش آنهاست ييرتر از تغش افراد دشواير گراييتغ

 ،چيـز شود فـرد بـه كمـك آن بـر لـه يـا عليـه        داند كه باعث مينگرش را عاملي مي زنيآ
بررسي بر اساس نتايج . يك رفتار خاص از خود نشان دهد شخص، مؤسسه يا موقعيتي خاص

 ةبـاني كـه رشـت   داوطل، هـاي كشـاورزي   بر نگرش دانشـجويان در انتخـاب رشـته    مؤثرعوامل 
 طور كلـي، نگـرش  جربه، مشاهده و شناخت بيشتر و بهاند، تاولويت قرار داده دركشاورزي را 

  ).١٣٨٦پور، يو نور يولشاه(اند هاي مختلف آن داشتهبهتري نسبت به كشاورزي و فعاليت

دهظار فايانت  

دهارزيابی فاي  

گرانانتظار دي  هنجارهای ذهنی 

شگراي  

تقصد و ني  رفتار 

گرانياز انتظارات د پيرویانگيزة   
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 شـامل » يطرح جامع سربازان سـازندگ  يابيارزش« ةدر پروژ ،)١٣٨٤( يو استعالج يثمر
 یدر ارتقـا  ينقـش سـربازان سـازندگ    يو بررسـ  يعملکرد طرح سربازان سازندگ يابيارزش
 يبـردار بهره يهاج و نظاميمعاونت ترو يو مشارکت يجيترو -يآموزش يهاتيفعال يوربهره

 ايـن  خـدمت در  دند کهيجه رسين نتي، بدبر آنها مؤثراستان منتخب و عوامل  ششدر سطح 
شده است  ييو روستا يماندن در بخش کشاورز يبرا نهاآاد يار زيزش بسيطرح موجب انگ

ج يعنوان کارشناس تـرو به يدر روستا و تداوم همکار يدر بخش کشاورز يماندگار يبرا و
  . نشان دادند ياديزل يتما حود، ان خدمتيپس از پا يخصوص

ان يش دانشـجو يرامون موضوع سنجش گرايخود پ ةدر مطالع ،)١٣٧٧( يو سعد يحجاز
د يـ دند کـه با يجه رسـ ين نتيدب ،ييدانشگاه تهران به کار در مناطق روستا يکشاورز ةدانشکد

ـ فعال ةنيدن زمکرز فراهم يو ن يشگاهيو امکانات آزما ديجد هایابش کتيافزاهر ساله با  ت ي
. دوافـز  از آن تيو رضـا  يط آموزشـ يمحـ  بـه دانشـجو   ةعالقبر ميزان ، يدر مزارع کشاورز

، يکشـاورز  ي، همزمان با علوم نظريکشاورز يهادر دانشکده يتوجه به کار عمل ،نيهمچن
  .دهديش ميافزا ييدر مناطق روستا يان را به کار کشاورزيدانشجو ةعالق

 مشـارکت  رامونيپ کشاورزي ش محققانيگرا يبررس به يپژوهش در )١٣٧٧( دهکردي يکرم
 کارکنـان  محققـان،  مثبـت  شيگـرا  که است جه گرفتهينت و پرداخته کشاورزان و جيترو کارکنان با

 . است يمشارکت هاي افتيره ةالزمگر يکدي با همکاري به کشاورزان و جيترو

 کشـور  از مهـاجرت  بـه  انيدانشـجو  شيگـرا  يبررسـ  بـه  ايمطالعه در) ١٣٨٠( شعبانلو
 و ياسيس ،يفرهنگ طيشرا از افراد برداشت و يابيارز که است گرفته جهينت و چنين پرداخته

 کشـور  از مهـاجرت  بـه  هاآن شيگرا بر افراد هاي يژگيو و ها نگرش و کشور داخل اقتصادي
  . ددار تأثير

ـ  کنفـرانس  در که يپژوهش در )Ommani and Chizari, 2006(عمانی و چيذری   يالمللـ نيب
ش و يگـرا  يبـه بررسـ   ،ارائـه شـده اسـت    )AIAEE( کـا يکشـاورزي آمر  آموزش و جيترو
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ند که اهجه گرفتينت و پرداخته يو مشارکت يگروه هاي تيلبه فعا ييهاي جوانان روستا دگاهيد
سـطح   ،قيـ ن تحقيـ در ا. است مطلوب نسبتاً يهاي گروه تيبه فعال ييجوانان روستاگرايش 

ـ فعال ةنيزم در يو آگاه يسواد، مشارکت اجتماع ش يبـا گـرا   يو مشـارکت  يهـاي گروهـ   تي
  . دست آمددار به يمعن ةرابط يهاي گروه تيفعال ةنيدر زم ييجوانان روستا

کشـاورزي   ةرشـت  انيش دانشـجو يابعـاد گـرا   يدر پژوهشـ ) ١٣٧٨(و همکاران  يصبور
 بـر اسـاس   اند؛کرده يرا بررس ييواحد گرمسار به کار در مناطق روستا يدانشگاه آزاد اسالم

دولـت از منـاطق    هايتيزان حمايشده در دانشگاه، ممحتواي مطالب ارائه ،قيهاي تحقافتهي
 شيزان ارزش قائـل شـدن بـراي روسـتا بـا گـرا      يـ و م يزان عالقه به کار عملـ ي، مييروستا

ـ  توجـه و  دارنـد،  دار يمثبت و معنـ  ةرابط ييکار در مناطق روستا ةنيان در زميدانشجو  دينب
  . ددارمؤثر  ینقش ييار در مناطق روستاکرامون يان پيش دانشجويموارد در بهبود گرا

 متعـدد،  داليـل بـه  ،مريكـا در آ هـا  دانشگاه به ورود داوطلبان ،)Cannon, 2005(باور کنون به 
 نقـش  كـاهش : از نـد اعبارت داليل اين ةجمل از. ندارند كشاورزي هاي به رشته ورود هب گرايشي

 افـزايش  ،هفتاد و هشتاد ميالدی هاي دهه در اقتصادي در رشد صنعت به نسبت كشاورزي بخش
 زندگي مشكالت نماييبزرگ و كشاورزي ةدربار بريخ هاي رسانه سوء تبليغات ها، قيمت شديد

  . كشاورزي آموختگاناي دانش حرفه هاي مهارت و دانش فقدان و ،كشاورزي و روستايي
هـاي مـؤثر بـر گـرايش      سنجش سازهرامون يخود پ در مطالعة ،)۱۳۸۹(و همکاران  ياورنگ

در بخش تعـاون اسـتان    هاي كشاورزي به اشتغال رشته موختگان و دانشجويان سال آخرآدانش
 هـاي  هـاي آموزشـي، كارگـاه    بايد با برگـزاري كـالس  دند که يجه رسين نتيدب ،خراسان جنوبي

