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 چکیده 

 
 عوامل یابی انگورکاران استان زنجان و شناساییبررسی رفتار اطالعتحقیق حاضر با هدف 

مایشی باشد که به روش پیهمبستگی می -انجام شده است. تحقیق از نوع توصیفی آنمرتبط با 
بود  1392استان زنجان در سال زراعی  ارانکانگور ،جامعه آماري تحقیق انجام گرفته است.

)32871=N.(  برآورد گردیدنفر  379حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 
)379=n.( اي بود که ابزار تحقیق پرسشنامهاي انجام شد. گیري به روش تصادفی طبقهنمونه

ترویج و آموزش  متخصصان از گروهی نظرات از استفاده با آن ظاهري و محتوایی روایی
قرار  اصالح و بازبینی بررسی، هاي تربیت مدرس و زنجان موردکشاورزي و باغبانی دانشگاه

ون، یش آزمدر مرحله پکرونباخ  يمقدار آلفا گیرينیز با اندازه میزان پایایی پرسشنامهگرفت. 
شان ن قیقحاصل از تح نتایجمحاسبه شد.  86/0 تا 73/0، بین پرسشنامهمختلف هاي بخشبراي 

هاي رنامهبداد که بین سن، تعداد افراد خانوار، سابقه انگورکاري، سابقه کشاورزي، شرکت در 
 آموزشی و ترویجی، مساحت باغ انگور، مساحت باغ انگور آبی، مساحت باغ انگور دیم،

ري، فاصله باغ تا مرکز خدمات کشاورزي، فاصله باغ تا شهرستان، درآمد ساالنه انگورکا
اري وجود یابی رابطه معنادارقام انگور تولیدي و میزان نیازهاي اطالعاتی با رفتار اطالعتعداد 

فراد داد ادارد. نتایج معادله رگرسیونی نشان داد که متغیرهاي میزان نیازهاي اطالعاتی، تع
ود ور حدخانوار، درآمد ساالنه از انگورکاري، مساحت باغ انگور و تعداد ارقام تولیدي انگ

 را تبیین نمودند. انگورکاران یابیدرصد از تغییرات رفتار اطالع 3/29
 

 یابی، استان زنجان، رفتار اطالعانگورکاري، اطالعاتکلیدي:  هايهواژ
 

 مقدمه
، اطالعات در حال تبدیل شدن به حال حاضردر 

 ,.Chen et al(تري از ماده و انرژي است منبع مهم

گیري و یک تصمیماطالعات، عنصري حیاتی در ). 2012
 ,Njoku(نیروي قوي براي توسعه کشاورزي است 

طوري که در مناطق روستایی فقیر، یکی از به ،)2004
هاي رسیدن به توسعه را باید در توسعه اطالعات راه

ه صحیح اطالعات ی. ارا)Liang, 2012(جستجو کرد 
هاي کشاورزان، بهبود کشاورزي براي پاسخگویی به نیاز

تی و وضعیت کار و زندگی کشاورزان از طریق نظام معیش
و  هاي ارتباطی و منابع مختلف میسر خواهد بودکانال

نیازمند بازنگري در دستیابی به اطالعات، فرایند بهبود 
 یابی کشاورزان استاطالع رفتار و کارکردهاي اطالعاتی

)et al., 2009 Asadi  Kalantari & Shabanali Fami, 

http://dx.doi.org/10.22059/ijaedr.2017.62004
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2008;;2013 Ugwoke,.(  در کشورهاي جهان سوم
هاي کشاورزي و بیشتر نتایج حاصل از پژوهش

گیرد هاي پیشرفته مورد استفاده قرار نمیآوريفن
)Ahmadvand  & Karami, 2007.(  عامل این معضل را

ها، منابع دسترسی به اطالعات و باید در ضعف ابزار
هاي صحیح کشاورزي دانست که منجر آشنایی با روش

 et al., 2013( شودبازده اندك بخش کشارزي میبه 

Abbasi ; Njoku, 2004.(  براي نمونه، مطالعاتی که در
نیجریه، هند، ترکیه و ایران انجام گرفته است، نشان 

اطالعات به راحتی در دسترس کشاورزان قرار داده که 
. این گیرد و کشاورزان دچار ضعف اطالعاتی هستندنمی

ار کامل و صحیح اطالعات در بین عدم انتشمطالعات، 
را به عنوان یکی از  هاي کشاورزي و کشاورزانسازمان

  2011اند (بیان کرده مشکالت مهم کشاورزان
Sharifzadeh;Mirgohar & Movahhed Mohammadi, 

2008 ;  Chizari, 2009 &Shahroodi ؛Glendenning 

et al., 2012؛ Mokotjo & Kalusopa, 2010  

کشاورزان در نظام ). Dynpnah. & Amuiy, 2012؛
مشارکت در تولید و  دانش و اطالعات کشاورزي، عالوه بر
کارگیري اطالعات در نشر دانش و اطالعات، به دنبال به

هاي کشاورزي خود هستند که این رفتار آنها، فعالیت
). et al., 2009 Asadi(یابی نام دارد رفتار اطالع

Glendenning et al. )2012 ( متغیرهاي سنجش سطح
یابی را مشتمل بر دو متغیر دسترسی به رفتار اطالع

دانند. منابع اطالعاتی و فراوانی استفاده از این منابع می
نیاز به اطالعات، کشاورزان را به جستجوي اطالعات از 

هاي طریق وسایل ارتباطی و منابع گوناگون و کانال
  et al., 2009( داردمییابی و منابع یادگیري وااطالع

Asadi; Eswara Reddy, 2012; Jarvis, 2013 ;
Shabanali Famy, 2010  ;2013 Ugwoke,.( 

یابی از اویل قرن بیستم، پژوهش بر روي رفتار اطالع
 ,Bates(به صورت بسیار پراکنده شروع شده است 

یابی بر روي کشاورزان ادبیات ارزیابی رفتار اطالع). 2010
ان به دلیل مشکالت فراوان در انجام تحقیق، و روستایی

محدود است. بسیاري از مطالعات انجام شده بر روي 
کشاورزان در کشورهاي توسعه یافته متمرکز بوده است 

)et al., 2012  Glendenning ;Dutta, 2009.(  در زیر به
 خی از این تحقیقات اشاره شده است:بر

 Dinpanah & Lashgarara (2011) نتایج مطالعه
 هاينشان داد که سه عامل اجتماعی، کشاورزي و ویژگی

ین در ا. مؤثر استکاران یابی گندمرفتار اطالعبر شخصی 
به  ،مرکز خدمات کشاورزي و کارگران عامل تحقیق از

