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نگرش و گرایش کشاورزان استان اصفهان نسبت به شرکت در دوره های آموزشی و 

ترویجی کشاورزی بر پایه مدل فیش باین - آیزن 
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چکیده
ایـن بررسـی بـه ارزیابـی نگرش و گرایش کشـاورزان نسـبت به دوره های آموزشـی و ترویجی کشـاورزی بر پایه مـدل )فرضیه( 
فیـش بایـن آیـزن،  پرداختـه اسـت. جامعـه ی هـدف 96920 تـن کشـاورزان روسـتاهای حاشـیه زاینـده رود در اسـتان اصفهان 
بـود. بـا توجـه بـه پراکنـش جامعـه تحقیـق از روش نمونه گیـری تصادفـی بـرای گزینـش یـک نمونـه معـرف اسـتفاده شـد. حجم 
نمونـه بـا اسـتفاده از فرمـول کوکـران 830 نفـر تعییـن شـد. نمونه هـا بـه شـکل تصادفـی گزینـش شـدند. ابـزار گـرد آوری داده ها 
پرسشـنامه بـود؛ کـه بـا مصاحبـه حضـوری تکمیل شـد. بـه منظور تعییـن پایایـی ابـزار تحقیـق از ضریب آلفـا کرونباخ اسـتفاده 
شـد )آلفـا بیـن 0/79تـا 0/92(. برای تجزیـه و تحلیل داده هـا از تحلیل عاملـی تاییدی و اکتشـافی بر پایه مدلسـازی معادله های 
سـاختاری و نـرم افزارهـای LISREL8.8 و SPSS17 اسـتفاده شـد. ایـن تحقیـق نشـان داد، اگـر چـه گرایش و نگرش کشـاورزان 
نسـبت بـه ایـن دوره هـا بـا همـه ی اصل هـای ارایه شـده در مـدل فیش بایـن آیزن هـم خوانی ندارنـد؛ امـا، همانند اصـول مطرح 
شـده در ایـن مـدل، نگـرش و هنجـار ذهنـی مثبت کشـاورزان نسـبت به دوره هـای آموزشـی ترویجی، منجـر به افزایـش گرایش 
آنـان بـه شـرکت در ایـن دوره ها شـده اسـت. هم چنین، وجـود ارتباط بین نگرش کشـاورزان نسـبت بـه دوره ها و گرایـش آنان به 

ایـن دوره هـا از یـک سـو، و از سـوی دیگـر، بیـن گرایش کشـاورزان بـه دوره ها و شـرکت در ایـن دوره ها، تایید شـد.
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مقدمه
سـرمایه ی انسـانی اصلی تریـن ثـروت ملـی هـر دولـت بـه 
دارد  توسـعه جامعه هـا  در  انکارناپذیـر  نقشـی  و  آمـده  شـمار 
)اسـمیت، 2006(، بخـش عمـده ای از ایـن سـرمایه انسـانی، 
نواحـی  در  اکنـون  توسـعه،  حـال  در  کشـورهای  در  ویـژه  بـه 
هم چنـان  نیـز   2040 سـال  تـا  و  می کننـد  زندگـی  روسـتایی 
خواهنـد نمـود. اهمیـت این موضـوع به ویـژه هنگامی بیشـتر 
آشـکار می شـود کـه بدانیـم حـدود 75 درصـد از نیازمنـدان و 
گرسـنگان جهـان در ایـن نواحـی سـاکن بـوده و معیشـت آنان 
بـه طور مسـتقیم یـا غیر مسـتقیم به بخش کشـاورزی وابسـته 
بـوده و خواهـد بـود )بانـک جهانـی، 2007؛ فائـو، 2013؛ کیرز 

 .)2008 همـکاران،  و 
کـم  کشـورهای  در  ویـژه  بـه  کشـاورزی،  بخـش  بنابرایـن، 
درآمـد کـه در آنهـا بخـش بزرگـی از کل درآمـد و نیـروی کار در 
ایـن بخـش قـرار دارد، هم چنان نقـش حیاتی در توسـعه بازی 
می کنـد )دثیـر و افنبـرگ، 2012(. توسـعه ایـن بخـش در هـر 
کشـوری، تابـع مولفه هـای پرشـماری اسـت کـه مـورد توجـه 
سیاسـت گذاران و متولیان توسـعه بخش کشـاورزی می باشـد؛ 
متولـی  تخصصـی  نهادهـای  وظیفـه  مهم تریـن  واقـع  در 
کشـاورزی شـتاب بخشـیدن و آسـانگری توسـعه کشـاورزی بـا 

فراهـم آوردن متغیرهـای توسـعه اسـت. 
متغیرهـای  میـان  در  شـد،  اشـاره  پیشـتر  کـه  همان گونـه 
مختلـف توسـعه کشـاورزی، سـرمایه انسـانی از شـاخص ترین 
و  2013(؛  چـادری،  1972؛  ثـورات،  و  )آکسـین  اسـت  آنهـا 
کـه  بدیلـی  بـی  نقـش  دلیـل  بـه  آمـوزش کشـاورزی  و  ترویـج 
بخـش  تولیـدی  نیرو هـای  و  انسـانی  توسـعه سـرمایه های  در 
بنابرایـن  اسـت.  ویـژه ای  جایـگاه  دارای  دارد،  کشـاورزی 
حـوزه  بهره بـرداران  نگـرش  چگونگـی  ارزیابـی  و  بررسـی 
کشـاورزی بـه خدمات آموزشـی ارایه  شـده از سـوی نهادهای 
متولـی آمـوزش و ترویـج کشـاورزی می توانـد نقشـی بـارز در 