 آموختگـان هاي آموزشي مناسب، نيازهـاي آموزشـي دانـش   روش ديگرها و همايشآموزشي، 
 ؛كشاورزي را برطرف كرد تا گرايش آنها نسبت به اشـتغال در بخـش تعـاون افـزايش يابـد     

در ايجاد  مهم یتواند نقشمي ها به بخش تعاون مشوق ةسازي و ارائآموزش و آگاه ،نيهمچن
  . گرايش در افراد به اشتغال در اين بخش داشته باشد
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مـؤثر بـر گـرايش دانشـجويان     عوامل رامون يخود پ ةدر مطال ،)١٣٨٩( يو قربان يشهباز

ـ  ،زاهاي اشتغال تعاوني هاي تبريز به عضويت در دانشگاه افـزايش   کـه  دنديرسـ  نتيجـه  نيدب

ها بـا   تعاوني وهاي تعاوني خواهد شد  مشاركت در جامعه موجب افزايش گرايش به فعاليت

بـا   و نيزسبب پيشگيري از انحصار، احتكار و تورم  ها ها و دالل از بين بردن واسطهبا زايي، اشتغال

و  ندشـو عي مـي سبب تحقق عـدالت اجتمـا  ، گروهي خاص جلوگيري از تمركز ثروت در دست

 ؛آورنـد تعاون عمومي در ميـان مـردم را فـراهم مـي     توسعه و تحكيم مشاركت و ،در نهايت

 افزايش مشاركت اجتماعي، برگزاري تورهاي علمي و بازديدهاي دانشجويان برای ،نيهمچن

  .تواند نقش مؤثر داشته باشد زاي موفق ميهاي تعاوني اشتغال شركت از

 كشاورزي دانشجويان نگرش بررسي رامونيپ) ١٣٨٨( همکارانو  ياکبر ةبر اساس مطالع

هرچـه   ،)همـدان  سـينا بـوعلي  دانشگاه موردي ةمطالع( كشاورزي بخش در اشتغال به نسبت

ارتباط بين دانشگاه و مراكـز كـاري بيشـتر باشـد، گـرايش دانشـجو بـه اشـتغال در بخـش          

زي بيشـتر باشـد،   هـاي شـغلي بخـش كشـاور    هرچه فرصـت  و خواهد بود كشاورزي بيشتر

دولت  هايهر چه سياست ،در نهايت و دشوبيشتر مي گرايش به اشتغال در بخش كشاورزي

 ةبهتر و تسهيالت و امكانات اختصاصي براي اشتغال بيشتر باشـد، گـرايش دانشـجوي رشـت    

  .اشتغال در بخش كشاورزي بيشتر خواهد بود كشاورزي به

 يهـا ان بـه رشـته  يش دانشـجو يل گـرا علـ  زمينـة در پژوهش خود در  ،)١٣٦٨( يحجاز

درصـد   ٥/٨٣بـا   ينين عوامـل مختلـف، خـودب   يده است که در بيجه رسين نتيدب يکشاورز

گـر  يد يهـا ان نسبت بـه گـروه  يدانشجو از سوی يکشاورز ةن عامل در انتخاب رشتيباالتر

ـ بـا م  يان ارتباط دارد،دانشجو يريگيمکه به تصمگر يعوامل مهم د ،و پس از آن است ن ينگاي

ازهـا بـا   ين و ارضایاست  يکشاورز ةت از نظر انتخاب رشتيدوم اهم ةدرصد در درج ٢/٧٠

  . دنسوم و چهارم قرار دار ةدر درج درصد ٥/٥٧با  يطيدرصد و عوامل مح ٨/٦٣
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ـ بـه فعال  آموختگـان دانشش يقات گذشته، گرايو تحق ينظر يبر اساس مرور مبان ت در ي
صـورت  ق بهيتحق يباشد که در مدل نظر گوناگونعوامل تواند متأثر از  يم يبخش کشاورز

  ).  ٢نمودار (ن اشاره شده است داک بيشمات
  

  

  

  

  

  

  

  
  

  قيتحق يمدل نظر -٢نمودار 

  ق يتحق روش

 يفيتوصـ و بـه روش   بـوده  يکـاربرد ، لحاظ هدفو به يت، کميلحاظ ماهحاضر بهق يتحق
بدو خدمت کـه   يسربازان سازندگ ةيکل اند ازعبارت قيآماري تحق ةجامع .انجام گرفته است

وزارت جهـاد    يجـ يو ترو يآموزش تخصصـ  ةو در دور يرا سپر وظيفهآموزش نظام ةدور
 ةکـه در دور  يتعداد سـربازان  .اندز آموزش بابل و بروجرد شرکت کردهدر دو مرک يکشاورز

بـه   .اسـت نفـر   ٢٦٦ ،اندکردهشرکت  ١٣٩٢سال  يجيو ترو يهفتاد و پنجم آموزش تخصص
 مطالعه روی ،يشمارتمام قيروش تحق ، با استفاده ازيآمار ةعلت محدود بودن تعداد جامع

ها و اطالعات مورد نياز در راسـتاي   آوري داده براي جمع. صورت گرفتنفر  ٢٦٦کل تعداد 

ش به خدمت در يگرا

مراکز جهاد کشاورزی 

عنوان سرباز به

 سازندگی

 عوامل مهارتی عوامل ارتباطی

  عوامل اجتماعی ای عوامل شغلی و حرفه

 عوامل فرهنگی



 ...پور، نژاد مغانلو، محمدرضا سليمانابراهيم مهدی       ٤ة ، شمار١٧روستا و توسعه، سال  ةفصلنام � ١٢٠

 

نظــران و مصــاحبه بــا صــاحب ماننــد اي مختلـف هــدسـتيابي بــه اهــداف تحقيــق، از روش 
پرسشـنامه   ،تيـ جوي اينترنتـي و در نها واي و جستي و كتابخانهاسناد ةمتخصصان، مطالع

به خدمت در  يکشاورز يهارشته آموختگاندانش شيگرا«ق يتحق ةوابست ريمتغ .دشاستفاده 
پنج سـؤال مختلـف از    اب ريمتغ نيکه ا بوده» يعنوان سرباز سازندگبه يمراکز جهاد کشاورز

ـ  .يده شـد سنج آموختگاندانش عوامـل   انـد از عبـارت ق يـ مسـتقل تحق  يرهـا يمتغ ،نيهمچن
 کدام از آنها از طريقکه هر  ،يارتباط عواملو  يمهارت ،يا و حرفه يشغل ،ياجتماع، يفرهنگ

نظـران   و مصاحبه بـا صـاحب   ينظر يها از مبان هين گويا. ده شديه سنجيگو يمجموع تعداد
کـرت  يل يا نـه يگزپنج فيط از طريقپرسشنامه  يها هيسؤاالت و گوسنجش  .اند ن شدهيتدو

