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چکيده
با توجه به محدوديتهای مختلا بهمنظور ارائهی آموزشهای حضوری به كشاورزان ،استفاده از روشهايی كه بتواند با حداق زمهان و
هزينه ،دستيابی به علوم جديد را ممکن سازد ،بيشازپيش اهميت دارد .يکی از اين روشها استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات است كهه
بهطور قاب توجهی در بخش كشاورزی نيز در حال گسترش میباشد .از اينرو شناخت عوام مؤثر بر استفاده از اين فناوریها ضروری است.
هدف از اين مطالعه بررسی عوام مؤثر بر استفاده از اين فناوریها در بين كشاورزان روستاهای شمال خوزستان در سال  0933بود .نمونه-
ای به حجم  011نفر با استفاده از روش نمونهگيری خوشهای انتخا شد و بهرای تجزيههوتحلي دادههها از نهرمافهزار  SPSSو رگرسهيون
لجستيک استفاده گرديد .نتايج نشان داد كه متغير سن بر استفاده از آموزشهای مبتنی بر فناوریهای اطلاعات و ارتباطات دارای اثر معنی-
دار كاهشی است و به ازای هر سال كاهش سن ،اين آموزشها  1/19افزايش پيدا میكند .فعاليتهای ترويجی نيز رابطه مثبت و معنیداری
بر استفاده از آموزشهای مبتنی بر  ICTداشت .به ازای افرايش هر واحد درآمد كشاورز نيز استفاده از اين آموزشها  1/04افزايش پيدا كرد.
اثر متغيرهای اندازه زمين و عضويت در تعاونیها ،بر استفاده از آموزشهای مبتنی بر فنهاوری اطلاعهات و ارتباطهات معنهیدار نبهود .ميهزان
حساسيت پيشگويی و تشخيصپذيری مدل رگرسيون بهترتيب  1/11/1و  1/10/1محاسبه شد و مدل برآورد شده در  1/13/9حالهات ،بهه-
درستی دستهبندیها را پيشگويی نمود .با توجه به اثرگذاری بيشتر درآمد كشاورزان بر استفاده از آموزشهای مبتنی بر  ،ICTبرنامهريهزی
كلان بهمنظور ارتقاء بهرهوری و بهبود درآمد كشاورزان ،میتواند نقش مؤثری در ترويج دانش داشته باشد.
کلمات کليدی :ترويج ،لاجيت ،اينترنت ،توسعه پايدار.

-0دانشجوی دكتری گروه مکانيزاسيون ،دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستايی دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبيعی خوزستان
-0هيئت علمی گروه مکانيک بيوسيستم دانشکده كشاورزی دانشگاه ايلام
(* -نويسنده مسئول)rostamfathi63@gmail.com :
DOI: 10.22048/RDSJ.2021.271002.1914
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(كريمیكندزی .)0933 ،ايهن در حهالی اسهت كهه طهی سهاليان

مقدمه
حوزههای روستايی بهعنوان قاعهدهی نظهام و فعاليهتههای

متمادی مناطق روسهتايی از بهيشتهر مؤلفهههای توسهعه ماننهد

ملی ،نقش اساسی در توسعه كشور ايفا میكننهد ،چراكهه توسهعه

آموزش مناسب ،امکانهات رفهاهی و ارتبهاطی محهروم بهودهانهد

پايدار سرزمين در گرو پايداری نظام روستايی بهعنهوان زيرنظهام

(ملکی .)0931 ،در چنين شرايطی فناوری اطلاعات و ارتباطهات

تشکي دهنده نظام سرزمين است و پايداری فضهاهای روسهتايی

میتواند نقش مؤثری در توسعه روستايی داشهته باشهد و رشهد و

در ابعاد مختلا میتواند نقش مؤثری در توسعه منطقهای و ملی

توسعه اين فناوریها در بين روستاييان و كشاورزان باعث شک -

داشههته باشههد (رضههوانی .)0911 ،در سههاختار اقتصههادی نههواحی

گيری و ايجهاد ظرفيهتههای بسهياری بهرای توسهعه مهیشهود

روستايی كشورهای مختلها ،كشهاورزی محهور اساسهی تهأمين

(بخشیزاده و همکاران .)0100 ،اطلاعات در عرصه كشهاورزی و

معيشت به شهمار مهیآيهد و در اغلهب برنامههههای توسهعه نيهز

توسعه روستايی نهتنها بهعنوان يکی از اصهلیتهرين نههادههها و

كشاورزی مهمترين و تنها ركن اقتصادی روستاها است (اسدی-

سرمايهها تلقی میگردد ،بلکه كهاراترين عامه ارتقهای بهازده و

مح چالی و همکاران .)0913 ،علاوه بر اين صادرات محصهولات

اثربخشی ديگر منابع توليد به شمار میآيد و بهرهبرداری از ايهن

كشاورزی برای دولتها درآمدزايی معقولی را ايجاد میكنهد و بها

فرصت كه نيازمند ابزار ،دانش و مهارت است ،يکی از ضهرورت-

توجه به فرصتهای شغلی موجود در اين بخش ،كشاورزی يکی

های اساسی است .عقيده بر اين اسهت كهه فنهاوری اطلاعهات و

از بزرگترين تأمينكنندگان نيروی كار است .همچنهين كسهانی

ارتباطات مفهومی در توسعه روستايی است كهه بهه روسهتاييان و

كه در شهرها زندگی میكنند نيز تقريباً ك مواد غذايی خود را از

كشاورزان كمک میكند تا از طريق بهكارگيری آن ،به فرصهت-

توليدات روستايی تهيه میكنند (ماتيو 0و همکاران .)0103 ،طبق

های اقتصادی ،آموزشی ،اجتماعی و تحصيلی بهتر دسترسی پيدا

پيشبينی سازمان بينالمللی غذا و كشاورزی ،جمعيت جههان تها

كنند .از جمله شاخصهای يک كشاورزی نهوين و علمهی كهه از

سال  0101به  1ميليارد و تا سال  0111به  3/1ميليارد نفر می-

فناوری اطلاعات و ارتباطات تأثير میپهذيرد نيهز مهواردی ماننهد

رسد و بر اين اساس افهزايش توليهد مهواد غهذايی بهرای تهأمين

كسب اطلاعات هواشناسی توسط كشهاورزان ،اطلهاع از قيمهت و

احتياجات چنين جمعيتی ،ضروری است .اين در حالی اسهت كهه

نوسههانات محصههولات در بخههش كشههاورزی ،امکههانسههنجی و

توليد مهواد غهذايی توسهط سهاكنان روسهتا و بخهش كشهاورزی

نيازسنجی بازارهای مصرف ،آموزش و ترويج علوم مهورد نيهاز و

مستلزم صنعتی شدن و استفاده از فنهاوریههای پيشهرفته بهرای

كسب اطلاعات در مهورد صهادرات و واردات اسهت (رضهویزاده،

نوسازی فرايندهای كشاورزی است (فهائو .)0113 ،بها توجهه بهه

 .)0934بهطوركلی میتوان بيان نمهود كهه فنهاوری اطلاعهات و

اهميت مديريت روستايی در تحقق اهداف توسعه روسهتايی و بها

ارتباطات بهوسيله افزايش بازدهی و عملکرد واحهدهای توليهدی،

در نظر گرفتن اينكه تهأمين امنيهت غهذايی و توسهعه پايهدار در

افزايش كارايی اقتصاد توليد و اطلاعرسهانی و تهرويج كشهاورزی،

جهان بر اساس دانايی محوری محقق میشود ،مهديريت توسهعه

نقش مهمی در بهبود ،توسعه و مديريت كشاورزی ايفا مهیكنهد.