باشـد.  داشـته  کشـاورزی  بخـش  توسـعه 
تـا کنـون تحقیقـات پرشـماری در مـورد نگـرش و گرایـش 
خدمت هـا  موضوع هـا،  بـه  نسـبت  کشـاورزان  و  روسـتاییان 
ولـی  اسـت  انجـام شـده  و سیاسـت های مختلـف  برنامه هـا  و 
در بیشـتر آنهـا دو مفهـوم نگـرش و گرایـش )تمایـل( اشـتباه 
فـرض شـده و فقـط بـه بحـث در مـورد نگـرش پرداختـه شـده 
اسـت. نگـرش1  یـك فـرد دربـاره یـك پدیـده بـه طور عمـوم در 

مرحلـه ای اسـت کـه آن فـرد هنـوز دربـاره ی آن پدیـده تجربـه 
شـخصی زیـادی نداشـته و هنـوز بـه یـك تصمیم گیـری قاطـع 
یـا رد آن پدیـده نرسـیده اسـت. درنتیجـه،  دربـاره پذیـرش 
برخـورد  یـك  بـا  پدیـده  فـرد دربـاره آن  نظـر  ایـن مرحلـه  در 
شـخصی، بـه سـادگی قابـل تغییـر و تعدیـل اسـت )رفیع پـور، 
1372(، هم چنیـن نگـرش بـه معنـی یـک نظـام از گرایش هـا و 
باورهـای یـک فـرد نسـبت بـه پدیده هـای محیـط خود اسـت. 
پـی  در  زمـان  طـول  در  گرایش هـا  از  نظـام  ایـن 
تجربه هـا  و  تربیـت(  مثـال  )بـرای  محیطـی  تاثیرگذاری هـای 
)بـه معنـی گسـترده آن( شـکل گرفته و کـم و بیـش دارای قوام 
برخـی  ص.9(.   ،1973 جاهـودا،  و  )وارن  می باشـد  دوام  و 
نیـز آن را یـک حالـت روانـی و عصبـی تعریـف کرده انـد کـه از 
طریـق تجربـه سـازمان می یابـد و بـر روی پاسـخ فـرد در قبـال 
اشـیاء و موقعیت هـا، تأثیـری پویـا می گـذارد )آقـا احمـدی و 
مباشـرنیا، 1386(. در معنـای نگـرش نـوع، زاویـه و چگونگـی 
نـگاه بـه پدیده هـا دارای اهمیـت اسـت. بـه نظـر می رسـد نوع 
نگـرش افـراد بـه پدیده هـا بسـتگی بـه نـوع پدیده هـا داشـته، 
بـه طـور کلـی بـر سـاختار شـخصیتی آنـان نیـز تأثیر مسـتقیم 
یـك   ، گرایـش2  ولـی   .)1382 اقـدم،  )خاوندیـزاد  می گـذارد 
نـوع آمادگـی فکـری و عصبـی اسـت کـه بـا تجربه سـازماندهی 
می شـود و در واکنش هـای انسـان نسـبت بـه همـه ی پدیده هـا 
و وضعیت هایـی کـه بـا او سـروکار دارد، تأثیـری جهـت دهنده 
یـا پویا می گـذارد )آلپورت 1973؛ گندمزاده و سـمیر، 1388(.
بنابرایـن، در بیـان تفـاوت بیـن مفهـوم واژه هـای »نگرش« 
و »گرایـش« می تـوان چنیـن گفـت، واژه گرایـش یـک مرحلـه 
از واژه ی نگـرش جلوتـر مـی رود. یعنـی نظـر و برداشـت اولیـه 
شـخص دربـاره یـک موضـوع و یـا پدیـده به طـور عمـوم برپایه 
تجربـه ی شـخصی محکم تـر می شـود و در رفتـار و برخـورد آن 

فـرد بـا آن پدیـده کـم و بیـش منعکـس می شـود.
مهم تریـن و مشـهورترین مـدل یـا فرضیـه دربـاره نگـرش، 
مـدل فیـش بایـن و آیـزن می باشـد. آنـان در سـال های 1975 
مـدل خـود را ارایه کردنـد و در سـال 1980 آن را اصالح کردند 
و بـه آن عنـوان کنـش مسـتدل دادنـد. بـه بـاور فیـش بایـن و 
آیـزن ایـن مـدل بـرای پیش بینـی و درك رفتـار افـراد اسـت، 
کل،  در  افـراد  کـه  اسـت  ایـن  رهیافـت،  ایـن  اساسـی  فـرض 
منطقـی هسـتند و از ایـن رو نتیجه کار و عملکـرد خود را پیش 
از اینکـه رفتـاری خـاص را انجـام دهنـد، ارزیابـی می کننـد. 

نگرش و گرایش کشاورزان استان...
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فیـش بایـن و آیـزن بـاور دارنـد کـه کاربرد مسـتقیم ایـن فرض 
ایـن اسـت که گرایش افـراد برای رفتار در شـیوه خـاص تعیین 
کننـده کنـش فـرد اسـت. بـه عبـارت دیگـر یـک رفتـار از روی 
گرایش هایـی کـه بـه طـور مسـتقیم بـا آن رفتـار مرتبـط اسـت 

می شـود.  پیش بینـی 
در  نگـرش  اول،  اسـت:  عامـل  دو  تابـع  رفتـار  بـه  گرایـش 
زمینـه رفتار؛ که نشـان دهنده ی درجه ارزیابـی فرد از مطلوب 
بـودن و یـا مطلوب نبـودن آن رفتار اسـت. دوم، هنجار ذهنی 
افـراد؛ از باورهایـی کـه بـرای فرد مهم اسـت تشـکیل می شـود 