  تعيـين   بـراي  .انجام پذيرفت) ٥= اديز يليخ و ،٤= ادي، ز٣= ، متوسط٢= ، کم١= کم يليخ(
ـ    كه  معني  بدين ،شد  استفاده  و محتوايي يصور  روايي  از روش  ،پرسشنامه  روايي   آن  ةبـا ارائ

.  اخـذ شـد    سشـنامه پر يصـور  روايـي   بـارة آنهـا در   ، نظـرات  و متخصصان  نظران  صاحب به 
. بررسي روايي محتوايي پرسشـنامه اقـدام شـد     به  نيز نسبت آزمون  پيش  ةدر مرحل  ،همچنين

کرونباخ محاسبه شـد کـه    يآلفا ،SPSSافزار  با استفاده از نرم ،پرسشنامه ييايپا يابيارز يبرا
 يآمـار  يهـا  شـيوه هـا و   روش. استق يمناسب ابزار تحق ييايپا ةو نشان هبود ٨٠/٠ش از يب

و در  راتييـ تغب يار و ضـر يـ ن، انحـراف مع يانگي، ميفراون ،يفيمورد استفاده در بخش توص
ــش تحل ــيبخ ــريل ــتگي، ض ــ يب همبس ــه يو رگرس ــتون چندگان ــر .اس ــتغ بيض رات از يي

دست هن بيانگيار بر ميم انحراف معير آن بر اساس تقسياست که مقاد يپراکندگ يها شاخص
، ت دارديـ ن مزيانگيـ رها نسبت به ميا متغيها  هيثبات و رتبه گو يررسب يبرا ،نيبنابرا. ديآ يم
  .رديگ يز در نظر ميار را نيزان انحراف معيها، م نيانگير ميرا عالوه بر مقاديز

  و بحث جينتا

سـال اسـت کـه     ٨/٢٤ان يگوپاسخ ين سنيانگيدهد که م يدست آمده نشان مهج بينتا يبررس
ـ يشتريب نـد؛ سـطح   درصـد آنهـا مجرد   ٥/٧٩ سـال قـرار دارد؛   ٢٤ يسـن  ةدر طبقـ  ين فراوان

سـانس  يدرصد فوق ل پانزدهسانس، يدرصد ل ١/٧١پلم، يفوق دآنها درصد  دوازده تحصيالت
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بـا   يعـ يا منابع طبي يکشاورز يهال رشتهيالتحص آنها فارغ يتمام ی است؛درصد دکتر ٩/١و 
درصد منابع  ١/٤، يکشاورز درصد ٦/٨٤ ،انين ميمختلف بوده که در ا يليتحص يها شيگرا
 ةفاصـل  اسـت؛  يدرصد دامپزشـک  ٥/١و  ،يدرصد علوم دام ٩/٧الت، يدرصد ش ٩/١، يعيطب

و  ؛لـومتر اسـت  يک بيسـت درصـد آنهـا کمتـر از     ١/٤٢و محل سکونت  يمحل خدمت سرباز
   .دهستان مستقر خواهند شد يدر مرکز جهاد کشاورز ،يآموزش ةان دوريآنها پس از پا يتمام

  يکشاورز يها رشته آموختگاندانشش يدر گرا مؤثر يل فرهنگعوام
 صـورت به يخدمت سرباز ةل به گذراندن دوريتما يهاهي، گوپژوهش حاضر يهاافتهيبر اساس 

 راتييـ ب تغيبـا ضـر   ،بيترت، بهيعيو منابع طب يط کشاورزيل به خدمت در محيتماو  هيامر
  ).١ جدول(اند ود اختصاص دادهرا به خ اول و دوم  هایرتبه ،١٥٠/٠و  ١٤٩/٠

خدمت  هب يکشاورز آموختگاندانش شيگرا بر مؤثر يفرهنگ يهاهيگو يبندرتبه -١ جدول

  يسازندگ انعنوان سربازبه

  يعوامل فرهنگ
انحراف 

  اريمع
  نيانگيم

ب يضر
  راتييتغ

  رتبه

  ۱  ۱۴۹/۰  ۵۲/۴  ۶۷۴/۰  هيصورت امربه يخدمت سرباز ةل به گذراندن دوريتما
  ۲  ۱۵۰/۰  ۵۳/۴  ۶۷۹/۰  يعيو منابع طب يط کشاورزيل به خدمت در محيتما

  ۳  ۱۵۶/۰  ۴۷/۴  ۶۹۶/۰  انييخدمت به کشاورزان و روستا ةارائ بهعالقه 
  ۴  ۱۶۶/۰  ۳۴/۴  ۷۲۱/۰  هاآن يکشاورزان و باال بردن دانش فن يآگاه ةتوسع ةنيفراهم شدن زم

  ۵  ۱۸۳/۰  ۳۸/۴  ۸۰۲/۰  يد در بخش کشاورزيفرهنگ کار و تول ارتقای
  ۶  ۲۰۲/۰  ۴۵/۴  ۸۹۸/۰  يکشاورز ةان خدمت در رشتيل پس از پايباال بردن تجربه و ادامه تحص

  ۷  ۲۱۷/۰  ۲۲/۴  ۹۱۵/۰  ينظامريغ يهاطيمح امکان خدمت در
  ۸  ۲۱۹/۰  ۲۸/۴  ۹۳۹/۰  ات مردم روستايبا خصوص ييبودن و آشنا يبوم

  ۹  ۲۳۰/۰  ۱۸/۴  ۹۶۲/۰  شتر با آداب و رسوم مردم روستايب ييآشنا
  ۱۰  ۲۴۶/۰  ۰۶/۴  ۰۰۰/۱  ط روستايدر مح يزندگ ةشتر  با نحويب ييآشنا

     ۸۲۸/۰ =اريانحراف مع  ۳۴/۴ =نيانگيم
  پژوهش يهاافتهي: خذأم
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  يکشاورز يهاآموختگان رشتهدانش شيگرادر  مؤثر يعوامل اجتماع

ـ  يکشـاورز  آموختگاندانش شيگرادر  مؤثر يعوامل اجتماع يبررس يبرا عنـوان  خـدمت بـه   هب
بـا   ،دهـد ينشان م ٢که جدول  گونههمان .ده شديان پرسيگواز پاسخ ياالت، سؤيسازندگ انسرباز

 يهـا هيـ د کـه گو شـ رات، مشخص ييب تغيگرفته بر اساس ضرصورت يبندتوجه به رتبه
به انتقال دانش خود به کشاورزان و  يمندعالقهو  ييو روستا يکشاورز ةخدمت به جامع

را بـه خـود   اول و دوم  هـای رتبـه  ،١٦١/٠و  ١٦٠/٠رات ييـ ب تغيبا ضـر  ،ان منطقهدامدار
بـيش از ديگـر عوامـل    ن دو عامـل  يا گويان برتأکيد پاسخ کهاند، گويای آناختصاص داده