. کشاورزان یاد شده استاطالعاتی مهم  عنوان دو منبع
که نشان داد  et al.  (2013) Rezvanfarنتایج تحقیقات 

هاي کشاورزي با هاي سن و سابقه فعالیتبین متغیر
توسط هاي ارتباطی میزان استفاده از منابع و کانال

هاي بین متغیر و دارمعنیمنفی و کاران رابطه سبزي
و  میزان درآمد و تحصیالت با میزان استفاده از منابع

. دار وجود داردهاي ارتباطی رابطه مثبت و معنیکانال
نشان داد که بین  et al Asadi ) (2009.قیق نتایج تح

ی، کار، مناسبت اطالعاتی، رضامندي اطالعات سن، سابقه
دسترسی به اطالعات، تعداد محصوالت تولیدي، تعداد 

هاي آموزشی و دورههاي دریافتی و شرکت در وام
 یابی همبستگی معناداري وجودبا رفتار اطالعترویجی 

یابی رفتار اطالع بررسینتایج  همچنین دارد.
 کاران استان سنندج نشان داد که بین تعدادفرنگیتوت

ه زرعافراد خانوار، سطح زیر کشت، میزان درآمد، فاصله م
 به تا بازار فروش، دسترسی به منابع تولید میزان نیاز

داري یابی رابطه معنیکسب اطالعات با رفتار اطالع
  ).et al., 2008 MalekMohammadi( وجود دارد
تی نیازهاي اطالعا که دیگري نشان داد مطالعه نتایج

رد زنان در زمینه کشاورزي بیشتر شامل اطالعاتی در مو
ی منابع ارتباطاتو  درمان حیوانات و اصالح نژاد است

دوستان، همسر و  ،وجوي اطالعاتترجیحی براي جست
ها تن با توجه به نتایج این تحقیق، .باشدمیهمسایگان 

دهندگان با استفاده از رادیو و صد از پاسخدر 6/17
 پرازندوجوي اطالعات میتلویزیون به جست

)Rezvanfar  et al., 2007 .( 
دهندگان گیاه یابی پرورشدر بررسی رفتار اطالع

با کشاورزان بزرگ  د که نشان دا نتایج در هند،  1تاپیوکا
در زمینه توجه به دسترسی باال به منابع اطالعاتی، 

هاي گیاهی داراي اطالعات باال و در زمینه یماريب
 . رادیو ومدیریت آب دچار کمبود اطالعات هستند

هاي دستیابی به اطالعات در تلویزیون از عمده رسانه

                                                                                  
1. Tapioca 
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 ,.Murgan & Balasubramani( باشدمی میان کشاورزان

نیجریه  1گیران ایالت الگوسکه ماهیدرصورتی ).2011
وستان، همسایگان، بستگان، رهبران غالبًا از همکاران، د

به اطالعات استفاده  یابیدست برايهاي جمعی و رسانه
بهترین روش  )Njoku, 2004 .( Dutta)2009(کنند می

هاي براي رفع نیازهاي اطالعاتی روستاییان را، روش
ها از رادیو به سمعی و بصري دانسته و از میان این روش

کشاورزان ست. در میان عنوان بهترین وسیله یاد شده ا
خران داران، سلفکار استان بوشهر نیز، بنگاهفرنگیگوجه

جوار و فروشندگان تجارب شخصی، کشاورزان هم
. کمترین منابع ترین منابع اطالعاتی هستندمهم هانهاده

ها شامل دستورالعمل همراه مورد استفاده توسط آن
 ,.et al(و بود هاي دولتی و رادیها و مسؤوالن ارگاننهاده

2009 Asadi.( 
Mooko )2005( را نیازهاي اطالعاتی زنان روستایی 

در زمینه بهداشت، اطالعات عمومی و اطالعات 
. منابع اطالعاتی پرکاربرد در بین بیان کرد کشاورزي

پزشکان روستا، پرستاران روستا و دانش  ،زنان روستایی
و رفتار  هاي نیازهاقبلی خود افراد است. نتایج بررسی

نیز، نشان داد که  2گیران اوگاندایابی ماهیاطالع
تماس  ،گیرانآوري اطالعات در بین ماهیهاي جمعروش

صحبتی با مردم، درخواست اطالعات از با افراد آگاه، هم
گیران در دوستان و همکاران و همسایگان است. ماهی

هاي رادیویی هاي مختلف بیشتر از برنامهمیان کانال
کنند کنند و از منابع چاپی کمتر استفاده میتفاده میاس
)Ikoja-Odongo & Ocholla, 2003.( 

چون سطح سواد، در تحقیقات مختلف از عواملی هم
سواد و ها، میزان سابقه کارکشاورزي، عضویت در تعاونی

گذار بر رفتار میزان مالکیت زمین به عنوان عوامل تأثیر
 et al., 2009  Asadi;Heydari(یابی یاد شده است اطالع

Sareban, 2011.( با بررسی و درك صحیح از رفتار 
یابی کشاورزان و عواملی که این رفتار را تحت اطالع

هاي با نیازمتناسب توان اطالعات دهند، میتأثیر قرار می
در  هاي صحیحها و کانالبا روشاطالعاتی کشاورزان 

چه اقداماتی صحیح و اختیار کشاورزان قرار داد. چنان
ریزي و برنامهبراي  هابا توجه به این نوع یافته عقالنی

                                                                                  
1. Lagos State 
2. Uganda 

از طرف  ي آموزشی و ترویجیهابرنامهاجراي 
هاي مربوطه صورت پذیرد، سبب طراحی و سازمان

باال وري هبهر با هاي ترویجی و آموزشیاجراي برنامه
خواهد شود که به نیازهاي اطالعاتی کشاورزان پاسخ می
، زیرا که نقش ترویج و آموزش کشاورزي در توسعه ددا

 &  Shahvali  2012 ,کشاورزي ثابت شده است (

Shahmorad.(  
 Ministry ofبر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزي (

Jihad-e Keshavarzi, 2011 ،(ین میزان تولید بیشتر
رضوي، هاي قزوین، خراساندر استان انگور ایران

ربی، فارس، زنجان و همدان غشرقی، آذربایجانآذربایجان
استان زنجان، نهمین استان داراي بیشترین وجود دارد. 

