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 چکيده

انگوركاران استان زنجان و با استفاده از راهبرد پيمايش انجام  يابی اطالعرفتار  همبستگی حاضر با هدف تحليل –تحقيق توصيفی
 (N=32871).باود   0350ها در ساال زراعای    جامعه آماری تحقيق مشتمل بر انگوركاران استان زنجان در تمام شهرستان. شد

باا اساتفاده از روش    هاای تحقياق   نموناه . (n=379) نفر برآورد گرديد 375 ،كرجسی و مورگان حجم نمونه با استفاده از جدول 
هاا، پرسشانامه    آوری دادهابازار جماع  . گيری با انتساب متناسب تعداد افراد هر شهرستان به روش در دسترس انتخاب شدندنمونه
 اصاالح  و باازبينی  بررسی، كشاورزی متخصصان از پانلی نظرات از استفاده با آن ظاهری و محتوايی بود كه روايی  ساختهمحقق

 تاا  73/1، باين  پرسشانامه مختلف های  بخشآزمون، برای در مرحله پيشكرونباخ  یمقدار آلفا با محاسبه پرسشنامهپايايی  .شد
درصد انگوركااران   81نتايج نشان داد كه نزديک به . تجزيه و تحليل شد  SPSSافزار ها با استفاده از نرم داده. محاسبه شد81/1

های مختلف، به جز شهرستان خرمدره كه دارای بيشترين درصاد   ر مقايسه شهرستاند. يابی ضعيف تا متوسط داشتند رفتار اطالع
يابی  ترين درصد انگوركار در خوشه رفتار اطالعها  دارای بيش باشد، بقيه شهرستانيابی متوسط می كار در خوشه رفتار اطالع انگور

باه كارشناساان مركاز    ( يابی ضعيف، متوسط و بااي اطالع رفتار)گانه  های سه كه انگوركاران در خوشه رغم اين علی. ضعيف بودند
در مقابل، اعضای خاانواده و سااير   . باشدخدمات كشاورزی دسترسی دارند، ولی اين منبع اطالعاتی جزو منابع پركاربرد آنان نمی

های  ز نظر برخی از ويژگیهای مختلف ا انگوركاران خوشه. كنند تری در رفع نيازهای اطالعاتی آنان ايفا می كشاورزان نقش مهم
 .  ای و مديريتی با هم تفاوت داشتند فردی، حرفه
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 مقدمه

هجری شمسای، ايجااد    0010انداز افق  ی در برنامه جامع كشاورزی در چشمكشاورزهای بخش  ينی از مأموريت
اين اهاداف از طرياق توساعه    . بستر مناسب برای ارتقای توانمندی منابع انسانی از لحاظ دانش، بينش و مهارت است

اورزی، منابع انساانی كشا  (. 0350نقشه علمی جامع بخش كشاورزی، )شود  های علمی محقق می دانش و ترويج يافته
های فنی و مديريتی درخصوص  شامل كشاورزانی است كه در حين تالش برای انجام امور، به دانش، نگرش و مهارت

هاا و قاوانين    ها، مديريت آب و خااک، سياسات   بازاريابی محصويت، حفاظت از منابع طبيعی و محيط زيست، فناوری
ی كشاورزان به دسترس ازمنديناين امر (. 0351و همناران،  ؛ صبوری0387اسدی و همناران، )دولتی و غيره نياز دارند 
 .ی مختلف كشاورزی استها حوزهاطالعات و دانش در 

ها، بهبود نظام معيشتی، وضعيت كار    های كشاورزان و بازار گويی به نيازارائه صحيح اطالعات كشاورزی برای پاس 
های ارتباطی و مناابع مختلاف    مينه كشاورزی از طريق كانالو زندگی كشاورزان، انتقال آخرين اطالعات و دانش در ز

گاذار   ها و عوامل تأثير يابی و جنبه های اطالع خواهد بود و اين فرايند نيازمند بازنگری در كاركردهای اطالعاتی و رفتار
؛ 0387ران، ؛ اسدی و همناا 0387؛ كالنتری و فمی،  0380رضوانفر و ويسی،)مختلف بر اين رفتار در كشاورزان است 