  .است

خدمت  هب يآموختگان کشاورزدانش مؤثر بر گرايش اجتماعیهاي بندي گويهرتبه -٢جدول 

  يسازندگ انعنوان سربازبه

  يعوامل اجتماع
انحراف 

  اريمع
  نيانگيم

ب يضر

  راتييتغ
  رتبه

  ١  ١٦٠/٠  ٤٢/٤  ٧٠٨/٠  ييو روستا يکشاورز ةخدمت به جامع

  ٢  ١٦١/٠  ٤٤/٤  ٧١٥/٠  به انتقال دانش خود به کشاورزان و دامداران منطقه يمندعالقه

  ٣  ١٧١/٠  ٢٨/٤  ٧٣١/٠  يبرداران بخش کشاورزدکنندگان و بهرهيو تعامل با تول ييآشنا

  ٤  ١٧٢/٠  ٢٩/٤  ٧٥٥/٠  يت در قبال بخش کشاورزياحساس مسئول

  ٥  ١٧٩/٠  ٣٧/٤  ٧٦٥/٠  يبا حرفه و بخش کشاورز ييآشنا

  ٦  ١٨٤/٠  ٢١/٤  ٧٩٤/٠  در منطقه يت کشاورزيکمک به بهبود وضع

  ٧  ١٩٩/٠  ٢٠/٤  ٨٣٧/٠  عنوان سرباز متخصصو احترام به يکسب منزلت اجتماع

  ٨  ٢٥٥/٠  ١١/٤  ٠٤٩/٠  محل خدمت به محل استقرار خانواده و محل سکونت يکينزد

  ٩  ٢٩٦/٠  ٧٠/٣  ٠٩٦/٠  شاوندانيا خويان و يدوستان و آشنا يها هيتوص

  ١٠  ٣٣٥/٠  ٤٥/٣  ١٥٥/١  از آنها يريو اثرپذ يو جمع يگروه يها رسانه يفضاساز

       ۸۶۰/۰= اريانحراف مع  ۱۶/۴= نيانگيم

  ژوهشپ يهايافته: خذأم



   ١٢٣ �٤ة ، شمار١٧روستا و توسعه، سال  ةفصلنام      ... هایالتحصيالن رشتهعوامل مؤثر بر گرايش فارغ

 

  يکشاورز يهاآموختگان رشتهدانش شيگرادر  مؤثر يا و حرفه يعوامل شغل

 عنـوان خدمت بـه  هب يکشاورز آموختگاندانش شيگرابر  مؤثر ياو حرفه يدر مورد عوامل شغل
ـ يافـزا دهد کـه  ينشان م پژوهشج ينتا ،يسازندگ انسرباز  ةنـ يخـود در زم  يشـغل  ةش تجرب

رات ييـ ب تغيبا ضـر  ،يليتحص ةمرتبط با رشت يشغل ةل سابقسا دواز  يمند بهره و يکشاورز
ر يسـه بـا سـا   يدر مقا و انـد را به خود اختصـاص داده اول و دوم  هایرتبه ،١٥٨/٠و  ١٥٤/٠

 يآموختگان مشمول خدمت سـرباز دانش ةزيانگ يرو يشتريب تأثير ،ياو حرفه يعوامل شغل
  ).٣ جدول(د ندار

 هب يآموختگان کشاورزدانش مؤثر بر گرايش ایو حرفه شغلیهاي بندي گويهرتبه -٣جدول 

  يسازندگ انعنوان سربازخدمت به

  يا و حرفه يعوامل  شغل
انحراف 

  اريمع
  نيانگيم

ب يضر

  راتييتغ
  رتبه

  ١  ١٥٤/٠  ٤٧/٤  ٦٩٠/٠  يکشاورز ةنيخود در زم يشغل ةش تجربيافزا

  ٢  ١٥٨/٠  ٤٥/٤  ٧٠٥/٠  يليتحص ةمرتبط با رشت يشغل ةسال سابق دواز  يمند بهره

  ٣  ١٧٢/٠  ٣٨/٤  ٧٥٣/٠  يتخصص ةمرتبط با رشت يامکان کسب تجارب عمل

  ٤  ١٧٣/٠  ٥٠/٤  ٧٧٨/٠  جذب در بخش دولتي ةجاد زمينيامکان ا

  ٥  ١٧٣/٠  ٣٥/٤  ٧٥٤/٠  يکار در کشاورزوکسب يهاها و طرحبا پروژه ييآشنا

  ٦  ١٩٢/٠  ٢١/٤  ٨٠٩/٠  يشاورزدکنندگان محصوالت کيت توليدن فعالکر يا در حرفه ياثرگذار

  ٧  ١٩٢/٠  ٣٠/٤  ٨٢٨/٠  يت در بخش کشاورزيعالقه به انجام کار در مزرعه و فعال

  ٨  ١٩٥/٠  ٢٥/٤  ٨٢٩/٠  يحل مشکالت بخش کشاورز ين برايدانش نو يريکارگهب

  ٩  ٢٩٤/٠  ٨٦/٣  ١٣٨/١  يان خدمت سربازيپس از پا يادامه دادن شغل کشاورز

  ١٠  ٣٧٦/٠  ٢٧/٣  ٢٣٠/١  ان خدمتيپس از پا يردولتيبه شغل مناسب غ يابيدست

   ۸۵۱/۰= اريانحراف مع  ۲۰/۴= نيانگيم

  پژوهش يهايافته: خذأم
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  يکشاورز يهارشته آموختگاندانش شيگرادر  مؤثر يعوامل مهارت

 آموختگـان دانـش  شيگـرا  بـر  مؤثر يعوامل مهارت زمينةدست آمده در به يهاافتهيبر اساس 
از بخـش   يامکـان کسـب آگـاه    يهاهي، گويسازندگ انعنوان سربازت بهخدم هب يکشاورز
ـ ترتبـه  ،يکشاورز ةنيخود در زم يبردن دانش فن باالو  يکشاورز رات ييـ ب تغيبـا ضـر   ،بي

ـ ارز ةيو گو اندرا به خود اختصاص دادهاول و دوم  يها، رتبه١٧١/٠و  ١٧٠/٠  ييتوانـا  يابي
ن رتبه را از نظر يآخر ٢٠٨/٠رات ييب تغيا ضرب يمختلف بخش کشاورز يهانهيخود در زم

جدول  نيز درها هيگو ةيبق ةرتب دارد؛ يآموختگان مشمول خدمت سربازدانش ةزيبر انگ تأثير
  . آمده است ٤