سطح زیر کشت انگور آبی و پنجمین استان تولید کننده 
کاري هاي آن انگورباشد که در تمامی شهرستانانگور می

هاي ابهر، خرمدره، خدابنده و ، ولی شهرستانرونق دارد
انگور در استان محسوب کنندگان اصلی زنجان از تولید

 با وجود تولید انگور در ایران با  شوند.می
گیلوگرم، استان زنجان عملکرد  13219 /5عملکرد 
 Jihad-e( کیلوگرمی در هکتار داشته است 14427

Keshavarzi Organization of Zanjan Province, 
دالیل ذکر شده وجود پتانسیل باالي استان  ).2012

ین محصول باغی و اهمیت باالي توسعه زنجان در تولید ا
. انگور یکی از دهدانگورکاري در این استان را نشان می

محصوالتی است که در برنامه جامع کشاورزي نیز از 
جمله محصوالت اقتصادي و صادراتی داراي اهمیت بیان 

 Comprehensive scientific map of theشده است (

agricultural sector, 2012.(  هایی با مقایسه با استاندر
 سطح تولید باالتر باید گفت هنوز تولید انگور در استان

نیاز به توسعه دارد و با باال بردن سطح رفتار  زنجان
توان سطح تولید انگور را از یابی این کشاورزان میاطالع

بنابراین، افزایش کمی و کیفی تولید  این نیز باالتر برد.
یابی انگورکاران حائز فتار اطالعانگور از طریق ارتقاي ر

اهمیت است که تحقیق حاضر در همین راستا و با هدف 
یابی انگورکاران استان زنجان انجام بررسی رفتار اطالع

 شده است.
ه عوامل مؤثر بر یارا با توجه با آنچه گفته شد، براي

در  چارچوب مفهومی تحقیق یابی کشاورزانرفتار اطالع
تدوین  )1(صورت شکل به ،مندو نظامقالب الگویی جامع 

تحقیق داراي یک مؤلفه فرایندي با توجه به شکل،  .شد

http://jm.um.ac.ir/index.php/jead/article/newAdvancedResults/view?firstName=M.&lastName=Shahvali&id=29603
http://jm.um.ac.ir/index.php/jead/article/newAdvancedResults/view?firstName=M.&lastName=Shahvali&id=29603
http://jm.um.ac.ir/index.php/jead/article/newAdvancedResults/view?firstName=M.&lastName=Shahvali&id=29603
http://jm.um.ac.ir/index.php/jead/article/newAdvancedResults/view?firstName=L.&lastName=Shahmorad&id=29604
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شش عامل به و  یابی انگورکاران استبه نام رفتار اطالع
یابی اي تأثیرگذار بر رفتار اطالعهاي زمینهعنوان مؤلفه

و اقناع  . رضامنديکشاورزان در نظر گرفته شده است
. باشدمیتحقیق  ردياطالعاتی مؤلفه عملک  

 

 
 )انگورکارانیابی چارچوب مفهومی تحقیق (عوامل تأثیرگذار بر رفتار اطالع -1شکل 

 
 هامواد و روش

، داراي روش هانوع دادهاین پژوهش با توجه به 
از نظر راهبرد،  و تحقیق کمی، از نظر هدف کاربردي

ق پیمایشی است که با استفاده از ابزار پرسشنامه محق
 ساخته انجام شده است.  

انگورکاران استان زنجان در جامعه آماري تحقیق 
توزیع فراوانی ). N=32871بودند ( 1392سال زراعی 

 )1(انگورکاران استان زنجان در هر شهرستان در جدول 
ذکر شده است. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی 

نفر  Krejcie &  Morgan, 1970 (، 379و مورگان (
در جهت افزایش دقت تحقیق  ).n=379( رآورد گردیدب

کارگیري ها براي به(افزایش تعداد نمونه برخی شهرستان
نفر رسانده  390هاي پارامتري) حجم نمونه به آزمون

انگورکاران  سطح زیرکشت شد. با توجه به متفاوت بودن
e Keshavarzi -Jihad( ١ي مختلفهاشهرستاندر 

Organization of Zanjan Province, 2012(  هر
شده و از در نظر گرفته  طبقهشهرستان به منزله یک 

                                                                                  
ھاي داري تفاوت بین شھرستانحاكي از معني F. نتایج آزمون  ۱

و  =F ۳۹/۸باشد (زیر كشت باغ انگور ميمختلف بھ لحاظ سطح 
۰۰/P=  ضمنا متغیر سطح زیركشت (مساحت باغ انگو) با توجھ بھ .(

) از متغیرھاي مھم ٦و  ٥نتایج ضریب ھمبستگي و رگرسیون (جداول 
 باشد. یابي انگوركاران مياثرگذار بر رفتار اطالع

 ها، نمونهدرون هر شهرستان متناسب با تعداد انگورکاران
 به روش تصادفی انتخاب شدند.

 
هاي مختلف توزیع فراوانی انگورکاران در شهرستان -1جدول 

 و حجم نمونه انتخابی
سطح زیر  شهرستان

 کشت انگور
ی جامعه فراون

 آماري
 حجم نمونه

 107 9270 1854 زنجان
 87 7600 7600 ابهر

 89 7730 2319 خدابنده
 20 1708 2593 خرمدره
 33 2903 871 ماهنشان

 20 670 268 طارم
 34 2990 897 ایجرود

 390 32871 16402 کل استان
 

اي داراي چهار بخش بود. ابزار تحقیق پرسشنامه
هاي جمعیت شناختی گیبخش اول به سنجش ویژ

(فردي، خانوادگی، اجتماعی مالی، مدیریتی، فیزیکی و 
زیستی مزرعه) اختصاص داشت. در بخش دوم نیازهاي 
اطالعاتی کشاورزان در مراحل  داشت، کاشت، برداشت و 

و  هاي نهادي و اعتباراتحمایتفراواري محصول، 
 گویه (با استفاده از طیف 22اطالعات بازار در قالب  
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سطحی) مورد سنجش قرار گرفت. در بخش  5لیکرت 
یابی با استفاده از دو نشانگر میزان سوم رفتار اطالع

گویه  20دسترسی و دفعات استفاده از منابع اطالعاتی (
براي هر نشانگر) سنجیده شد. در بخش چهارم میزان 
اقناع و ارضاي اطالعاتی نیز با استفاده از دو نشانگر 

 20دفعات استفاده از منابع اطالعاتی (میزان دسترسی و 
گویه براي هر نشانگر) مورد سنجش قرار گرفت. الزم به 

-هاي اول و دوم پرسشنامه محققذکر است که بخش
هاي سوم  و چهارم ساخته و براي طراحی بخش

) Glendenning et al. )2012پرسشنامه از تحقیق 
  اقتباس شده است.

