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 کیدهچ

طرح تجمیع بررسی عوامل موثر بر نگرش مدیران واحدهاي دامپروري شهر تبریز نسبت به  ،تحقیقاین هدف اصلی 
نفر مدیران واحدهاي  331 ،جامعه آماري .باشدیمهمبستگی  –تحقیق از نوع پیمایشی و توصیفی . است هادامداري

ابزار . بندي متناسب انتخاب شدند روش نمونه گیري طبقهه نفر از آنان ب 121دامپروري شهر تبریز و حومه بودند که 
 باپایائی آن میزان تائید شد و  کمیته علمی تحقیقاي بود که روائی آن توسط  آوري اطالعات پرسشنامهتحقیق براي جمع

درصد  44 حدودهاي تحقیق نشان داد که یافته .به دست آمددر حد خیلی خوب  )=89/0α(محاسبه ضریب آلفاي کرونباخ 
تغییرات درصد از  69گام نشان داد که  به به روش گام تحلیل رگرسیون. نداز دامداران نگرشی مثبت نسبت به طرح داشت

فاصله محل  ،میزان آشنائی با طرح: ترتیب توسط سه متغیره ب )نگرش مدیران نسبت به طرح(وابسته واریانس متغیر 
  .تبیین گردید ،هاي دامداريمحل طرح و میزان مشارکت اعضاي خانواده در فعالیت تاسکونت 

  
  نگرش ،داريمدیریت واحدهاي دام ،طرح تجمیعتبریز،  :کلیدي هاي واژه
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Abstract 

The main purpose of this study is to investigate factors influencing attitude of managers towards 

integrating animal husbandry program (IAHP) in Tabriz district. The research design was 

descriptive – correlation and survey. The statistical population were, all animal husbandry 

managers of Tabriz district (N= 331). Proportional stratified sampling method was used to select 

the 121 managers as samples of the study. The instrument for collecting data was a questionnaire 

which its validity was confirmed by panel of experts and its reliability calculated by Choronbach 

alpha coefficient (α=0.89). Results showed that 44% of managers have positive attitude towards 

the IAHP. Step-wise multi-variant regression analyses showed that 69% of variation of 

dependent variable (attitude of managers) could be explained by three factors: knowledge about 

the program, distance of new settlements with managers' house and the participation rate of their 

family members. 

 

Keywords: Animal husbandry unit, Attitude, Integrative Animal husbandry Program (IAHP), 

Management, Tabriz 

  
  مقدمه

سترش شهرها باعث رشد و گهاي اخیر در دهه
گردیده برخی از واحدهاي تولید دامی در محدوده 

 داشتن منافعی وجود بااین واحدها  .بگیرندشهري قرار 
براي از قبیل نزدیکی به بازار، کاهش هزینه حمل و نقل 

تهیه  وسهولت دسترسی ، پایین بودن قیمت ،تولیدکننده
عنوان یک  بهبراي مصرف کننده بدون واسطه محصول 

خطر بالقوه براي سالمت  :هاياز جنبهدار فعالیت مسئله
زائد،  جامعه، آلودگی ناشی از فضوالت، سموم و مواد

 دام و هاي مشترك بین انسان وخطر گسترش بیماري
ت توسط زیس هاي پاکسازي محیطباال بودن هزینه

 یست محیطیزهاي بهداشتی و  و سازمانها شهرداري
 .)2001  یوتزي( اندمطرح شده

محدوده شهري  دامداري هايهر چند سابقه انتقال 
به عللی ه اما اجراي آن ب ،گرددبه پنجاه سال پیش برمی

متولیان مدیریت شهري و  ،70دهه  اوائلدر  .تاخیر افتاد
 محیط زیست و سازمان، شهرداري(کشور   بهداشتی
گسترش امکان با توجه به  )علوم پزشکی هايدانشگاه
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-و انواع آلودگیمشترك میان انسان و دام  هاي بیماري
هاي محدوده شهرها به این نتیجه رسیدند که دامداريها 

هاي تفصیلی این به خارج از محدوده طرحو روستاها 
ه بسابق  سازندگی اما وزارت جهاد .مناطق منتقل شوند

کننده سطح زندگی دامداران و تامین يمتولی ارتقا عنوان
ضرر و  براي جلوگیري از کشور پروتئین مورد نیاز

کنندگان  تولیداین گروه از زیان ناشی از خارج کردن 
هاي طرح ایجاد مجتمع ،محصوالت دامی از چرخه تولید

 درو  1373سال  در با توجه به اهداف زیررا دامداري 
قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه  77ماده  4بند 