خدمت  هب يآموختگان کشاورزدانش هاي مهارتی مؤثر بر گرايشبندي گويهرتبه - ٤ جدول

  يسازندگ انعنوان سربازبه

  يعوامل  مهارت
انحراف 

  اريمع
  نيانگيم

ب يضر

  راتييتغ
  رتبه

  ١  ١٧٠/٠  ٣٦/٤  ٧٤١/٠  ياز بخش کشاورز يامکان کسب آگاه

  ٢  ١٧١/٠  ٣٩/٤  ٧٥٠/٠  يکشاورز نةيخود در زم يبردن دانش فن باال

  ٣  ١٧٧/٠  ٣٧/٤  ٧٧٣/٠  كشاورزي افزايش تجربة مهارت عملي در زمينة

  ٤  ١٧٧/٠  ٣١/٤  ٧٦٥/٠  آن یو امکان ارتقا يکشاورز يا حرفه يها کسب مهارت

  ٥  ١٨٥/٠  ٢٣/٤  ٧٨٣/٠  ها و توجه به آنها ها، ابتكار و خالقيت امكان بروز نوآوري

  ٦  ١٨٥/٠  ٣٣/٤  ٨٠١/٠  يو تجارب عمل يبوم و دانش يق دانش دانشگاهيامکان تلف

  ٧  ١٨٦/٠  ٣٠/٤  ٨٠١/٠  شدهكارگيري مطالب آموختههفراهم آوردن فرصتي براي ب

  ٨  ١٩١/٠  ٣١/٤  ٨٢٢/٠  دکنندهيعنوان تولبه يحضور در بخش کشاورز يبرا ياتيت توان عمليتقو

  ٩  ٢٠٨/٠  ١٥/٤  ٨٦٢/٠  يمختلف بخش کشاورز يهانهيخود در زم ييتوانا يابيارز

  ۷۸۸/۰ =اريانحراف مع   ۳۰/۴= نيانگيم
  پژوهش يهايافته: خذأم
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  يکشاورز يهاآموختگان رشتهدانشش يدر گرا مؤثر يعوامل ارتباط

به خـدمت در   يکشاورز يهاآموختگان رشتهدانشش ير گراب مؤثر يعوامل ارتباط زمينةدر 
ارتبـاط بيشـتر بـا كارشناسـان      يهـا هيگو ،يسازندگ انعنوان سربازبه يمراکز جهاد کشاورز

آموختگـان  نزد دانـش  كشاورزي ةدر زمين يمهارت ارتباط ةافزايش تجرب بخش كشاورزي و
را بـه  اول و دوم  هـای رتبـه  ،١٨٦/٠و  ١٧٢/٠رات ييـ ب تغيبا ضـر  ،يمشمول خدمت سرباز

 راتييـ ب تغيدر روستا با ضـر  يارتباط با رهبران فن يو امکان برقرار اندخود اختصاص داده
را دارد ت ياهم ةن درجيترنييپا ،ان افراد مورد مطالعهيمدر و است هشتم  ةرتبدارای  ٢٧٢/٠

  ).٥ جدول(

خدمت  هب يآموختگان کشاورزدانش ي مؤثر بر گرايشارتباطهاي بندي گويهرتبه -٥ جدول

   يسازندگ انعنوان سربازبه

  يعوامل  ارتباط
انحراف 

  اريمع
  نيانگيم

ب يضر

  راتييتغ
  رتبه

  ۱  ۱۷۲/۰  ۳۷/۴  ۷۵۳/۰  ارتباط بيشتر با كارشناسان بخش كشاورزي

  ۲  ۱۸۶/۰  ۲۱/۴  ۷۸۳/۰  كشاورزي در زمينة يمهارت ارتباط افزايش تجربة

  ۳  ۱۹۰/۰  ۱۸/۴  ۷۹۶/۰  ارتباط با کشاورزان نةيخود در زم ييتوانا يابيارز

  ۴  ۲۰۴/۰  ۱۳/۴  ۸۴۳/۰  يبخش کشاورز يارتباط با کارگزاران دولت يامکان برقرار

  ۵  ۲۱۹/۰  ۲۵/۴  ۹۰۳/۰  با کشاورزان ياو حرفه يجاد ارتباط شغليا يبرا يسازنهيزم

  ۶  ۲۳۳/۰  ۰۹/۴  ۹۵۵/۰  وشريارتباط با کشاورزان پ يامکان برقرار

  ۷  ۲۴۴/۰  ۰۲/۴  ۹۸۳/۰  يداوطلب مردم يروهايو ن يجيارتباط با مددکاران ترو يامکان برقرار

  ۸  ۲۷۲/۰  ۹۲/۳  ۰۶۸/۱  در روستا يارتباط با رهبران فن يامکان برقرار

    ۲۱۵/۰= اريانحراف مع  ۱۵/۴= نيانگيم

  پژوهش يهايافته: خذأم
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  ر وابستة پژوهشمتغيمستقل با  يرهايمتغ ةرابط

چند سؤال و نرمـال بـودن    )١(عيق بر اساس تجميتحق ةر وابستيسنجش متغ با توجه به نحوة
ـ دلامـا بـه  . است يا فاصله ر وابسته شبهياس متغيشده، مقيگردآور يها داده بـودن   يا رتبـه  لي

رهـا  يمتغ ةرابط يبررس يرمن براياسپ يب همبستگيمستقل، از ضر يرهاياس سنجش متغيمق
، يعوامل فرهنگـ رابطة  کهدهد  ين نشان ممرياسپ يب همبستگيج ضرينتا. تفاده شده استاس

 يهـا  رشـته  آموختگـان دانـش ش يگـرا بـا   يارتبـاط  و ،يمهـارت  ،يا و حرفه ي، شغلياجتماع
ـ مثبـت و   يسازندگ انعنوان سربازه خدمت بهب يکشاورز کـه   ن معنـی يبـد  اسـت،  دار يمعن
؛ خواهـد بـود  شتر يز بين آموختگاندانش شيگرا ،ته باشندداش يشترين عوامل نقش بيهرچه ا

بـه  دارد و  دار يو معنـ  يمنفـ  ةر وابسته رابطـ يبا متغمحل خدمت تا محل سکونت  ةفاصل اما
   ).٦جدول ( شتر خواهد بوديش بيگرا ،ر فاصله کمتر باشديهرچه متغ ديگر سخن،

عنوان خدمت به هب آموختگانانشد شيگراعوامل مختلف مورد مطالعه با  ةرابط يبررس - ٦ جدول

  يسازندگان سرباز

  يداريسطح معن يب همبستگيضر  ريمتغ

  ۰۰۰/۰  ۵۱۷/۰**  يعامل فرهنگ

  ۰۰۰/۰  ۴۶۴/۰**  يعامل اجتماع

  ۰۰۰/۰  ۴۰۷/۰**  يو حرفه ا يعامل شغل

  ۰۰۰/۰  ۳۲۵/۰**  يعامل مهارت

  ۰۰۰/۰  ۳۸۴/۰**  يعامل ارتباط

  ۰۰۲/۰  - ۱۸۶/۰*  فاصله محل خدمت تا محل سکونت

   درصد ٩٥در سطح  يداريمعن *درصد  ٩٩در سطح  يدارينعم **

  پژوهش يهايافته: خذأم
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  ة متغير وابستهکنندنييتب يرهايمتغ ةگانرگرسيون چند
 يونيرگرس ةمعادل هب رهايورود متغ يمختلف برا يها از روش ،چندگانه ونيرگرس ليدر تحل