 از استفاده با ار تحقیقابز ظاهري و محتوایی روایی 

کشاورزي و  آموزش و ترویج متخصصان از پانلی نظرات
 همچنین و مدرس، زنجان تربیت هايدانشگاه در باغبانی

 مورد زنجان استان سازمان جهاد کشاورزي کارشناسان

جهت سنجش  .قرار گرفت اصالح و بازبینی بررسی،
ده آزمون استفامیزان پایایی پرسشنامه از مرحله پیش

پرسشنامه توسط کشاورزان  30شد. در این مرحله تعداد 
کرونباخ  يمیزان آلفا وقزوین تکمیل  شهرستانانگورکار 

هاي مورد بررسی محاسبه شد. براي هرکدام از مؤلفه
قابل مشاهده است، مقدار  )2(طور که در جدول همان

هاي مختلف پرسشنامه کرونباخ آلفا براي هریک از بخش
) بود، که 86/0تا  79/0بین مقدار قابل قبول (باالتر از 

نشان دهنده مناسب بودن ابزار جمع آوري اطالعات 
 .است

هاي مورد سنجش در نمونه توصیف متغیربراي 
و  هاي توصیفی فراوانی، درصد، میانگینآماري از آماره
از آمارهاي استنباطی ها و براي تحلیل دادهانحراف معیار 

با ها استفاده شد. داده سیونرگرو  ضریب همبستگی
مورد تجزیه و تحلیل   SPSS win 20استفاده از نرم افزار

 .قرار گرفت
 

 و بحث نتایج
 اي پاسخگویان هاي فردي و حرفهبررسی ویژگی

هاي فردي پاسخگویان، میانگین با توجه به ویژگی
درصد کشاورزان  78سال است.  08/49سنی انگورکاران 

درصد از  5/61جمعیت بودند. داراي خانوارهاي پر
سال و   10پاسخگویان داراي سابقه کشاورزي بیش از 

ي انگورکاري سال سابقه 10درصد از آنان بیش از  6/52
سواد درصد از پاسخگویان زیر دیپلم تا بی 1/82دارند. 

درصد از پاسخگویان تنها به شغل  66هستند. حدود 
 کشاورزي اشتغال داشتند. 

هاي اجتماعی، نتایج نشان داد به لحاظ شاخص
هاي روستایی عضو حدود یک سوم انگورکاران در تعاونی

هستند و متوسط سابقه عضویت آنان نزدیک به پنج 
درصد از کشاورزان نیز در شوراهاي  9/14سال است. 

هاي روستا عضو هستند. به لحاظ شرکت در برنامه
ن در درصد از انگورکارا 9/17آموزشی و ترویجی، تنها 

هاي آموزشی و ترویجی مرتبط با انگورکاري برنامه
 اند.مشارکت داشته

هاي مالی و مدیریتی مزرعه، درآمد به لحاظ ویژگی
انحراف معیار  (ریال  39430290ساالنه از انگورکاري 

است. میزان متوسط عملکرد ساالنه  )ریال 22448300
 70/6تن (انحراف معیار  47/14محصول انگور حدود 

درصد از کشاورزان بیش از یک رقم  6/53ن) است. ت
کنند. وضعیت مالکیت باغ انگور در مزرعه خود تولید می

 2/18درصد به صورت شخصی،  6/65نیز در حدود 
درصد مختلط بود. شیوه آبیاري  2/16اي و درصد اجاره

بیش از دو سوم کشاورزان سنتی و یک سوم باقی مانده 
 بود. به شکل دیم و یا مکانیزه

هاي فیزیکی و زیستی باغات انگور در نهایت، ویژگی
حاکی از آن است که میانگین میزان کل اراضی 

 92/3هکتار  (انحراف معیار  02/6کشاورزي پاسخگویان 
درصد از پاسخگویان داراي اراضی  1/14هکتار) بود. 

هکتار و باقی پاسخگویان داراي  11کشاورزي باالي 
ودند. میانگین مساحت باغ انگور هکتار ب 10اراضی زیر 

 4/1056مترمربع  (انحراف معیار  8600پاسخگویان 
مترمربع) بود. میانگین فاصله مزرعه تا اولین مرکز 

کیلومتر (انحراف معیار  25فروش محصوالت نزدیک به 
 22تا  1هاي انگور در محدوده کیلومتر) بود. باغ 54/20

رزي قرار داشتند. کیلومتري از اولین مراکز خدمات کشاو
کیلومتر  16/17میانگین فاصله باغ انگور تا شهرستان 

درصد از کشاورزان فقط به تولید  13بود. نزدیک به 
پردازند و باقی کشاورزان محصول انگور در مزارع خود می

 کنند.عالوه بر انگور محصوالت دیگري نیز تولید می
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 و طالعاتیابی (دسترسی به اشناسایی ابعاد رفتار اطالع
 میزان استفاده از اطالعات) انگورکاران
منبع  20یابی براي سنجش ابعاد رفتار اطالع

اطالعاتی که امکان دسترسی کشاورز به آن وجود دارد، 
مورد بررسی قرار گرفت. میانگین و انحراف معیار دفعات 
استفاده از منابع اطالعاتی مختلف و رتبه هر یک از این 

) ذکر شده است. با 2جدول شماره ( منابع اطالعاتی در
توجه به نتایج، بیشترین دفعات استفاده از اطالعات، 
مربوط به اعضاي خانواده، تجارب شخصی و تلویزیون بود 

هاي مزارع و کمترین دفعات استفاده مربوط به برنامه
هاي خصوصی و روز مزرعه بود. این نمایشی، شرکت

 & Murganهاي تحقیقات نتایج با یافته
Balasubramani, )2011 ،(Mooko )2005 ،(Dutta  

است.  همسو )2007(  .Rezvanfar  et al ) و2009(
توان گفت که کشاورزان بیشتر از منابع اطالعاتی می
رسمی براي دستیابی به اطالعات و دانش مورد نیاز غیر

  کنند. استفاده می

 
 )=n 390عاتی مختلف (بندي دفعات استفاده از منابع اطالرتبه -2جدول 

یاطالعات منابع  رتبه انحراف معیار *میانگین 

خانواده ياعضا  48/3 53/1 1 
یشخص تجارب  48/3 60/1 2 

ونیزیتلو  76/2 61/1 3 
ویراد  69/2 62/2 4 

هیهمسا کشاورزان  62/2 00/1 5 
هایتعاون ياعضا  33/2 18/1 6 

روستا یمحل مسؤوالن  16/2 87/0 7 
یجیترو اتینشر  85/1 45/1 8 

هانهاده از استفاده دستورالعمل  55/1 18/1 9 
یجیترو و آموزشی يهاکالس  50/1 16/1 10 

خرانسلف و دارانبنگاه  47/1 27/1 11 

هانهاده فروشندگان  26/1 85/0 12 

يکشاورز يهاشگاهینما  13/1 02/1 13 

کشاورزي جهاد خدمات مراکز کارشناسان  13/1 13/1 14 

نترنتیا  10/1 32/1 15 

یدولت يهاارگان ریسا  09/1 23/1 16 

نمونه کشاورزان  00/1 98/0 17 

یشینما مزارع  96/0 16/1 18 

یخصوص يهاشرکت  81/0 01/1 19 

 20 68/0 35/0 مزرعه روز يهابرنامه
 = روزانه.5= هفتگی، 4= ماهانه، 3= فصلی، 2= ساالنه، 1= هیچ، 0: *
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میزان دسترسی انگورکاران به منابع بندي رتبه
) آورده شده است. 3اطالعاتی مختلف در جدول شماره (

با توجه به نتایج، انگورکاران به منابع اطالعاتی رادیو، 
کارشناسان مراکز خدمات جهاد کشاورزي و کشاورزان 

هاي کشاورزي، همسایه بیشترین دسترسی و به نمایشگاه
 هاي روز مزرعهبرنامهها و هدستورالعمل استفاده از نهاد

 کمترین دسترسی را دارند.