پايدار روستايی ايران نيز بايد به دانايی محوری تکيه و تأكيد كند

اگر اين فناوریها درست به كشاورزان عرضه شود و آنهها بهه-
صورت صحيح آن را بهكار گيرند ،باعث افزايش توليد محصهول،
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كاهش ضايعات ،مديريت بهتر و بهبهود زنهدگی آنهها مهیشهود

كشوری بايد بهرای رسهيدن بهه توسهعه پايهدار ،اسهتراتژیهها و

(گ محمهدی و معتمهد .)0911 ،در تعريها فنهاوری اطلاعهات و

اولويتهای سيستم توليدی خود را بهينه كند ،چراكه مهارتهای

ارتباطات بيهان شهده اسهت كهه ايهن فنهاوری عبهارت اسهت از

مديريتی كشاورزان و توليدكنندگان كشاورزی است كهه بههطهور

گردآوری ،سازماندهی ،ذخيره و نشهر اطلاعهات اعهم از صهوت،

فزايندهای موفقيتها را در مزرعه مشهخص مهیكنهد (جينهدل و

تصوير ،مهتن و غيهره كهه بها اسهتفاده از ابهزارههای رايانههای و

همکاران .)0101 ،0يکی از مهمترين مهارتهای نوين بهمنظهور

مخههابراتی صههورت مههیپههذيرد (صههرامی و بهههاری .)0913 ،در

پاسهخگههويی بههه بسههياری از نيازمنههدیههها و الزامههات در بخههش

سالهای اخير ،تغيير روشنی از روشهای قديمی بهه روشههای

كشاورزی ،استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات 9بهرای تهيهه و

مدرن سيستمهای انتقال اطلاعات ايجهاد شهده اسهت .بها ظههور

تبادل و استفاده از دادههها اسهت (البلهالی و الههيهاری.)0101 ،4

جامعه جهانی اطلاعات ،فناوریهای اطلاعات و ارتباطهات بههطور

مارک و گريفن )0101( 1بيان میكننهد كهه كشهاورزی بههطهور

فزايندهای بههعنهوان ابهزاری مهؤثر بهرای دسترسهی بهه جوامهع

فزايندهای در حال تبدي شدن به يک صنعت مبتنی بر فنهاوری

روستايی مورد استفاده قرار میگيرند (سنتي كومهار 0و همکهاران،

اطلاعات و دادهمحوری است و مانند همه بخشهايی كهه تغييهر

 .)0109اين فناوریها بهصورت فراگيهر در حهال ايجهاد انقلهابی

سريع فناوری را تجربه میكنند ،در كشاورزی نيز پتانسي قهوی

نوين هستند و نقش و كاركردهای مؤثر آنهها بههعنهوان محهور

برای رشد سريع اتوماسيون و اتخاذ فناوریهای اطلاعاتی وجهود

بسياری از تحولات امروزی امهری انکارناپهذير اسهت (راسهخی و

دارد (شاسک .)0101 ،1در سالهای اخير ،فناوریهای كشهاورزی

همکاران 0931 ،و صيدايی و ههدايتیمقهدم .)0930 ،يهاورزاده و

مبتنی بر استفاده از اطلاعات و ارتباطات ،علاقهمنهدان زيهادی در

قريشی ( )0939بيان نمودهاند كه فناوری اطلاعات و ارتباطات در

جهان پيدا نموده و پذيرش رو به رشدی داشته اسهت ،زيهرا ايهن

امر آموزش و ايجاد شيوههای جديد آموزش نقهش مهؤثری دارد.

فنههاوریههها يههک رويکههرد جديههد و مهههم بههرای مههديريت بهتههر

اين كاربردها بيشتر در زمينه كسهب اطلاعهات علمهی و فنهی و

محصولات زراعهی و توسهعه پايهدار كشهاورزی تلقهی مهیشهود

تبادل دانش فنی مزرعه بوده و نتيجههی آن افهزايش توانمنهدی

(بهركمنس 0109 ،1و بنههازی و همکهاران .) 0100 ،1اسهتفاده از

علمی -مهارتی كشاورزان و در نهايهت افهزايش رانهدمان توليهد

فناوری اطلاعات و برنامههای مبتنی بر آن میتوانهد بهر كهاهش

میباشد (رضویزاده .)0934 ،بر مبنای همين توسعه آموزشها و

سطح فعاليتهای كار فيزيکی ،افزايش دانش كشاورزان ،افزايش

ترويج دانش در سالههای گذشهته ،كشهاورزی جههان تحولهات

راندمان استفاده از نهادهها ،افزايش سودآوری ،نظهارت مهؤثر بهر

عظيمی را تجربه كرده است .كشورهای صهنعتی ،يهک سيسهتم

مزرعه ،به حداكثر رسهاندن زمهان اتخهاذ تصهميمات و عمليهات،

كشههاورزی بهها بهههرهوری بالهها ايجههاد كههردهانههد .امهها كشههورهای

مديريت بهتر ريسک ،افزايش رفاه و ايمنهی ،در دسهترس بهودن

درحالتوسعه هنوز هم با كاربرد محهدود فنهاوریههای نهوين در

اطلاعات بهموقع و دقيق درباره وضهعيت آ وههوا و غيهره مهؤثر

مناطق روستايی ،به كشاورزی سهنتی مشهغول هسهتند .بهديهی
است كهه يکهی از محهدوديت اصهلی ايهن كشهورها ،عهدم ورود
فناوریهای نوين به كشهاورزی اسهت .در چنهين شهرايطی ههر

0- Senthilkumar

0- Gindele
9- Information & Communication Technology
4- El Bilali an Allahyari
1- Mark and Griffin
1- Shutske
1- Berckmans
1- Banhazi
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باشد (كانديلو و همکاران ،0101 ،0كاسيور و همکهاران 0101 ،0و