ليل رگرسيون چندگانه به روش گام به گام  استفاده از تح حاضر، در تحقيق. دشو ياستفاده م
ـ ترتبـه  تـر  يقـو  يهمبسـتگ  يدارا يرهـا يمتغ ،در ايـن روش . شده است ب وارد معادلـه و  ي

  . دشون يمتر از معادله حذف  فيضع يرهايمتغ

  گام اول
 ٢٦ کـه  سـت ا يعامـل فرهنگـ   شده،رگرسيون  ةدر اين مرحله، اولين متغيري كه وارد معادل

    .كند را تبيين مي ة پژوهش حاضرغييرات متغير وابستدرصد از ت

  گام دوم
ـ محل خدمت تـا محـل سـکونت     ةفاصلمتغير  ،رگرسيوني ةدر گام دوم از معادل  ةوارد معادل

 ةدرصـد از تغييـرات متغيـر وابسـت     ٢٩، ير عامل فرهنگيکه به همراه متغ دشومي رگرسيوني
  .كنديين ميبتحقيق را ت

  گام سوم
رگرسيوني  ةوارد معادل يا و حرفه يعامل شغلمتغير  ،ه از محاسبات رگرسيونيدر اين مرحل

تحقيـق را   ةدرصد از تغييرات متغير وابسـت  ٣٢ون، ير مراحل قبل رگرسيکه با دو متغ شودمي
  .كنندمي تبيين

 يکشاورز يها رشته آموختگاندانشش يگرا مؤثر برمستقل  يرهايضرايب تعيين متغ -٧جدول 

  يسازندگ انعنوان سربازهبه خدمت ب
 ضريب تعيين تعديل شده ضريب تعيين يب همبستگيضر  رهايمتغ

  ٢٦٤/٠ ٢٦٧/٠ ٥١٧/٠  ير مستقل عامل فرهنگيمتغ
  ٢٩٥/٠ ٣٠١/٠ ٥٤٨/٠  محل خدمت تا محل سکونت ةفاصلر مستقل يمتغ

  ٣٢٣/٠ ٣٣٠/٠ ٥٧٥/٠  ياو حرفه ير مستقل عامل شغليمتغ

  پژوهش يهايافته: خذأم
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ش يمستقل بر گرا يرهايمتغ تأثيرتبيين  رایرگرسيون گام به گام ببرآورد  جةينت -٨ل جدو

 يسازندگ انعنوان سربازبه خدمت به يکشاورز آموختگاندانش

  سطح

  يداريمعن
 tآماره 

ب يضر

 استاندارد

  هاگام راستاندارديب غيضر

Beta Std.error B 

٠٠٠/٠  

٠٠٠/٠ 

٢١١/١٨  

٨٠٢/٩ 

-  

٥١٧/٠ 

٨٢٥/٠  

٠١٩/٠ 

٠٢٥/١٥  

١٨٥/٠ 

  ب ثابتيضر

 )١X( يعامل  فرهنگ

گام 

١ 

٠٠٠/٠  

٠٠٠/٠  

  

٠٠٠/٠ 

٩١٦/١٨  

٠٠٤/١٠  

  

٥٧٤/٣ - 

-  

٥١٦/٠  

  

١٨٤/٠ - 

٨١٤/٠  

٠١٨/٠  

  

٠٠٣/٠ 

٣٩٥/١٥  

١٨٥/٠  

-  

٠٠٩/٠ - 

  ب ثابتيضر

 )١X( يعامل فرهنگ

محل خدمت تا  ةفاصل

 )٢X( محل سکونت

گام 

۲  

٠٠٠/٠  

٠٠٠/٠  

  

٠٠٠/٠  

٠٠١/٠ 

٨٦٣/١٤  

١١١/٧  

  

٦٦٤/٣ -  

٣٩٠/٣ 

-  

٤١٦/٠  

  

١٨٥/٠ -  

١٩٨/٠ 

٩٢٨/٠  

٠٢١/٠  

  

٠٠٣/٠  

٠٢٢/٠ 

٧٩٠/١٣  

١٤٩/٠  

  

٠٠٩/٠ -  

٠٧٥/٠ 

  ب ثابتيضر

  )١X( يعامل فرهنگ

فاصله محل خدمت تا 

 )٢X( محل سکونت

 )٣X( ياو حرفه يعامل شغل

گام 

٣ 

  پژوهش يهايافته: خذأم

 هب يشتريب شيگرا يربوميافراد غ با سهيدر مقا يدهد که افراد بوميها نشان مافتهي ليتحل
محـل   يکـ يداشـته و در نزد  يسـازندگ  انعنـوان سـرباز  به يخدمت در مراکز جهاد کشاورز

گرفـت کـه    جهينت نيتوان چنيم ،اساس نيباشند که بر ايسکونت خود مشغول به خدمت م
و  ليـ م جـاد يبر ا گذارتأثيراز عوامل  يکيتواند يمحل سکونت و استقرار خانواده م يکينزد

 جيتـا ن. دباشـ  يدر قالب طـرح سـربازان سـازندگ    يعالقه در گذراندن دوران خدمت سرباز
 ةکند کـه  محـل سـكونت و سـابق    يم دييأرا ت افتهي نيا زين) ١٣٨٥( يو قاسم ييتبرا قيتحق

  .دارد داريمعن ةسكونت در روستا با نگرش به اشتغال در مناطق روستايي رابط
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در دوران  يليتحصـ  ةمـرتبط بـا رشـت    يشغل ةکسب سابقو  يلشغ ةش تجربيافزا ،نيهمچن
 جـه ينت گونـه نيتوان ايم ،بيترت نيبد .برخوردار بوده است ژهيو تيافراد از اهم يبرا يسرباز

 نيتـر از مهـم  ليپس از فراغت از تحصـ  يليتحص ةمرتبط با رشت يشغل ةگرفت که کسب سابق
 جينتـا  رود؛شـمار مـی  به يمقاطع دانشگاه در يکشاورز يهارشته آموختگاندانش يهادغدغه

 يخـدمت در طـرح سـربازان سـازندگ     بر اسـاس آن،  که) ١٣٨٤( يو استعالج يثمر قيتحق
بـا   شود،می ييو روستا يماندن در بخش کشاورز يسربازان برا اديز اريبس زشيموجب انگ

داشتن شـغل  در صورت  زين يکشاورز يهارشتهآموختگان خوانی دارد و دانشهم افتهي نيا
و  ياکبـر  قيـ تحق يهاافتهيبا  جهينت نيا ،نيهمچن. دمان واهندخ يدر بخش کشاورز ،مناسب

