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 چکيده

ه عنوان بخشی اثرگذار در توسعه كشور در ابعاد مختلف دارای اهميت فراوانی است؛ اما با توجه به ضتايعا  توليد میصولا  كشاورزی ب

رستد تتا نستبت بته تغييتر درصد توليد كل میصولا  استت ضتروری بته نظتر می 01 توليد اين میصولا  در كشور كه بنا به آمار بيش از

های نوين توليد توست  آنتان از طريتق راهکارهتای روستاييان جهت استفاده از فناوریهای توليد از طريق همسو ساختن كشاورزان و شيوه

رضتوی و متددكاران كشتاورزی خراستان ارتباطا  مشاركتی اقدام عاجل صور  پذيردا جامعه آماری اين تییيق، مروجان شتاغل در جهتاد

تمالی، جمعيت نمونه به شرحی كه اعلام شتده انتختاب گشتتا گيری غيراحترويجی مرتب  با جهاد كشاورزی استان بوده كه بر اساس نمونه

 05بتا « مصاحبه عمیتی»از طريق « كيفی»در اين پ وهش به اين شرح است كه در ابتدا در روش « كمّی»و « كيفی»های بکار رفته روش

مورد تیليل قرار گرفته و  Maxqdaفزار اهای ارائه شده توس  نرمتن از مددكاران كشاورزی در روستاهای تابعه مشهد مصاحبه شده و پاسخ

مرو  كشاورزی در سراسر استان خواسته شد تا نسبت به پاسخگويی اقدام كنند  001گويه طراحی و از  81بر پايه اين نتايج، ابزار سنجش با 

لی بترای تببتين اثرگتذاری ارتباطتا  مورد تیليل قرار گرفتا هدف از اين مطالعه، دستيابی به مد Spssافزار و سپس نتايج با استفاده از نرم

فرضيه مورد نظر در اين پ وهش بتا استتفاده از آزمتون انتوا و  4های نوين توليد بين كشاورزان استا  تمامی مشاركتی بر استفاده از فناوری

شتدا پيشتنهاد  تأييتدمتغيرها قرار گرفت و در نهايت با استفاده از رگرسيون خطی، اثرگذاری  تأييدتیليل واريانس يک طرفه مورد بررسی و 

منتد های نوين توليد از دانش و ابزار ارتباطا  مشاركتی بهرهشود مروجان كشاورزی برای همسوكردن كشاورزان جهت استفاده از فناوریمی

 شودا
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 مقدمه 

ديت منتابع توليتد كشتاورزی رشد فزاينده جمعيتت و میتدو

امنيتت  تأمينهای جهانی بشر جهت ترين نگرانیهمواره، از مهم

غذايی و توليد حداقل كالاهتای اساستی استت كته راهکارهتای 

های گذشته تا كنون برای كاهش ايتن مختلفی نيز در طول قرن

های دغدغه از الگوهای زيتر كشتت و كشتف منتابع و سترزمين

های ترويج، تییيق، آموزش كشتاورزان و شناشناخته تا انواع رو

های پربازده و غيره در سطح كلان و جهتانی همچنين نشر نهاده

انديشيده شده است اما با اين وجود اين مسئله در كشتورهای در 

حال توستعه همچنتان بته قتو  ختود بتاقی استت و چته بستا 

 (0034و همکاران،  ر)اميدپوتر نيز شده استا كنندهنگران

 0بر اساس آمارهتای رستمی وزار  جهتاد كشتاورزی و فتائو

 01 (، بتيش ازسازمان خواربار و كشاورزی ملتل متیتد( )0106)

شتود، درصد میصولا  كشاورزی در ايران به ضايعا  تبديل می

 ،ميليتون تتن توليتدا  كشتاورزی در ايتران 004يعنی از حدود 

نگتام و پتس از برداشتت از بتين ميليون تتن آن در ه 01سالانه 

رتبته نخستت هتدر رفتت  ،رودا بر اساس آخترين آمتار فتائومی

بار نيز به ايتران اختصتاب يافتته ضايعا  میصولا  ميوه و تره

ميليون تن انتواع  4سالانه حدود  ،رضویخراساناستا در استان 

شود كه به اين ترتيب و بر میصولا  باغی و زراعی برداشت می

در صد از اين ميتزان توليتد  01اعلامی از سوی فائو،  اساس آمار

شتودا در ايتن بتين ميتزان آب ميليون تن آن تباه می 8/0يعنی 

 رضتویخراسانمصرفی برای توليد اين میدار میصول در استان 

شتودا بته افزون بر يک ميليارد متر مکعب در ستال بترآورد متی

رويته ش بتیهمين دليل توجه به میوله ضايعا  بته دليتل افتزاي

جمعيت، كاهش منابع طبيعتی، امکانتا  و منتابع میتدود حتائز 

 ا  اهميت است

                                                                                           
0- Food and Agriculture Organization of the United Nations 

 هایدهته بته نستبت كشتاورزی و امروزه جوامتع روستتايی

تغييترا  میتي   جملته از بستياری تیولا  و با تغييرا  گذشته،

 جنگلهتا، دست رفتتن از خا ، فرسايش طبيعی، منابع و زيستی

 جانوری، و گياهی هایفتن گونهر بين از كويری، مناطق گسترش

 تغييتر روستتا، بته جديتد هتایورود فنتاوری اقليمتی، تغييترا 

 سياسی جديد هایگيریجهت و اجتماعی روستاييان، هاینگرش

 (0034)عليزاده و همکاران، اقتصادی مواجهندا  و

ن افکتار اما با توجه به نیش اثرگذار ارتباطا  در همسو كرد 

عمتتومی و لتتزوم همراهتتی كشتتاورزان در ترغيتتب و استتتفاده از 

های نوين، به دلايلی كته ذكتر آن رفتت، ايتن پت وهش فناوری

و نيتتز  «0ارتباطتتا  مشتتاركتی»تمركتتز ختتود را بتتر مجموعتته 

های نوين و سنتی معطتوف نمتوده استت چراكته امتروزه رسانه

ستعه، نیتش ارتباطا  مشاركتی به عنوان بخشی از ارتباطتا  تو

هتای توستعه در كشتورهای مهمی در به سرانجام رسيدن طترح

مختلف دارد و در اين ميان، مشاركت روستاييان به عنوان قشری 

كه عمده مباح  توسعه در حوزه كشاورزی در ميتان آنتان قابتل 

بی  است نیش اثرگذاری در اين زمينته دارنتد؛ چته بستا عتدم 

های آنتان در برنامته مشاركت روستتاييان و يتا مشتاركت نتاچيز

ها های اخير، علتت اصتلی ناكتامی ايتن برنامتهتوسعه طی سال

 قلمداد شده استا

فرايندی خلاق و تعاملی استت كته در « ارتباطا  مشاركتی»

شتتودا ارتباطتتا  دور از مجادلتته انجتتام متتیمیيطتتی آرام و بتته

مشاركتی نبايد به عنوان يک راه حتل فتوری و كتم دوام تلیتی 

اوقا ، معنای مشاركت در اين عبار  به خوبی در  شودا اغلب 

شودا اين نوع ارتباطا ، نيازمند يک تعامل فعال دوطرفه بين نمی

تواند توس  يک عامل كننده و منبع اطلاعا  است كه میدريافت

هتتای هتتدف را در فراينتتد توستتعه واستت  كتته مشتتاركت گروه

واقتع،  كند، تیويت شتودا ارتباطتا  مشتاركتی درتسهيلگری می
                                                                                           
0- Participatory communication 
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هايی است كه با همديگر فرايند جريان اطلاعا  بين افراد يا گروه

در ارتباط هستندا در چنين شرايطی همه افراد، فرصت مشتاركت 

هتای ختود را توانند دانش، اطلاعا  و مهار خواهند داشت و می

های مشتر  خود بته اشتترا  بگذارنتدا برای دستيابی به هدف

 (0040،مياندشتیفمی و زمانی)