الدوساری و همکاران )0101( 3بيان كردند كه رابطه معنهی-

بارنز و همکاران .)0103 ،9به همين دلي كشورهای توسعهيافتهه

داری بين سن كشاورزان و ميهزان اسهتفاده از تجهيزاتهی ماننهد

تحقيقات قاب توجهی در زمينهه كهاربردههای مختلها فنهاوری

راديو و تلويزيون در راستای افزايش اطلاعات و دانش كشهاورزی

اطلاعههات و ارتباطههات در كشههاورزی انجههام داده و بههر روی آن

وجود دارد و محققان ديگر ماننهد محمهد و همکهاران)0100( 01

سرمايهگذاری نمودهاند ،زيرا فناوری اطلاعات و ارتباطات ،يکی از

نشان دادند كه رابطهای بين سن و استفاده از راديهو و تلويزيهون

ابزارهای مهم برای به دست آوردن اطلاعات است و نقش مهمی

وجود ندارد .تادسه و باهيگوا )0101( 00نيز گهزارش نمودنهد كهه

در توسعه كشاورزی دارد (البلالی و الههيهاری 0101 ،و آنهوپ 4و

سن كمتر ،استفاده بيشتر از موباي را در پی دارد .نتايج تحقيهق

همکههاران  .)0101در بسههياری از كشههورها بهها اسههتفاده از ايههن

ديگری نشان داده است كه كشاورزانی كه جوانتر هستند بيشتر

فناوریها ،كارشناسهان كشهاورزی بها اسهتفاده از مکهانيزمههای

از فناوریهای اطلاعات و ارتباطات اسهتفاده مهیكننهد (سهالاری،

مختلا ،اطلاعات مفيدی را در اختيار كشاورزان قهرار مهیدهنهد

اميههر و ماروسههی ،علههی .)0931 ،پژوهشههگران دريافتهههانههد كههه

(بات 1و همکاران .)0101 ،تحقيقات مختلا نشان مهیدههد كهه

خصوصيات شخصی و تجاری كشاورزان و باغداران نيز بر ميزان

استفاده از تلفنهای همراه و فناوریههای مشهابه ماننهد ايميه ،

پذيرش رايانه و اينترنت در كشاورزی اثرگهذار اسهت (ونليهدر و

اپليکيشنها و غيره ،اثرات مطلو زيهادی بهر توليهد محصهولات

تارگولا .)0111 ،00بهعنوانمثال نتايج يک مطالعه در آمريکا نشان

كشاورزی دارد (اتر و توسهن .)0104 ،1ايهن در حهالی اسهت كهه

داده است كه  1/41از عمليات مزرعهای برای انجام كار از رايانه

بهكارگيری فناوریههای اطلاعهاتی و ارتبهاطی در امهر آمهوزش،

استفاده كردهاند .تحقيقات نشان داد كه پذيرندگان دارای سهطح

ترويج دانش و ساير كاربردها در كشاورزی و در بين بهرهبرداران

تحصيلات بالاتر و اندازه مزرعه بزرگتر بودند (بارنز و همکهاران،

اين بخش دارای توزيع يکسهانی نيسهت و عوامه مختلفهی بهر

 .)0103اين در حالی اسهت كهه مهزارع كوچهک و متوسهط كهه

پذيرش و استفاده از اين فناوریها مؤثر هستند .از مهمترين اين

اكثريت توليد جهانی محصولات كشاورزی را تشکي میدهند ،به

عوام ويژگیهای كشاورزان مانند سن ،سطح تحصيلات ،سهطح

دلاي مختلا در استفاده از فناوری اطلاعات كند هستند (بيلی و

درآمد ،اندازه مزرعه و غيهره مهیباشهد (الهورز و ناتهه .)0111 ،1

راس  .)0101 ،09همانگونهه كهه مطالعهات مختلها نشهان داده

محققان بيان نمودهاند كه سن تأثير متفاوتی در پذيرش فناوری-

است ،هر كدام از ويژگیهای فردی ،اجتماعی و محيطی و غيهره

های كشاورزی دارد .برخی از محققهان بهه تهأثير كهم آن اشهاره

میتواند تأثير متفاوتی بر ميزان استفاده از فناوریهای اطلاعهاتی

نموده و برخی ديگر نيز به تأثير مثبت آن بر پذيرش فناوریهای

و ارتباطی داشته باشد .بنابراين برای توسعه بهكارگيری اسهتفاده

كشاورزی اشاره كردهاند (بارنز و همکاران.)0103 ،1

از برنامههای كشاورزی بر بستر اين فناوریهها ،مطالعهه جامعهه
هدف و ويژگیهای آنان در هر منطقه ،از الزاماتی است كه زمينه

0- Kandilov
0- Kosior
9- Barnes
4- Anoop
1- Butt
1- Otter and Theuvsen
1- Alvarez and Nuthall
1- Barnes

را برای اتخاذ تصميمات بهتر فراهم میكند .در شمال خوزسهتان
3- Aldosari
01- Muhammad
00- Tadesse and Bahiigwa
00- Van Lierde and Taragola
09- Bewley and Russell
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كه يکی از قطبهای اصلی توليد محصهولات كشهاورزی كشهور

برای گردآوری اطلاعات مورد نياز از پرسشنامه محققساز استفاده

است ،تحقيقات لازم در خصود بررسی تهأثير عوامه مهؤثر بهر

شد .سؤالات پرسشنامه با توجه به اههداف تحقيهق و متغيرههای

استفاده از آموزشهای مبتنی بهر فنهاوری اطلاعهات و ارتباطهات

كليدی مؤثر بر اسهتفاده از آمهوزشههای مبتنهی بهر اسهتفاده از

برای بهبود ترويج دانش در بين بهرهبرداران كشهاورزی صهورت

فناوری اطلاعات و ارتباطات در كشاورزی ،بها توجهه بهه پيشهينه

نگرفته است .بنابراين با توجه به نقش و اهميت فناوری اطلاعات

پژوهش و مشاوره با نخبگهان ايهن حهوزه تهدوين شهد و شهام

و ارتباطات در كشاورزی ،شناخت عوام مؤثر و محرکهايی كه

سؤالاتی با پاسخ باز و بسته بود .جامعهه آمهاری تحقيهق ،شهام

كشاورزان را به سمت استفاده از اين فناوریها سهوق مهیدههد،

تمامی كشاورزان گندمكهار منطقهه بهود .بهر اسهاس قضهيه حهد

ضروری است .ازاينرو هدف از اين تحقيق بررسی عوامه مهؤثر

مركزی اگر  ... ،x2 ،x1و  xnيک نمونه از جامعههای بها توزيهع

بر استفاده از فناوریهای اطلاعات و ارتباطات در بين كشهاورزان

فراوانی نامعلوم با ميانگين  μو انحراف معيار  σباشد ،زمانیكهه

گندمكار در شهرستانهای شمال استان خوزستان میباشد.

حجم نمونه ( )nزياد میشود ،ميانگينهای نمونه  ،دارای توزيع
تقريباً نرمهال بها ميهانگين  μو انحهراف معيهار

مواد و روشها
 -منطقه مورد مطالعه و حجم نمونه

اين تحقيق در استان خوزستان واقع در جنو غربهی ايهران،
با مساحت  14111كيلومتر مربع انجام شده است .اين استان بين
 03درجه و  11دقيقه تا  99درجه و صفر دقيقه عرض شهمالی از
خط استوا و  41درجه و  41دقيقه تا  11درجه و  99دقيقه طهول
شرقی از نصاالنهار گرينوي واقع گرديده است .اين استان يکی
از قطبهای مهم توليد محصولات كشهاورزی ايهران اسهت و در
سال زراعی  ،31-31با توليد  09403110تهن محصهول زراعهی،
بالاترين ميزان توليد محصولات زراعی كشور ( 01/0درصد) را به
خود اختصاد داد .سطح زير كشت گنهدم آبهی و ديهم در سهال
زراعههی  31-31در ايههن اسههتان  111333هکتههار بهها توليههد كه
 0101101تن بود كه رتبه نخست كشور در توليد گندم را نيز به
خههود اختصههاد داد (وزارت جهههاد كشههاورزی .)0933 ،وجههود
بالاترين سطح زير كشهت محصهولات زراعهی ( 01/0درصهد) بها
بالاترين مقدار توليد ( 01/0درصد) در اسهتان خوزسهتان نشهان-
دهنده نقش مهم اين استان در تأمين امنيت غذايی ايران اسهت.
اين تحقيق در چهار شهرستان واقع در شهمال خوزسهتان شهام
شهرستانهای انديمشک ،دزفول ،شوش و شوشتر انجام گرديهد.

خواههد بهود.