 
 

 )=n 390منابع اطالعاتی مختلف ( به دسترسیبندي میزان رتبه -3جدول 
 رتبه انحراف معیار *میانگین یاطالعات منابع

 1 40/1 24/2 رادیو
 2 32/1 08/2 کارشناسان مراکز خدمات جهاد کشاورزي

 3 39/1 71/1 کشاورزان همسایه
 4 16/1 70/1 هافروشندگان نهاده

 5 20/1 66/1 اینترنت
 6 97/0 51/1 کشاورزان نمونه

 7 07/1 46/1 هااعضاي تعاونی
 8 15/1 46/1 هاي آموزشی و ترویجیکالس

 9 02/1 45/1 هاي دولتیسایر ارگان
 10 00/1 43/1 تلویزیون

 11 20/1 42/1 هاي خصوصیشرکت
 12 04/1 41/1 اعضاي خانواده

 13 04/1 37/1 خرانداران و سلفبنگاه
 14 01/1 28/1 تجارب شخصی
 15 02/1 24/1 مزارع نمایشی

 16 83/0 15/1 مسؤوالن محلی روستا
 17 10/1 12/1 نشریات ترویجی

 18 09/1 10/1 هاي کشاورزينمایشگاه
 19 00/1 980/0 هادستورالعمل استفاده از نهاده

 20 71/0 90/0 رعههاي روز مزبرنامه
 = خیلی زیاد.4= زیاد، 3= متوسط، 2= کم، 1: = هیچ، *  

 
منظور مقایسه میزان دسترسی و دفعات در ادامه، به

استفاده از منابع اطالعاتی، میانگین و انحراف معیار این 
گونه ) ارایه شده است. همان4دو نانگر در جدول شماره (

سی انگورکاران به دهد میزان دسترکه نتایج نشان می
 (2011)اطالعات در حد کم تا متوسط است که با نتایج 

Heydari Sareban  .از نظر دفعات مراجعه و  همسو است
طور کلی ساالنه یا استفاده از اطالعات نیز، انگورکاران به

 کنند.فصلی به منابع اطالعاتی رجوع می
 
 

میانگین میزان دسترسی و دفعات استفاده  -4جدول 
 )=n 390شاورزان از منابع اطالعاتی مختلف (ک

 انحراف معیار *میانگین نشانگر
 37/0 43/1 دسترسی به منابع اطالعاتی

دفعات استفاده از منابع 
 اطالعاتی

72/1 31/0 

= خیلی 4= زیاد، 3= متوسط، 2= کم، 1= هیچ، 0میزان دسترسی:  *
 زیاد.

= 4= ماهانه، 3ی، = فصل2= ساالنه، 1= هیچ، 0: دفعات استفاده *
 = روزانه.5هفتگی، 
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یابی کشاورزان رفتار اطالع تعیین معادله رگرسیونی
 انگورکار 

قبل از انجام رگرسیون، همبستگی بین متغیرهاي 
براي بررسی مستقل و وابسته تحقیق محاسبه گردید. 

و  رابطه متغیرهاي تحقیق از ضرایب همبستگی پیرسون
هاي در برنامه مشارکتاسپیرمن (براي متغیر مستقل 

یابی متغیر رفتار اطالع .استفاده شد )آموزشی و ترویجی
از ترکیب دو نشانگر میزان دسترسی و دفعات استفاده از 

 منابع اطالعاتی حاصل شد. 
آورده  )5( در جدول همبستگی بین متغیرهانتایج 
باالتر  انگورکاران هر چه سن . با توجه به نتایج،شده است

، یابی بهتري برخوردار هستنداز رفتار اطالع نآنا ،باشد
 و) Asadi et al.  )2009 هاي تحقیقیافتهکه این نتایج با 

et al. Rezvanfar )(2013  مخالف است. تعداد افراد
خانوار، سابقه انگورکاري و سابقه کشاورزي با میزان 

داري در یابی کشاورزان رابطه مثبت و معنیرفتار اطالع
با نتایج  این یافته، که صد خطا داردسطح یک در

ناهمسو و با نتایج  et al. Rezvanfar )(2013تحقیقات 
 et al.  (2008) Malek و.Asadi et al (2009)  تحقیق 

Mohammadi کل باغ انگور،  مساحت راستا است.هم
مساحت باغ انگور آبی و فاصله باغ تا شهرستان با رفتار 

ي رابطه مثبت و معناداري در یابی کشاورزان دارااطالع
سطح یک درصد خطا است. فاصله باغ تا اولین مرکز 

یابی کشاورزان داراي رابطه مثبت خدمات با رفتار اطالع
و معناداري در سطح پنج درصد خطا است. مساحت باغ 

یابی کشاورزان رابطه منفی و دیم نیز با رفتار اطالع
چنین، . همدرصد خطا دارد یکمعناداري در سطح 

یابی افزایش سطح اراضی تغییراتی در سطح رفتار اطالع
با نتایج تحقیقات  این یافته ، کهکندکشاورزان ایجاد نمی

et al. Rezvanfar )(2013  .بین همچنین، ناهمسو است
یابی رابطه مثبت و کاري و رفتار اطالعدرآمد ساالنه انگور

طرفی  معناداري در سطح یک درصد خطا وجود دارد. از
و نیازهاي اطالعاتی با  نیز، بین تعداد ارقام انگور تولیدي

یابی رابطه منفی و معناداري در سطح یک رفتار اطالع
کرده و درصد خطا وجود دارد. انگورکاران تحصیل

یابی در سطح یکسانی قرار رفتار اطالع سواد از نظربی
    ) Dutta )2009هاي این نتایج  با نتایج پژوهش دارند.