مطرح  میاقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسال
  :نمود

تجربه که سالیان سال به شغل  حفظ نیروهاي با -
 .انددامداري اشتغال داشته

 محیطی شهرها و روستاهاحل مشکالت زیست -
افزایش راندمان واحدهاي دامداري از طریق اعمال  -

 هاي نوین مدیریت تولیدروش
 جذب نیروهاي جوان و ایجاد اشتغال  -
مداري و خدمات رسانی متمرکز به واحدهاي دا -

  ).1378 بی نام( هاي تولیدکاهش هزینه
تیرماه سال در وزیران ات هی مصوبهبر اساس  
داخل محدوده شهرهاي بیش از پنج  هايدامداري، 1376

هاي تفصیلی و اجرایی به اساس طرحهزار نفر باید بر
پس از این . خارج از محدوده شهرها انتقال یابند

وع به مطالعه و اجراي ها شرتعدادي از استان ،مصوبه
هاي با توجه به اینکه اکثر مجتمع. هاي انتقال نمودندطرح

احداث شده داراي مطالعات پایه در خصوص مباحث 
با موانع و در عمل  ،نبودندطرح  اجتماعی و اقتصادي

عدم استقبال که نتیجه آن  مواجه شدند زیادي مشکالت
 هايدامداري استمرار معضالت  دامداران از طرح و

  ).1383صالحی ( بودشهري درون
ها تحت  از آنجائی که رفتار انسان در برابر پدیده
آگاهی  ،تاثیر نگرش فرد نسبت به پدیده مورد نظر است

بینی، کنترل و  تواند در پیش از وضعیت نگرش افراد می
 نگرش .حتی تغییر رفتار به مسئوالن کمک شایانی نماید

که در  ر ارزشیابی استگیري مبتنی باساسا نوعی جهت

آمادگی فرد براي پاسخ دادن به یک محرك یا پدیده 
نگرش ، شناسیبرخی از صاحب نظران روان .تاثیر دارد

یک حالت گرایش ذهنی در انسان براي عمل در جهت را 
کریمی  ( دنکنتعریف می پدیدهموافقت یا مخالفت با یک 

1379.(  
بین از سوي مخاط هاطرحواضح است که پذیرش 

در تغییر نگرش کارشناسان بستگی تام به موفقیت 
هاي بررسی نگرش افراد در زمینه ، لذادارد مخاطبین

-مختلف از این جهت مهم است که به مجریان کمک می
آگاه  در آن زمینهمردم و نگرش کند که از طرز تفکر 

و  گیري شده و با بینشی روشن نسبت به تصمیم
برخی از محققان  .ماینداقدام نطرح ها ریزي برنامه

نیازهاي برآورد : ها را چهار عاملعوامل تکوین نگرش
تعلق گروهی  ،، کسب اطالعات درباره موضوعیشخص

احمدپور کاخک و صدیقی (اند و شخصیت فرد دانسته
1382(.  
شناسائی وضعیت نگرش دامداران نسبت  بنابراین 

 مسئوالن ذي ربطتواند  می دامداري هابه طرح تجمیع 
دامداران و نوع نگرش با آگاهی از  تارا کمک نماید 

برنامه هاي آموزشی و  ،نآعوامل موثر در ایجاد 
طرح اجراي در دامداران توجیهی مناسب جهت مشارکت 

  . نمایند طراحی و اجراتجمیع را 
حیدري و در رابطه با عوامل موثر در ایجاد نگرش، 

دم عکه د ندطی تحقیقی نشان دا) 1377(خلیلیان 
هاي دستگاهسایر با طرح  مدیریت اجرایی هماهنگی

 -مطالعات اقتصاديعدم انجام  ،گذارياجرایی و قانون
باعث  طرح، افراد ذي نفع دردر مورد  اجتماعی جامع
شده در پذیرش طرح نشینان و دامداران مقاومت جنگل

  .است
در رابطه با طرح ) 1378(طلوع حیات هاي  یافته

که  نشان داددر شهرستان قم  دامداري هاانتقال 
مشارکت  ،توانایی مالی مناسب بادامداران بزرگ 

واحدهاي  ندر بست چنین اجبار هم. داشتند يبیشتر
باعث ایجاد  ها شهري توسط شهرداريدامداري 

ها نارضایتی و مقاومت بیشتر دامداران و بدبینی آن
   .شده استنسبت به طرح 
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عوامل موثر ترین  مهم ،)1381( همکارانظریفیان و 
شهري  جهانرا  )نگرش مثبت(طرح پذیرش ذهنی  در

بودن، امکان فروش زمین مجتمع، توصیه کارشناسان 
 ترویج، توجه به سالمت خانواده و عوامل موثر در