بنابراين توزيع ميانگين نمونهها به سمت توزيع نرمال مي مهی-
كند .همچنين زمانی كه جامعه اصهلی دارای توزيهع نرمهال نيهز
نباشد ،به ازای حجم نمونه بزرگتر از  ،91توزيهع ميهانگينههای
نمونهها تقريباً نرمال خواههد شهد (يهزدی صهمدی و همکهاران،
 .)0931البته در رگرسيون لجستيک الزامی به وجود نرمال بودن
توزيع نيست ،اما چنانچهه متغيرهها دارای توزيهع نرمهال باشهند،
برازش مدل بهتر خواهد بود .در ادبيهات مربهوط بهه رگرسهيون
لجستيک قواعد خاصی برای حجهم نمونهه و نيهز حهداق تعهداد
نمونه پيشنهاد نشده است ،اما برخی از نويسندگان در حوزه آمار،
حداق حجم نمونه برای يک تحلي رگرسيون لجسهتيک خهو
را  011نفر و برخی نيز  11نفهر عنهوان كهردهانهد (حبيهبپهور و
صفری .)0911 ،بنابراين از ميان جامعهی آمهاری ،نمونههای بهه
حجم  011نفر با استفاده از روش نمونهگيری خوشههای انتخها
شد.
روش تحقيق از نوع توصيفی و هدف كلی از پژوهش بررسی
عوام مؤثر بر استفاده از آموزشهای مبتنی بر فناوری اطلاعهات
و ارتباطات بود.
عوام مختلفی بر پذيرش فناوریهای اطلاعات و ارتباطهات
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در كشاورزی وجود دارد .با توجه بهه بررسهی پيشهينه پهژوهش و

اطلاعات و ارتباطات در كشاورزی بود كه زيربخشهای اسهتفاده

مرور منابع ،متغيرهای سن ،جنسيت ،سطح سواد ،انهدازه مزرعهه،

از محتوای آموزشی در و  ،استفاده از اپليکيشنهای كشهاورزی،

ميزان درآمد ،آموزشهای كشاورزی و عضهويت در تعهاونیههای

دريافت اطلاعهات از بازارههای اينترنتهی مربهوط بهه محصهولات

كشاورزی و توليدی بهعنوان متغيرههای مسهتق تعيهين شهدند.

كشاورزی و ساير فناوریهای مرتبط را در بر میگرفهت و در دو

متغير وابسته نيز استفاده از آموزشهای مبتنی بهر فنهاوریههای

سطح استفاده يا عدم استفاده توسط كشاورز ،طبقهبندی شد.

شکل .6موقعيت جغرافيايی شهرستانهای مورد مطالعه در استان خوزستان

-روش تجزیهوتحلیل

عواملی كه انتظار میرود تا حهدودی در تصهويب فهنآوریههای

زمانی كه متغير وابسته در سطح اسهمی اسهت و متغيرههای

اطلاعات و ارتباطات در كشاورزی تأثير بگذارد ،میتواند اسهتفاده

مستق نيز ترتيبهی ،اسهمی و يها فاصهلهای هسهتند ،روشههای

گردد .رگرسيون لجستيک دوجملههای نتهايج اسهمی را بهه يهک

رگرسيون خطی معمولی و تحلي تشخيصی ،مقهدار برآوردهها را

ساختار دوجملهای كاهش میدهد ( .)y =0, 1چارچو اين مدل

كمتر از مقدار واقعی نشان میدهند ،در اين وضعيت از رگرسيون

رگرسيونی برای تجزيههوتحلي عهواملی كهه انتظهار مهیرود تها

لجستيک استفاده میشود (سرمد .)0914 ،بها توجهه بهه ايهنكهه

حهدودی در اسههتفاده از فهنآوریهههای اطلاعهات و ارتباطههات در

متغير وابسته (استفاده از فنهاوریههای اطلاعهات و ارتباطهات در

كشاورزی تأثير بگذارد ،میتواند استفاده گردد (بارنز و همکاران،0

كشاورزی) در اين تحقيق يک متغيهر اسهمی بهود ،از رگرسهيون

 .)0103از رابطه زير برای اين مدل استفاده گرديد (سنتي كومار

لجستيک دوجملهای يا دو وجهی بهرای تجزيههوتحلي اسهتفاده

و همکاران.)0109 ،9

شد ،زيرا يکی از روشهای اصلی مورد استفاده برای انجام چنين
بررسیهايی ،استفاده از رگرسيون دوجملههای اسهت (مقدسهی و
پار .)0101 ،0چارچو اين مدل رگرسيونی ،برای تجزيههوتحلي
0. Moghaddasi and Pour

()0
0. Barnes et al
9. Senthilkumar et al
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با در نظر گرفتن  p(yi=0)=π0و  p(yi=1)=π1احتمهال
پيشگويی در مدل بهصورت رابطه زير بود.
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نشاندهندهی تأثير متغيرهای توضيحی بهر متغيهر پاسهخ اسهت.
علامت مثبت هر ضريب نشهاندهنهدهی تهأثير مثبهت و علامهت

=π1

()0

منفی نشاندهندهی تأثير منفی هر متغير بر متغير پاسخ است .بها
استفاده از آزمونهای آماری میتوان معنیدار بودن اين اثرات را

كه در آن متغيرهای مورد بررسی بهصورت تعيين شد.
 :Yمتغير وابسته (استفاده يها عهدم اسهتفاده از فنهاوریههای
ارتباطات و اطلاعات در كشاورزی)
 :αضريب ثابت

بررسی كرد .پس از برآورد بتاها در مدل رگرسيون برای محاسبه
اثر نهايی 0از رابطه  4استفاده شد.
()4

 :X1سن كشاورز (بر حسب سال)

اثر نهايی نشاندهنده اين است كه به ازای يک واحهد تغييهر

 :X2جنسيت (زن/مرد)

در متغير مستق  ،xمقدار متغير وابسته چه تغييری میكند .برای

 :X3سطح تحصيلات (برحسب سال)

بررسی صحت انتخا متغيرها و مدل مورد اسهتفاده از آزمهون-

 :X4اندازه مزرعه (هکتار)

های كلینگر و شبهضريب تعيين استفاده شد .محاسهبات نيهز در

 :X5درآمد ماهانه (برحسب ميليون تومان)

نرمافزار  SPSSانجام گرديد .در نهايت ميزان تأثير ههر كهدام از

 :X6آموزشهای ترويجی و كشاورزی (بر حسب ساعت)

متغيرهای مسهتق بهر متغيهر وابسهته تخمهين زده شهد و مهدل

 :X7عضويت در تعاونیهای كشاورزی و توليدی
رابطهی فوق يک رابطه غيرخطی بين احتمال متغيهر پاسهخ
دوحالتی و متغيرهای توضيحی است .با توجه بهه رابطهه  ،0اگهر
) p=E(Y|Xباشد ،برای خطی كهردن از لگهاريتم بخهت متغيهر
پاسخ بهصورت زير استفاده میشود.

رگرسيون مناسب برای پيشبينی ،ارائه گرديهد .در ايهن تحقيهق
برای اطمينان از قدرت آزمون مورد اسهتفاده ،حساسهيت پهيش-
گويی 9و يا تشخيصپذيری 4مدل نيز برآورد شد .بهرای محاسهبه
حساسيت بايد نسبت موارد مثبت حقيقهی را بهه مجمهوع مهوارد
مثبت حقيقهی و منفهی كهاذ بهه دسهت آورد .بهرای محاسهبه
حساسيت مدل از رابطه  1استفاده شد.

()9
رابطه بالا (رابطه  )9مدل رگرسيون لجستيک است .اين مدل
بهصورت ) logit(pنمايش داده میشود .در اين رابطه

به

()1
كه در آن  :TPمثبت صحيح 1و  FNمنفی غلهط 1مهیباشهد.