 Ikoja-Odongo & Ocholla  )2003( با نتایج  همسو و

et al. Rezvanfar )(2013  همچنین نتایج  بود.مخالف
هاي آموزشی و مشارکت کشاورزان در برنامه بانشان داد 

. این نتایج با شدیابی بیشتر خواهد ترویجی، رفتار اطالع
همسو  )Asadi et al.  )2009هاي تحقیقات تحقیق یافته
 است.

رابطه بین متغیرهاي مستقل تحقیق  با رفتار  -5جدول 
 )=390nیابی (اطالع

 r   P   متغیر

 022/0 116/0* سن
 00/0 208/0** تعداد افراد خانوار
 091/0 -086/0 سطح تحصیالت
 00/0 156/0** سابقه انگورکاري
 00/0 137/0** سابقه کشاورزي

 730/0 018/0 سابقه عضویت در تعاونی
شرکت در برنامه هاي آموزشی و 

 ترویجی 

*127/0 01/0 

 079/0 -093/0 میزان کل اراضی کشاورزي
 00/0 399/0** مساحت باغ انگور

 00/0 232/0** مساحت باغ انگور آبی
 00/0 -160/0** مساحت باغ انگور دیم
 00/0 144/0** فاصله باغ تا شهرستان

فاصله باغ تا اولین مرکز فروش 
 تمحصوال

051/0 31/0 

فاصله باغ تا اولین مرکز خدمات 
 کشاورزي

*126/0 01/0 

 00/0 199/0** درآمد ساالنه از انگورکاري
 00/0 -203/0** تعداد ارقام انگور تولیدي

 342/0 053/0 عملکرد ساالنه محصول انگور
 226/0 062/0 تنوع تولید محصول در باغ انگور

 00/0 -222/0** هاي اطالعاتیمیزان نیاز
01/0 **P≤      05/0 *P< 

بینی تغییرات متغیر رفتار در ادامه، براي پیش
یابی از طریق متغیرهاي مستقل و تعیین سهم هر اطالع

دار شده در تبیین رفتار کدام از متغیرهاي مستقل معنی
یابی انگورکاران از رگرسیون چندگانه به روش گام اطالع

اي اطمینان از مناسب بودن به گام استفاده شده است. بر
ها براي انجام رگرسیون به بررسی توزیع نرمال داده
و  ) DWواتسون ( -دوربینها، تعین میزان آماره داده

براي آگاهی از پرداخته شد.  VIFعددي ضرایب مقدار 
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و  ١ها اقدام به محاسبه کشیدگینرمال بودن توزیع داده
جا که مقدار آن یابی شد. ازمتغیر رفتار اطالع ٢چولگی

بود  185/0و مقدار چولگی برابر با  -016/0کشیدگی 
ها از توزیع توان گفت که داده+)، می3تا -3(مقدار مجاز: 

که مقدار آماره متقارن برخوردار هستند. با توجه به این
یابی کشاورزان ) براي رفتار اطالعDWواتسون ( -دوربین

توان گفت می ،ودب )5/2و  5/1بین (مقدار مجاز:  76/1
مقدار  ، ها  وجود ندارد. همچنینکه همبستگی بین خطا

                                                                                  
1. Kurtosis  
2. Skewness 

بوده و از این رو  10کوچکتر از  VIFعددي ضرایب 
  خطی بین متغیرها دیده نشد.وجود هم

بعد از پنج گام، متغیرهاي میزان نیازهاي اطالعاتی، 
تعداد افراد خانوار، درآمد ساالنه از انگورکاري، مساحت 

وارد معادله  ر و تعداد ارقام تولیدي انگورباغ انگو
نتایج نشان داد که این پنج ). 6(جدول  رگرسیونی شدند

یابی را تبیین درصد از تغییرات رفتار اطالع 3/29متغیر 
نمودند. معادله رگرسیون نیز در سطح یک درصد خطا 

 معنادار شد.
 

 
 انگورکاران یابیطالعرگرسیون چندگانه گام به گام مربوط به رفتار ا -6جدول 

 B S.E. Beta t Adjusted متغیرهاي مستقل
R Square 

Sig. آماره هم خطی 
 VIF تلورانس

 - - constant( 62/92 39/6 - 48/14 - 00/0(عدد ثابت 
 1X( 418/0- 07/0 390/0- 99/5- 16/0 00/0 898/0 11/1( میزان نیازهاي اطالعاتی

 2X( 795/0 24/0 206/0 31/3 20/0 01/0 983/0 011/1( تعداد افراد خانوار
ـــــاري ـــــاالنه از انگورک ـــــد س  درآم

)3X( 
002/0 00/0 250/0 87/3 24/0 00/0 915/0 09/1 

 4X( 001/0 00/0 166/0 59/2 27/0 01/0 923/0 08/1( مساحت باغ انگور
 5X( 22/1- 52/0 149/0- 31/2- 29/0 02/0 917/0 09/1( تعداد ارقام تولیدي انگور

76/1=DW   00/0= Sig   42/ 16= F      293/0=Ad
2R     2/31=2R       559/0=R 

 : می باشدبه صورت زیر ) 6( در جدول Bیابی با توجه به ضرایب اشاره شده معادله رفتار اطالع
Y= 92/62 -  0/418 X1+ 0/795 X2+  0/002 X 3+  0/001 X 4 - 1/22  X5 

 

ی کشاورزان تاقناع اطالعا تعیین معادله رگرسیونی
  انگورکار  

دا براي تعیین معادله رگرسیونی اقناع اطالعاتی ابت
 متغیرهایی که با اقناع اطالعاتی همبستگی معناداري
ر داشتند، تعیین شدند. نتایج حاصل از این همبستگی د

دهد، هر چه ) آورده شده است. نتایج نشان می7جدول (
قناع اان اورزان باالتر باشد، میزیابی کشمیزان رفتار اطالع

ج تایاطالعاتی کشاورزان نیز باالتر خواهد بود، که با ن
 گونههمسو است. همان )Asadi et al.  )2009 تحقیقات

 

که در جدول قابل مشاهده است، درآمد ساالنه از 
انگورکاري، مساحت باغ انگور آبی، میزان رفتار 

ستان، تعداد ارقام یابی، فاصله باغ انگور تا شهراطالع
تولیدي انگور در باغ، سن، تعداد افراد خانوار، سابقه 
انگورکاري، سابقه کشاورزي و فاصله مزرعه تا اولین 
مرکز فروش محصوالت با ارضاء و اقناع اطالعاتی رابطه 
مثبت و معناداري در سطح  یک درصد خطا دارند. 