عدم توانائی مالی، فرعی نگرش منفی نسبت به طرح را 
و امکان سرایت بیماري از سایر  بودن شغل دامداري

 صالحیدر همین زمینه . ذکر کردند معها در مجت دام
داران، مشکالت فنی برمربوط به بهره مشکالت ،)1383(

انتقال از موانع اصلی طرح و مشکالت اداري و قانونی را 
هاي دامپروري شهري به مجتمع گاوداري هاي درون

  .معرفی کرداستان اصفهان 
و صدیقی نتایج حاصل از تحقیق پادار یامچی 

بین سطح تحصیالت، دانش فنی، که  داد نشان) 1383(
نسبت به  دامداراندرآمد و میزان تولید شیر با نگرش 

و بین سن و سابقه رابطه مثبت  دامداري هاتجمیع طرح 
دامداري با نگرش آنان نسبت به طرح رابطه منفی وجود 

  .دارد
داري با مدر رابطه با تاثیر فاصله محل مجتمع دا

) 1962(راجرز  پذیرش طرح،در   محل زندگی دامداران
اجتماعی در  -معتقد بود که در بیشتر ادبیات علمی 

بر نقش فاصله و جغرافیا در پذیرش  هامورد نوآوري
کنندگانی که دورتر  یعنی تولید ،تاکید شده است فنآوري

را  فنآورياز نقاط مرکزي قرار دارند، دیرتر از سایرین 
) 1989(تانتون کالرك و اس در همین رابطه. پذیرندمی

ها به  نگرش نسبت به پذیرش نوآوريکه بیان کردند 
-، پاداش)اقتصاد(گذاري هاي سودبخشی سرمایهمقوله

هاي ارتباطی هاي اجتماعی پذیرش و طبیعت کانال
و ) جغرافیائی(اي هاي فاصله، تفاوت)جامعه شناسی(

 .سازگاري نوآوري با هنجارهاي اجتماعی وابسته است
-که مجموعه داشتندبیان ) 1994(و ماس ) 1988(گاسون

اي از عوامل شخصی، خانوادگی، شغلی و عوامل 
همکاري با افراد براي بیرونی در رضایت و توانایی 

  .محیطی نقش دارندزیست طرح هاي
ز ابا توجه به عدم استقبال دامداران محدوده شهري 

ند استان و شروع اجراي چدر تجمیع دامداري ها طرح 
منظور جلوگیري از ه ستان آذربایجان شرقی، بآن در ا

ریزي مناسب جهت جلب و برنامه کسب تجربه ناموفق

، این تحقیق مشارکت فعال مدیران واحدهاي دامپروري
نگرش دامداران  عوامل موثر بربا هدف شناسائی 

 هادامداريمحدوده شهر تبریز نسبت به طرح تجمیع 
  .نجام گرفت ا

  هامواد و روش
با توجه به هدف  و کاربردي نوعز احقیق این ت

حومه دامداران  .همبستگی بود -توصیفی مطالعه از نوع 
عنوان جامعه آماري در نظر  به )واحد 331(شهر تبریز 

براي تعیین حجم نمونه از فرمول . )1جدول (شدندگرفته 
  ].1رابطه[استفاده شد کوکران

  
  ]1رابطه[   
  

  :ابطهردراین 
 n     :نهحجم نمو :N        تعداد کل جامعه آماري         

t  : آمارهt  درصد 95استیودنت در سطح معنی داري  
 d : مورد مطالعهفراسنجه محدوده خطاي برآورد      

p  وq : بودن نگرش نسبت به طرحیا منفی احتمال مثبت  

  
 5ده از دست آمه نمونه بحجم با توجه به اینکه 

درصد کل جامعه آماري بیشتر بود، با استفاده از رابطه 
در نتیجه  .ها اقدام شدنمونهحجم نسبت به کاهش  ، 2

واحد تعیین شد که براي کاهش  116حداقل حجم نمونه  
طبق واحد دامپروري  120خطا از اطالعات مربوط به 

-نمونهدامداران نمونه به روش . استفاده گردید 1جدول 
  .انتخاب شدندانتساب متناسب  بااي طبقه گیري
   

  
n′ n= 

n′  +1  
N 

  =66/115≅116  ]2رابطه[
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  هاي مشمول طرح انتقال به تفکیک مناطق و حجم نمونهتوزیع فراوانی دامداري - 1جدول 
  جمع کل  مه تبریزحو  ملکقرا  سردرود  خسروشهر  سیآرپادره  قیهآخمه  نام منطقه

  331  67  59  25  90  34  56  هاتعداد دامداري

  120  24  20  10  33  13  20  حجم نمونه

  1385 ،بی نام: منبع
  

وســیله ه بــمــورد نیــاز از جامعــه نمونــه هــاي داده
با روش مصاحبه حضـوري  محقق ساخته و پرسشنامه 