اصطلاح ،بخت ناميده مهیشهود (اگرسهتی .)0114 ،0رابطهه بهين

حساسيت پيشگويی بهه احتمهال مثبهت شهدن صهحيح نتيجهه

) logit(pو متغيرهای توضيحی ،يک رابطه خطی اسهت .بهرای

آزمايش وقتی كه فرد از فناوریهای اطلاعات و ارتباطات استفاده

برآورد پارامتر در مهدل رگرسهيون لجسهتيک از روش بيشهينهی

نمیكند ،اشاره میكند .حساسيت پيشگويی را نرخ مثبت صحيح

درستنمايی استفاده میشود .اگر يک متغير توضهيحی در مهدل
باشد ،مدل رگرسيون لجستيک ساده و در غير ايهنصهوت ،آن را
مدل رگرسيون لجسهتيک چندگانهه مهینامنهد .ضهرايب  βiهها
0- Agresti

0- marginal effect
9- sensitivity
4- specificity
1- True Positive
1- False negative
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نيز مینامند تشخيصپذيری يا ويژگی مدل ،به احتمال منفهی

ميانگين سهن كشهاورزان مهورد بررسهی در منطقههی مهورد

شدن صحيح نتيجهه آزمهايش وقتهی كهه فهرد از فنهاوریههای

مطالعه 41 ،سال و ميانگين سطح مزارع كشاورزان  1310هکتهار

اطلاعات و ارتباطات استفاده میكند ،اشاره مینمايد .تشهخيص-

بود .خصوصهيات سهنی بههرهبهرداران نشهان داد كهه  1/10/9از

پذيری پيشگويی را نرخ منفی صهحيح نيهز میگوينهد بهرای

كشاورزان دارای زير  41سال بودنهد و  1/43/1متعلهق بهه بهازه

محاسبه ويژگی از رابطه  1استفاده شد (براتلو و صفری.)0934 ،

سنی بين  41تا  10سال بودند .همچنهين  1/09/9از كشهاورزان
دارای تحصههيلات ابتههدايی ( 1سههال مدرسههه) و  1/10/1دارای

()1

تحصيلات متوسطه به بالا بودند .از آنجا كه انتظهار مهیرود افهراد
كه در آن  TNمنفی صحيح 1و  FPمثبت غلط 2میباشد.

تحصي كرده در مقايسه با افراد فاقد تحصيلات ،نگرش مطلو -
تری نسبت به كسب مههارتهها ،دانهش و اطلاعهات كشهاورزی

نتايج و بحث

داشته باشند (حسهن 0330 ،4؛ حبيهب 1و همکهاران ،)0111 ،لهذا

مطالعهی تأثير عوام مختلها بهر اسهتفاده از فنهاوریههای

فراوانی افراد دارای تحصيلات متوسطه بهه بالها در منطقهه مهورد

اطلاعات و ارتباطات ،نهتنها میتواند نقاط ضعا در نظهام بههره-

مطالعه ،ظرفيت مناسبی برای استفاده از آموزشهای مبتنهی بهر

برداری كشاورزی را مشهخص كنهد ،بلکهه شهناخت لهازم بهرای

فناوری اطلاعات و ارتباطات به شمار میرود.

تدوين برنامههای مناسب در نظام آمهوزش ،تهرويج ،تحقيقهات و

ميانگين سطح زير كشت مزارع در منطقههی مهورد مطالعهه

توليد كشاورزی را فراهم میكند و سياستگهذاران را از وضهعيت

 1/1هکتار به ازای هر كشاورز بود 10/9 .درصد از مزارع ،سهطح

موجود آگاه میسازد .نتايج آزمون اومنبوس تسهت 9كهه ارزيهابی

زير كشت كمتر از  1هکتار داشهتند و تنهها  1/1/1از كشهاورزان

ك مدل رگرسيون لجستيک را بررسهی مهیكنهد ،نشهان داد بها

دارای زمين بالاتر از  01هکتار بودند .ميهانگين درآمهد ماهانههی

توجه به سطح معنیداری مدل ،برازش مدل قاب قبول بوده و در

كشاورزان  1/10ميليون تومهان بهود و  1/99/9درصهد از آنهها

سطح خطای  1/10معنیدار است .چون در رگرسهيون لجسهتيک

دارای درآمههد بالههای  1ميليههون تومههان در مههاه بودنههد .از بههين

محاسبه دقيق مقهدار ضهريب تعيهين ( )R2دشهوار اسهت ،بهرای

كشاورزان تنها  1/01در تعاونیهای كشاورزی عضويت داشتند و

بررسی برازش مدل از تقريبهای ضريب تعيين استفاده میشود.

 1/14از كشاورزان بيان نمودند كه عضو ههي تشهک صهنفی و

اين مقادير بين  1تا  0نوسان دارند .مقادير دو آماره ضريب تعيين

كشاورزی نيستند .با توجه به اينكهه متغيهر وابسهته (اسهتفاده از

برای ارزيابی برازش مدل در اين تحقيهق برابهر  1/919و 1/101

فناوریهای اطلاعات و ارتباطات در كشاورزی) از نوع اسهمی دو

به دست آمد و بدين معناست كه متغيرهای مستق توانسهتهانهد

وجهی بود ،كد  0برای اسهتفادهكننهدگان و كهد ( 1صهفر) بهرای

بين  91تا  10درصد از تغييرات متغيهر وابسهته را تبيهين كننهد.

كسانی كه از فنهاوریههای اطلاعهات و ارتباطهات در كشهاورزی

جدول  0مهمترين آمارههای توصيفی از دادههای جمعآوریشده

استفاده نمیكردند تعريا گرديد و متغيرهای مستق طهی يهک

را نشان داده است.

مرحله وارد مدل شدند .نتايج آزمون كلینگر نيهز نشهان داد كهه
متغيرهای مستق بهدرستی انتخا شدند.
0- Negative True
0- False positive
9- Omnibus Test

4- Hassan
1- Habib
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جدول  .6آمارههای توصيفی از دادههای جمعآوریشده
کمترين
01
( 1بیسواد)
0
0
1

متغير
سن كشاورز (سال)
سطح سواد (تعداد سال تحصي )
اندازه مزرعه(هکتار)
درآمد ماهانه (ميليون تومان)
آموزشهای كشاورزی (ساعت)

بيشترين
10
00
01
01
091

انحراف معيار
1/1
9
0/3

ميانگين
41
1
131
1/10
01


09

جدول  .2جدول طبقهبندی آمارههای مورد بررسی
پيشبينیشده

مشاهدهشده

متغير وابسته
متغير وابسته

استفاده نمیكند
استفاده میكند

استفاده میکند
01
41

استفاده نمیکند
10
01
درصد كلی

درصد صحيح
10/1
11/1
13/9

برای تبيين قدرت مدل در تفکيهک افهراد در طبقهات متغيهر

اشتباه تفکيک شدهاند .بهعبارتیديگر ميزان حساسيت پيشگويی

وابسته ،از نتايج جدول  0استفاده شد .از نتايج اين جدول میتوان

مدل برآوردشده  1/11/1و ميهزان تشهخيصپهذيری يها ويژگهی

به ميزان صحت و درستی در طبقهبندی پی برد .دقت ك طبقه-

پههيشگههويی نيههز  1/10/1بههرآورد شههد و بهههطوركلی در 1/13/9

بندی افراد برابر  13/9درصد بهود .ايهن دقهت در افهرادی كهه از

حالات ،مدل برآورد شده بهدرستی طبقهبنهدیهها را پهيشگهويی

آموزشهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده نمی-

كرد .بنابراين ،مدل مناسب به نظر میرسد .نتايج مدل رگرسيون

كنند  10/1درصد به دست آمد و نشان داد كه  10نفر از كسهانی

بههرای بررسههی اثههر متغيرهههای مسههتق سههن ،جنسههيت ،سههطح

كه از اين آموزشها استفاده نکردهاند ،درست تفکيک شده و 01

تحصيلات ،اندازه مزرعه ،درآمد كشاورز ،آموزشههای كشهاورزی

نفر نيز به اشتباه تفکيک شدهاند .همچنين دقهت طبقههبنهدی در

گذرانده شده و عضويت در تعاونیهای كشهاورزی و توليهدی بهر

افرادی كه از آموزشهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطهات

متغير وابسته (استفاده از آمهوزشههای مبتنهی بهر فنهاوریههای

استفاده كردهاند  11/1درصد بهود كهه در ايهن گهروه  41نفهر از

اطلاعات و ارتباطات) و تعيهين ضهرايب رگرسهيون ،در جهدول 9

كسانی كه استفاده كردهاند به درستی تفکيک و  01نفهر نيهز بهه

بيان شده است.