و فـرد فکـر می کنـد چـه عملـی را بایـد یا نبایـد انجـام دهد.
بـر پایـه ایـن مـدل، هنجارهـای ذهنـی و نگـرش افـراد در 
زمینـه رفتـار، پیش بینـی کننده گرایش هـای رفتاری هسـتند 
و توانایـی آنـان بـرای پیش بینـی رفتـار در اسـاس بـه شـدت 
ارتبـاط بیـن گرایش فـرد به رفتـار و انجام رفتار بسـتگی دارد. 
فیـش بایـن و آیـزن بـاور دارنـد، رابطـه نزدیکـی بیـن نگرش و 
گرایـش، و بـه طـور همسـان، بین گرایـش و انجام رفتـار وجود 
دارد )فیـش بایـن و ایـزن،1980(. روزنبـرگ و ترنـر )1990(، 
بـر ایـن باورنـد کـه چنیـن رابطه هایـی بدیهـی اسـت، بـه ویـژه 
هنگامـی کـه آنهـا بـا فاصلـه زمانـی نزدیـک از هـم و یـا بـا هـم 
در یـک زمـان رخ دهنـد. در چنیـن شـرایطی، نگـرش و رفتـار 

همبسـتگی باالیـی را نشـان می دهنـد. 
فرضیـه فیش باین و آیزن چارچوبی را برای بررسـی نگرش 
افـراد نسـبت بـه رفتـار فراهم کرده اسـت. بـر پایه ایـن فرضیه 
گرایـش فـرد نسـبت بـه رفتار، تعییـن کننـده ی اصلـی رفتار او 
اسـت؛ و گرایـش او بـرای انجـام یـک رفتـار، ترکیبـی اسـت از 
نگـرش او بـه انجـام یک رفتـار و هنجار ذهنـی وی. نگرش فرد 
بـه رفتـار شـامل، باورهـای رفتـاری و ارزیابـی از پیامـد رفتـار 
اسـت؛ و هنجـار ذهنی نیز شـامل باورهـای هنجـاری و انگیزه 
بـرای بـرآوردن انتظارهـای دیگـران می باشـد )فیـش بایـن و 
ایـزن،1980(. شـکل کلـی مـدل فیش بایـن و آیزن بـه صورت 

نـگاره شـکل )1( می باشـد.

میـزان تأثیـر هـر یـک از دو متغیـر نگـرش و هنجـار ذهنـی 
در بـه وجـود آمـدن گرایش همیشـه یکسـان نیسـت و بسـتگی 
بـه شـخصیت فـرد و شـرایط اجتماعـی دارد. لذا گاهـی ممکن 
اسـت تأثیـر نگرش بیشـتر باشـد و گاهـی تأثیر هنجـار ذهنی. 
زمینـه  در  باورهـا  و  آرا  از  گسـترده ای  طیـف  امـروزه، 
جدیـد،  دیـدگاه  در  دارد؛  وجـود  توسـعه  ابعـاد  و  شـاخص ها 
تاکیـد بـر توسـعه منابع انسـانی در کشـورهای در حال توسـعه 
یـک اصـل بـه شـمار می آیـد. نظریـه سـرمایه انسـانی نظریـه 
بخـش  در  ترویـج کشـاورزی  کـه ضـرورت  ا سـت  مسـتحکمی 
کشـاورزی را نشـان می دهـد )ویلسـون، 2013(. بـر پایـه ایـن 
نظریـه، این منابع انسـانی کشـورها اسـت که پایـه اصلی ثروت 
ملت هـا را تشـکیل می دهد )اسـمیت، 2006(. سـرمایه مادی 
و منابـع طبیعـی عامل های تبعی تولید هسـتند. بررسـی های 

چنـدی ایـن واقعیـت را تاییـد می کنـد. 
بـر منابـع  جامعه هایـی توسـعه خواهنـد یافـت کـه افـزون 
منابـع  فیزیکـی،  و  مـادی  سـرمایه های  و  طبیعـی  ذخایـر  و 
سـرمایه  باشـند.  داشـته  توجهـی  قابـل  کارآمـد  انسـانی 
فیزیکـی  سـرمایه های  از  بتـوان  تـا  می شـود  موجـب  انسـانی 
اسـت  گفتنـی   کـرد.  بهره بـرداری  مناسـب تری  صـورت  بـه 
سـرمایه انسـانی مکمـل سـرمایه فیزیکـی اسـت؛ بـر ایـن پایه 
ویژگی های سـاختاری و کیفی انسـان نوعی »سـرمایه« اسـت. 
تئـودور شـولتز بـه عنـوان پـدر »نظریـه سـرمایه انسـانی«، بـر 
ایـن حقیقـت اصـرار دارد کـه مفهـوم سـرمایه  نـه تنهـا شـامل 
سـرمایه های فیزیکـی و کاالیـی اسـت، بلکـه سـرمایه انسـانی 

را نیـز بایسـتی در بـر گیـرد. 
ترویـج  بـه  پرداختـن  نظریه هایـی،  چنیـن  سـایه  در 
دارای  توسـعه کشـاورزی  میـان صاحب نظـران  در  کشـاورزی 
جایـگاه ویـژه ای اسـت. به شـکلی کـه بنابر بـاور بونـن )1998( 
دارنـد،  دخالـت  کشـاورزی  توسـعه  در  کـه  مهـم  عامـل  سـه 
عبارتنـد از فنـاوری جدیـد، کیفیت نیـروی انسـانی و تغییرات 
نهـادی و سـازمانی در جامعـه؛ هم چنیـن بـه بـاور آکسـین و 
ثـورات )1972(، آموزش و ترویج کشـاورزی نقش برجسـته ای 

دارد. کشـاورزی  توسـعه  در 
در هـر صـورت و صرف نظـر از دیدگاه هـای جهانـی و اثبـات 
شـده در مـورد لـزوم توجه جـدی به ترویـج کشـاورزی، نگاهی 
بـه وضعیـت کنونـی کشـاورزی ایـران و مولفه هـای سـاختاری 
کشـاورزی  آمـوزش  و  ترویـج  نظـام  یـک  وجـود  اهمیـت  آن، 