از پــس تبــار پرســــشنامه عاروائــی و  .آوري شــدجمــع
 هـاي  سـوال برخـی   حــــذف  صالح یـا  او  آزمون اولیه

ــبهم ــردن  و  م ــر    اضــافه ک ــر اســاس نظ ــد ســوال ب چن
 .به تایید رسـید  اعضاي کمیته تحقیق توسط پاسخگویان

-براي گویه )89/0(محاسبه شده ضریب آلفاي کرونباخ 
ــده   ــودن  هــاي نگــرش نشــان دهن ــول ب ــل قب ــائی قاب پای

وانسجام سواالت در اندازه گیري متغیر وابسـته تحقیـق   
  .ودب

متغیــر وابســته تحقیــق، نگــرش مــدیران واحــدهاي  
بود کـه ایـن    هادامداري تجمیعدامپروري نسبت به طرح 

 نگـرش گویـه   20 جمع امتیـاز پاسـخ بـه    متغیـر از طریق
کامال مـوافقم  ( اي لیکرت  پنج گزینهدر قالب طیف  ینجس

ارائـه  : از قبیل)  1تا  5ترتیب با امتیاز ه تا کامال مخالفم ب
دامپزشکی در محـل مجتمـع بهتـر اسـت، تـامین      خدمات 

تـر اسـت، بـه دیگـران انتقـال       تر و ارزان نهاده ها آسان
کـنم، خطـر    واحد دامپـروري بـه مجتمـع را توصـیه مـی     

ها به مجتمـع کمتـر   با انتقال دامبیماري اعضاي خانواده 
هـا در مجتمـع    بـه دام  شود، امکـان سـرایت بیمـاري    می

خـوبی ارائــه  ه جتمــع بـ بیشـتر اسـت، خـدمات الزم در م   
شود، اطمینانی بـه ادامـه حمایـت دولـت از طـرح در       نمی

آشنا  جدید زودتر هاي با فناوريدر مجتمع  ،آینده ندارم
شوم، هزینه خریـد واحـد دامـداري در مجتمـع زیـاد       می

با نگرش منفـی، خنثـی   سنجیده و در سه گروه ... است و
    .و مثبت طبقه بندي شدند

 ،بعد خـانوار : این تحقیق شاملمتغیرهاي مستقل در 
بردار، میزان مشارکت اعضاي خـانواده، تعـداد   سن بهره

میــزان  ،فاصــله محــل ســکونت تــا مجتمــع ،یدامــواحــد 

گـذاري در  نقلیه، میـزان سـرمایه   تحصیل، داشتن وسیله
، هاي ترویجـی واحد دامپروري، میزان شرکت در فعالیت

مخالفـت  ن میـزا چند شغله بـودن،   ،میزان آگاهی از طرح
در واحـد دامـداري   با فعالیـت   ه هاهمسایومراکز دولتی 
 داردامـ  کـار و سـابقه  وضـعیت اقتصـادي    ،محدوه شهر

براي شناسائی عوامـل مـوثر بـر نگـرش دامـداران       .بود
نسبت به طرح از تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام 

   .به گام استفاده شد
  

  و بحث نتایج
سـن دامـداران،    :مسـتقل   ايتوزیع فراوانی متغیره       

ــراد خــانواده در     ــزان مشــارکت اف ســطح تحصــیل،  می
 ،هاي دامپروري، میزان آشـنایی نسـبت بـه طـرح    فعالیت

در و وضعیت نگـرش نسـبت بـه طـرح      تعداد واحد دامی
  .ارائه شده است 2جدول

مشـخص    2با توجه به آمار توصـیفی جـدول   
 33( شد که از نظر توزیع سـنی، بیشـترین پاسـخگویان    

قرارداشتند ) سال 50تا  40( در رده میان سالی ) درصد 
که در صورت داشتن نگرش منفی نسبت به طرح،  تغییر 
جهت آن به سادگی امکان پـذیر نبـوده و برنامـه ریـزي     
دقیــق و بســتر ســازي مناســب و اتخــاذ سیاســت هــاي  

پـایین بـودن   . تشویقی و حمایتی برانگیزاننده را می طلبد
درصد در حد ابتدائی و بـی سـواد    60 سطح سواد حدود

درصـد آنـان بـا ویژگـی هـاي       55و عدم آشنائی حـدود  
طرح، اجـراي موفقیـت آمیـز آن را در منطقـه بـا مشـکل       