جاو كارد   وهای رسيدن به توسعه را بايد در توسعه اطالعاات جسات   در مناطق روستايی ينی از راه (.0103، 0اوگويک
احمدوند و )گيرد  های پيشرفته مورد استفاده قرار نمی وریناهای كشاورزی و ف نتايج حاصل از پژوهش(. 0110، 0ليانگ)

هاای صاحيح    ضعف كشاورزان در دسترسی به  اطالعات و آشنايی با روشعلت اين معضل را بايد در (. 0381كرمی، 
 (.  0350؛ عباسی و همناران، 0110، 3نجوكو)كشاورزی دانست 

انگور از محصويتی است كه در برنامه جامع كشاورزی نيز از جمله محصويت اقتصادی و صادراتی دارای اهميت 
كنناده بازرگ    در رتبه هفتمين تولياد  0115  ايران در سال(. 0350نقشه علمی جامع بخش كشاورزی، )بيان شده است 

، 0چاروين و همنااران  )درصد از كل توليد انگور دنيا به ايران  اختصااص دارد   3/0انگور در جهان قرار داشت و حدود 
باه   گاويی انگور از محصويت صادراتی دارای مزيت اقتصادی باي در ايران است، كاه عاالوه بار تاوان پاسا      ( 0103
دانش مدرن در با استفاده از  با وجود چنين پتانسيلی در كشور بايد. ای در صادرات دارد كننده داخلی، سهم عمدهمصرف

بر اساس آمار وزارت جهاد  .ايران در توليد اين محصول پرداخته شودتوسعه كمی و كيفی و جايگاه  به بازارهای جهانی
، یشارق  جاان يآذربارضاوی،   هاای قازوين، خراساان    در اساتان  نگور اياران ين ميزان توليد اتربيش، (0351)كشاورزی 

درصد از توليد انگور را به خاود   13ها حدود  در مجموع اين استان. وجود دارد، فارس، زنجان و همدان یغرب جانيآذربا
بر اسااس آماار ساازمان     .شود استان زنجان پنجمين استان توليد كننده انگور در كشور محسوب می. اند اختصاص داده

انگوركااری در  . ، توليد انگور در تمامی هفت شهرساتان ايان اساتان وجاود دارد    (0350)جهاد كشاورزی استان زنجان 
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اناد كاه كااهش آگااهی و داناش در مياان       تحقيقات قبلی نشان داده. شود یمبه شيوه سنتی توليد  غالباًاستان زنجان 
در واقع تحقيقات پيشين تآثير  ضعف دانش و آگاهی را  (. 0350از و همناران، گلب)وری است كشاورزان سبب افت بهره

اناد  از سوی ديگر نيز محققان به اين نتايج دست يافتاه . وری توليد انگور در استان زنجان نشان داده استبر افت بهره
لحااظ رفتاار    باه عباارتی باه    آميزی ندارناد و كه كشاورزان در دسترسی به اطالعات و استفاده از آن عملنرد موفقيت

ی هاا  مهاارت يابی انگوركاران جهت دسترسی باه داناش و    بنابراين ارتقای رفتار اطالع ،يابی دچار ضعف هستنداطالع
 .نوين در اين بخش برای افزايش كمی و كيفی توليد حائز اهميت است

و  هاا  اجتمااعی، موقعيات   هاای  گاروه اد، داند كه در تعامل دائمای باا افار    يابی را فرايندی می ويلسون رفتار اطالع
وجود آورنده نياز اطالعاتی اسات و فارد را باه اساتفاده از      اين بافت و موقعيت به .است گوناگون شنل گرفته های بافت
، 0فوساتر )داناد  خطی و پويا می فوستر اين فرايند را غير(. 0111ويلسون، ) كندمشخصی محدود می و  دسترسدر منابع 
گر فرايناد جساتجوی   نيااز اطالعااتی آغااز   . های اطالعاتی اسات  يابی فرايند پيگيری نياز ، رفتار اطالعدر كل(. 0110

اطالعاات   گيرناد و  مای باازبينی قارار    و منابع اطالعاتی ماورد جساتجو   ی،معينكه با استفاده از راهبرد  اطالعات است
اسات كاه نتيجاه     هألمسيابی به حل جوگر، دستونتيجه مطلوب اين فرايند برای فرد جست. شوند موردنظر بازيابی می