ي با متغیر مساحت باغ انگور نیز رابطه مثبت و معنادار
 درصد خطا دارد. 5اقناع اطالعاتی در سطح 

 
 
 



 1396، 1 ، شماره48-2دوره  مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ایران           174

 )=390nرابطه بین متغیرهاي مستقل و میزان اقناع اطالعاتی ( -7جدول 
 r P متغیر

 00/0 188/0** درآمد ساالنه از انگورکاري
 01/0 136/0* مساحت باغ انگور

 00/0 166/0** مساحت باغ انگور آبی
 00/0 231/0** محصوالت فاصله مزرعه تا اولین مرکز فروش

 00/0 196/0** فاصله باغ انگور تا شهرستان
 00/0 180/0** تعداد ارقام تولیدي انگور در باغ

 00/0 201/0** سن
 00/0 301/0** تعداد افراد خانوار
 00/0 182/0** سابقه انگورکاري
 00/0 148/0** سابقه کشاورزي

 00/0 312/0** یابیمیزان رفتار اطالع
01/0 **P≤      05/0 *P< 

بینی تغییرات متغیر اقناع و ارضاي براي پیش
ز اطالعاتی از طریق متغیرهاي مستقل و سهم هر کدام ا
ز امتغیرهاي مستقل در تبیین اقناع و ارضاي اطالعاتی 

رگرسیون چندگانه به روش گام به گام استفاده شده 
اي ها براست. در ابتدا براي اطمینان از مناسب بودن داده

ین یها، تعانجام رگرسیون به بررسی توزیع نرمال داده
عددي و مقدار ) DWواتسون ( -دوربینمیزان آماره 

 پرداخته شد. VIFضرایب 
براي متغییر و چولگی  جا که مقدار کشیدگیاز آن

مقدار  بود، 22/0و   -70/0 اقناع اطالعاتی به ترتیب برابر
مقدار عددي  و بود DW( 16/2واتسون ( -آماره دوربین

توان گفت که است می 10کوچکتر از  VIFضرایب 
توزیع متقارن برخوردار هستند. به این منظور ها ازداده

داراي مستقلی که با اقناع اطالعاتی متغیرهاي 
همبستگی معنادار بودند، مورد آزمون قرار گرفتند. بعد 
از شش گام، متغیرهاي تعداد افراد خانوار، سابقه 

ورکاري، درآمد ساالنه از انگورکاري، سابقه کشاورزي، انگ
یابی وارد فاصله باغ انگور تا شهرستان و رفتار اطالع

. نتایج نشان داد که )8(جدول معادله رگرسیونی شدند
درصد از تغییرات رفتار  28این چهار متغیر حدود 

ن نمودند. معادله رگرسیون نیز در ییابی را تبیاطالع
 خطا معنادار شد.سطح یک درصد 

 
 اقناع اطالعاتی متغیر رگرسیون چندگانه گام به گام مربوط به -8جدول 

 B S.E. Beta t Sig. Adjusted متغیرهاي مستقل
R 

Square 

 آماره هم خطی
 VIF تلورانس

 - - - constant( 87/31 33/3 - 577/9 00/0(عدد ثابت 
 1X( 920/0 23/0 215/0 88/3 00/0 09/0 890/0 12/1( تعداد افراد خانوار
 2X( 109/0 05/0 171/0 12/2 03/0 16/0 424/0 35/2( سابقه انگورکاري

ـــــاري ـــــاالنه از انگورک ـــــد س  درآم
)3X( 

177/1 00/0 332/0 24/5 00/0 23/0 681/0 46/1 

 4X( 120/0 46/0 230/0 61/2 00/0 25/0 354/0 82/2( سابقه کشاورزي
ـــا شه ـــور ت ـــاغ انگ ـــتانفاصـــله ب  رس

)5X( 
127/0- 05/0 135/0- 42/2- 01/0 26/0 877/0 14/1 

 6X( 130/0 06/0 131/0 190/2 02/0 27/0 768/0 30/1( یابیرفتار اطالع
16/2=DW    00/0=Sig    61/17= F        273/0  =Ad

2R        9/28=2R         538/0=R 
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 به صورت زیر است: ) 8(در جدول  Bشده یابی با توجه به ضرایب اشاره معادله رفتار اطالع
Y=  87/31 + 920/0 X1 +  109/0 X2+  17/1  X3  120/0 + X4 127/ 0 - X5 130/0    + X6 

 
 و پیشنهادها گیرينتیجه

بع ادسترسی کشاورزان به منکه نتایج نشان داد 
رادیو، کارشناسان مراکز خدمات  مانند اطالعاتی
منابع دیگر  ها بیش ازفروشندگان نهادهو  کشاورزي

است. کمترین دسترسی را کشاورزان به مزارع نمایشی، 
دستورالعمل  ،هاي خصوصی، نشریات ترویجیشرکت

 هاي کشاورزي دارند.ها و نمایشگاهاستفاده از نهاده
اعضاي  و کشاورزان همسایه، مسوؤالن محلی روستا

بع اطالعاتی هستند که کشاورزان در طول اخانواده من
بیشتري از اطالعات آنان استفاده  سال به دفعات

هاي دولتی، مزارع کنند. اینترنت، سایر ارگانمی
هاي روزمزرعه هاي خصوصی و برنامهنمایشی، شرکت

ها پنج منبع اطالعاتی هستند که به دفعات کم از آن
که  گفتتوان میبا توجه به این موارد شود. استفاده می

یر روابط اجتماعی و یابی کشاورزان بیشتر تحت تأثاطالع
سطح پایین مشارکت اجتماعی  .قرار دارد آنان محیطی

و عملکرد پایین سازمان  هاي ترویجیدر برنامه کشاورزان
 هاي ترویجی و آموزشیجهاد کشارزي در اجراي برنامه

کشاورزان به و استفاده کم دلیل دسترسی  توانرا می
 مزارع نمایشی،، و ترویجی یهاي آموزشبرنامه

 . دانستهاي روزمزرعه هاي خصوصی و برنامهشرکت
تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرهاي مستقل فردي 

یابی حاکی از آن است که با و خانوادگی با رفتار اطالع
افزایش سن بر تجارب شغلی کشاورزان افزوده شده و 

شود. یابی آنان میاین امر سبب بهبود رفتار اطالع
ایج، با افزایش تعداد افراد خانواده، همچنین با توجه به نت

هر یک از افراد خانواده سبب ورود اطالعات مختلف به 
شود و هر یک از افراد منبع اطالعاتی براي خانواده می

که انگورکاران آید. با توجه به اینانگورکار به حساب می
یابی در سطح سواد از نظر رفتار اطالعکرده و بیتحصیل

توان گفت که حضور در رند، مییکسانی قرار دا
است بر رفتار  هاي آموزش رسمی نتوانستهمحیط
یابی کشاورزان مؤثر واقع شود. نرخ باالي رجوع اطالع