نگرش نسبت 
به رفتار

هنجار ذهنی

گرایش رفتار

نگاره 1- مدل یا فرضیه کلی فیش باین و آیزن
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کارآمـد را پرهیـز ناپذیـر و بسـیار مهـم می سـازد. بـدون شـک 
از  آن  ارزیابـی  و  نقـد  مسـتلزم  نظـام  ایـن  کارآمـدی  حفـظ 
جنبه هـای گوناگـون و اصـالح و بهبـود آن اسـت. اگـر چـه تـا 
کنـون تحقیقـات گوناگونـی بـر روی بررسـی و ارزیابـی نگـرش 
کشـاورزان یـا دیگـر فراگیـران نسـبت بـه دوره های آموزشـی و 
ترویجی کشـاورزی یـا ارزیابی این دوره ها از دیـدگاه گروه های 
عزیـزی  و  زمانـی  جملـه؛  از   ( اسـت  گرفتـه  صـورت  مختلـف 
نظـرزاده  و   1391 همـکاران،  و  محبوبـی  1385؛  خالخیلـی، 
زارع و همـکاران، 1390(، امـا، هیـچ یـک نگاهـی ماننـد ایـن 
تحقیـق بـه ایـن موضـوع نداشـته و بـه ارزیابـی ایـن دوره هـا بر 
پایـه اصـول حاکـم بـر یـک مـدل پذیرفتـه شـده )ماننـد مـدل 
فیـش بایـن و آیـزن( نپرداخته انـد. لـذا، از آنجـا کـه بـر پایـه 
مـدل فیـش بایـن و آیـزن، آمـوزش منتهی شـده به یـک رفتار 
مسـتلزم تغییـر نگرش، هنجـار ذهنی و در نهایـت گرایش یک 
فـرد اسـت، ایـن نوشـتار بـه ارزیابـی چگونگـی هم خوانـی این 
آموزش هـا بـا اصـول فرضیه فیـش باین آیـزن پرداخته اسـت. 
در نتیجـه می تـوان هدف تحقیق را از یکسـو بررسـی چگونگی 
هم خوانـی دوره هـای آموزشـی و ترویجـی برگزار شـده توسـط 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان اصفهـان بـا اصـول فرضیـه 
فیـش بایـن آیـزن و از سـوی دیگر تعییـن عامل ای مؤثـر بر هر 

یـک از مؤلفه هـای ایـن مـدل دانسـت.  

روش شناسی
ایـن تحقیـق از نظـر نوع شناسـی، و با توجه بـه معیار روش 
گـردآوری اطالعـات نوعـی تحقیق پیمایشـی اسـت که بـا ابزار 
پرسشـنامه و بـا مصاحبـه حضـوری انجـام شـد. هم چنیـن از 
نظـر معیـار نتیجـه تحقیـق، نوعـی تحقیـق کاربردی اسـت. به 
طـور کلـی تحقیقـات ارزشـیابی و ارزیابـی جزیـی از تحقیقـات 
کاربـردی هسـتند )نئومـان، 2007(. فرآینـد تجزیـه و تحلیـل 
و   17 نسـخه   SPSS افزارهـای  نـرم  از  بهره گیـری  بـا  داده هـا 
آمـاری  روش هـای  رسـید.  انجـام  بـه   8.8 نسـخه   LISREL
بودنـد  عبـارت  تحقیـق  ایـن  در  اسـتفاده  مـورد  آماره هـای  و 
از، ماتریـس واریانـس و کواریانـس، تحلیـل عاملـی تاییـدی 
عاملـی  تحلیـل  و  پایـه مدلسـازی معادل هـای سـاختاری  بـر 
اکتشـافی. به دلیـل رونق کشـاورزی در منطقه حاشـیه زاینده 
رود و تمرکـز عمـده فعالیت هـای ترویجـی در ایـن منطقـه این 
تحقیـق از جنبـه مکانـی بـه مناطـق جلگـه ای حاشـیه زاینـده 

رود محـدود شـده اسـت.
روایـی ابـزار تحقیـق بـا نظرسـنجی از اعضای هیـات علمی 
دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه آزاد 
اسـالمی خوراسـگان تاییـد شـد. هم چنیـن بـه منظـور تعیین 
پایایـی ابـزار تحقیـق از ضریـب آلفـا کرونبـاخ اسـتفاده شـد. 
بیـن  ابـزار  ایـن  بـرای اجـزای مختلـف  آلفـا کرونبـاخ  ضریـب 
0/79 تـا 0/92 بـه دسـت آمـد کـه گویـای پایایـی مناسـب ابزار 

می باشـد.    تحقیـق 
به دلیل گسـتردگی جامعه آماری )N=96920(، مصاحبه با 
همـه ی کشـاورزان امکان پذیـر نبود، لـذا اقدام بـه نمونه گیری 
شـد. حجـم نمونـه بـا اسـتفاده از فرمـول کوکـران معـادل 830 
نفـر تـن بهره بـردار تعییـن و بـرای انتخـاب کشـاورزان مـورد 

مطالعـه از روش نمونه گیـری تصادفـی اسـتفاده شـد.
بـرای انجـام تحلیل های مبتنـی بر معادله های سـاختاری، 
مـدل  )نـگاره1(،  آیـزن  بایـن  فیـش  مـدل  پایـه  بـر  آغـاز،  در 
نظـری تحقیـق، بـه صـورت نـگاره 2 ترسـیم و عملیاتـی شـد. 
سـپس ایـن مدل یـا نمـودار )دیاگـرام( مسـیر به صـورت نگاره 
3 عملیاتـی شـد. هـر یـک از متغیرهای مـورد اسـتفاده در این 

مـدل در جـدول 1 معرفـی شـده اند.
چنـان کـه دیده می شـود، در ایـن تحقیق چهـار متغیرهای 
پنهـان وجـود داشـت، کـه همـان چهـار عنصـر اصلـی فرضیـه 
فیـش بایـن و آیـزن می باشـند )یعنـی نگـرش، هنجـار ذهنـی 
و گرایـش فـرد نسـبت بـه دوره هـای آموزشـی ترویجـی جهـاد 
کشـاورزی، و در نهایـت رفتـار فرد که همان حضـور وی در این 