توانتتد كتتارآيی، اثربخشتتی و دامنتته تییيیتتا  مشتتاركتی می

فرآينتتدهای تییيتتتق را بهبتتتود بخشتتتد و دامنتتته اجتمتتتاعی، 

توانمندسازی و پايداری را تیويت كندا  با اين وجود، با توجته بته 

سسا  تییيیاتی كشاورزی در زمينه تییيق ؤچهار دهه فعاليت م

های مورد نظر بته چرخته خاب، هرگز روشهای و توسعه روش

توسعه فناوری كشاورزی تبديل نشده استتا دانتش كشتاورز بتا 

های جديتد ديجيتتال، استفاده از امکانا  منیصر به فرد فناوری

دهد، نوعی رويکرد مبتکرانه برای مشاركت در تییيق را نويد می

اما پتانستيل آن در مشتاركت در تییيیتا  كشتاورزی بته طتور 

 ا (0101، 0)جول و همکاران تماتيک بررسی نشده استسيس

از طرفی، كشاورزان خرده مالک، بزرگترين بخش اشتغال در 

بته  اندااشغال كردهمناطق روستايی كشورهای در حال توسعه را 

ترين عامل در توليد جهانی مواد غذايی هستتندا علاوه اينکه مهم

دما  كشاورزی تا حد زيادی به انتشار و پذيرش لذا استفاده از خ

شود كه تصميم كشتاورزان بترای خدما  بستگی داردا گفته می

ميزان اطلاعا  موجود استتا بتا  تأثيراتخاذ خدما ، بسيار تیت 

میايسه سير تیول توليد و مصرف جهانی غذا، نشانه شتديدی از 

ها را افنياز به ابزارهتای افتزايش توليتد وجتود دارد و ايتن شتک

توان با پشتيبانی بيشتر از كشاورزان خرده مالتک و همچنتين می

امکان دسترسی به اطلاعا  خدما  كشاورزی ماننتد بروزرستانی 

هتای كشتاورزی، ختدما  آب و هوا، ابزارهای نوين توليد، نهاده

، 0ديگتران )دوروتتی و دهای بازار و غيره برطرف كرمالی، قيمت

 ا(0101

                                                                                           
0- Gevel, & Others                
0- Dorothy & Others 

 اساستی كته شتراي  باورنتد اين بر نظرانبسياری از صاحب

 و فکتری مناستب و مستاعد بستترهای وجود توسعه، و پيشرفت

 زمانی آينده باشدا تا هایحركت پذيرای تواندمی كه است ذهنی

بتا  همستو و مستاعد متردم، رايج فرهنگ و گرايشا  اذهان، كه

 مالی، اقتصادی و رهایبست تجهيز عليرغم نباشد، توسعه فرهنگ

 در اساسی نهادهای از داشتا يکی نخواهد وجود پيشرفت امکان

 جهتان كنتونی در های مردمگرايش و هانگرش تغيير و الیا نشر،

 ا(0035)يوستفی و همکتاران، باشتند می 0همگتانی هایرستانه

اری و نوشتتاری، های ارتباطی اعم از ديداری، شنيدامروزه، رسانه

ها مانند جذابيت، فراگيتر ای از وي گیبه دليل دارا بودن مجموعه

هتای اصتلی، ی راهبودن و دسترسی آسان و پيوستته، بته منزلته

رسانی، انتیال دانش و اطلاعا  بشتری بته شتمار ارتباطی، اطلاع

ی ای در آمتوزش، يتادگيری و توستتعهرونتد و نیتش فزاينتتدهمی

ها، دانتش، مهتار  و كنندا رسانهی ايفا میفرهنگ و تمدن بشر

ترين زمان و با كمترين هزينه در اختيار انبوه اطلاعا  را در كوتاه

 ا(0035)ساعی، دهند برداران قرار میكشاورزان و بهره

نيتز بته عنتوان بخشتی  8های اجتمتاعیدر اين ميان، رسانه

ای نوين در نخستين اقدام، نیش مهمی هاثرگذار از خانواده رسانه

سازی بين افراد و گروه ها ايجاد كترده و ضتمن ايجتاد در شبکه

فرصت برای هرگونه اظهار نظر توس  افتراد، زمينته اعتمتاد بته 

آورندا بنا به آنچه عنتوان شتد نفس و افزايش دانش را فراهم می

ابليتت دامنته دسترستی، ق های اجتماعی با امکاناتی مانند؛رسانه

دسترسی، سادگی و آسانی استفاده، ارتباط فوری، قابليت ويرايش 

سريع مطالب، تعامل، نبود زمينه میدوديت توليد میتوا، قابليتت 

ی و ستترعت در توليتتد میتتتوا توستت  همتته اعضتتا، هاآنچندرست

جايگتتاهی متمتتايز در جهتتت همستتو كتتردن افکتتار عمتتومی بتتا 

 ا(0038)افتاده، های مشاركتی دارند برنامه

های اجتمتاعی از ديدگاه جهانی، بخش كشتاورزی از رستانه

                                                                                           
0- Mass media 
8- Social media 
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سازی بتا برای ارتیای اطلاعا  و دانش مرتب  در صنعت و شبکه

هتای كندا كانتالساير متخصصان كشاورزی همفکر، استفاده می

كننتد و های اجتماعی، رواب  جوامع كشاورزی را تیويت میرسانه

، 0جين و ديگران)مام كندان به منافع مشتر  متصل میبه كارگر

توان اميد داشت كته استتفاده از ايتن و با اين ديدگاه می (0101

ها فرصت افزايش آگاهی و ترغيب كشاورزان به استفاده از رسانه

های نوين توليد را فراهم كندا لتذا رشتد متداوم در توليتد فناوری

 تتأمينكشاورزی به انتشار مداوم فناوری جديد بترای  میصولا 

معيشت و پايداری میي  نياز داردا به دليتل  تأمينامنيت غذايی، 

وهتتوايی و شتتراي  ختتا ، ممکتتن استتت تغييتتر در الگوهتتای آب

ها، رخ دهد، حتی مشکلاتی، مانند بروز آفا  و آلودگی به بيماری

ه باشند در چنتين ها رشد خوبی داشتاگر كشاورزان در طول سال

مواقعی برای میافظت از میصولا  خود از اثرا  نامطلوب ايتن 

هتا، از طريتق منتابع معتبتر بته دنبتال اطلاعتا  هستتندا چالش

موقع، به كشاورزان اين امکان را روز و بهدسترسی به اطلاعا  به

منتد بهره هتاآنها كنار بيايند و حتی از دهد تا با اين مکانيزممی

تواند اثرگذار باشد و رائه چنين دانشی در زمان مناسب میشوندا ا

بتتا وجتتود آنچتته عنتتوان شتتد، فنتتاوری اطلاعتتا  و ارتباطتتا  و 

توانند برای توسعه مهتار  در كشتاورزی های اجتماعی میرسانه

 ا(3010، 0)پراكاش و ديگران دار باشندنیش مهمی را عهده

كشتاورزی  تترويج هتاینظام كته رودمی انتظار به طوركلی 

 علتاوه باشد و خدما  دهندگانارايه جنبه از بيشتری تنوع دارای

 تستهيل و مخاطبتان آگتاهی و دانتش ارتیای فناوری، انتیال بر

منتابع  از صتيانت بهداشتتی، ختدما  یرفتتاری، ارايته تغييرا 

 ها رافناوری توسعه و احیطر در مشاركت و طبيعی، توانمندسازی

 ا(0034)كريمی و همکاران،  گيرند عهده بر نيز

هتای همچنين با توجه بته نیتش متروجين در رهبتری گروه

 ارتبتاط، ستبک اين اساس و كشاورزان در مناطق روستايی، پايه

                                                                                           
0- Mamgain & others 
0- Prakash & others 

رهبتری  ستبک استتا در گروهتی صتور  به كارها دادن انجام

 حتل بته علاقته تیولا ، و تغيير منشأ به توجه ضمن مشاركتی،

 استا در گروهی صور  به روپيش هایچالش و مشکلا  كردن

خترد  و تخصص منطق، عیل، به راسخ اعتیاد رهبری، سبک اين

 از گتروه در مشاركت و گروهی گيریتصميم و دارد؛ وجود جمعی

)ميکتائيلی و همکتاران، مشتاركتی استت  رهبتری اساسی اصول

 ا(0033

 هایمیتدوديت بتر با غلبه 0های هوشمنداز طرفی فناوری 

 ديگتر، سوی از زمانی هایمیدوديت و سو يک از اقليمی و فنی

 ميستر را كشاورزی بخش توليد و زيركشت سطح افزايش امکان

 كاربردی امکان نوين كشاورزی، هایفناوری حیيیت در اند،كرده

 كشتاورزی مختلف هایشاخه در را تییيیاتی هایدستاورد شدن

 ا(0035)يوسفی و همکاران،  اندساخته فراهم

با اين رويکرد و نظر به اهميت همستو كتردن كشتاورزان در 

هتتای نتتوين توليتتد نظيتتر؛ انتتواع جهتتت استتتفاده از فناوری

وری های هوشتمند، فنتاهای بخش كشاورزی، فناوری8استارتاپ

در اين پ وهش، ابزار ارتباطا  مشتاركتی بتا تاكيتد  و غيره، 5نانو

هتای میلتی و روش و اينترنت، جماعت های نوينبرنیش رسانه

ثيرگتتذار بتتر أای تبتته عنتتوان مجموعتته« 6مدرستته در مزرعتته»

روستاييان و كشاورزان مورد مطالعه قرار گرفته استت و هتدف از 

رگذاری ارتباطتا  مشتاركتی شناسايی اث»اين مطالعه، در نهايت 

هتتای نتتوين توليتتد در كشتتاورزان بتترای استتتفاده از فناوری

استا لذا سئوال اين پت وهش عبتار  استت از: « رضویخراسان

ترين عوامل اثرگذار بر ارتباطا  مشاركتی كشتاورزان بترای مهم

های نوين توليد كدام ها هستند؟ لذا بتا هتدف استفاده از فناوری

تايج موضوع و سئوال يادشده، در ابتدا با استفاده دست يافتن به ن

                                                                                           
0-  Smart technologies 

8- Startup 

5- Nanotechnology 
6- Field Farmer School 
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شناسی تییيق بيان خواهد شتد از نتايج روش كيفی كه در روش