 . وجوگر استفعل و انفعايت بين دانش، نگرش و مهارت جست

كاه   شود هايی برنامهو اجرای طراحی تواند سبب  يابی كشاورزان می نتايج حاصل از پژوهش و تحليل رفتار اطالع 
هاای   ها در رفتار های تحقيق حاضر با كشف تفاوت يافتهازطرفی، . پاس  دهدانگوركار  انكشاورز به نيازهای اطالعاتی

هاای   ياابی، نيااز   يابی و نيازهای اطالعاتی انگوركاران هر شهرستان، بينشی مفيد در ماورد ساطح رفتاار اطاالع     اطالع
ريازان هار    اطالعاتی، ميزان دسترسی و استفاده از اطالعات، مشنالت دسترسی باه اطالعاات و غياره را باه برناماه     

های آموزشی و ترويجی   اندركاران در طراحی و اجرای برنامه شود تا دست اين امر باعث می. تان ارائه خواهد كردشهرس
 .های مختلف كشاورزان مدنظر قرار دهند هايی در بين گروه ای را برای افزايش كارايی چنين برنامه های منطقه تفاوت

ياابی بار    كه ادبيات ارزيابی رفتار اطاالع ده است، در صورتیيابی انجام ش مطالعات فراوانی درخصوص رفتار اطالع
بسياری از مطالعات انجاام شاده   . روی كشاورزان و روستاييان به دليل مشنالت فراوان در انجام تحقيق، محدود است

 .(0100، 3؛ گلندنينگ و همناران0115، 0دووتا)باشد يافته متمركز مینيز بر روی كشاورزان در كشورهای توسعه

اظهاار داشات   ( 0351)ساربان  شهر در مديريت آب، حيدری كاران مشنين در پژوهشی با هدف بررسی دانش گندم
نتايج مقايسه ميانگين نشان داد، باين ساطح داناش    . درصد كشاورزان در حد ضعيف تا متوسط بود 71كه دانش حدود 

كشاورزانی كاه  . داری وجود دارد تالف معنیهای آبياری و منبع تأمين آب كشاورزی اخ فنی كشاورزان  بر حسب روش
چناين نتاايج   هام . كردند، از سطح داناش فنای باايتری برخاوردار بودناد      از روش آبياری شياری و بارانی استفاده می
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ای در كنيا نشان داده است كه سطح دانش فنی كشاورزان متأثر از ساختار كشاورزی و شارايط اقليمای منطقاه     مطالعه
ها ه های توزيع نهاد منابع كسب دانش ميان كشاورزان، به ترتيب افراد خانواده و همسايگان، فروشگاه ترين است و مهم
 (.0388راد و همناران،  عنايتی)های محلی است  و سازمان

كاران در زميناه كشااورزی پايادار نشاان داد كاه ساطح تحصايالت،         پژوهشی بر روی عوامل مؤثر بر دانش ذرت
های ارتباطی، تماس با مركز خدمات و ميزان عملنرد با دانش كشاورزی  انی، ميزان استفاده از كانالاستفاده از كود حيو
از طرف ديگر، سن، مساحت اراضی، تعداد فرزندان، تعداد افراد تحت تنفل، فاصله مزرعه . دار داردرابطه مثبت و معنی

های كشاورزی، سطح زير كشت و درآمد با داناش   كش مصرفی، سابقه فعاليت ترين مركز خدمات، مقدار آفت تا نزديک
يااابی  نتااايج بررساای رفتااار اطااالع (.0388راد و همناااران،  عنااايتی)دار دارد كشاااورزی پاياادار رابطااه منفاای و معناای

كاران استان سنندج نشان داد، بين تعداد افراد خانوار، سطح زيركشت، ميزان درآمد، فاصله مزرعاه تاا باازار     فرنگی توت
. داری وجاود دارد  ياابی رابطاه معنای    دسترسی به منابع توليد و ميزان نياز به كسب اطالعات باا رفتاار اطاالع    فروش،

درصاد از   0/00متغيرهای سطح زير كشت، نياز به اطالعات، فاصله بازار تا محل فروش و تعاداد افاراد خاانوار حادود     
كه باين رفتاار    دادها نشان نتايج حاصل از مقايسه ميانگين. ديابی را تبيين كردن واريان  متغير وابسته يعنی رفتار اطالع

كاران شهرساتان سانندج از رفتاار     فرنگی توت وداری وجود دارد  يابی در سه شهرستان مورد مطالعه تفاوت معنی اطالع
 (.0387محمدی و همناران،  ملک)ند يابی بهتری برخوردار بود اطالع