اسـت(. دوره ها 
قابل  مستقیم  شکل  به  که  آنجا  از  متغیر،  چهار  این 
اندازه گیری  آشکار  متغیر   13 پایه  بر  نبودند،  اندازه گیری 
نگرش  برای  بیرونی  بخش  در  آشکار  متغیرهای  این  شدند؛ 
شامل متغیرهایی مانند کیفیت کالس، توانایی آموزشگر، نوع 
وسیله ارتباطی، تناسب دوره آموزشی با نیاز مخاطب و برای 
به  تمایل  آموزش،  به  نداشتن  اعتقاد  شامل:  ذهنی  هنجار 
مشارکت و ، تعامل و ارتباط فرد با دولت؛ و در بخش درونی؛ 
برای گرایش  شامل متغیرهای مانند دسترسی فرد به نهاده ها 
غیر  انگیزه های  کالس ها،  این  در  توصیه  مورد  امکانات  و 
برگزاری دوره،  و مکان  زمان  کود(،  پرداخت  )مانند  آموزشی 
و مشارکت در برنامه ریزی و برای متغیر رفتار شامل: فراگیری 

رفتار جدید و بهبود رفتار بود. 

نگرش و گرایش کشاورزان استان...
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شماره 29، تابستان 93

کیفیت کالس

توانایی آموزشگر

کانال ارتباطی

تناسب با نیاز ها

نهاده ها و امکانات

انگیزه های غیرآموزشی

عوامل زمان و مکان

مشارکت در برنامه ریزی

فراگیری رفتار جدید

بهبود رفتار

عدم اعتقاد به آموزش

تمایل به مشارکت

اعتماد به دولت

نگرش گرایش

هنجار ذهنی رفتار

نگاره 2- مدل مفهومی تعامل متغیرهای مؤثر در ساختاری و اندازه گیری گرایش کشاورزان به دوره های ترویجی

)در  گویـه  چنـد  پایـه  بـر  آشـکار  متغیرهـای  از  یـک  هـر 
مجمـوع 47 گویـه( کـه از پرسشـنامه تحقیـق اسـتخراج شـد 
مـورد سـنجش قـرار گرفتنـد. به منظـور خالصه سـازی گویه ها 
عاملـی  تحلیـل  از  آشـکار  متغیرهـای  بـا  عامل هـا  قالـب  در 
اکتشـافی اسـتفاده شـد. و با توجه به اینکه مدل ترسـیم شـده 
مشـکل هماننـدی نداشـت، بـه بـرازش مـدل پرداختـه شـد. 
بدیـن منظـور درآغـاز نمـودار مسـیر مربـوط به مـدل مفهومی 
 LISREL نـگاره2( بـه صـورت نـگاره 3 در محیـط نـرم افـزار(
ترسـیم شـد، و در نهایـت مـدل، بـه منظـور تعییـن و بـرآورد 
 ،LISREL شناسه مشـخصه )پارامتر(هـا، در محیط نـرم افزار

مـورد بـرازش قـرار گرفـت. 

بحث و نتیجه گیری 
اغلـب یـک آزمـون آمـاری،  در روش هـای سـنتی آمـاری 
می گیـرد.  قـرار  تحلیـل  و  تجزیـه  و  معنـی داری  تعییـن  پایـه 
تحلیـل  و   )SEM( امـا در مدلسـازی معادله هـای سـاختاری 
عاملـی تاییـدی بـرای تعییـن کفایـت برازش مـدل بـا داده ها، 
میـان  ایـن  در  می گیرنـد.  بهـره  آمـاری  آزمـون  چندیـن  از 
آزمـون کای اسـکویر، میـزان تفـاوت بیـن ماتریـس کواریانس 
هنگامـی  می دهـد.  نشـان  را  انتظـار  مـورد  و  شـده  مشـاهده 
کـه مقـدار ایـن شـاخص نزدیـک بـه صفـر باشـد )یـا بـه عبارت 

دیگـر کای اسـکویر معنـی دار نباشـد(، بدیـن مفهـوم اسـت که 
بیـن ماتریـس کواریانس مشـاهده شـده و مـورد انتظـار تفاوت 
کمـی وجـود دارد. امـا اگـر کای اسـکویر معنـی دار باشـد، بـه 
ایـن مفهـوم اسـت که مدل طراحی شـده توسـط داده هـا تایید 

نمی شـود )بیـن داده هـا و مـدل تفـاوت وجـود دارد(.
 LISREL برنامــه  خروجی هــای  از  بخشــی   1 جــدول 
در مــورد مهم تریــن شــاخص های تعییــن کننــده وضعیــت 
کای  کــه شــاخص  جــا  آن  از  می باشــد.  مــدل  کل  بــرازش 
ــب  ــع و مناس ــاخص جام ــک ش ــوان ی ــه عن ــب ب ــکویر اغل اس
ــور  ــه منظ ــود ب ــن وج ــا ای ــت. ب ــان نیس ــر متخصص ــورد نظ م
ــی در  ــدل نهای ــه در م ــورت گرفت ــالح ص ــزان اص ــری می پیگی
ــاخص  ــک ش ــاخص RMSEA ی ــت. ش ــده اس ــر ش ــا ذک اینج
نســبی بــرازش مــدل و از مهم تریــن آنهــا اســت. تفســیر ایــن 
ــده  ــبه ش ــتانه ی محاس ــدار آس ــه مق ــر پای ــد ب ــاخص می بای ش

ــرد.  ــام گی ــه انج ــط برنام توس
ایـن مقدارهـا در جـدول  منعکس شـده اند. همـان گونه که 
در جـدول 1 دیـده می شـود،  مـدل اصـالح شـده دارای سـطح 
 NFI، یعنـی  دیگـر  شـاخص  چهـار  اسـت.  مناسـبی  بـرازش 
GFI، CFI و IFI نیـز جـزوء شـاخص های مطلق بـرازش مدل 
بـوده و مقـدار هـر یـک ادیـر آنهـا باید برابـر یـا بزرگتـر از 0/90 

باشـد تـا مـدل دارای برازش مناسـبی شـود. 