 به فرضياتی به شرح زير دست يافتيما

هتای آموزشتی كشتاورزان بتر ارزيابی مستمر میتوای دوره ا0

 های نوين توليد تأثير دارد،ها از فناوریاستفاده آن

كشتاورزان بتر ايجتاد همتدلی و  های میلی در بينجماعت ا0

استتتفاده از تجتتارب مشتتتر  بتتين آنتتان در استتتفاده از 

 های نوين توليد تأثير دارد،فناوری

تلفيق دانش بومی كشاورزان با دانتش رستمی مروجتان بتر  ا0

 های نوين توليد تأثير دارد،استفاده از فناوری

هايی با میتوای آمتوزش كشتاورزی بندی برنامهنیوه زمان ا8

هتای نتوين توليتد ديو و تلويزيون بر استفاده از فناوریدر را

 تأثير دارد،

های اينترنتی تخصصی كشاورزی توس  مندی از سايتبهره ا5

 های نوين توليد تأثير دارد،كشاورزان بر استفاده فناوری

های رستتآنهای نتتوين )پياماستتتفاده كشتتاورزان از رستتانه ا6

هتای نتوين وریاجتماعی( در حوزه كشاورزی بر استفاده فنا

 توليد تأثير دارد،

در مزارع در ايجاد اعتماد به نفس « مزرعه در مدرسه»روش ا4

هتای نتوين توليتد تتأثير در كشاورزان در استفاده از فناوری

 دارد،

كاری مروجان جهت اجرای روش مدرسه در مزرعته بتر كم ا4

های نوين توليتد توست  كشتاورزان تتأثير استفاده از فناوری

 .دارد

نه تییيیاتی كه در اين پ وهش بررسی شده است به در پيشي

های متغيرهای خانواده ارتباطا  مشاركتی و از جمله تأثير رستانه

های نتوين و همچنتين انتواع ديداری و شتنيداری و نيتز رستانه

های ترويج و آموزش كشاورزی كه در تییيیا  مختلف مورد راه

 بررسی قرار گرفته، استناد شده استا

ای در پ وهش خود در زمينه اثربخشی میايسه (0034ساعی )

های ترويجتی در انتیتتال شتنيداری و نشتريههای ديداری،رستانه

دانش و اطلاعا  به كشاورزان در استان كرمتان، عنتوان داشتته 

درصتد كشتاورزان متورد بررستی، اطلاعتا  ختتود را از راه  5/40

از آن، راديو، نشريه های ترويجی و تلويزيون كسب كرده و پس 

 های بعدی قرار داشتنداينترنت در رتبه

اهکارهتتای ر»در پتت وهش ختتود بتتا عنتتوان  (0034طتاعتی )

يتادآوری « سازی تلويزيونی در حتوزه آمتوزش كشتاورزیبرنامه

های مناسب آموزشتی كته امروزه تدوين سياستكرده است كه؛ 

بردی و مبتنی بر شواهد ميدانی معتبر و نياز مخاطبتان كار ،علمی

تواند نیش ها( قرار گيرد، میگيرندهتهيه و در اختيار آنان )آموزش

جانبتته جامعتته هتتدف ايفتتا كنتتدا فراينتتد مهمتتی در تعتتالی همه

افزايتی، در دو ستطح آمتوزش آشتکار و دهتی و مهتار آموزش

 گيردا آموزش پنهان، صور  می

بررستی »نيز در پ وهش ختود بتا موضتوع ( 0036میمدی )

و  تتتترويج هتتتای اجتمتتتاعی مجتتتازی درهتتتای شتتتبکهقابليت

ه كارشناستان: موانتع و راهکارهتای از ديتدگا كشاورزی آموزش

های زمينه ايجاد شتبکه ،پديد آمدن اينترنتآورده است: « توسعه

هنگتتتتتتامی كتتتتتته ا اجتمتتتتتتاعی را فتتتتتتراهم نمتتتتتتود

شود دسترستی كشتاورزان بته تر میپيچيده كشاورزی هاینظام

هتا منابع اطلاعا  قابل اعتماد، به موقع و مناسب برای رقابت آن

ای استت های عمدهيکی از بخش ،ورزیشاا كبسيار حياتی است

نياز به استفاده از  اتمركز شده استبر آن كه برای توسعه جهانی 

 ؛انتخابی نيستت ،های اجتماعی برای نيازهای ارتباطی بهتررسانه

   ابلکه ضرور  است

در پ وهشتتی بتتا عنتتوان  (0035پتتور )موستتوی و خستتروی

ضتمن « ارگانيتک كشاورزی به نسبت زانكشاور دانش بررسی»

های نوين در توليد اعلام داشته اند كه تاكيد بر استفاده از فناوری

 ارگانيتک كشاورزی به نسبت كشاورزان كم دانش گربيان نتايج،

 و در پتذيرش آگاهی و دانش اهميت كه اين به توجه باشدا بامی

 فیتدان و كمبتود استت، آشتکار و بارز جديد فناوری يک توسعه

راه  در بتزرگ متانع و میتدوديت يک عنوان به دانش و اطلاعا 

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/561333536e3c43a91eb5f7a7837959a0/search/dd592294c2b99e8bcc3f9b4021392d98
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/561333536e3c43a91eb5f7a7837959a0/search/dd592294c2b99e8bcc3f9b4021392d98
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/561333536e3c43a91eb5f7a7837959a0/search/dd592294c2b99e8bcc3f9b4021392d98
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/561333536e3c43a91eb5f7a7837959a0/search/dd592294c2b99e8bcc3f9b4021392d98
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/561333536e3c43a91eb5f7a7837959a0/search/dd592294c2b99e8bcc3f9b4021392d98
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 .آيدمی حساب به ارگانيک كشاورزی توسعه

تیليتتل »در پتت وهش ختتود بتتا عنتتوان  (0038) داودی نصتر

های راديتتويی میلتتی تتترويج منتتدی روستتتاييان از برنامتتهبهره

ستواد پتايين و ستن استت: معتید « كشاورزی در شهرستان ايلام

برداران روستايی و پراكندگی روستتاها و فیتدان نظتام بالای بهره

يکپارچه انتیال اطلاعتا ، باعت  شتده استت كته روستتاييان از 

بهره و فاقد درآمد مناسب باشند و ها و اطلاعا  جديد، بینوآوری

روز بته روز افتزايش  ،به شتهر هاآنبه همين دليل نيز مهاجر  

 يابدا 

های تلويزيتونی اثربخشتی برنامته (0038) مويدی و حيتاتی

بردارن بخش كشاورزی استان فتارس و كشاورزی از ديدگاه بهره

ثر بر آن را بررسی كردندا طبق نتايج به دست آمده، ؤهای مسازه

ها بودنتدا از برداران جزو مخاطبان اين برنامهدرصد كمی از بهره

های تلويزيتونی كشتاورزی از نظتر اه آنان، اثرگذاری برنامهديدگ

ی، در حد متوس  و از نظر اثرهتای اثرهای مستیيم، شرطی و كلّ

انباشتی و شناختی، زير متوس  بوده استا متغيرهای رضايتمندی 

از شبکه استانی، اهداف فترد در توجته بته برنامته و اعتمتاد بته 

ا در پيش بينی اثربخشی ايتن ی استانی، بيشترين توانايی ررسانه

 انداها داشتهبرنامه

طتتی پ وهشتتی بتتا عنتتوان  (0044جعفتتری ) ن زمينتتهدر ايتت

 مشتاركتی ارتباطتا  ارگيریکتب در ميتزان مؤثرررسی عوامل ب»

« از ديدگاه تسهيلگران توسعه روستتايی (PRCA) روستايی ايران

های ارتبتاطی و ر سياستتگذاریتوان بتا تغييتر دمیآورده است، 

تغيير در رويکردهای ترويجی كه دربرگيرنده حضتور مخاطتب و 

مشاركت فعال او باشد، حركت به سوی توسعه پايتدار كشتاورزی 

در ؛ توستعه جامته عمتل پوشتانيد ارتباطتا  را تسريع نمود و به

در  «مشتاركتی رتباطتا ا» از رهگذر «توسعه رتباطا ا» حیيیت

 ا يابدايران تییق می جامعه روستايی

در پ وهشتی تیتت عنتوان  0"استرلا "و  0"حسن ولكمر "

بتا  یدر ستازگار یاستترات  کيت: یارتباطا  توستعه مشتاركت»