  .مواجه خواهد ساخت
، حـاکی از  )درصد44(پایین بودن تعداد دام واحدها        

 ها در تامین هزینه خریـد واحـدها در مجتمـع،   ناتوانی آن
بین مجتمع و محل زندگی بود که سیاسـت   ایاب و ذهاب
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طرح بایستی راه کارهاي تشویقی و حمایتی الزم  گذاران
یکـی از ویژگـی   . را در شروع اجراي طرح در نظر گیرند

هاي مثبـت پاسـخ گویـان تمایـل آنـان بـه مشـارکت در        
درصد آنان به این گزینه در حد  65برنامه بود که حدود 

زیاد و خیلـی زیـاد پاسـخ داده بودنـد و بـا یـک برنامـه        
این انگیزه مشـارکت در جهـت    ریزي مناسب می توان از

پیشبرد طرح و جلب همکـاري مـدیران واحـدها اسـتفاده     
میانگین میزان مشارکت افـراد خـانواده در فعالیـت    . کرد

هاي دامداري در حد متوسط بود که ممکن اسـت میـزان   
این مشارکت با انتقال دامداري بـه مجتمـع بـه علـت بعـد      

امداري هـا  حداقل و حداکثر فاصله د. مسافت کاهش یابد
کیلـومتر بـود کـه بـی شـک       60و  2با مجتمع به ترتیـب  

بــراي واحــدهائی کــه در فاصــله دورتــري قــرار دارنــد  
موضوع تامین وسیله نقلیه براي ایـاب و ذهـاب، وقـت و    
هزینـه صـرف شـده در نگــرش آنـان و بـالطبع تصــمیم      
. گیري بـراي پـذیرش طـرح تـاثیر مهمـی خواهـد داشـت       

واحـدهاي دامپـروري    وضعیت نگـرش مـدیران   بررسی
نسـبت بـه   ) درصـد  52( گویـان   نشان داد که اکثر پاسخ

 طـرح درصد نسـبت بـه    چهارطرح تجمیع نگرش منفی و 
از درصــد  44حــدود ، در مقابــل .نگــرش خنثــی داشــتند

از خـود  دامداران نگرشی مثبت نسـبت بـه طـرح تجمیـع     
شــود کــه بینــی مــیبــر ایــن اســاس پــیش .نشــان دادنــد
در انتقـال واحـدهاي دامـداري حومـه     ربـط  مسئوالن ذي

شـهرها بـه مراکـز تجمیــع بـا مخالفـت گـروه زیــادي از       
  . دامداران مواجه شوند

براي شناسائی عوامل موثر بر نگرش مدیران 
 هادامداريواحدهاي دامپروري نسبت به طرح تجمیع 

نتایج تحلیل .تحلیل رگرسیونی چندگانه استفاده شد 
تاثیر  ،متغیر مستقل رگرسیون نشان داد که فقط سه

معنی دار داشته و وارد تحلیل شدند که ضریب 
 69بود و این سه متغیر با هم  835/0رگرسیون مرکب 

جدول (نمودند درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین می
مشاهده می شود که در گام  ،4با توجه به جدول  .)3

متغیر میزان آشنائی با طرح تجمیع وارد معادله  ،اول
درصد  45تنهائی ه ، ب67/0ده که با ضریب رگرسیون ش

متغیر فاصله . کندتغییرات متغیر وابسته را پیش بینی می
مجتمع تا محل سکونت در گام دوم با ضریب رگرسیون 

وارد معادله شده که همراه با متغیر اول  78/0مرکب 
درصد تغییرات متغیر نگرش را تبیین می  60حدود 
درصد تغییرات متغیر  15تنهائی  هاین متغیر ب .کردند

در گام سوم متغیر میزان . نگرش را تبیین نمود
هاي دامداري وارد مشارکت اعضاي خانواده در فعالیت

شده که ضریب وابستگی متغیر نگرش به سه متغیر 
بود و این سه متغیر با هم  83/0حدود  فوق در مجموع

 درصد نهتنهائی ه درصد و متغیر سوم ب 69حدود 
  با توجه به  .کردندغییرات نگرش را پیش بینی میت

درصد  99این تاثیرات در سطح اطمینان  بودن دارمعنی
ه ب ،4توان معادله رگرسیونی را با توجه به جدول می

  :شرح زیر نوشت
 

M 128/3  - L 382/0  - A 262/3  +46/62  =Y  
  ]    3رابطه [ 

  :در این رابطه
 Y :    امتیاز گویه هاي نگرش                                

A :آشنایی نسبت به طرح تجمیع  
L : فاصله محل سکونت تا مجتمع  
 M :میزان مشارکت افراد خانواده  

با توجه به معادله رگرسیونی به ازاي یک واحد 
تغییر در میزان آگاهی مـدیران نسـبت بـه ویژگـی هـاي      