هاي شغلي بخش كشاورزي هرچه فرصتبر اساس آن، که  يی داردهمسو) ١٣٨٨( همکاران
  .بيشتر باشد، گرايش دانشجو به اشتغال در بخش كشاورزي بيشتر خواهد بود

 يکشـاورز  ةنـ يخود در زم يدانش فن بردن باالو  يورزاز بخش کشا يامکان کسب آگاه
بوده و  يکشاورز يهارشته آموختگاندانش شيدر گرا گذارتأثير يعوامل مهارت نيتراز مهم

دارند که  ليتما يمشمول خدمت سرباز اين دسته از افراداز آن است که  يموضوع حاک نيا
 يکشاورز ةنيخود در زم يهايیوانات یارتقا يالزم برا ةنيزم ،يشاورزبا خدمت در بخش ک

، )١٣٧٧( يو سـعد  يوحجـاز  )١٣٨٧( و همکـاران  يصبور قاتيتحق جينتا. فراهم آورند را
در مناطق  يکار کشاورز ةنيدر زم انيدانشجو شيگرا بر يعالقه به کار عمل زانيممؤيد آنکه 

  .ديی دارهمسو حاضر قيتحق ةافتي نيد، با اافزايمی ييروستا

  شنهادهايو پ يريگ جهينت

 يکشـاورز  يهـا  رشته آموختگاندانش شيبر گرا مؤثرعوامل  يبا هدف بررس ة حاضرمطالع
 يبررسـ  يبرا يهمبستگ ليج تحلينتا .رفتيصورت پذ يسازندگ انعنوان سربازخدمت به هب

 ،يا و حرفـه  يشـغل  ،ياجتمـاع  ،يعوامـل فرهنگـ   کـه نشـان داد   قيتحق يهاريغمت نيب ةرابط
ـ  يکشـاورز  يهـا رشـته  انآموختگدانش شيگرابا  ياطو ارتب ،يمهارت عنـوان  خـدمت بـه   هب
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 ،شـوند  تيـ عوامل تقو نيهرچه ا سخن، گريد ؛ بهمعنادار دارندمثبت و  ةرابط يدگسازن انسرباز
سـرباز   عنـوان دهستان به يخدمت در مراکز جهاد کشاورز يبرا شيمايافراد مورد پ ةعالقو  ليم

تـا محـل سـکونت و     يمحل خـدمت سـرباز   ةن فاصليب ،نيهمچن. دشويم شتريب يسازندگ
کـه هرچـه فاصـله     ين معنيبد ،دار وجود دارد يو معن يمنف ةش افراد مورد مطالعه رابطيگرا

عنـوان  بـه  يخدمت در مراکز جهاد کشـاورز  هب يشتريل بيتمامطالعه کمتر باشد، افراد مورد 
  .دارند يسرباز سازندگ

ـ افـراد مـورد مطالعـه     شيگـرا  بـر  مـؤثر عوامل  ليو تحل يفيتوص يبررس ،در مجموع  هب
مختلـف   يهـا رشـته  انآموختگـ دانـش کـه   دهـد ينشان مـ  يعنوان سرباز سازندگخدمت به

در  تيـ کـار و فعال  يبـرا  يکـاف  ةزيـ عالقه و انگ از يدانشگاه يليدر مقاطع تحص يکشاورز
ـ ا. هاستآن يذهن يها دغدغه نيتراز مهم يکي برخوردارند و همين نکته يکشاورز شبخ  ني

در قالـب تخصـص و    يحضـور اجتمـاع   نيزو  يکشاورز يهادر رشته ليتحص يافراد در پ
 يعنوان سرباز سـازندگ استفاده از فرصت خدمت به ةشيدر اند همچنين، بوده و دمهارت خو

افراد به ارتباط و تعامل سـازنده   نيا ةو عالق ليم. باشنديم دخو يآت يشغل يسازنهيزم يبرا
 ديـ در بخـش تول  ميحضـور مسـتق   هـا از آن يارياز آن اسـت کـه بسـ    يحاک زياورزان نبا کش

   .نظر دارند مد دخو يشغل ةنديآ يهدف برا کي در قالبرا  يکشاورز
 ةمناسـب و مـرتبط بـا رشـت     ةبه شغل و حرفـ  يابيدست يباال تأثيراز  يحاک قيتحق ةجينت

ـ انگبـر   يرزکشاو يهارشته آموختگاندانش مورد در يليو تحص يتخصص  يبـرا  هـا آن زشي
سـربازان   يشغل ةنديآ شود که يم شنهاديپ رو،؛ از ايناست يعنوان سربازان سازندگخدمت به

 انيـ جذب افـراد شـاخص از م   يالزم برا يزيرمهبرنا ،نهيزم نيو در ا دشو يبررس يسازندگ
ـ يزم ،نيو همچن رديصورت پذ هاآن  کيـ صـورت  بـه  گونـه افـراد  ايـن حضـور   يالزم بـرا  ةن

   .دآيفراهم  يدر بخش کشاورز يقيحق تيشخص
افـراد مـورد    شيگـرا بـر   مـؤثر از عوامـل   يکي بر اساس آن، که قيتحق جيبا توجه به نتا

 يرساناطالع شود کهيم شنهادي، پاستمحل خدمت تا محل سکونت  ةفاصل يکينزد مطالعه
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از  يمنـد  صـت بهـره  روستاها انجام شود تـا فر  در يجذب سربازان سازندگ ةاز نحو يشتريب
   .دآيفراهم  طيافراد واجد شرا يتمام يبرا يطرح سربازان سازندگ يايمزا

 لئافـراد مـورد مطالعـه مسـا     ياصل يهااز دغدغه يکي، قيتحق جينتا همچنين، بر اساس
در بـازار   سـويی، و از  اسـت  يو تخصصـ  يليتحصـ  ةمربوط به کسب شغل مرتبط بـا رشـت  

 يدر اعطـا  شـود کـه  يم شنهاديپبنابراين وجود دارد،  تيکار در سطح کشور محدودوکسب
بـا   .برخـوردار باشـند   تياز خدمت از اولو ينقضم ي، سربازان سازندگياشتغالخود يها وام

خـود را در   يکه خدمت سـرباز  يکشاورز يها رشته آموختگاندانشتوجه به توانمند شدن 
هنگام صدور پروانه و موافقت  در شود کهيم شنهاديپ ند،کن يم يسپر يمراکز جهاد کشاورز

  .رنديقرار گ تيافراد در اولو نيا ،يديتول يواحدها جاديا يبرا ياصول
خدمات بـه کشـاورزان پـس از دوران     ةارائ برای يسربازان سازندگ يساز آماده منظورهب

 ةارائـ  يالزم بـرا  يزيـ ر برنامـه  ،خـدمت  نيدر حـ  شـود کـه  يمـ  شـنهاد يپ ،يخدمت سرباز
 در کـانون  هابه آن يو محصول يموضوع يهانهيدر زم يو کاربرد ياحرفه -يفن يها آموزش