كته در بنگلتادش در « ايآست یآب و هوا در جنوب شترق را ييتغ

تغيير آب و هتوا يتک  منتشر شده است، معتیدند كه 0103 سال

ها نفتر از همته نیتاط  يليوننگرانی جهانی است كه بر زندگی م

يافته، تتتر توستتعهاغلتتب كشتتورهای كم گتتذاردامی تتتأثيرجهتتان 

بته كشتاورزی بتا  هتاآنهستند كه معتاش  میرومیكشورهای 

آوری ستطح پتايين، سيستتم اطلاعتا  ضتعيف و موسستا  فن

اكنتون نیطته عطفتی  روش، ا ايتنوابسته است ترمردمی ضعيف

عامتل مربتت در منتاطق برای ارتباطا  توسعه جهتت تستهيل ت

 برنامه هایپذير از طريق طراحی سيستماتيک و استفاده از آسيب

ارتباطی ديگر در به اشترا  گتذاری دانتش و اطلاعتا  در بتين 

اكولوژيکی استتا در  -های كشاورزیذينفعان، به وي ه در میي 

طراحی شد و بته عنتوان  «ارتباطی مشاركتی»نهايت، يک مدل 

بته  و نيتز اين پديده طبيعتی، توصتيه شتد برای  نوش دارويک 

 )كمرو حستن و استترلا، رپايدا توسعهعنوان يک شبکه امن برای 

 ا(0103

و همکتارانش  0"پوجتا ايکاپلتانی"در تییيیی ديگر در هنتد 

مشاغل  جاديا»ای تیت عنوانكه نتايج آن درمیاله 0103درسال 

داوطلبتان »از برنامته  يیهتادرس در مراحل ارتباطتا : يیروستا

اند كته: نمتايش منتشر شده؛ عنوان داشتته« ويدئو در هندوستان

مشتاركتی استت و يتک فراينتد  )CV8(فيلم ويتديويی جمعتی 

 كارهایپتانسيل زيادی برای تیويت ارتباطا  اجتماعی و تیويت 

از طريق ايجاد  های كبه گونهدارد  هاآنافراد برای توانمندسازی 

ه، هتای جامعته طترد شتدگروهبرای های خاب به وي ه ظرفيت

های ختود بترای انتیتال بته ستمت فراينتدهای از تلاشتوان می

                                                                                           
0- Kamrul hassan & Estrella 

0- Estrella T. Arroyo 
0- Ichplani، Pooja & Kumar، Archna & Mayberry، Jessica 
8- Collective video 
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 ا(0104، 0ايکاپلانی و همکاران) ردتر استفاده كارتباطی جامع

و « 0يتتتورگن هابرمتتتاس»های ايتتتن پتتت وهش، ديتتتدگاه

در حتوزه آمتوزش همگتانی و نيتز نظريته نشتر « 0يرهپائولوفر»

را به عوان چارچوب نظری خود در نظر گرفتته و  8نوآوری راجرز

 كنونی، پ وهش برای هانظريه اين بايستی اذعان داشت انتخاب

بينی و كارآمدی بالا پيش و ميزان هاآنگسترده  فراگيری به دليل

و خاستگاه موارد  نظری بوده استا بستر هایمدل ديگر به نسبت

های بزرگتان و صتاحب تتوان در انديشته و نظريتهيادشده را می

 نظران عرصه ارتباطا  و آموزش به شرح زير دانستا 

هابرماس، در تعبير خود از كنش ارتباطی يا عمل تفتاهمی،   

كند و مبنای انديشه ختود ارتباط را عامل ايجاد تفاهم معرفی می

دهتد و يتادآوری دون اجبتار قترار میرا ارتباط تیريف نشده  و ب

كند كه عیلانيت در كنش ارتباطی به ارتبتاط رهتا از ستلطه و می

انجامتتدا بتته اعتبتتار انديشتته هتتای هابرمتتاس و فريتتره، آزاد می

هتای ی آموزشهای ارتبتاطی يتک طرفته كته در جتوهرهروش

موضوعی يا فنی مستتتر هستتند بتا ستدكردن قتدر  خلاقيتت، 

د در ميتان فراگيتران بزرگستال، نته تنهتا بته ديالوگ و بی  آزا

كنند بلکه نيازشان را به كنش ارتبتاطی و نوآوری فنی كمک نمی

عمل رهايی بخش)كه ستازنده هويتت مستتیل در آنتان استت( 

كارگيری هابرماس بتا بته ا(0048آبادی، خاتونانگارد )ناديده می

ريته كتنش ارتبتاطی در صتدد مفهوم گستره همگانی و طرح نظ

دستت برآمتده استتا ای و يکتبيين راه خترو  از جامعته تتوده

ها و وگو درباره موضوعگستره همگانی يعنی فضای بی  و گفت

گيری رويدادها، تفسيرهای شخصی و تعامل باورها كه بته شتکل

شودا به زعم هابرماس، گستره همگتانی، افکار عمومی منجر می

 ا(0030)جعفری،  دولت استميدانی مستیل از 

دو رويکتترد عمتتده بتته ارتباطتتا  مشتتاركتی وجتتود داردا    

                                                                                           
0- Ichplani & Others 
0- Jürgen Habermas 

0- Paulo Freire 

8- Evert rogers 

متعلق به پائولو فريره است  5، تعليم گفت و شنودیهاآننخستين 

های دسترسی و خودمتديريتی و رويکرد دوم، شامل ديدگاه )ايده(

هنگتی ملتل است كه در بی  های سازمان آموزشی، علمی و فر

 ا(40334بريگتان،تدوين شدند ) 0341طی دهه  6متید )يونسکو(

پائولو فريره از مشهورترين منتیدان در حيطته ارتباطتا  توستعه 

گو قرار داردا بر اين مبنا، واستا اصل اساسی در تفکر او بر گفت

به دريافت پيام، به همتان ميتزان،  شانمندیمردم در كنار علاقه

های خود به ديگران مند به انتشار و انتیال انديشهنيازمند و علاقه

هستند و اين بيان به منزله طرح يک فراگرد ارتبتاطی مشتاركتی 

گو، عامل دستيابی به آزادی استت و واستا در اين رويکرد، گفت

خودبيگانگی  گو به ازوفراگردهای ارتباطی بدون مشاركت و گفت

شوندا در اين رهيافت، تماس و ارتباط واقعتی هنگتامی منجر می

 گيرد كه همگرايی و اعتماد دوطرف ارتباط تتوام باشتدشکل می

اور  راجرز و همکارانش در ميان آن دسته  ا(0043زاده، )رضوی

غييتر گيرنتد كته بتاور دارنتد تاز میییان علوم اجتماعی قرار می

اجتماعی به عنوان يک روند ارتباطی بهتتر و قابتل در  استتا 

هتای متمركتز تغيير اجتماعی، ناشی از ارتباطا  است و پ وهش

 و )اميرپتورهای اتباطی هستتند به اشاعه، موضوع فرعی پ وهش

 ا(0038بهراميان، 

شتمارش در هتای بتینيز بر مبنتای پ وهش« 4ويلبر شرام» 

گويتد: مورد نیتش وستايل ارتبتاط جمعتی پيرامتون توستعه، می

گيری ترغيب مردم در كشورهای در حتال توستعه، بته تصتميم»

، تستريع و متؤثربرای مشاركت  هاآندادن پيرامون توسعه، زمينه

های مورد نظر، به طور كلی، يک رونتد هماهنگ كردن دگرگونی

همچنتين دربتاره نیتش  انعطاف ناپذير و نتامعين نيستتا شترام

ی داردا هاآنوسايل ارتباط جمعی در توسعه ملی، ديدگاه خوشتبين

                                                                                           
5- Dialogical pedagogy 

6- United Nation Education, scientific & Cultural Organization 

(UNESCO) 
4- Berrigan 
4- Wilbuuur sheramm 
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های جمعی درباره ميزان و انواع اطلاعاتی كه رسانه»گويد: او می