واحـد   2/3ها نسبت بـه طـرح بـه میـزان     طرح، نگرش آن
، )1379(هـاي کریمـی   ایـن تـاثیر بـا یافتـه    . یابدییر میتغ

، مطابقت داشت و حاکی از )1383(پاداریامچی و صدیقی
آن است که افراد در صورت داشـتن اطالعـات و آگـاهی    

هـا برخـورد   هـا و طـرح  توانند بطور منطقی با برنامـه می
   .نمایند

از طرف دیگر با توجه به منفـی بـودن ضـریب    
ع از محـل سـکونت دامـدار، بـه ازاي     متغیر دوري مجتمـ 

کاهش فاصله به میزان یک واحد، نگـرش مثبـت مـدیران    
  خواهد   افزایش  واحد  38/0   طرح به اندازه به   نسبت
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  هاي مستقل مورد مطالعهرتوزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغی  –2جدول 
  درصد تجمعی  درصد  فراوانی  هامتغیر

        سن -1
30 -21  22  2/18  2/18  
40 -31  28  1/23  3/41  
50 -41  40  1/33  4/74  
60 -51  16  2/13  6/87  

  100  4/12  14  60بیشتر از 
  01/13  انحراف معیار  43  میانگین

        سطح تحصیالت -2
  3/22  3/22  27  بی سواد
  2/61  8/38  47  ابتدائی
  2/75  14  17  راهنمایی

  6/87  4/12  15  درسطح متوسطه -3
  95  4/7  8  دیپلم
  5/97  5/2  3  انیکارد

  100  5/2  3  کارشناسی
        میزان مشارکت -4

  3/46  3/46  55  خیلی زیاد
  3/65  19  23  زیاد

  4/74  1/9  11  متوسط
  8/86  4/12  15  کم

  100  2/13  16  خیلی کم
        میزان آشنایی باطرح -5
  4/55  4/55  66  هیچ

  5/59  1/4  5  خیلی کم
  6/68  1/9  11  کم

  9/76  3/8  10  متوسط
  7/91  9/14  18  دزیا

  100  3/8  10  خیلی زیاد
        تعداد واحد دامی -6

  6/44  6/44  54  120کمتر از 
240-121  30  6/25  2/70  
360-241  14  6/11  8/81  
480-361  2  7/1  5/83  

  100  5/16  20  480بیشتر از 
  58/40  انحراف معیار  280  میانگین

        وضعیت نگرش
  1/52  1/52  63  منفی
  2/56  1/4  5  خنثی
  100  8/43  53  مثبت
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و ) 1989( ونتبـا نتـایج کـالرك و اسـتان     یافتـه این . یافت

هم جهت بود که فاصله جغرافیـائی محـل   ) 1962(راجرز
ــرح ــراي طـ ــدگی را در  اجـ ــل زنـ ــا محـ ــد بـ ــاي جدیـ   هـ

چنین به ازاي  هم. دانستندگیري پذیرش موثر میتصمیم
ر یک واحد تغییـر در میـزان مشـارکت افـراد خـانواده د     

نگـرش و تمایـل مـدیران بـه طـرح       ،هاي دامداريفعالیت
واحد تغییر خواهد یافت کـه ایـن یافتـه     1/3تجمیع حدود 

نیز با توجـه بـه فاصـله محـل مجتمـع بـا محـل زنـدگی،         
مشــارکت اعضــاي خــانواده را در پــذیرش مســئولیت و 
ــا سرپرســت خــانواده و مــدیران واحــدهاي    همکــاري ب

 .طلبدیدامپروري م

دهد که پس نشان می Beta  ندارد شده ضریب استا
گیري متغیرهاي مستقل تـاثیر گـذار   از حذف واحد اندازه

ترتیـب متغیـر   ه بر نگرش مدیران واحدهاي دامپروري بـ 
ــا طــرح ــزان   ،آشــنائی ب فاصــله تــا محــل ســکونت و می

و  387/0 ،408/0بــا ضــرایب  هدامشــارکت افــراد خــانو
نسـبت بـه    بیشترین تـاثیر را بـر نگـرش مـدیران     312/0

-لذا با توجه به نتایج حاصل از تحقیق مـی . طرح داشتند 
توان پیشـنهادهاي زیـر را جهـت بهبـود نگـرش مـدیران       
واحدهاي دامپروري نسبت به طرح تجمیع و جلب نگرش 
مثبت و استقبال آنان از مشـارکت فعـال در رسـیدن بـه     

 .اهداف طرح ارائه نمود
  

  ها نسبت به طرح تجمیع دامداري ها نگرش مدیران دامداريبرر رگرسیونی عوامل موث تحلیل  - 3جدول 