جدول  .0ضرايب متغيرهای مورد بررسی در مدل رگرسيون
متغيرها

B

S.E.

Wald

df

Sig.

)Exp(B

سن
جنسيت
سطح تحصيلات
اندازه مزرعه
درآمد ميليون تومان

-1/093
-1/100
1/011
-1/011
1/101

1/141
1/103
1/011
1/001
1/031

3/110
0/113
1/003
0/310
3/111

0
0
0
0
0

1/119
1/901
1/111
1/011
1/110

1/111
1/134
0/991
1/193
0/114

)95% C.I.for EXP(B
Upper
Lower
1/319
1/131

/001
0/111
1/111
0/013

0/140
0/191
0/110
0/199

Marginal
effect

1/19
1/00
1/11
1/14
1/04
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آموزشهای كشاورزی
عضويت در تعاونی
Constant

1/100
-1/044
1/109

1/113
1/101
0/193

4/301
1/011
1/113

0
0
0

بر اساس ضرايب بهدستآمده ،مدل رگرسيون بهصورت زيهر
(رابطه  )1ارائه گرديد.

1/101
1/134
1/113

0/100
1/119
0/141

0/110
1/090

0/141
0/140

1/14
1/11

اعتماد میكنند .كول 9و همکاران ( )0331بيان میكنند از آنجها
كه اينترنت يک منبع اطلاعاتی نسبتاً جديد است ،میتوان انتظهار

)Y= 0/713 - 0/139(x1) - 0/521(x2) + 0/285(x3
- 0/175(x4) + 0/618 (X5) + /021(x6) - 0/244
)(x7

به آن اعتماد كمتری خواهند داشت و درنتيجه استفاده از برنامه-

در ادامه با استفاده از رابطه  1و ههمچنهين رابطهه  ،4اثهرات

های اينترنتی كمتهر خواههد بهود .ميهرا 4و همکهاران ( )0114در

نهايی برای متغيرهای مستق محاسهبه شهد (جهدول  .)9نتهايج

تحقيقات خود گزارش دادنهد كهه سهن يهک فهرد پاسهخدهنهده

نشان داد كه متغير سن بر اسهتفاده از فنهاوریههای اطلاعهات و

(كشاورز يا دامدار) با استفاده مکرر از خدمات مبتنی بهر اينترنهت

ارتباطات در كشاورزی دارای اثهر معنهیدار كاهشهی ،متغيرههای

ارتباط منفی دارد .بنابراين از آنجا كه اغلب كشاورزان در منطقه

سطح سواد كشاورزان ،درآمد و آموزشهای ترويجی و كشاورزی

مورد مطالعه دارای سن بالا هستند ،دسترسی كمتری به ابزارهای

دارای اثر معنیدار افزايشی و متغيرهای جنسيت ،اندازه مزرعهه و

لازم برای استفاده از آموزشهای مبتنی بهر فنهاوری اطلاعهات و

عضويت در تعاونیها نيز ،اثر معنیداری بر اسهتفاده از فنهاوری-

ارتباطات دارند .از طرفی ديگر سواد كشاورزان قديمی برای كهار

های اطلاعاتی و ارتباطی نداشتند .ضرايب اثر نهايی برای متغيهر

با اپليکيشنهای كشاورزی كافی نيست و همين امر نيهز موجهب

سن نشان داد كه با افزايش سن ،استفاده از فناوریهای ديجيتال

استفادهی كمتر آنها از گوشیهای هوشمند شهده اسهت .نتهايج

كاهش پيدا میكند و به عبارتی به ازای يک سال كهاهش سهن،

تحقيق نشان داد كه افزايش سطح سواد موجب افزايش اسهتفاده

استفاده از فناوریهای مذكور  1/19افزايش میيابد .اين موضوع

از فناوریهای اطلاعات و ارتباطات توسط كشاورزان گرديد و بهه

بيشتر به اين دلي است كه كشاورزان دارای سن بيشتر ،اغلب

ازای يک سال افزايش سطح سواد ،اسهتفاده از ايهن فنهاوریهها

دارای سواد كهمتهر بهوده و كهمتهر از فنهاوریههای اطلاعهات و

 1/11واحهد افهزايش پيههدا كهرد .كشههاورزان دارای سهواد بالههاتر،

ارتباطات كه در بستر موباي های هوشمند ارائه میشود ،اسهتفاده

آشنايی بهتری با اپليکشنههای كشهاورزی داشهته ،اغلهب دارای

میكنند .سنيتکی و همکاران )0330( 0استدلال میكنند كه سهن

موباي های هوشمند بودنهد و بهه يهادگيری فنهون كشهاورزی از

مربوط به تجربه كشاورزی است و كشاورزان دارای تجربه بيش-

طريق و  ،عضويت در كانهالههای كشهاورزی ،رصهد اطلاعهات

تر ،بايد تقاضای كمتری برای اطلاعهات خهارجی داشهته باشهند.

هواشناسی و استفاده از ساير اپليکيشنها ،علاقهمندی بيشتهری

بااينحال ،طبق گفتههای فورد و با  )0313( 0كشهاورزان دارای

را نشان دادند .اين نتايج با نتايج راجرز مطابقهت داشهت .راجهرز

تجربه بهيشتهر ،بهرای اطلاعهات در مهورد تصهميمگيهریههای

( )0331بيان كرده است كه انتظار میرود سطح تحصيلات بالاتر،

محصول ،نسبت به كشاورزان جوانتر به خدمات ارائهشده ،بهتهر

با استفاده از برنامههای اينترنتی ارتباط مثبت داشته باشد و بايهد

()1

داشت كه توليدكنندگان قديمی ،كمتر با آن آشنا باشند و احتمالهاً

1

با افزايش توانايی پردازش اطلاعات سازگار باشهد .آمهوزش ههم-
0- Schnitkey
0- Ford and Babb

9- Kool
4- Meera
1- Rogers
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چنين بايد بر سودمندترين و پيشرفتهترين اطلاعات موجود تهأثير

دسترسی و استفاده از اينترنت بهطهور قابه تهوجهی بها درآمهد و

بگذارد .استفاده از اينترنت ههمچنهين میتوانهد بههعنهوان يهک

سطح تحصيلات ارتباط دارد .آنها نتيجهه گرفتنهد كهه اطلاعهات

نوآوری تلقی شود و طبق تئوری انتشار نوآوری ،پذيرش نوآوری-

مربوط به آ وهوا و بازار ،دستهای از اطلاعات بودنهد كهه اغلهب

ها تحت تأثير آمهوزش قهرار مهیگيهرد (راجهرز0331 ،؛ رالها و

مورد دسترسی قرار میگرفتند ،درحالیكه برنامههای مربهوط بهه

همکاران .)0119 ،0آموزشههای ترويجهی و كشهاورزی نيهز بهر

آموزش ،در گروه كمترين دسترسی قرار داشتند .شهارما)0114( 9

استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در كشاورزی تأثير معنی-

نيز در تحقيقهات خهود نتيجهه گرفهت كهه در ميهان كشهاورزان،

دار افزايشی داشت بهنحویكه با افهزايش ههر سهاعت آمهوزش،

متغيرهای مستق وضهعيت اقتصهادی ،اجتمهاعی و درآمهد كه ،

استفاده از فناوریهای اطلاعات و ارتباطات به ميزان  1/14واحهد

دارای ارتباط مثبت و معنیداری با سطح دانش كشاورزان اسهت،

افزايش يافت .كشاورزانی كه دارای آمهوزشههای گذرانهدهشهده

درحالیكههه متغيههر سههن ارتبههاط منفههی و معنههیداری بهها دانههش

بيشتری بودند ،به كسب اطلاعهات در فضهای مجهازی نگهرش

كشاورزان داشت و اثر متغير جنسيت و نوع اطلاعات ارائهشده نيز

بهتری داشتند و اين امر سهبب اسهتفاده آنهها از آمهوزشههای

غير معنیدار بود .در اين تحقيهق اثهر انهدازه مزرعهه بهر ميهزان

مجازی مبتنی بر بستر اينترنت گرديد.