در كشتتورهای در حتتال توستتعه در دستتترس متتردم قتترار دارد، 

 ا(0036)دادگران، « توانند مشاركت كنندمی

ای از نظريه ، بخش قابل ملاحظه0ن زمينه، دانيل لرنردر همي

روانشتناختی استتتوار -نوستازی ختود را بتر متغيرهتای اجتمتاعی

ساختا نیطه كانونی الگوی او بر تیر  هسته مركتزی و تغييتر 

پذيری افراد بودا اين افراد برای پيوند با جنبه های جديد میتي  

ناميد كه بر  "دلیهم"ظرفيت مناسبی داشتندا لرنر اين صفت را 

توانايی يک فرد برای قراردادن خودش به جتای ديگتری دلالتت 

ای استت داردا لرنر بر اين باور بود كه همدلی بالا توانايی برجسته

هتايی كه در سبک زندگی افراد در كشورهای غربتی بتا وي گتی

ختوردا جو بته چشتم میچون صنعتی، شهری، باسواد و مشاركت

را يک مهار  پرهيزناپذير متردم بترای « ی همدلیتوسعه»لرنر 

ا (0031)ملکتا  و استتيور، دانست رها شدن از میي  سنتی می

آنچه در بررسی ويلبتر شترام در كشتورهای جهتان ستوم دارای 

توسعه اجتماعی ميسر نيست و »اهميت وي ه است، اين است كه 

اطلاعا  استا بنابراين،  توسعه اجتماعی، مستلزم آموزش و بس 

ی قطعتی بتر توستعه تأثيربايد پذيرفت كه وسايل ارتباط جمعی، 

)ملکا  « فرهنگی و از خلال آن، توسعه اقتصادی خواهند داشتا

رستانی و ارتباطا  توسعه، نیش مهمی در اطلاع (0031و استيور، 

دارندا ارتباطا  توسعه مؤثر، گذاری بر رفتار گيرنده اطلاعا  تأثير

ريزی شده، تغيير رفتتار های برنامهافراد را به مشاركت در فعاليت

و نگرش افراد و توانمندستازی آنتان در تمركتز بتر تعامتل بتين 

ذينفعان مختلف بترای برطترف كتردن يتک مشتکل مشتتر ، 

ای، جنبته كندا درگيری جامعه در خصوب هر مستالهتشويق می

  ا(0101، 0)ماهور و ديگراناجرای آن پروژه دارد بسيار مهمی در 

بدون ترديد با توجه به آنچه عنوان شد بايستی اذعان داشت، 

، پيش نياز تییتق گتامی متؤثر در كشاورزانبالابردن دانش فنی 

                                                                                           
0- Daniel lerner 
0- Muhoro & Others 

 یو نیش ترويج و آموزش كشاورزی بترای ارتیتابوده اين راستا 

بسيار مهتم  كشاورزانهای ها و مهار دانش فنی و تغيير نگرش

، مروجتان بتا تستهيل در فراينتد برقتراری در ايتن ميتان استا

هتتای آموزش كارگيریهای روستتتايی و بتتهارتباطتتا  در جامعتته

های ها و بته ويت ه رستانهبه مدد استفاده از رسانه ی نوينترويج

يی هاد به عنوان بازونتوانمیسازی اينترنتی نوين مبتنی بر شبکه

اصلاح كارآيی و اجرای فعاليت هتای در جهت توانمند در توسعه، 

 .دنباش و كشاورزی پيشگام مناسب روستايی

 

 هامواد و روش

ايتن پت وهش، طتتی مستير ختتود را بتر استتتفاده از دو روش 

بنيان گذاشته؛ به اين صتور  كته، در « كمّی»و سپس « كيفی»

در گفتگتو  استفاده شد تا« مصاحبه عمیی»بخش كيفی از روش 

در  هتاآنهای برداران و مددكاران كشتاورزی، بتا ديتدگاهبا بهره

های توليد آشنا شده و علل استیبال يا خصوب استفاده از فناوری

 ها از اين طريق مسجل شودااز اين فناوری هاآنعدم استیبال 

گيری بخش فوق، غير احتمالی بوده كته از نتوع روش نمونه

ر يتا هدفمنتد متی باشتدا در ايتن نتوع میتو-گيری معيتارنمونه

ها يتتا ديگتتر واحتتدهای كننتتدهگيتتری، انتختتاب مشتتاركتنمونتته

گيری، مبتنی بر معيار ختاب يتا بته طتور هدفمنتد استتا نمونه

شتوند كته در تییيق كيفی به اين دليل انتختاب می« مطّلعين»

ای هستند كه كاوش و تفهيم ها يا مختصا  وي هدارای مشخصه

های میوری را كه مییق كيفی در صدد بررستی مفصل موضوع

گيری هدفمنتد، دقيیتا همتان ستازندا نمونتهست؛ ميسر میهاآن

كند، يعنی اعضا يا واحدهای چيزی است كه عنوان آن دلالت می

جهتت بازنمتايی معيتار كليتدی ختاب « از روی هتدف»نمونه 

   (0034)میمدپور، شوند انتخاب می

 80نفر مددكار مرد و   46در بخش كيفی، با توجه به حضور 

گركشاورزی در روستاهای مشهد، اين تعداد به عنوان زن تسهيل
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ميدان تییيق در اين بخش در نظر گرفته شدند كته بته عنتوان 

در بختش نفر مصاحبه عمیی انجتام پتذيرفتا  05با « مطّلعين»

تی ترويج( به تعتداد كمّی، تمامی مروجين استان )كارشناسان دول

نفر در اين پ وهش به عنوان جامعه آمتاری میستوب متی  504

 شوندا

نفتتر از  05حجتتم نمونتته ميتتدان تییيتتق در بختتش كيفتتی، 

)مشهد( رضوی خراسانمددكاران ترويج و تسهيلگران كشاورزی 

 01شده و طتی ايتن فراينتد « مصاحبه عمیی» هاآناست كه با 

های تییيتق، بته ن بته پرستشنفر تستهيلگر ز 5مددكار مرد و 

شکل حضوری پاسخ دادندا اين شمار از زنان و مردان با توجه به 

زن تستهيلگر كشتاورزی در  80نفتر متددكار مترد و   46حضور 

باشتند؛ و بتا نفتر می 004ی روستاهای مشهد بود كه به طور كلّت

نفر به اشباع نظرا  دست يافته شد و روند ادامته  05مصاحبه با 

حجم نمونه در بخش نيز بر همين اساس متوقف شدا  هامصاحبه

كمَی اين پ وهش با توجه به حجم جامعه آماری و با استتفاده از 

نفر میاستبه شتده استتا ابتزار گتردآوری  001فرمول كوكران 

سئوال بوده كه بر اساس طيتف پتنج  81ای با ها، پرشسنامهداده

وصيفی از جدول گزينه ای ليکر ، تنظيم شده و برای ارائه آمار ت

هتای فراوانی )تعداد و درصد( استفاده شده استتا همچنتين داده

هتتای دهندگان بتتر استتاس وي گیآمتتاری مربتتوط بتته پاستتخ

های متورد نظتر در پرسشتنامه در شناختی و ساير وي گیجمعيت

هتا نيتز بتا های توصيفی ذكر شده استا تیليل دادهبخش يافته

 انجام شده استا 08نسخه  spssافزار استفاده از نرم

ابزار اندازه گيری  0برای سنجش اعتبار با توجه به روش فوق،

ابتدا پرسشنامه میدماتی تهيه و با مشور  و استفاده  )پرسشنامه(

اعتبار نظران حوزه ارتباطا ، رسانه و كشاورزی، از نظرا  صاحب

ابتزار  0بترای ستنجش پايتايیا همچنتين به دست آمتد 0صوری

                                                                                           
0- validity 
0- Face validity 

0- Reliability 

پرسشنامه به عنوان  01نيز بعد از تکميل )پرسشنامه(  گيریاندازه

از ضريب آلفای كرونباخ برای میاستبه  پيش آزمون )پری تست(

های مختلتتف ابتتزار استتتفاده شتتد كتته ضتتريب پايتتايی شتتاخص

 به ثبت رسيدا 413/1آن

 نتایج

های انجام شتده در جهت تیليل دقيق مصاحبه بخش كيفی:

در ايتتن  Maxqdaليتتل كيفتتی تی افتتزارنرمدر بختتش كيفتتی از 

گيری شده است كه نتايج به دست آمتده در قالتب پ وهش بهره

 جدول و نمودار زير آمده استا

 

 بخش کمّی

)علّتی( بتوده و  به جهت اينکه نوع فرضيا  از نوع اثرگذاری

ای بوده، برای آزمون فرضتيا  نيز سطح سنجش متغيرها فاصله

طرفه استفاده شده استت و و تیليل واريانس يک  8از آزمون انوا

كننتدگی متغيرهتای در نهايت نيتز بترای ستنجش قتدر  تبيين

مستیل از رگرسيون خطی استفاده شده كه بتا وارد كتردن كليته 

 كنندگی متغيرها احصا شده استامتغيرهای مستیل، ميزان تبيين

هتای آموزشتی فرضيه اول: ارزيتابی مستتمر میتتوای دوره

 داردا تأثيرهای نوين توليد از فناوری اهآنكشاورزان بر استفاده 

نشانگر اين است كته آيتا متدل  «اف» در اين آزمون ميزان 

رگرسيونی فوق مدل مناسبی است يا خير؟ بتا توجته بته ستطح 

 10/1تتر از كه در سطح خطتای كوچتک (sig)داری آزمون معنی

كنندگی بالتايی است نشان می دهد متغير مستیل از قدر  تبيين

ار بوده و قادر است به خوبی ميتزان تغييترا  و واريتانس برخورد

لتذا بتر استاس جتدول فتوق، ايتن  متغير وابسته را توضيح دهدا

 شده استا تأييدفرضيه 

های میلی در بين كشاورزان بتر ايجتاد فرضيه دوم: جماعت

همدلی و استفاده از تجتارب مشتتر  بتين آنتان در استتفاده از 

 داردا رتأثيهای نوين توليد فناوری

                                                                                           
8- Anova 
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نشانگر اين استت كته آيتا متدل  «اف»در اين آزمون ميزان 

رگرسيونی فوق مدل مناسبی است يا خير؟ بتا توجته بته ستطح 

 10/1كه در سطح خطای كوچتک تتر از  (sig)داری آزمون معنی

كننتدگی بالتايی دهد متغير مستیل از قدر  تبييناست نشان می

تغييترا  و واريتانس  برخوردار بوده و قادر است به خوبی ميتزان

متغير وابسته را توضيح دهدا لتذا بتر استاس جتدول فتوق، ايتن 

 شده استا تأييدفرضيه 

فرضيه سوم: تلفيق دانش بومی كشاورزان بتا دانتش رستمی 

 داردا تأثيرهای نوين توليد مروجان بر استفاده از فناوری

 