متغیرهای پنهان 
)eta( درونی

متغیرهای پنهان 
)ksi( بیرونی

)y
ی )

رون
ر د

کا
آش

ی 
ها

یر
تغ

م

)x
ی )

رون
 بی

کار
آش

ی 
ها

یر
تغ

م



فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 68

ــر  ــه کمت ــدل اولی ــاخص ها در م ــن ش ــدار ای ــه مق ــا ک از آنج
ــب  ــرازش مناس ــدون ب ــدل ب ــن م ــد، ای ــه می باش ــد بهین از ح
بــوده اســت. لــذا پــس از بررســی شــاخص های اصــالح مــدل 
ــکل  ــی )ش ــدل اصالح ــنهادی، م ــای پیش ــال اصالح ه و اعم
ــرازش ایــن مــدل  ــه دســت آمــد. شــاخص های ب ــگاره 3( ب 4ن

)همــان گونــه کــه در جــدول 1 2 دیــده می شــود( بســیار 
بهبــود یافتــه و مــدل دارای حــد بهینــه بــرازش شــده اســت. 
ایــن بهینگــی بــا افــزودن همبســتگی بیــن برخــی متغیرهــای 
ــت  ــه دس ــود( ب ــده می ش ــگاره 3 دی ــکل 4ن ــه در ش ــکار )ک آش

ــت. ــده اس آم

حد مطلوب *

0/05 > P
0/1<RMSEA

0/9 > NFI
0/9 > CFI
0/9 > GFI
0/9 > CFI

مدل اصالح شده

64/33
0/074
1/00
1/00
1/00
1/01

مدل فیش باین آیزن

117/54
0/20
0/69
0/69
0/71
0/73

شاخص

Chi-Square
RMSEA

Normed Fit Index (NFI)
Comparative Fit Index (CFI)
Goodness of Fit Index (GFI)
Incremental Fit Index (IFI)

جدول 1- شاخص های برازش مدل فیش باین آیزن و مدل اصالح شده 

* )کالنتری، 1388(

در نتیجـه، داده هـای ایـن پژوهـش مدل فیش بایـن آیزن را 
در ارتبـاط بـا تأثیـر گرایـش بـر بـروز یـک عمل یـا ارده بـه انجام 
عمـل تاییـد می کننـد. البتـه، بـر پایـه مدل بـرازش یافتـه، بین 
متغیرهـای تآثیرگـذار بـر نگـرش و هنجـار ذهنـی و هم چنیـن 

گرایـش و رفتـار ارتبـاط متقابل وجـود دارد. 
درنتیجــه برگــزاری ایــن دوره هــا توانســته نگرش کشــاورزان 
ــه  ــر ب ــوده و منج ــل نم ــی را تعدی ــای آموزش ــه دوره ه ــبت ب نس
ــوده اند.  ــا ش ــن دوره ه ــرکت در ای ــه ش ــان ب ــتر آن ــش بیش گرای
نتیجــه ی  بــه  خــود  تحقیــق  در  نیــز   ،)1382( عبدالهــی 
دوره هــای  کــه  داد  نشــان  و  یافــت  دســت  همانندیمشــابه 

آموزشــی ترویجــی تأثیــری مثبــت بــر نگــرش، دانــش و مهارت 
کشــاورزان داشــته اند. هم چنیــن بــر پایــه تحقیــق زمانــی 
و عزیــزی خالخیلــی )1385(، در اســتان فــارس کشــاورزان 
ــی  ــی و ایمن ــای فیزیولوژیک ــر انگیزه ه ــم تجربه ت ــر و ک جوان ت
ــرزاده  ــا نظ ــد. ام ــا دارن ــن دوره ه ــرکت در ای ــرای ش ــتری ب بیش
ــکاران  ــی و هم ــول، و محبوب ــکاران )1390( در دزف زارع و هم
)1391(، در مــورد زنــان تعاونگــر روســتایی اســتان گلســتان بــه 

ــد.  ــت یافته ان ــی دس ــج متفاوت نتای
برازندگـی  برسـی  بـه  کلـی،  برازندگـی مـدل  تاییـد  از  پـس 
بخـش اندازه گیـری و سـاختاری مـدل پرداختـه شـد. ایـن کار 

نگاره 3- ضریب های مسیر )بارهای عاملی( مدل اصالح شده ی فیش باین آیزن

کیفیت کالس

توانایی آموزشگر

کانال ارتباطی

تناسب با نیاز ها

نهاده ها و امکانات

انگیزه های غیرآموزشی

عوامل زمان و مکان

مشارکت در برنامه ریزی

فراگیری رفتار جدید

بهبود رفتار

عدم اعتقاد به آموزش

تمایل به مشارکت

اعتماد به دولت

نگرش گرایش

هنجار ذهنی رفتار

0/45 0/98
0/45 0/16
0/93 -0/17

0/48

0/87 0/63

0/37

0/26

1/05

0/22

0/69

0/45

1/23

0/88

-0/00

0/76

-0/00

-0/00

Chi-Square= 313.13,   df=56,   P-value=0.00,   RMSEA=0.074

نگرش و گرایش کشاورزان استان...
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بـا اسـتفاده از مقادیـر آمـاره ی t صـورت گرفت. نگاره 54 نشـان 
دهنـده ی مقـدار آمـاره t اسـت. 