استفاده از فناوریهای اطلاعات و ارتباطات توسط كشاورز معنی-

اثر درآمد كشاورزان بر استفاده از فنهاوریههای اطلاعهات و

دار نبود .بررسی اثر متغير سطح سواد نشهان داد كهه كشهاورزان

ارتباطات نيز معنیدار افزايشی بود .به ازای افزايش يک ميليهون

دارای سواد بالاتر ،در صورت مالکيت اراضی كوچک نيهز از ايهن

تومان درآمد ماهانه ،استفاده از اين فناوریها  1/04واحد افزايش

فناوریها استفاده كردهاند ،بنابراين نقش ساير عوام نسهبت بهه

داشت .اثر درآمد بر استفاده از فناوریهای اطلاعهات و ارتباطهات

اندازه مزرعه اثرگذاری بيشتری داشته و اين متغير ،اثهر معنهی-

در منطقه مورد مطالعه ناشی از چند عام بود .نخسهت ايهنكهه

داری از خود نشان نداده است .ميرا و همکاران ( )0114گهزارش

كشاورزان دارای درآمد بيشتر ،اغلب دارای موباي های هوشمند

دادند كه وضعيت زمينداری با فراوانی استفاده از خدمات مبتنهی

بوده و با توجه به اينكه اغلهب امهور كشهاورزی خهود را توسهط

بر فناوری اطلاعات و ارتباطات همبستگی ندارد ،اين نشان مهی-

كارگران انجام میدهند ،لذا وقت آزاد بيشتری داشهته و نسهبت

دهد كه همه كشاورزان ،صرفنظر از اندازه زمين خود ،از خدمات

به كسب اطلاعات كشاورزی در بستر موباي و اينترنت ،فرصهت

فناوری اطلاعات و ارتباطهات روسهتايی اسهتفاده مهیكننهد .اثهر

بالاتری داشتند .موضوع ديگر هزينه اينترنت بهود .كشهاورزان بها

عضويت در تعاونیهای كشاورزی نيز بر استفاده از فنهاوریههای

درآمد بالا اغلب دسترسی مداومی به اينترنت داشتند و اين امر بر

اطلاعات و ارتباطات معنیدار نبود .اين امر به اين دلي بهود كهه

كسب اطلاعات كشاورزی در بستر اينترنت توسط آنها ،مؤثر بود.

اغلب تعاونیهای كشاورزی در منطقه مورد مطالعه عملاً فعاليهت

درآمد كمتهر ،سهبب ايجهاد انگيهزه پهايين بهرای كسهب دانهش

قاب توجهی ندارند ،مديريت آنها يهک مهديريت سهنتی اسهت و

كشاورزی شده و كسب اطلاعات كشاورزی را تحهت تهأثير قهرار

آموزشهای لازم توسط آنها به اعضا داده نمیشود .اين موضوع

میدهد .اين نتهايج بها تحقيقهات دريهری و همکهاران مطابقهت

سبب شد كه عضويت در تعاونیها نقشهی در افهزايش مههارت و

داشت .دريهری 0و همکهاران ( )0103عنهوان كردنهد كهه سهطح

آمههوزش كشههاورزان نداشههته باشههد .در تحقيههق حاضههر جنسههيت

0- Rolfe
0- Drewry

9 - Sharma
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كشاورزان تأثير معنیداری بر استفاده از فناوریههای اطلاعهات و

نمود .پيشنهاد مهیشهود ضهمن اعمهال تخفيهاههای هزينههی

ارتباطات نداشت.

اينترنت برای بسترهای ارائهی آموزشهای كشاورزی مبتنی بهر
و  ،آموزشهای لازم برای توانمند نمودن كشهاورزان در زمينهه

نتيجهگيری
آموزشهای الکترونيکی و مبتنی بر و پيشهرفت مهمهی در

استفاده از فنهاوری اطلاعهات و ارتباطهات در كشهاورزی صهورت
گيرد.

زمينههه يههادگيری و انتقههال دانههش كشههاورزی بههه كشههاورزان و
روستاييان به شمار میرود .فناوریهای اطلاعهات و ارتباطهات از
آن جهت مهم مهیباشهند كهه ارتبهاط بهين كشهاورزان و منهابع

پيشنهادها
پيشنهاد میشود با هدف توسعه فناوریهای نوين اطلاعات و

اطلاعاتی و دانشی را تسههي مهیكننهد .بررسهی تجزيههوتحلي

ارتباطات در بخش كشهاورزی و اسهتفاده از پتانسهي ههای ايهن

متغيرهای سن ،جنسيت ،سطح سواد ،اندازه مزرعه ،ميزان درآمد،

فناوریها در مرتفع ساختن مشکلات بخش ،برنامهريزیهای لازم

آموزشهای كشاورزی و عضهويت در تعهاونیههای كشهاورزی و

جهت ايجاد يک نظهام جهامع اطلاعهات و ارتباطهات كشهاورزی

توليدی بهعنوان متغيرهای مستق نشان داد كه سن كشهاورزان

صورت گيرد .برای توسعه آموزشهای مبتنی بر فناوری اطلاعات

بر استفاده از فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی دارای اثر معنهیدار

و ارتباطات در بخش كشاورزی ،بايد در حوزههای مهرتبط ماننهد

كاهشی است و بها افهزايش سهن كشهاورزان ،ميهزان اسهتفاده از

آموزش مجازی كشهاورزان ،وضهعيت اينترنهت ،توسهعه هدفمنهد

فناوریهای مبتنی بر بستر اينترنت مانند اسهتفاده از اپليکيشهن-

اپليکيشنهای كاربردی كشاورزی و غيره سهرمايهگهذاری كهرد.

های كشاورزی ،كسب آموزشهای مبتنهی بهر و  ،عضهويت در

برای اقدام عملی و گسترش آموزشهای مبتنی بر فنهاوریههای

شبکههای اطلاعرسانی كشهاورزی و بازاريهابی و غيهره ،كهاهش

اطلاعات و ارتباطات در بخش كشاورزی پيشنهادهای ذي ارائهه

میيابد .در مقاب سطح سواد ،آمهوزشههای ترويجهی و ميهزان

میگردد.