 Maxqda افزارنرمتیليل مصاحبه ها با .6جدول

 یمحور مرحله یكدها باز مرحله یكدها
  یبارها شمار

 هيگو تکرار

 
 یجيترو -یآموزش یهادوره یابيارز

 0 حوزه نيا به ديعلت ورود افراد جدبه هاآموزش شيلزوم افزا

 انيز  بيآسآوردن  نييو پا ديدانش به منظوربالابردن تول شيافزا
 پسماندها

0 

 0 گذشته تنسب به دولت یسو از يیاعطا امکانا  زانيكم شدن م

 0 یجيترو-یآموزش یدوره ها در شده ارائه مطالب در تنوع جاديلزوم ا

 
 یبرا یمیل یهاجماعت یبودن همراه یعلل ضرور

 نينو یاستفاده ازفناور

 3 گريکديبا  یخاطر همفکربه ها یريگميكاهش درصد خطا در تصم

 0 كار نيبالا رفتن اعتماد به نفس در انجام ا

 یهاروش یريكارگبه و رييو ترس از تغ يیتنها احساس تنرف نياز ب
 ديجد

0 

 4 گريکدي یهاربهاستفاده از تج

 با كشاورزان یبوم دانش قيبودن تلف یعلل ضرور
 مروجان یرسم دانش

گذشتگان در  یهاربهخود و تج یستهيز یهاربهارزشمند بودن تج
 نهيزم نيا

4 

 5 گذشته نشدا و نينو دانش بودنِ گريکديمکمل 

 در ونيزيتلو و ويراد یهانبودن برنامه یعلل كاربرد
 نهيزم نيا

 4 هابرنامه نگونهيمناسب نبودن زمان پخش ا

 0 هاكم بودن تنوع و نوع برنامه

و  یتخصص یها تيسا از استفاده نهيعلل نبود زم
 رشته نيمرتب  با ا

 4 هاتيگونه سانيبا ا يیو ناآشنا یسوادكم

 8 هاتيسا نگونهيا از استفاده به ليتما نهيزمنبود 

 یهاآنرسامينبودن پ ی/كاربرداستفاده نهيعلل نبود زم
 یجمع

 0 هارسانه نيا یاز ساز و كارها یو ناآگاه یسوادكم

 0 هارسانه نوع نيا از استیبال نهينبود زم

 0 یموضوع میور رازيغ يیهاموضوع به یمجاز یهاگروه كاركرد رييتغ

 مزرعه در مدرسه روش از استفاده نهيعلل نبود زم
 0 كشتزارهادر  هایماريبو  هاآفت وعيش

 8 مروجان یاز سو یكاركم

 نينو یهایفناور از استیبال نهيعلل نبود زم

 8 زا يتجه ديخر یبرا یكاف هيسرما نداشتن و هانهيبالابودن هز

 0 ه كشاورزانب یسودده یبرا یابازدارندهها واسطهحضور 

 0 یگذار هيسرما یبرا ماهر یانسان یروينداشتن ن

 6 نينو یهااز روش یآگاهنا

 0 یعلت نداشتن دانش كافبه هيترس از هدررفت زمان و سرما

 0 ازيعلت نداشتن دانش موردنهب یترس از نداشتن بازده

 0 شده داده یهاآموزش نبودن ريفراگ و ريپذميتعم

 0 یكشاورز نينو یهایفناور نهيزش در زمآمو نبود

 یهایفناور از استیبال نهيزم نبود علت آموزش زانينبودن م یكاف
 ديتول نينو

4 
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 8 هایفناور شرفتيها نسبت پمنسوخ شدن آموزش

 03 كدها جمع 4: كدها جمع

 

 آزمون فرضيه اول. 2جدول
aANOVA 

 یدار یمعن سطح اف آماره اتمربع نيانگيم یآزاد درجه مربعات مجموع مدل

0 

 b.000 435/35 003/04 0 003/04 ونيرگرس

   043/1 004 480/48 ماندهيباق

    003 340/000 كل

 یآموزش یمیتوا مستمر یابيارز: نيبشيپ ريمتغ            ديتول نينو یهایفناور از استفادهوابسته:  ريمتغ

 

 

 آزمون فرضيه دوم .0جدول

ANOVAa 

لمد مربعات مجموع  یآزاد درجه  تمربعا نيانگيم  اف آماره  یدار یمعن سطح   

0 
ونيرگرس  503/04  0 503/04  644/011  .000b 

ماندهيباق  880/40  004 040/1    

340/000 كل  003    

 یمیل ها جماعت  :نيبشيپ ريمتغ        ديتول نينو یهایفناور از استفاده وابسته:  ريمتغ
 

 ن فرضيه سومآزمو .4جدول

ANOVAa 

مربعات مجموع مدل یآزاد درجه  تمربعا نيانگيم  اف آماره  یدار یمعن سطح   

0 
ونيرگرس  644/08  0 644/08  031/55  .000b 

ماندهيباق  018/34  004 886/1    

340/000 كل  003    

 یبوم انشد قيتلف: نيبشيپ ريمتغ          ديتول نينو یهایفناور از استفادهوابسته:  ريمتغ

 

 

نشانگر اين استت كته آيتا متدل « اف»در اين آزمون ميزان 

رگرسيونی فوق مدل مناسبی است يا خير؟ بتا توجته بته ستطح 

كه در سطح خطای خطای كوچک تتر از  (sig)داری آزمون معنی

كننتدگی دهد متغير مستیل از قتدر  تبييناست نشان می 10/1

ختوبی ميتزان تغييترا  و  بالايی برخوردار بوده و قادر استت بته

واريانس متغير وابسته را توضيح دهدا لذا بر اساس جتدول فتوق، 

 شده استا تأييداين فرضيه 

هايی بتا میتتوای بنتدی برنامتهفرضيه چهتارم: نیتوه زمان

هتای آموزش كشاورزی در راديو و تلويزيون بر استفاده از فناوری

 داردا تأثيرنوين توليد 

 

 چهارم آزمون فرضيه .9جدول

ANOVAa 

مربعات مجموع مدل یآزاد درجه  تمربعا نيانگيم  اف آماره  یدار یمعن سطح   

0 
ونيرگرس  005/01  0 005/01  018/80  .000b 

مانده یباق  464/010  004 864/1    

340/000 كل  003    
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 یونيزيتلو و يیويراد یهابرنامه یبندزمان نیوه: نيب شيپ ريمتغ               ديتول نينو یهایفناور از استفاده وابسته: ريمتغ

 

 

 

نشانگر اين استت كته آيتا متدل  «اف»در اين آزمون ميزان 

رگرسيونی فوق مدل مناسبی است يا خير؟ بتا توجته بته ستطح 

 10/1كه در سطح خطای كوچتک تتر از  (sig) داری آزمونمعنی

 كننتدگی بالتايیدهد متغير مستیل از قدر  تبييناست نشان می

برخوردار بوده و قادر است به خوبی ميتزان تغييترا  و واريتانس 

متغير وابسته را توضيح دهدا لتذا بتر استاس جتدول فتوق، ايتن 

 شده استا تأييدفرضيه 

های اينترنتتی تخصصتی مندی از ستايتبهره فرضيه پنجم:

هتای نتوين توليتد كشاورزی توس  كشاورزان بر استفاده فناوری

 داردا تأثير

 

 آزمون فرضيه پنجم .1جدول

ANOVAa 

مربعات مجموع مدل یآزاد درجه  مربعات نيانگيم  اف آماره  یدار یمعن سطح   

0 

ونيرگرس  405/3  0 405/3  003/03  .000b 

ماندهيباق  084/000  004 508/1    

340/000 كل  003    

 یتخصص یهاتيسا از یندمبهره :نيبشيپ ريمتغ      ديتول نينو یهایفناور از استفاده وابسته: ريمتغ

 

 

نشانگر اين است كته آيتا متدل   «اف»در اين آزمون ميزان 

رگرسيونی فوق مدل مناسبی است يا خير؟ بتا توجته بته ستطح 

 10/1( كه در سطح خطای كوچک تتر از sigداری آزمون )معنی

كننتدگی بالتايی دهد متغير مستیل از قدر  تبييناست نشان می

در است به خوبی ميتزان تغييترا  و واريتانس برخوردار بوده و قا

متغير وابسته را توضيح دهدا لتذا بتر استاس جتدول فتوق، ايتن 

 شده استا تأييدفرضيه 

های نتتوين استتتفاده كشتتاورزان از رستتانه فرضتتيه ششتتم:

ی اجتمتتاعی( در حتتوزه كشتتاورزی بتتر استتتفاده هاآنرستت)پيام

 داردا تأثيرهای نوين توليد فناوری

 

 ون فرضيه ششمآزم. 7جدول

ANOVAa 

 مدل
 مجموع

 مربعات
یآزاد درجه تمربعا نيانگيم  اف آماره  یدار یمعن سطح   

0
0 

ونيرگرس  840/00  0 840/00  545/86  .000b 

ماندهيباق  514/011  004 860/1    

340/000 كل  003    

 نينو یهانهرسا :نيبشيپ ريمتغ         ديتول نينو یهایفناور از استفاده  وابسته:  ريمتغ

 

 