يابی كشاورزان هندی، بيش از نيمی از افراد مورد مطالعه  ر زمينه رفتار اطالعبنابر مطالعات گلندنينگ و همناران د
. ها به چهار خوشاه تقسايم نمودناد    يابی آن اين محققان كشاورزان را بر اساس رفتار اطالع. بودند يابی فاقد رفتار اطالع

تارين   ها و راديو مهم فروشندگان نهاده كشاورزان پيشرو،. نرخ فراوانی هر خوشه در هر ايالت با ايالت ديگر متفاوت بود
يابی از نظر مالنيت زمين، آماوزش و   داد كه كشاورزان فاقد رفتار اطالعها نشان بررسی. منابع اطالعاتی كشاورزان بود

كشااورزان دارای رفتاار   . های زيرزمينای متنای بودناد    ها ضعيف بودند و برای آبياری به آب پرورش و استفاده از نهاده
ها بودند و برای آبياری  ترين مالنيت زمين، سطح بايی آموزش و پرورش و استفاده از نهادهيابی باي دارای بيش اطالع

های اجتماعی، تعاداد افاراد    عالوه، نتايج نشان داد كه عضويت در گروه به. كردند های آبياری استفاده می مزارع از كانال
های كشااورزی، آگااهی از كودهاای زيساتی و      شاورزی، عضويت سازمانخانوار، ساختار مسنن، دامداری، عالقه به ك

گلنادنينگ و  (ياابی كشااورزان بودناد     های تجارت جهانی از جمله عوامل تأثيرگذار بر رفتاار اطاالع   آگاهی از سازمان
گذار  تأثيرهای شخصی را از عوامل دين پناه و لشگر آرا نيز، سه عامل اجتماعی، كشاورزی و ويژگی ).0100همناران، 

كاران ايران بيان كردند و دو منبع اطالعاتی مركز خدمات جهاد كشاورزی و كارگران مزرعه را  يابی گندم بر رفتار اطالع
نيازهای اطالعاتی ( 0101) 0لووگا و همناران(. 0100دين پناه و لشگرارا، )منابع اطالعاتی مهم و تأثيرگذار بيان كردند 

محصاول توليادی    ی وكشااورز وجوی اطالعات در كشاورزان روستايی در تانزانيا را بسته باه محال    و الگوهای جست
 .متفاوت بيان كردند
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بنادی انگوركااران اساتان زنجاان بار اسااس رفتاار        چه گفته شد، هدف كلی تحقيق حاضر، خوشاه  با توجه به آن
 :ستای تحقق هدف كلی ذكر شده، اهداف اختصاصی عبارتند ازدر را. باشد يابی آنان می اطالع

 يابی انگوركاران استان؛ شناسايی ابعاد اطالع

 يابی آنان؛ های همگن بر اساس وضعيت رفتار اطالع بندی انگوركاران در گروه خوشه

 كاران وهای مختلف  انگور شناسايی منابع اطالعاتی پركاربرد و با قابليت دسترسی باي در ميان خوشه

 . های مختلف آنان يابی انگوركاران هر خوشه با توجه به ويژگی مقايسه رفتار اطالع

 ها مواد و روش

با توجه به ماهيت موضوع مورد تحقيق، روش تحقيق كمّی، از نظر . همبستگی است -اين پژوهش از نوع توصيفی
وابسته تحقيق رفتار  متغير :ل بر دو دسته استمشتم تحقيق متغيرهای. هدف كاربردی و از نظر راهبرد، پيمايشی است

يابی است كه از دو نشانگر ميزان دسترسی به اطالعات و دفعاات اساتفاده از اطالعاات تشانيل شاده اسات و        اطالع
های فيزينی و زيستی مزرعه و  های اجتماعی، ويژگی های فردی و خانوادگی، ويژگی مستقل تحقيق ويژگی متغيرهای
هاا در ساال    جامعه آماری تحقيق انگوركاران استان زنجان در تمام شهرساتان . و مديريتی مزرعه بودهای مالی  ويژگی
. ذكر شده اسات  0توزيع فراوانی انگوركاران استان زنجان در هر شهرستان در جدول  N=32871).)بود  0350زراعی 