 R مدل
2R 2R خطاي انحراف معیار   تعدیل شده

  برآورد

1  677/0  459/0  454/0  941/10  

2  783/0  613/0  606/0  292/9  

3  835/0  699/0  691/0  327/8  

  
  قل تحقیقبه متغیرهاي مست ) گویان نگرش پاسخ(ضرایب رگرسیونی متغیروابسته  -4جدول 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .دبودار معنیدرصد  99سطح اطمینان  محاسبه شده براي تمام متغیرها در  tمقدار:  *

  
  ضرایب استاندارد  ضرایب غیر استاندارد  مدل

*t 
B 

  خطاي
 Beta انحراف معیار

 )مقدار ثابت( -1
272/40  آشنایی نسبت به طرح تجمیع  

414/5  
275/1  
539/0  

 
677/0  

592/31  
047/10  

 )مقدار ثابت( -2
  آشنایی نسبت به طرح تجمیع
  فاصله محل سکونت تا مجتمع

840/50  
876/3  
432/0-  

884/1  
510/0  
063/0  

  
485/0  
437/0-  

987/26  
605/7  
855/6-  

 )مقدار ثابت( -3
  آشنایی نسبت به طرح تجمیع
  فاصله محل سکونت  تا مجتمع
  مشارکت افراد خانواده

460/62  
262/3  
382/0-  
128/3-  

618/2  
464/0  
056/0  
543/0  

  
408/0  
387/0-  
312/0-  

861/23  
027/7  
770/6-  
764/5-  
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  پیشنهادها
واحـدهاي  با توجه به تاثیر میزان آگاهی مدیران  -1      

در نگرش آنان نسـبت بـه   هاي طرح دامپروري از ویژگی
برگــزاري  ،طــرح و هــدایت رفتــار در جهــت پــذیرش آن 

هـاي مختلـف و   روشبه هاي آموزشی و ترویجی کالس
و جـوار   هـاي هـم  هـا در اسـتان  بازدید از فعالیت مجتمع

نزدیکـی محـل    ضـررهاي و توجیه آنان از مزایاي طـرح  
نگرش آنـان   بهبودتواند در میسکونت با  محل دامداري 

  .پذیرش طرح و جلب مشارکت  نقش مهمی ایفا کند براي
بت بـه  یکی از عوامل موثر بر نگرش دامداران نس -2     

تا محل مجتمـع  محل سکونت دامدار طرح تجمیع، فاصله 
که دور بودن محل مجتمـع و نداشـتن وسـیله نقلیـه      بود

ــ  ــاب و ذهــاب ب ــراي ای خصــوص در فصــل ه مناســب ب
در نگرش دامداران نسبت به مفیـد بـودن طـرح     زمستان

مراحـل اولیـه    درلذا پیشنهاد می شـود   ،تاثیر منفی دارد
با مدیران واحـدهاي   ل مجتمع انتخاب مح طرح در مورد

مشـورت و نظـر   دامپروري منطقـه تحـت پوشـش طـرح     
فاصـله  ضـمن در نظـر گـرفتن    سنجی صورت گیـرد تـا   

ــا  ــداران و ســهول  مناســب ب ــر دام ت محــل ســکونت اکث
در  نیزامکانات الزم براي ایاب و ذهاب  ،دسترسی به آن
   .نظر گرفته شود

فـراد خـانواده   با توجه به تاثیر میزان مشـارکت ا  -3      
جهـت تشـویق سـایر دامـداران بـه       ،در نگرش دامـداران 

کارشناسـان تـرویج نسـبت بـه برقـراري       ، پذیرش طرح
ــري       ــانوار کمت ــداد خ ــه از تع ــدهائی ک ــا واح ــاط ب ارتب

یـا اعضــاي خـانواده بــه دالئلـی مشــارکت     برخوردارنـد 
و  اهتمام ورزیده  ،کمتري در امور اجرائی دامداري دارند

ــا ایجــاد آگــا  ــا   ب ــاي طــرح ی ــه مزای هی بیشــتر نســبت ب

ــد      رهايضــر ــا واح ــردم ب ــکونت م ــل س ــی مح نزدیک
نسبت بـه  نگرش آنان موجب بهبود تدریج ه ب ،دامپروري

انتقــال مشــارکت در و  و در نهایــت پــذیرششــده طــرح 
  .دنبال داشته باشده واحد دامی به محل مجتمع را ب

مجریـان طـرح بایسـتی از مراحـل اولیـه برنامـه        -4      
ضمن اطالع رسـانی مناسـب   ریزي براي طرح در منطقه 