رگرسيونی فوق مدل مناسبی است يا خير؟ بتا توجته بته ستطح نشانگر اين است كته آيتا متدل   «اف»در اين آزمون ميزان 



 343      دیتول نینو یهایاستفاده از فناور بر کشاورزان یمشارکت ارتباطات یاثرگذار ییشناسا 

 10/1كه در سطح خطای كوچتک تتر از  (sig)داری آزمون معنی

كننتدگی بالتايی دهد متغير مستیل از قدر  تبييناست نشان می

خوبی ميتزان تغييترا  و واريتانس برخوردار بوده و قادر است به 

متغير وابسته را توضيح دهدا لتذا بتر استاس جتدول فتوق، ايتن 

 شده استا تأييدفرضيه 

در متزارع در ايجتاد « مزرعه در مدرسه»فرضيه هفتم: روش

هتای نتوين اعتماد به نفس در كشتاورزان در استتفاده از فناوری

 داردا تأثيرتوليد 

 

 آزمون فرضيه هفم .8جدول

ANOVAa 

مربعات مجموع مدل یآزاد درجه  تمربعا نيانگيم  اف آماره  یدار یمعن سطح   

0 
ونيرگرس  800/04  0 800/04  030/66  .000b 

ماندهيباق  541/30  004 803/1    

340/000 كل  003    

 ديتول نينو یهایفناور از استفادهوابسته:  ريمتغ

 مزرعه در مدرسه: نيب شيپ ريمتغ

 

نشانگر اين استت كته آيتا متدل  «اف»ميزان در اين آزمون 

رگرسيونی فوق مدل مناسبی است يا خير؟ بتا توجته بته ستطح 

 10/1كه در سطح خطای كوچتک تتر از  (sig)داری آزمون معنی

كننتدگی بالتايی دهد متغير مستیل از قدر  تبييناست نشان می

برخوردار بوده و قادر است به خوبی ميتزان تغييترا  و واريتانس 

غير وابسته را توضيح دهدا لتذا بتر استاس جتدول فتوق، ايتن مت

 شده استا تأييدفرضيه 

 مدرسته روش یاجرا جهت مروجان یكار: كمهشتم هيفرض

توس  كشتاورزان  ديتول نينو یهایفناور از استفاده بر مزرعه در

 داردا ريتأث

 

 آزمون فرضيه هشتم .5جدول

ANOVAa 

مربعات مجموع مدل یآزاد درجه  تمربعا نيگانيم  اف آماره  یدار یمعن سطح   

0 

ونيرگرس  500/5  0 500/5  001/01  .002b 

ماندهيباق  864/006  004 508/1    

340/000 كل  003    

 مروجان یكاركم: نيب شيپ ريمتغ                  ديتول نينو یهایفناور از استفادهوابسته:  ريمتغ

 
 

ن استت كته آيتا متدل نشانگر اي «اف»در اين آزمون ميزان

رگرسيونی فوق مدل مناسبی است يا خير؟ بتا توجته بته ستطح 

 10/1كه در سطح خطای كوچتک تتر از  (sig)داری آزمون معنی

كننتدگی بالتايی دهد متغير مستیل از قدر  تبييناست نشان می

برخوردار بوده و قادر است به خوبی ميتزان تغييترا  و واريتانس 

دهدا لتذا بتر استاس جتدول فتوق، ايتن متغير وابسته را توضيح 

 شده استا تأييدفرضيه 

 

 
 مدل رگرسیونی

در جدول اول، متغيرهای مستیل، جهت پيش بينی تغييترا  

و با استفاده از « های نوين توليداستفاده از فناوری»متغير وابسته 

 )همزمان( وارد مدل رگرسيونی شدندا  Enterروش 
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 (R Square) ديل شتدهدر جدول دوم میدار ضريب تعيين تعت

اند دهد متغيرهتای مستتیل توانستتهكه نشان می 468/1برابر با 

درصد از تغييرا  متغيتر وابستته را تبيتين كننتدا بنتابراين  8/46

درصد( توس  متغيرهای خار  از متدل 4/00مابیی اين تغييرا  )

 شوداتبيين می

 

 جدول اول مدل رگرسيونی تییيق. 65جدول 

 شده حذف/ دهواردش یرهايمتغ

شده وارد یرهايمتغ مدل  
 حذف یرهايمتغ

 شده
 روش

0 
 یمیتوا مستمر یابيارز ،یكاركم ،یبند نزما نیوه ن،ينو یهارسانه ،یبوم دانش قيتلف ،یتخصص یهاتيسا از یمندبهره

 bایمیل جماعت ،مدرسه در مزرعه ،یآموزش
 همزمان .

 ديتول نينو یهایاستفاده از فناور :ستهواب ريمتغ                                 

 

 جدول دوم مدل رگرسيونی تییيق .66جدول 

مدل خلاصه  

نييتع بيضر R مربع  Rآماره مدل نيانگيم استاندارد یخطا   

0 1/300a 440/1  468/1  04846/1  

 زمان نیوه ن،ينو یهارسانه ،یبوم دانش قيتلف ،یتخصص یها تيسا از یمند بهره: نيب شيپ یرهايمتغ
 یمیل جماعت ،مدرسه در مزرعه ،یآموزش یمیتوا مستمر یابيارز ،یكار كم ،یبند 

 ديتول نينو یاهیفناور از استفاده :وابسته ريمتغ

 

نشانگر اين است كته آيتا  Fجدول سوم در اين آزمون ميزان

مدل رگرسيونی فوق مدل مناسبی است يا خير؟ با توجه به سطح 

 10/1كه در سطح خطای كوچتک تتر از  (sig)داری آزمون معنی

كننتدگی دهد متغيرهای مستتیل از قتدر  تبيتيناست نشان می

بالايی برخوردار بوده و قادرند به خوبی ميزان تغييرا  و واريانس 

متغير وابسته را توضيح دهنتدا يعنتی بتا افتزايش يتک انیتراف 

نوين های استاندارد در متغيرهای مذكور، متغير استفاده از فناوری

 يابدا، انیراف استاندارد افزايش می468/1به ميزان

 

 جدول سوم، مدل رگرسيونی تییيق. 62جدول 
ANOVAa 

مربعات مجموع مدل یآزاد درجه  تمربعا نيانگيم  یدار یمعن سطح f آماره   

 

0 

ونيرگرس  030/016  01 603/01  564/081  .000b 

ماندهيباق  443/05  013 146/1    

340/000 كل  300     

 زمان نیوه ن،ينو یها رسانه ،یبوم دانش قيتلف ،یتخصص یهاتيسا از یمندبهره: نيبشيپ یرهايمتغ
 یمیل جماعت ،مدرسه در مزرعه ،یآموزش یمیتوا مستمر یابيارز ،یكار كم ،یبند 

  نينو یهایفناور از استفاده :وابسته ريمتغ

 

 بحث و نتيجه گيری

  مشاركتی در جلب مشتاركت در اين پ وهش، نیش ارتباطا

های نوين جهت استفاده از فناوری هاآنكشاورزان و همسوكردن 

های كمّی و كيفتی متورد بررستی قترار توليد با استفاده از روش

فرضيا  در نظرگرفته شده استت و  تأييدگرفت و نتايج حاكی از 

ارتباطتا  »با توجته بته آنچته ذكتر شتد شناستايی انتواع ابتزار 



 342      دیتول نینو یهایاستفاده از فناور بر کشاورزان یمشارکت ارتباطات یاثرگذار ییشناسا 

های آموزش و ترويج كشتاورزی تواند در زمينهه میك« مشاركتی

هتای نتوين و ارتیای دانش كشاورزان بترای استتفاده از فناوری

و « علوم ارتباطا »پيوند بين دو حوزه واقع شود و نيز  مؤثرتوليد 

تیويت   های اين پ وهش استاترين نوآوریاز مهم« كشاورزی»