همان گونـه کـه دیـده می شـود، همـه ی روابـط موجـود در 
بخـش سـاختاری )متغیرهـای بیضـی شـکل( معنـی دار بـوده 
اسـت. این بـدان مفهوم اسـت که نگـرش و هنجارهـای ذهنی 
مثبـت فـرد بـه دوره هـای آموزشـی ترویجـی تأثیر مسـتقیمی 
بـر گرایـش وی بـه شـرکت در ایـن دوره هـا داشـته اسـت. ایـن 
رابطـه  وجـود  زمینـه  در  آیـزن  و  بایـن  فیـش  نظـر  موضـوع 
نزدیـک بیـن نگـرش و گرایـش فـرد بـه رفتـار، و وجـود رابطـه 

بیـن گرایـش بـه رفتـار و انجـام رفتـار را تاییـد می کنـد. 
برخـی  جـز  بـه  نیـز  مـدل  اندازه گیـری  بخـش  مـورد  در 

متغیرهـا  دیگـر  تأثیـر  ذهنـی،  هنجـار  سـنجنده  متغیرهـای 
ایـن موضـوع اسـت  ایـن مـورد مؤیـد  بـوده اسـت.  معنـی دار 
تغییـرات  توانسـته اند  درسـتی  بـه  آشـکار  متغیرهـای  کـه 
متغیرهـای  تأثیـر  چنانچـه  بسـنجند.  را  پنهـان  متغیرهـای 
بارهـای  مقـدار  پایـه  بـر  مـدل  پنهـان  متغیرهـای  بـر  آشـکار 
عاملـی اسـتاندارد شـده مورد مقایسـه قـرار گیرند )نـگاره65(، 
دیـده می شـود کـه از بیـن متغیرهـای مختلـف مؤثـر بـر نگرش 
کشـاورزان )یعنـی کیفیـت کالس، توانایـی آموزشـگر، وسـیله 
توانایـی  عامـل  مهم تریـن  نیازهـا(  بـا  تناسـب  و  ارتباطـی 
آموزشـگر بوده اسـت. این نتیجه بـا دسـتاوردهای پورافکاری 
دارد. هم خوانـی   )1382( عبدالهـی  و   )1388( همـکاران  و 

نگاره 4- مقادیر آماره ی t  برای مدل اصالح شده  

کیفیت کالس

توانایی آموزشگر

کانال ارتباطی

تناسب با نیاز ها

نهاده ها و امکانات

انگیزه های غیرآموزشی

عوامل زمان و مکان

مشارکت در برنامه ریزی

فراگیری رفتار جدید

بهبود رفتار

عدم اعتقاد به آموزش

تمایل به مشارکت

اعتماد به دولت

نگرش گرایش

هنجار ذهنی رفتار

21/16 12/26
22/10 7/78
27/50 -9/38

12/10

24/09 25/58

7/14

6/99

15/43

5/26

17/94

7/59

30/75

0/88

-2/01

5/55

-1/99

-2/54

Chi-Square= 313.13,   df=56,   P-value=0.00,   RMSEA=0.074

نگاره 5- ضریب های مسیر )بارهای عاملی( استاندارد شده برای مدل اصالح شده ی فیش باین آیزن 

کیفیت کالس

توانایی آموزشگر

کانال ارتباطی

تناسب با نیاز ها

نهاده ها و امکانات

انگیزه های غیرآموزشی

عوامل زمان و مکان

مشارکت در برنامه ریزی

فراگیری رفتار جدید

بهبود رفتار

عدم اعتقاد به آموزش

تمایل به مشارکت

اعتماد به دولت

نگرش گرایش

هنجار ذهنی رفتار

0/67 0/72
0/72 0/11
0/60 -0/16

0/55

0/52 0/64

0/37

0/20

0/41

0/11

0/47

0/45

1/23

0/88

-0/00

0/45

-0/00

-0/00
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ــر  ــای مؤث ــن متغیر ه ــی از بی ــار ذهن ــر هنج ــورد متغی در م
ــا نیازهــا، مشــارکت در برنامه ریــزی،  ــر آن )یعنــی تناســب ب ب
ــه  ــاد ب ــارکت و اعتم ــه مش ــش ب ــوزش، گرای ــه آم ــاوری ب ــا ب ن
کارگــزاران دولــت( مؤثرتریــن متغیــر، تناســب آموزش هــا 
ــمیت  ــارپ و اس ــد ش ــورد تأکی ــر م ــن متغی ــود. ای ــا ب ــا نیازه ب
ــام  ــه انج ــش ب ــر گرای ــورد متغی ــد. در م ــز می باش )2003(، نی
بــودن  دســترس  در  یکــی  متغیرهــا،  مهم تریــن  عمــل، 
دیگــری  و  عمــل،  انجــام  بــرای  الزم  امکانــات  و  نهاده هــا 
مشــارکت فــرد در برنامه ریــزی دوره آموزشــی ترویجــی، بــوده 
اســت. کــه نــوروزی و چیــذری )1385(، نیــز در تحقیقــی کــه 
بــر پذیــرش آبیــاری  بــا هــدف بررســی عامل هــای مؤثــر 
بارانــی در شهرســتان نهاونــد انجــام دادنــد بــر متغیــراول 
ــکاران )2009(  ــکاری و هم ــن پوراف ــد. هم چنی ــد کرده ان تأکی
ــه  ــود ب ــات خ ــز در تحقیق ــکرآرا )2003( نی ــریف زاده و لش و ش
لــزوم مشــارکت کشــاورزان در برنامه ریــزی دوره آموزشــی 

ترویجــی اشــاره داشــته اند. 