   .رديتوجه قرار گ

  يادداشت 

1. compute 

  منابع

بررسي نگرش دانشجويان كشاورزي نسـبت بـه   «، )١٣٨٨(. ح ،انيو کوچک ؛.ر ي،موحد ؛.ر ي،اکبر
هـاي  شپـژوه . »)سـينا همـدان  دانشگاه بوعلي: موردي ةمطالع( اشتغال در بخش كشاورزي

 .١٠٢-٩١ صص، )١٣٨٨زمستان ( ٤ ة، شمار٢، سال ترويج و آموزش كشاورزي

آموختگـان  ش دانشيمؤثر بر گرا يهاسنجش سازه« ،)۱۳۸۹(. ، عحيدري و ؛.، غنيا حسيني ؛.، ماورنگي
. »يبه اشتغال در بخش تعاون استان خراسان جنوب يکشاورز يهاان سال آخر رشتهيو دانشجو

 .۱۱۲- ۱۰۱ صص ،)۱۳۸۹بهار ( ۱ ةجديد، شمار ة، دور۲۱ سال ،تعاون ةمجل
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 .يذريو محمد چ ينيمحمود حسديس ةترجم .يج کشاورزيترو ،)۱۳۷۶( سازمان ملل ةتوسع ةبرنام
 .دانشگاه زنجان :زنجان

 روستايي مناطق در اشتغال به كشاورزي دانشجويان نگرش بررسي«، )١٣٨٥. (م قاسمي، و .م تبرايي،

 سـال  در مشـهد  فردوسي دانشگاه كشاورزي ةدانشكد: موردي ةمطالع(آن  بر مؤثر و عوامل

 صـص  ،٢ة شـمار  ،١٣ سـال ، طبيعي منابع و كشاورزي علوم ةمجل .»)١٣٨٢-٨٣ تحصـيلي 
١٣٤-١٣٣.  

طـرح تحقيقـاتي   . يجامع طرح سـربازان سـازندگ   يارزشياب ،)۱۳۸۴( .، عيو استعالج .د ،يثمر
ونت تـرويج و نظـام   معا، يوزارت جهاد کشاورز: هرانت .برداريونت ترويج و نظام بهرهمعا

 .برداريبهره

ـ :. يکشـاورز  يهاان به رشتهيش دانشجويعلل گرا«، )١٣٦٨( .ي ،يحجاز  يعلـوم کشـاورز   ةمجل
  .٥٥-٤٧ صص، ٢ و ١ ة، شمار٢٠ ، سالرانيا

 دانشگاه تهران يکشاورز ةان دانشکديش دانشجويسنجش گرا«، )١٣٧٧( .، حي، و سعدي ،يحجاز
 يج و آمـوزش کشـاورز  يانجمن ترو يپژوهش -يعلم ةمجل. »ييبه کار در مناطق روستا

 .٤٩-٤٠صص  ،يج و آموزش کشاورزي، علوم ترو١ شمارة، ١، سال رانيا

 .يزارش عملکرد طرح سـربازان سـازندگ  گ ،)١٣٩١( جين ترويعامل ةو شبک يج سازندگيدفتر بس
آمـوزش، سـازمان تحقيقـات، آمـوزش و     معاونت ترويج و  ،يوزارت جهاد کشاورز: تهران

  .ترويج کشاورزي
ـ ره( هايرسانش نوآور، )۱۳۶۹(. اف کر،يشوم ديو فلو .راجرز، اورت ام  ـ م يافتي ـ اني . )يفرهنگ

  . رازيدانشگاه ش :رازيش .ييو ابوطالب فنا ياله کرمعزت ةترجم

قـات و  يکـز تحق مر. يان نسبت به جهاد سـازندگ ييش روستايسنجش گرا ،)١٣٧٢( .پـور، ف عيرف
   .ارغنون: تهران. يوزارت جهاد سازندگ ،ييمسائل روستا يبررس

: كشـور  كشـاورزي  دانشـجويان  نگـرش  بـر  مـؤثر  هـاي سـازه «، )١٣٨٦(. م پور،نوري و .م ولي،شاه
ـ . »كشـاورزي  هايرشته به داوطلبان هدايت راهكارهاي  آمـوزش  و تـرويج  علـوم  ةمجل

 .٧١-٥٥ ، صص١ ةشمار ،٣سال  ،ايران كشاورزي

ارشـد   كارشناسي ةنامپايان .ايش دانشجويان به مهاجرت از كشوربررسي گر، )۱۳۸۰( .شعبانلو، ر
 .مدرس دانشگاه تربيت ،علوم انساني ةدانشكد :تهران. شناسيجامعه
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هـاي تبريـز بـه    مؤثر بـر گـرايش دانشـجويان دانشـگاه    عوامل « ،)۱۳۸۹( .، فقرباني و .، مشهبازي
زمسـتان  ( ۴ة جديد، شـمار  ة، دور۲۱، سال تعاونمجلة  .»ازاي اشتغالهتعاوني عضويت در

 .۲۷-۱ صص، )۱۳۸۹

. ششم اجراي طرح سربازان سازندگي ةگزارش ارزيابي عملكرد مرحل ،)١٣٩١( کبرايلع ،يصابر
، آمـوزش و  ترويج  و آموزش، سـازمان تحقيقـات   معاونت ،وزارت جهاد کشاورزي :تهران

  .جيترو ةز شبکيو تجه يبانيل پشتک ةادار ،ترويج كشاورزي
ش يابعـاد گـرا   يونيو رگرس يل همبستگيتحل« ،)١٣٨٧. (د ،ثمريو  ؛.ا، ينصرت ؛.ا ،يعمان ؛.م، صبوري

 .»ييواحد گرمسار به کـار در منـاطق روسـتا    يکشاورزي دانشگاه آزاد اسالم ةرشت انيدانشجو
  .١٥٥- ١٤١، صص )١٣٨٧زمستان ( ٤ة شمار،، ٢، سال دوميعلوم اجتماع ةنامپژوهش

ـ هاي تخصصـي سـربازان سـازندگي و م   اثربخشي آموزش ،)١٣٨٤( .قهرمـاني،گ  زان تناسـب  ي
وزارت  :تهران. برداريمعاونت ترويج و نظام بهره طرح تحقيقاتي .ت آنهايها با فعالآموزش

  .هاق برنامهدفتر مطالعات و تلفي ،برداريمعاونت ترويج و نظام بهره ،يجهاد کشاورز
گرايش محققان كشاورزي پيرامون مشـاركت بـا كاركنـان     ،)۱۳۷۷. (لياسماع ي دهكردي، كرم

. خوزستان وتان چهارمحال و بختياري، اصفهان پژوهشي در سه اس ،ترويج و كشاورزان
دانشـگاه   ،كشاورزي ةدانشكد :تهران. كارشناسي ارشد ترويج و آموزش كشاورزي ةنامپايان
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