باه دليال عملنارد    (. =375n) گردياد نفار بارآورد    375، (0571) 0كرجسی و مورگانحجم نمونه با استفاده از جدول 
شاده و از درون هار    های مختلف، هر شهرستان باه منزلاه ياک طبقاه در نظار گرفتاه        مختلف انگوركاران شهرستان

 .شهرستان متناسب با تعداد انگوركاران به روش دردسترس انتخاب شدند

 توزيع فراوانی انگوركاران و حجم نمونه انتخاب شده در هر شهرستان  - جدول 

 حجم نمونه ی جامعه آماریفراوان شهرستان

 017 5071 زنجان
 87 7111 ابهر
 85 7731 خدابنده
 01 0718 خرمدره
 33 0513 ماهنشان
 5 171 طارم
 30 0551 ايجرود
 375 30870 كل استان

 كارشناسان جهاد كشاورزی استان زنجانمصاحبه با : منبع
 

                                                                                                                                                         
1- Krejcie and Morgan. 
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هاای   بخاش اول باه سانجش ويژگای    . باشد ساخته بود كه مشتمل بر دو بخش میابزار تحقيق پرسشنامه محقق
پرداخته و در بخاش دوم رفتاار   ( فردی، خانوادگی، اجتماعی مالی، مديريتی، فيزينی و زيستی مزرعه)جمعيت شناختی 

گوياه بارای هار     01)نشانگر ميزان دسترسی به اطالعات و دفعاات اساتفاده از اطالعاات    يابی با استفاده از دو  اطالع
 آماوزش  و ترويج متخصصان از پانلی نظرات از استفاده با ابزار تحقيق ظاهری و محتوايی روايی. سنجيده شد( نشانگر

زنجان  استان جهاد كشاورزی سازمان كارشناسان چنينهم و مدرس، زنجان تربيت های دانشگاه در كشاورزی و باغبانی
در . آزمون استفاده شد جهت سنجش ميزان پايايی پرسشنامه از مرحله پيش .قرار گرفت اصالح و بازبينی بررسی، مورد 

پرسشنامه توسط كشاورزان انگوركار شهرستان قزوين كه وضعيت مشابهی با انگوركااران اساتان    31اين مرحله تعداد 
 73/1، بين پرسشنامهمختلف های  بخشدر مرحله پيش آزمون، برای كرونباخ  یمقدار آلفا. زنجان داشتند، تنميل شد

هاا از   بارای تجزياه و تحليال داده    .ی اطالعات اسات آور جمعدهنده مناسب بودن ابزار محاسبه شد، كه نشان81/1 تا

 و فراوانی، درصد، مياانگين  نظيرهای توصيفی  هآمار ها از برای توصيف متغير. بهره گرفته شد  SPSS win 20افزار نرم
. ای استفاده گردياد  والي  و تحليل خوشه تجزيه و تحليل واريان ، كروسنال آمارهای استنباطی نظير ور انحراف معيا

يابی ضعيف، متوسط و باي و نيز، با توجه به پاارامتری   در اين تحليل برای تشنيل سه خوشه انگوركاران با رفتار اطالع
Kاز ميانگين  ها بودن داده

بر اسااس رفتاار   ( انگوركاران)در اين روش تالش شده است كه موارد . استفاده شده است 0
 .بندی شوند های همگن طبقه ها در گروهيابی آناطالع

 نتايج و بحث

 های جمعيت شناختی پاسخگويان  ويژگی

 گويانهای فردی، خانوادگی و اجتماعی پاسخ آمار توصيفی مربوط به ويژگی

. جمعيات بودناد   دارای خانوارهای پار ( درصد 78)اكثريت كشاورزان . سال بود 05گويان حدود ميانگين سنی پاس 
ساال ساابقه    01سال كشاورزی و حدود نيمی از آناان باايی    01درصد از كشاورزان دارای سابقه بيش از  10بيش از 

گويان فقط باه شاغل   درصد از پاس  11حدود . واد بودندس گويان زير ديپلم تا بیدرصد از پاس  0/80. انگوركاری دارند
حدود . گويان به شغل ديگری عالوه بر كشاورزی نيز اشتغال داشتنددرصد از پاس  30كشاورزی اشتغال داشته و حدود 

جادول  )سال باود  های روستايی عضو بودند و متوسط سابقه عضويت آنان نزديک به پنج سوم كشاورزان در تعاونیيک
0.) 