بحث و نتیجه گیری
بـه  نگـرش و گرایـش کشـاورزان  ایـن تحقیـق نشـان داد، 
سـازمان  توسـط  شـده  برگـزار  ترویجـی  آموزشـی  دوره هـای 
جهـاد کشـاورزی اسـتان اصفهـان مثبـت اسـت. همان گونه که 
پیشـتر نیـز اشـاره شـد عبدالهـی )1382( نیـز در بررسـی خود 
بـه نتایـج هماننـدی دسـت یافتـه و بـر ایـن بـاور اسـت کـه این 
تعدیـل  و  تغییـر  بـه  منجـر  توانسـته اند  آموزش هـا  و  دوره هـا 
نگـرش و مهـارت کشـاورزان شـوند. لـذا، از آنجـا کـه بـر پایـه 
اصـول مـدل فیـش بایـن و آیـزن بهبـود نگـرش و هنجارهـای 
ذهنـی افـراد می توانـد منجـر بـه افزایـش اراده رفتـار و انجـام 
رفتـار شـود؛ پیشـنهاد می شـود به منظـور افزایـش کارایی این 
دوره هـا در دوره هـای آمـوزش ضمـن خدمـت اصول آموزشـی 
ویـژه  )بـه  افـراد  رفتـار  و  گرایـش  نگـرش،  تغییـر  بـر  حاکـم 
بزرگسـاالن( بـه کارشناسـان و برنامه ریـزان این حـوزه آموزش 

داده شـود. 
از آنجــا کــه نگــرش مثبــت بهره بــرداران تأثیــر مثبــت 
ــر  ــا تغیی ــار ی ــام رفت ــه انج ــان ب ــش آن ــر گرای ــی داری ب و معن
رفتــار دارد، و بــا توجــه بــه ایــن کــه نگــرش خــود تحــت 
ــوع  ــگر، ن ــی آموزش ــت کالس، توانای ــای کیفی ــر متغیره تأثی
وســیله ارتباطــی و متناســب بــودن دوره هــا بــا نیازمنــدی 

افــراد می باشــد، پیشــنهاد می شــود، بــا ارتقــای هــر یــک 
ایــن  بــه  نســبت  بهره بــرداران  نگــرش  متغیرهــا،  ایــن  از 
کالس هــا تقویــت شــود. بــر پایــه یافته هــای ایــن تحقیــق 
دو متغیــر توانایــی آموزشــگر و کیفیــت کالس هــا اهمیــت 
باالتــری داشــته و شــایان توجــه ویــژه ای هســتند. تأثیــر 
ایــن گــروه از متغیرهــا بــر تغییــر نگــرش و گرایــش کشــاورزان 
1385؛  چیــذری،  و  )نــوروزی  دیگــران  بررســی های  در 
ــمیت، 2003 و  ــارپ و اس ــکاران، 1388، ش ــکاری و هم پوراف

اســمیت، 2006( نیــز بــه اثبــات رســیده اســت. 
بـر پایـه نتایـج این بررسـی هنجـار ذهنـی کشـاورزان متأثر 
تناسـب  آن هـا،  کـه مهم تریـن  اسـت  متغیرهـای مختلفـی  از 
آموزش هـا بـا نیازهـای کشـاورزان می باشـد. لـذا می بایسـتی 
آموزشـی  نیازهـای  کالس هـا،  گونـه  ایـن  برنامه ریـزی  در 

کشـاورزان مـورد توجـه بیشـتری قـرار گیـرد. 
بـه  افـراد  گرایـش  کـه  دانـد  نشـان  تحقیـق  ایـن  نتایـج 
دوره هـای آموزشـی ترویجـی بـه ویـژه تحـت تأثیـر دسترسـی 
بـه نهاده هـا و امکانـات اسـت. ایـن موضـوع مؤید لـزوم تجهیز 
کشـاورزان بـه نهاده هـا و امکانات مـورد نیاز بـرای فعالیت های 
کشـاورزی اسـت، کـه مـورد تأکید نـوروزی و چیـذری )1385( 

می باشـد. نیـز 
مشـارکت  داد،  نشـان  تحقیـق  ایـن  نتایـج  کـه  همان گونـه 
ترویجـی  آموزشـی  دوره هـای  برنامه ریـزی  در  کشـاورزان 
نسـبت بـه دیگـر متغیرهـا تأثیـری بیشـتری بـر حضـور آنـان 
در ایـن دوره هـا داشـت. بـر همیـن پایـه پیشـنهاد می شـود در 
فرآینـد طراحـی و برنامه ریـزی ایـن گونـه دوره ها بـه دیدگاه ها 
و  پورافـکاری  شـود.  توجـه  بیشـتر  کشـاورزان  مشـارکت  و 
همـکاران )1388(، نـوروزی و چیـذری )1385(، شـریف زاده 
در  نیـز   )1385( اردکانـی  امیـری  و   )1382( لشـکرآرا  و 

کرده انـد. اشـاره  متغیـر  ایـن  بـه  خـود  بررسـی های 
سپاسگزاری

بدیـن وسـیله از مسـاعدت معاونت پژوهشـی دانشـگاه آزاد 
اسـالمی واحـد خوراسـگان، کـه زمینـه الزم بـرای انجـام ایـن 

پژوهـش را فراهـم آوردنـد، تشـکر می شـود.

پی نوشت ها
1- Attitude
2- Intention

نگرش و گرایش کشاورزان استان...
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Abstract
This paper assessed Isfahan farmers’ attitude and intention to attend agricultural extension and educa-

tion training courses based on Fishbein-Ajzen Model. The target population consisted of 96920 farmers 
in Zayanderood bordering river village in Isfahan Province. Given the extent of the research population, a 
random sampling method was used to select a research sample. The sample size was determined using the 
Cochran's formula (N=830) and farmers were selected randomly. To collection data a questionnaire was 
completed through interview method. To determine the reliability of research instrument, Cronbach alpha 
coefficient was calculated. (a = 0.79 - 0.92) indicating good reliability of the research tools. Data analysis 
was done by confirmatory and exploratory factor analysis and structural equation modeling through LIS-
REL8.8 and SPSS17. Research showed, same as the principles of Fishbein-Ajzen Model, farmers’ positive 
attitude and subjective norms (to agricultural extension education trainings) increase their intention to 
participate in these courses. And so, there was a close relationship between farmer’s attitude and farmer’s 
intention, and between farmer’s intention and farmer’s behavior.

Index Terms: Farmers attitude, farmers intention, agricultural extension education courses, Fishbe-
in-Ajzen Model.
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