نمایندگان آنـان   ،دامداران منطقه تحت پوشش طرحبراي 
ــه  لدر مراحــ را ــف برنام ــزيمختل ــارت   ،ری اجــرا و نظ

ها را مورد توجـه قـرار دهنـد    مشارکت داده و نظرات آن
تا انگیزه مشارکت مدیران واحدهاي دامپروري در طـرح  

  .افزایش یابد
با توجه به شروع طرح در منطقه و نگرش مثبـت   -5      

درصد مدیران واحدهاي دامپروري نسـبت بـه    44حدود 
در مرحله اول انتقال این گروه مـورد توجـه قـرار     ،طرح

ریزي صحیح و ارائـه خـدمات مناسـب     گیرند و با برنامه
 مسـئوالن طرح و حمایت جـدي   آیین نامهمطرح شده در 

ن گـروه از مـدیران جلـب    رضایت ای ،طرحپیاده شدن از 
شده تا آنان نسبت به تشویق سایر دامـداران بـه انتقـال    

  .اقدام کنند ،واحد دامداري
هائی که هنـوز  پیشنهاد می شود در سایر استان -6      

دوره هـاي آموزشـی مناسـب    ابتـدا   ،طرح شروع نشـده 
جهت ارتقاي سطح آگـاهی دامـداران نسـبت بـه طـرح و      

یـابی بـا    نظر سنجی و مکـان   اهداف آن برگزار و سپس
جهـت  هـم چنـین،   .  صورت گیـرد   افرادتوجه به نظرات 

ــع   و مقایســه آگــاهی  ــت و منفــی طــرح تجمی ــرات مثب اث
پژوهشـی صـورت    هاي هـم جـوار،  در استان هادامداري
   .گیرد

  
  مورد استفاده منابع

ن زعفرانکار نسـبت بـه تولیـد و توسـعه     برسی عوامل تاثیرگذار بر نگرش کشاورزا .1382 ،ح و صدیقی حمدپور کاخک اا
، دانشـگاه  تـرویج و آمـوزش کشـاورزي    ارشدنامه کارشناسیمطالعه موردي شهرستان گناباد، پایان: کشت زعفران

 .مدرستربیت

 .ینظام دامپروري کشور،  معاونت امور دام وزارت جهاد سازندگ، 1378بی نام، 
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، سازمان جهاد کشاورزي استان آذربایجان 1385در سال  ذربایجان شرقیآمارنامه دامداري هاي استان آ. 1385نام، بی
 .شرقی

بررسی نیازهاي آموزشی و نگرش دامداران پیرامون تلقیح مصنوعی در گاوهاي  .1383 ،ح پادار یامچی س و صدیقی
 گاه تربیتدانش، ترویج و آموزش کشاورزي ارشدنامه کارشناسیمطالعه موردي در شهرستان مرند، پایان: شیري
 .مدرس

نشینان و خروج دام از اجتماعی اجراي طرح تجمیع جنگل -بررسی و تحلیل اقتصادي .1377 ،صخلیلیان حیدري ق و 
 .مدرس ، دانشگاه تربیتترویج و آموزش کشاورزي ارشدنامه کارشناسیجنگل در منطقه لفور سوادکوه، پایان

 . انتشارات سمت .حقیقگیري در ت اي بر نمونه مقدمه. 1372 ،سرائی ح

به خارج از شهرها و ارائه راهکارهاي مناسب در  دامداري هابررسی موانع و مشکالت طرح انتقال  .1383 ،صالحی ا
 .79- 113هاي صفحه  .1شماره  ،7سال  روستا و توسعه،مجله استان اصفهان، 

مدیریت ترویج و مشارکت مردمی . رستان قمهاي شهگزارش بازدید از طرح بزرگ انتقال دامداري .1378 ،ف حیاتطلوع
 .شرقیجهاد کشاورزي استان آذربایجان

 هادامداريمدل تحلیلی میدان نیرو در بررسی عوامل موثر بر پذیرش طرح تجمیع ، 1381 ،ع و اسدي ع زارع ش، ظریفیان
کشاورزي و منابع مجموعه مقاالت دومین کنگره ترویج و آموزش  ،بیدگل آران و هاي کاشان ودر شهرستان

 .دانشکده کشاورزي دانشگاه تهرانطبیعی، 

 .ها، مفاهیم و کاربردها، چاپ هشتم، انتشارات ارسباران، روانشناسی اجتماعی؛ نظریه1379کریمی ي، 

، بررسی عوامل موثر بر پذیرش تکنولوژیهاي حفاظت خاك توسط کشاورزان استان 1379 ،کریمی س و چیذري م
 .، دانشگاه تربیت مدرسترویج و آموزش کشاورزي کارشناسی ارشدمرکزي، پایاننامه 
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