کشاورزان به افراد ساکن در روستا و همکاران خود به 
عنوان منابع اطالعاتی، حاکی از آن است که کشاورزان 

دارند.  بیشتر تحت تأثیر هنجارهاي اجتماعی قرار
هاي اجتماعی ادراك فرد در باره اینکه اغلب هنجار

کنند و او مردمانی که به نظر او مهم هستند، چه فکر می
باید یا نباید مورد نظر آنها را در رفتار خود مورد توجه 

 .)Fishbein & Ajzen, 1975(دهد قرار می
هاي آموزشی و عضویت در تعاونی و شرکت در دوره

ها با ر متغیرهایی بودند که ارتباط آنترویجی از دیگ
یابی انگوکاران بررسی گردید. با توجه به رفتار اطالع

ها (دفعات باالي مراجعه ارتباط باالي کشاورزان با تعاونی
به تعاونی به عنوان یک منبع اطالعاتی) و عدم معناداري 

یابی، ها و رفتار اطالعرابطه بین عضویت در تعاونی
توانند با عرضه ها میه گرفت که تعاونیتوان نتیجمی

هاي خود در زمینه رسانیخدمات ترویجی و اطالع
یابی کشاورزان مفید واقع شوند. از افزایش رفتار اطالع

طرف دیگر، با توجه به اینکه، میزان مشارکت افراد در 
هاي آموزشی و ترویجی پایین بوده است و  بین کالس

ها با رفتار این کالسمیزان مشارکت کشاورزان در 
اي مثبت و معنادار وجود یابی کشاورزان رابطهاطالع

ها از محتوا و اثر توان گفت که این کالسدارد، می
ها بخشی خوبی برخودارند، ولی عدم شرکت در این دوره

ها از طرف ه این دورهیتوان دلیل بر کمبود ارارا می
  متولی ترویج کشاورزي استان دانست.

تجزیه و تحلیل روابط متغیرهاي مستقل  نتایج
یابی حاکی از آن فیزیکی و زیستی مزرعه با رفتار اطالع

است که هرچه مساحت باغ انگور بیشتر باشد، انگورکاري 
شود که گیرد و سبب میتر به خود میايشکل حرفه

کشاورزان بیشتر به دنبال کسب اطالعات باشند و هرچه 
یابی گور بیشتر باشد رفتار اطالعفاصله شهرستان تا باغ ان

که توان نتیجه گرفت شود. میکشارزان ببیشتر می
هرچه کشاورزان از مرکز شهرستان دورتر باشند به ناچار 

هاي اطالعاتی خود باشند و خود باید به دنبال رفع نیاز
شود. نتایج مییابی آنان این سبب بهبود رفتار اطالع

صله باغ تا اولین مرکز فروش حاکی از آن است که بین فا
یابی رابطه معناداري وجود محصوالت با رفتار اطالع

ندارد. انگورکارانی که باغات آنان در جوار مراکز خدمات 
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یابی باالیی کشاورزي هستند، از سطح رفتار اطالع
توان گفت که مراکز خدمات برخوردار نیستند و می

یابی فتار اطالعتوانند در باال رفتن سطح رکشاورزي نمی
دهد که کشاورزان کشاورزان مؤثر باشند. نتایج نشان می

تري یابی مناسبها داراي رفتار اطالعدور از شهرستان
توان، عدم وابستگی و رفتار هستند. از این موضوع می

یابی مستقالنه کشاورزان را در کسب اطالعات اطالع
ت نتیجه گرفت. مرکز فروش محصوالت و مراکز خدما

کشاورزي به عنوان منبعی براي عرضه اطالعات به 
آید. نتایج تجزیه و تحلیل روابط کشاورز به حساب نمی

متغیرهاي مستقل مالی و مدیریتی مزرعه و رفتار 
دهد که بین درآمد ساالنه از یابی نشان میاطالع

یابی رابطه معنادار و مثبت انگورکاري با رفتار اطالع
گفت که وضعیت مالی و درآمدي توان وجود دارد. می

 کشاورزان در درستیابی آنان به اطالعات مؤثر است.
 :شودبا توجه به نتایج پیشنهاد می ،بنابراین 

دلیل باال بودن دسترسی به وسایل سمعی و بصري به
هاي مناسب مثل رادیو و تلویزیون و وجود زیر ساخت

ین دو ا ،هاي رادیویی و تلویزیونیبراي دریافت برنامه
ترین منابع اطالعاتی کاربردمنبع اطالعاتی در میان پر
هاي توان عدم وجود برنامهنیستند، دلیل این امر را می

رادیویی و تلویزیونی مناسب و مقبول کشاورزي دانست. 
استان مرکز شود که صدا و سیماي پیشنهاد می ،بنابراین

امر  یشتر بهزنجان با همکاري مدیریت ترویج کشاورزي ب

هاي رادیویی و تلویزیونی براي این کشاورزان تولید برنامه
  .بپردازند

 ایجاد ارتباطات با مسؤولین محلی، اعضاي شوراهاي
آموختگان رشته کشاورزي از روستایی و جذب دانش

ر دهاي کشاورزي ها با سابقه فعالیتمیان ساکنین روستا
لی مسؤوالن مح زاستفاده ا مراکز خدمات کشاورزي و

ي ها به عنوان رهبران محلی براروستا و اعضاي تعاونی
هاي نوین از جمله راهکارهاي انتقال دانش و فناوري

 پیشنهادي است.
باید بر آموزش  و ترویجی هاي آموزشیدر برنامه

ن نواعزیرا اعضاي خانواده به  ،خانوار روستایی توجه شود
 د.نکنمنبع اطالعاتی مهمی در بین کشاورزان عمل می

ها رسانیه خدمات و اطالعیخدمات ترویجی و ارا
ده بیشتر در روستاهاي نواحی دور از شهرستان تمرکز کر

اد نهپیش ،لذا .اندو از توجه به کشاورزان مرکز غافل شده
شود کارشناسان و متخصصان امر در ارایه خدمات و می

 ها به کل منطقه تحت پوشش توجه نمایند.برنامه
ها در میان منابعی هستند که تعاونی جا کهاز آن 

آنان را دارند، ولی کشاورزان بیشترین دفعات مراجعه به 
ها و رفتار تفاوت معناداري بین عضویت در تعاونی

ها شود که تعاونییابی وجود ندارد، مشخص میاطالع
پیشنهاد  ،تأثیري بر روي این رفتار کشارزان ندارند. لذا

ه خدمات یجاي تمرکز مطلق به اراها بشود در تعاونیمی
ه خدمات ترویجی و آموزشی یها به ارافنی و عرضه نهاده
 نیز پرداخته شود.
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