زاسيون و استتفاده از ی كشاورزی از طريق رهيافت مکانيهاآنبني

تترين های نوين توليد و نيز تغييتر الگتوی كشتت از مهمفناوری

مواردی است كه بايد نهادهتای متتولی كشتاورزی كشتور بتدان 

توجه داشته باشندا اما در اين ميان، كشتاورزان و روستتاييان بته 

ترين نیش را در دستيابی بته عنوان عامل يا نيروی انسانی، مهم

دشده دارند؛ از طرفی افزايش ضتايعا  كشتاورزی رويکردهای يا

نيز، خود به عاملی تهديدآميز در حوزه امنيت غذايی جامعه تبديل 

شده است و كشاورزان به عنوان عاملين اصلی متاجرا در كتانون 

های نوين توليد به عنتوان توجه قرار دارندا لذا استفاده از فناوری

معضتلا  و مشتکلا  هتای بترون رفتت از ترين راهيکی از مهم

های ايتن گشا باشد برای ايتن منظتور، طبتق يافتتهتواند گرهمی

« كشاورز»اندازی شبکه تلويزيونی راهشود تا پ وهش پيشنهاد می

میتتوای متورد  تأميندر خصوب  هاآنو نيز تیويت سيمای است

نياز كشاورزی هر منطیه و استتان بتا در نظتر گترفتن نيازهتای 

انتتدازی ولويتتت قترار گيتتردا همچنتين راهكشتاورزان میلتی در ا

های راديويی میلی با استفاده از تتوان جوانتان بتومی و ايستگاه

تواند نیش بسزايی در ارتیتای توليد میتوا توس  مردم میلی می

زايی ايفا نموده و نيز افزايش دانش كشاورزی روستاييان و اشتغال

هرچته  روستتايی در ستطح روستتاها و تستهيل  ICTدفترهای 

بيشتر فرايندهای متورد نيتاز كشتاورزان و روستتاييان در جهتت 

جلتتوگيری از مراجعتته بتته مراكتتز شتتهری و برپتتايی فنتتاوری 

ويدئوكنفرانس در اين مركزها جهت آموزش روستاييان و همتراه 

های نتوين توليتد از راه ساختن كشاورزان برای آشنايی با فناوری

ای اينترنت تلفن همتراه هزيرساخت تأمينآموزش انبوه ايشان و 

طبق نتتايج برگرفتته از ايتن  تواند اثرگذار باشدادر اين زمينه می

ها و خانههای گفتگو در مراكزی نظير قهوهپ وهش، ايجاد كانون

مسجد جامع روستتاهای استتان كته دارای ظرفيتت مطلتوبی در 

های میلتی و ارتباطتا  مشتاركتی هستتند جهت ايجاد جماعت

مراكزی مشابه برای زنان روستايی و بته مشتاركت وي ه ايجاد به

گرفتن اين قشر در فرايند توسعه روستا و نيز آمتوزش متددكاران 

كشتتاورزی بتته عنتتوان رابطتتين جهادكشتتاورزی و كشتتاورزان و 

يی هاآنهتا در پيتام رستروستاييان برای ايجاد و متديريت كانال

ر های اجتمتاعی نظيتنظير تلگترام و ايجتاد صتفیاتی در شتبکه

، 0روز هماننتتد پادكستتتاينستتتاگرام جهتتت انتشتتار میتتتوای بتته

هتای مورد نياز كشتاورزان و معرفتی فناوریغيره،  و 0اينفوگرافی

نتوين توليتتد از پيشتتنهادهايی استتت كته در ايتتن زمينتته عنتتوان 

گروه مهم ديگر در اين بين، مروجان كشاورزی هستند  گرددامی

روز و دانتش رستمی ههای بتكه نیش اصلی را در انتیتال يافتته

های نوين را به كشاورزان بر عهتده دارنتد و مربوط به تکنولوژی

و « ارتباطا  مشاركتی»از ابزار  هاآنمندی و بهره هاآنهمراهی 

توانتتد نیتتش از ايتتن حتتوزه ارتبتتاطی نيتتز می هتتاآنآگتتاهی 

ای داشتته باشتدا برآينتد ايتن پت وهش نشتان داد، كننتدهتعيين

ارتباطتا  »هتای گيتری از روشر عتدم بهرهكاری مروجان دكم

های میلی، عدم استتفاده مانند عدم تشکيل جماعت« مشاركتی

، عدم تتوان هاآنروز نبودن دانش فنی های اجتماعی، بهاز شبکه

كافی در تلفيق دانش بومی كشاورزان با دانش رسمی كشاورزی، 

های میلتتی، كتتافی نبتتودن عتتدم اعتیتتاد بتته استتتفاده از رستتانه

های كشاورزی و عدم اعتیتاد بته اثتربخش بتودن روش آموزش

های مهمی در مختل نمتودن تواند عاملمی« مدرسه در مزرعه»

های نوين فرايند همراه كردن كشاورزان جهت استفاده از فناوری

های پ وهش در اين زمينه نيز با توجه به يافته توليد را سبب شود

 هایدر زمينته مستتمر هتایآموزش ارايته شتود تتاپيشنهاد می

روانشناستی،  و شناسی روستتايیجامعه ارتباطی، اقليمی، مختلف

های مختلتف، بتا استتفاده از روزرسانی دانش مروجان در حوزهبه

                                                                                           
0- Padcast 

0- Infographic 
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هتتای كتتاربردی و متتورد نيتتاز و همچنتتين رفتتع موانتتع سرفصتتل

مين ادوا  و تجهيتتزا  لجستتتيکی و أانگيزگتی مروجتتان و تتبی

در دستور كار قرار گيتردا همچنتين  آموزشی برای مروجانكمک

هتا و مراكتز ايجاد ارتبتاط مراكتز دولتتی كشتاورزی بتا شتركت

بنيان در حوزه كشاورزی و اعلام نيازهای فنی جهت ارتیای دانش

منتدی های مورد استفاده در كشتاورزی و بهرهساختار تکنولوژی

ها، توجه بيشتر مروجان بته دانتش هرچه بيشتر از توان استارتاپ

و تلفيق آن بتا دانتش روز و نتوين كشتاورزی و  بومی كشاورزان

انتیال مفتاهيم بته روش قابتل فهتم بترای كشتاورزان از ديگتر 

گيتری از دانتش ارتباطتا  بهره پيشنهادهای اين پ وهش استا

هتای متالی و منبع تتأمينهتايی ماننتد مشاركتی در كنتار عامل

مروجتان بختش های مادی و معنوی برای تجهيزا  لازم، انگيزه

تواند در ايجتاد ارتبتاط دولتی، مددكاران ترويج و تسهيلگران، می

بهتر و مشتاركت هرچته بيشتتر كشتاورزان در همتراه شتدن بتا 

هتتای علمتتی مروجتتان و تستتهيلگران جهتتت استتتفاده از يافتتته

واقع شده و در نتيجته  مؤثرهای نوين توليد در كشاورزی فناوری

های بتا كيفيتت و وليتد میصتولوری و تبر ميزان افزايش بهره

بتا  كميت برتر و بيشتر، اثرگذاری شتايان تتوجهی داشتته باشتدا

های پيشين، صترفا يتک توجه به میايسه انجام شده، در پ وهش

های نتوين در ای از ابزارها نظير رسانهيا دو ابزار و يا نهايتا دسته

اين بخش مورد بررسی قرار گرفته ولی در ايتن پت وهش ستعی 

و « ارتباطتا  مشتاركتی»تا مجموعه ابزارهتای مطترح در شده 

 های نوين معرفی و تبين شودااثرا  آن بر استفاده از فناوری

عدم امکان تکميل پرسشنامه توست  كشتاورزان در میيتاس 

، عتدم «سوادی كشتاورزانكم»و يا « سوادیبی»وسيع به جهت 

حمايت بخش دولتتی )جهادكشتاورزی( از تییيیتا  مترتب  بتا 

رسد به علتت عتدم اشتراف موضوع اين پ وهش، كه به نظر می

حوزه ارتباطا  مشاركتی بتر تترويج كشتاورزی و افتزايش  تأثير

هتای وری در توليد میصولا  است و ناكافی بتودن پ وهشبهره

قبلی صور  گرفته مترتب  بتا موضتوع ارتباطتا  مشتاوركتی و 

 های اين پ وهش بوداترين میدوديتكشاورزی از مهم
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)مورد مطالعته: بختش كاكاونتد شهرستتان يیمناطق روستتا
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 یفرهنگ مطالعا  پ وهشکده انتشارا ا ا ،یلزلا،  س ملکا ،

 یعاجتما و

ا يیروستتتا جامعتته در یمشتتاركت ارتباطتتا ا 0030ا ا ،یجعفتتر

 تهران دانش، ميحر انتشارا 

 انتشتارا ا یا توستعه ارتباطا  و ويرادا 0048ا س ،یآبادخاتون

 تهران سروش،
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و آمتتوزش  تيرياستتتان كرمتتانا فصتتلنامه پتت وهش متتد

 86-54: 83ا یكشاورز
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Abstract 

Production of agricultural products is of great importance as an effective step in the development of 

the country in various dimensions; However, it seems necessary to change production methods by 

aligning farmers and villagers to use new production technologies through communication solutions 

considering the amount of waste of production of these products in the country, which is more than 30% 

of total production according to statistics, The statistical population of this study consisted of  promoters 

working in the Khorasan Razavi Agricultural Jihad unit and extension assistants related to the 

Agricultural Jihad unit of the province. Based on non-probability sampling, the sample population was 

selected as described. The "qualitative" and "quantitative" methods used in this research are as follows: 

At first, in the "qualitative" method, 15 agricultural workers in the villages of Mashhad were chosen 

through "in-depth interviews". They were then , interviewed and the answers provided was analyzed by 

the Maxqda software. The measurement tool was designed with 40 items based on the results. Then, 220 

agricultural promoters across the province were asked to respond to the questionnaire and then the results 

were analyzed using the SPSS software. The purpose of this study is to obtain a model to explain the 

impact of participatory communication on the use of new production technologies among farmers. All 

8 hypotheses in this study were tested and confirmed using variance test and one-way analysis of 

variance. Finally, the effect of variables was confirmed using linear regression. It is suggested that 

agricultural promoters use the knowledge and tools of participatory communication to convince farmers 

to use new production technologies. 

Keywords: Participatory Communication, Agriculture, Rural, New Production Technology 
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