 های مالی و مديريتی، و فيزيکی و زيستی مزرعه  آمار توصيفی مربوط به ويژگی

ميانگين ميازان كال اراضای كشااورزی     . قابل مشاهده است 3گويان، در جدول های مالی و مديريتی پاس  ويژگی
متوسط فاصله مزرعه تا اولين . مترمربع بود 8111گويان ميانگين مساحت باغ انگور پاس . هنتار بود 10/1گويان پاس 

كيلاومتری از اولاين مراكاز     00تاا   0های انگاور در محادوده    باغ. كيلومتر بود 00مركز فروش محصويت نزديک به 
درصاد از   03نزدياک باه   . كيلاومتر باود   01/07متوسط فاصله باغ انگاور تاا شهرساتان    . خدمات كشاورزی قرار دارند

                                                                                                                                                         
1- K Mean 
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پردازند و باقی كشاورزان عالوه بر انگور محصويت ديگاری   فقط به توليد محصول انگور در مزارع خود می كشاورزان
 .ميليون ريال بود 01ميانگين درآمد ساينه از انگوركاری حدود . كنند نيز توليد می

های  ر كالسها و شركت د توزيع فراوانی انگوركاران بر حسب سطح تحصيالت، عضويت در تعاونی  -  جدول  

 ترويجی

 درصد معتبر فراوانی سطوح متغير

 سطح تحصيالت

 0/01 010 سواد بی
 5/00 008 ابتدايی تا ديپلم

 0/00 07 ديپلم
 5/0 03 تحصيالت دانشگاهی

 011 351 جمع 

 وضعيت عضويت در تعاونی روستايی و كشاورزی
 0/30 033 عضو

 8/10 001 غير عضو

 011 385 جمع 

 های آموزشی و ترويجی مرتبط با انگوركاری در برنامهشركت 
 5/07 01 بلی
 0/80 301 خير

 011 311 جمع 

 ی پژوهشها افتهي: منبع 
 

 توزيع فراوانی انگوركاران بر حسب عملکرد، تعداد ارقام توليدی و نوع مالکيت - جدول 

 انحراف معيار ميانگين درصد  معتبر فراوانی سطوح متغير

 (تن)عملنرد ساينه محصول انگور ميزان 
00-01 080 0/70 07/00 71/1 

   3/00 00 00بيشتر از 
   011 351 جمع

 تعداد ارقام توليدی انگور در باغ

0 080 0/01 88/0 50/1 

   1/03 015 0بيشتر از 

   011 351 جمع

 مالنيت باغ

   1/10 001 شخصی
 - - 0/08 70 اجاره
   0/01 13 مختلط
   011 351 جمع

 ی پژوهشها افتهي: منبع 
 

 پاسخگويان( دسترسی به اطالعات و ميزان استفاده از اطالعات)يابی  شناسايی ابعاد رفتار اطالع

منبع اطالعاتی كه امنان دسترسی كشاورز به آن  01برای سنجش ميزان دسترسی كشاورزان به منابع اطالعاتی، 
نشان داد كه باه جاز دو منباع اطالعااتی     ( 0جدول )بندی حاصل از ميانگين  رتبه. وجود دارد، مورد بررسی قرار گرفت
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سی به آن در حد بايتر از متوسط است، در بقيه موارد راديو و كارشناسان مراكز خدمات جهاد كشاورزی كه ميزان دستر
ميانگين كلی دسترسی به منابع اطالعاتی نيز كمتر از حاد متوساط   . باشدتر از متوسط می ميزان دسترسی در حد پايين

ی ی اول تا سوم ميازان دسترسا  ها رتبهراديو، كارشناسان مراكز خدمات جهاد كشاورزی و كشاورزان نمونه در . باشدمی
هاای آخار مرباوط باه      رتباه . ساو اسات  هام ( 0100)ها با نتايج تحقيقات گلنادنينگ و همنااران    اين يافته. قرار دارند

منبع اطالعاتی در  01بندی حاصل از ميانگين  رتبه. باشد های كشاورزی  میها و نمايشگاه دستورالعمل استفاده از نهاده
ی اول تا سوم مرباوط باه كشااورزان    ها رتبهه از آنان، نشان داد كه دسترس انگوركاران استان بر اساس دفعات استفاد
ساو  هام ( 0388)راد و همناران اين يافته با نتايج تحقيق عنايتی. باشدهمسايه، مسوؤين محلی و  اعضای خانواده می