درآمد كشهاورزان ،تهأثير معنهیدار افزايشهی بهر اسهتفاده از ايهن

 برنامهريزی كلان بهمنظور ارتقاء بهرهوری و بهبهود درآمهد

فناوریها داشت .سطح درآمهد كشهاورز بهيشتهرين تهأثير را بهر

كشاورزان با توجه به اثرگذاری بيشتر درآمد كشاورزان بهر

استفاده از آموزشهای مبتنی بر فناوریهای اطلاعات و ارتباطات

استفاده از آموزشهای مبتنی بر ICT

داشت و متغيرهای جنسيت و اندازه زمين زراعی ،بهر اسهتفاده از
آموزشهای مبتنی بر فناوریههای اطلاعهات و ارتباطهات تهأثير

 سادهسازی استفاده از فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی برای
كشاورزان كمسواد

معنیداری نداشتند و با توجه به عدم ايفهای نقهش مهؤثر توسهط

 ارائه آموزشهای ترويجی لازم و توانمند كهردن كشهاورزان

تعاونیها ،عضويت كشاورزان در آنها نيهز تهأثير معنهیداری بهر

جهت اسهتفاده از خهدمات مبتنهی بهر فنهاوری اطلاعهات و

استفاده از آموزشهای مبتنی بر فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی

ارتباطات

نداشت .ميزان حساسيت پهيشگهويی و تشهخيصپهذيری مهدل

 توانمندسازی و تجهيز مراكز خدمات كشاورزی به امکانهات

رگرسيون بهترتيب  1/11/1و  1/10/1محاسبه شد و مدل برآورد

فناوری اطلاعات و ارتباطات برای آموزش و انتقال يافتههها

شده در  1/13/9حالات ،بهدرستی دستهبنهدیهها را پهيشگهويی

به كشاورزان و روستاييان

فتحی و عزیزپناه ،بررسی عوامل مؤثر بر استفاده از آموزشهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشاورزی شمال خوزستان

 اتخاذ تصميمات مهؤثر بههمنظهور تسههي جهذ جوانهان
تحصي كرده برای فعاليت در بخش كشهاورزی و افهزايش
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 رايگان نمودن هزينه اينترنت برای بسترهای ارائه و انتقهال
دانش و اطلاعات كاربردی در بخش كشاورزی.

سطح سواد شاغلان بخش كشاورزی و جامعه روستايی
منابع
اسههدی محهه چههالی ،مسههعود و پيربابههايی ،محمههدتقی.0931 .

صرامی ،ح و بهادری ،ع .0913 .نقش  ICTدر توسعه روسهتايی.

راهبردهای توسعهی پايدار در مناطق روستايی بها اسهتفاده از

فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی:)3(4 .

تکنيک  .AHPمطالعهی موردی :روستاهای واقهع در آران و

.003-014

بيدگ  ،كاشان و نطنز .جغرافيا و توسعه .شهماره  ،11صهفحه
.31-011
براتلههو ،عليرضهها و صههفری ،سههعيد .0934 .تعريهها و محاسههبه
حساسيت ،ويژگی و دقت يک تست .مجبهه طهب اورژانهس
ايران .دوره  ،0شماره  ،0صفحه .011-011
حبيبپور ،كرم و صفری ،رضها .0911 .راهنمهای جهامع كهاربرد
 SPSSدر تحقيقات پيمايشی ،تهران ،نشر لويه.

صيدايی ،ا و هدايتیمقهدم ،ز .0931 .ارزيهابی نقهش دفهاتر ICT

روستايی در ارائهه خهدمات بهه نهواحی روسهتايی .جغرافيها و
برنامهريزی محيطی :)0(09 ،صفحه .003-040
كريمیكندزی ،ساجده .0933 .نقش فناوری اطلاعهات در توسهعه
انسانی و كارايی شغلی در بين دهياران رو شوراهای اسهلامی
روسههتاهای شهرسههتان نطنههز .فصههلنامه راهبردهههای توسههعه
روستايی .جلد  ،1شماره  ،0صفحه .43-10

راسخی ، ،رحيمی ،ا و علیبيگی ،ا .0931 .ارزيابی عوام مؤثر

گ محمهدی ،ف و معتمهدی ،م .0911 .كهاربرد  ICTدر توسهعه

بر رضايت روستاييات از دفاتر  ICTروستايی .پهژوهشههای

پايدار كشاورزی و منهابع طبيعهی در ايهران .فصهلنامه نظهام

ترويج و آموزش كشاورزی :)4(4 ،صفحح .11-10

مهندسی كشاورزی و منابع طبيعی ،شماره .0911 .01

رضوانی ،محمدرضا .0911 .مقدمههای بهر برنامههريهزی توسهعه
روستايی در ايران .نشر قومس 911 .صفحه.
رضویزاده ،سيد نورالدين .0934 .فناوریهای نهوين اطلاعهات و

ملکههی ،س .0931 .بررسههی وضههعيت و مطالعههه تطبيقههی ICT

روسههتايی در ايههران .فصههلنامه مسههکن و محههيط روسههتا،
 :)099(91صفحه .43-11

ارتباطات و انتقال دانش و مهارت به كشاورزان .وزارت جهاد

وزارت جهاد كشاورزی .0933 .معاونت برنامهريهزی و اقتصهادی،

كشههاورزی ،موسسههه پههژوهشهههای برنامهههريههزی ،اقتصههاد

مركز فناوری اطلاعات و ارتباطات ،آمارنامه كشهاورزی سهال

كشاورزی و توسعه روستايی 000 .صفحه.

زراعی  .0931-31جلد اول ،صفحه .11

سالاری ،امير و ماروسی ،علی .0931 .بررسهی عوامه مهؤثر بهر

ياورزاده ،م و قريشی ،س .0939 .بررسی تأثير فنهاوری اطلاعهات

پذيرش فناوری اطلاعات و ارتباطهات توسهط زعفهرانكهاران

بر بهرهوری شغلی منابع انسانی سهازمان .اولهين سهمپوزيوم

(مطالعه موردی :روستاهای منطقه تربت حيدريهه) .فصهلنامه

بينالمللی علوم مديريت با محوريت توسهعه پايهدار .تههران،

راهبردهای توسعه روستايی.190-141 :)4(1 .

موسسه آموزش عالی مهر اروند ،مركز راهکارههای دسهتيابی

سرمد ،زههره و همکهاران .0910 .روشههای تحقيهق در علهوم
رفتاری ،چاپ هفتم ،تهران ،انتشارات آگاه.

به توسعه پايدار.
يزدی صمدی ،بهمن ،اميری اوغان ،حسن و پيغمبری ،سهيدعلی.
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Abstract
It is vital to use methods that can provide access to new sciences with minimal time and cost for faceto-face training of farmers due to existence of various limitations. One of these methods is the use of
information and communication technology, which is significantly expanding in the agricultural sector.
Therefore, it is necessary to know the factors affecting the use of these technologies. The purpose of this
study is to investigate the factors affecting the use of these technologies among farmers in northern
Khuzestan in 2020. A sample of 150 people was selected using the cluster sampling method. The SPSS
software package and logistic regression were used to analyze the data. The results showed that the age
variable has a significant negative effect on the use of training based on information and communication
technologies. These trainings increase by 0.03 units for each reduction of age by one year. Extension
activities also have a positive and significant relationship with the use of ICT-based training. The use of
these training programs increased by 0.14 per unit of farmer income. The effect of land size and
membership in cooperatives on the use of ICT-based training was not significant. The predictive
sensitivity and detectability of the regression model were calculated to be 0.75.8 and 0.81.8,
respectively, and the estimated model correctly predicted in 0.79.3 cases. Given the greater impact of
farmers’ incomes on the use of ICT-based training, macro-planning to improve productivity and improve
farmers' income can play an effective role in promoting farmers’ knowledge.
Keywords: Promotion, Logit, Internet, Sustainable Development.

1 - Ph.D. student of Agricultural Mechanization Engineering Agricultural Engineering Faculty.Agricultural Sciences &amp;
Natural Resources University of Khuzestan&nbsp;Mollasani, Khuzestan, Iran
2 - Assistant Professor of Mechanical Biosystems at Agriculture Faculty, Ilam University.
(*- Corresponding author Email: rostamfathi63@gmail.com)
DOI: 10.22048/RDSJ.2021.271002.1914