داناش ماورد نيااز    رسمی برای دستيابی به اطالعات و  توان گفت كه كشاورزان بيشتر از منابع اطالعاتی غير می. است
ميانگين كسب شده برای دو منبع اطالعاتی اعضای خانواده و كشاورزان همسايه حااكی از آن اسات   . كنند استفاده می

با توجه به ميانگين كلی دفعات اساتفاده از  . كنند كه انگوركاران به صورت ماهانه تا هفتگی از اين دو منبع استفاده می
 .كنندموع انگوركاران به صورت ساينه تا فصلی از منابع اطالعاتی استفاده میتوان گفت كه در مجاطالعات، می

 (=n 33 )بندی ميزان دسترسی انگوركاران به منابع مختلف اطالعاتی  رتبه -4جدول 

*ميانگين منابع اطالعاتی
 رتبه ضريب تغييرات انحراف معيار 

 0 10/1 01/0 00/0 راديو

 0 13/1 30/0 18/0 كشاورزیكارشناسان مراكز خدمات جهاد 

 3 10/1 57/1 00/0 كشاورزان نمونه 

 0 18/1 01/0 71/0 هافروشندگان نهاده

 0 15/1 11/0 03/0 تلويزيون

 1 71/1 10/0 00/0 های دولتی ساير ارگان

 7 70/1 83/1 00/0 مسئوين محلی روستا 

 8 70/1 01/0 11/0 اينترنت

 5 73/1 17/0 01/0 ها اعضای تعاونی

 01 73/1 10/0 00/0 اعضای خانواده

 00 70/1 10/0 37/0 خران داران و سلف بنگاه

 00 78/1 00/0 01/0 های آموزشی و ترويجی كالس

 03 78/1 10/0 08/0 تجارب شخصی

 00 78/1 70/1 51/1 های روز مزرعه برنامه

 00 80/1 35/0 70/0 كشاورزان همسايه

 01 80/1 10/0 00/0 مزارع نمايشی

 07 80/1 01/0 00/0 های خصوصی شركت

 08 58/1 01/0 00/0 نشريات ترويجی

 05 10/0 11/0 581/1 ها دستورالعمل استفاده از نهاده

 01 55/1 15/0 01/0 های كشاورزی نمايشگاه

 .خيلی زياد= 0زياد، = 3متوسط، = 0كم، = 0هيچ، = 1*: 
 ی پژوهشها افتهي: منبع 
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 (=n 33 )بندی دفعات استفاده از منابع اطالعاتی مختلف  رتبه -5 جدول

*ميانگين منابع اطالعاتی
 رتبه تغييرات ضريب انحراف معيار 

 0 38/1 11/0 10/0 كشاورزان همسايه

 0 01/1 87/1 01/0 مسئوالن محلی روستا

 3 03/1 03/0 08/3 اعضای خانواده

 0 00/1 11/0 08/3 تجارب شخصی

 0 01/1 08/0 33/0 ها تعاونیاعضای 

 1 08/1 10/0 71/0 تلويزيون

 7 17/1 80/1 01/0 ها فروشندگان نهاده

 8 71/1 08/0 00/0 ها دستورالعمل استفاده از نهاده

 5 77/1 01/0 01/0 های آموزشی و ترويجی كالس

 01 78/1 00/0 80/0 نشريات ترويجی

 00 81/1 07/0 07/0 خران داران و سلف بنگاه

 00 51/1 10/0 03/0 های كشاورزی نمايشگاه

 03 57/1 10/0 15/0 راديو

 00 58/1 58/1 11/0 كشاورزان نمونه 

كارشناسان مراكز خدمات جهاد 

 كشاورزی
03/0 03/0 0 00 

 01 0/0 30/0 01/0 اينترنت

 07 00/0 03/0 15/0 های دولتی ساير ارگان

 08 01/0 01/0 51/1 مزارع نمايشی

 05 00/0 10/0 80/1 های خصوصی شركت

 01 50/0 18/1 30/1 های روز مزرعه برنامه

 .روزانه= 0هفتگی، = 0ماهانه، = 3فصلی، = 0ساينه، = 0هيچ، = 1*: 
 ی پژوهشها افتهي: منبع

 

 يابی آنان های همگن براساس رفتار اطالع بندی انگورکاران در گروه خوشه

شاوند، باه   بنادی مای   های نمونه به چند خوشه يا طبقه رده روشی است كه با استفاده از آن داده 0ای تحليل خوشه
تارين تفااوت و   هاا بايش   شده در هر خوشه، همگون و ينساان باشاند و باين خوشاه    های قرار گرفته ای كه داده گونه

ا افرادی از جامعه يا نمونه باشد ه ها اين است كه خوشه شرط اساسی برای تشنيل خوشه. ناهمگونی وجود داشته باشد
يابی آنان بود، كه باا اساتفاده از    بندی انگوركاران سطح رفتار اطالعمتغير مورد استفاده برای خوشه(. 0100، 0كاوك )

 0گوناه كاه در جادول     هماان . دست آمده بود به( دسترسی و دفعات استفاده از منابع اطالعاتی)مجموع دو نشانگر آن 
                                                                                                                                                         
1- Cluster Analysis 

2 - Coakes 



 9316 تابستان، 2، شماره 4، جلد فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی      222

 

پنجم يابی ضعيف و حدود يک در خوشه رفتار اطالع( درصد 1/03)گويان است، نزديک به نيمی از پاس  نشان داده شده
 .اند يابی باي قرار گرفتهاز آنان در خوشه رفتار اطالع

 (=33n )يابی  گويان بر اساس سطح رفتار اطالعبندی پاسخ خوشه -6جدول 

 انحراف معيار ميانگين درصد فراوانی متغير

   1/03 071 (يابی ضعيف رفتار اطالع) 0 خوشه
 83/8 07/13 0/30 037 (يابی متوسط رفتار اطالع) 0خوشه 
   3/00 83 (يابی باي رفتار اطالع) 3خوشه 

   011 351 جمع

 ی پژوهشها افتهي: منبع
 

افراد در اين خوشاه  . ترين دسترسی و استفاده از منابع اطالعاتی را دارندكم( 0خوشه )كشاورزان در خوشه ضعيف 
. كنناد  به صورت سااينه از مناابع اطالعااتی اساتفاده مای      باًيتقردسترسی كم تا متوسط به منابع  اطالعاتی داشته و 

نزديک به سطح متوسط به منابع اطالعاتی  باًيتقرنيز دسترسی ( 0خوشه )يابی متوسط كشاورزان در خوشه رفتار اطالع
خوشاه  )ياابی بااي    در خوشه رفتار اطالع. كننداين افراد، به ميزان ساينه تا فصلی از منابع اطالعاتی استفاده می. دارند
در . ندكن طور فصلی، از اين منابع استفاده می در حد متوسط به منابع اطالعاتی دسترسی داشته و به باًيتقر، كشاورزان (3

سااربان   متوسط به اطالعات در حد كم تا متوسط اسات كاه باا نتاايج حيادری      طور بهكل ميزان دسترسی انگوركاران 
طور كلی ساينه يا فصلی به منابع از نظر دفعات مراجعه و استفاده از اطالعات نيز، انگوركاران به. سو استهم( 0351)

 (.7جدول )كنند اطالعاتی رجوع می

 (=33n )  يزان دسترسی و دفعات استفاده از اطالعات در هر خوشهم -7جدول 

 *دفعات استفاده از اطالعات **دسترسی به اطالعات ها خوشه

 انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين 

 03/1 17/0 08/1 05/0 (يابی ضعيف رفتار اطالع) 0خوشه 
 08/1 38/0 01/1 13/0 (يابی متوسط رفتار اطالع) 0خوشه 
 31/1 70/0 30/1 51/0 (يابی باي رفتار اطالع) 3خوشه 

 30/1 70/0 37/1 03/0 كل

 .روزانه= 0هفتگی، = 0ماهانه، = 3فصلی، = 0ساينه، = 0هيچ، = 1: *
 .خيلی زياد= 0زياد، = 3متوسط، = 0كم، = 0هيچ، = 1: **

 ی پژوهشها افتهي: منبع
 

باه تفنياک هار شهرساتان آورده     ( ها خوشه)يابی  سطوح مختلف رفتار اطالعفراوانی و درصد فراوانی  8در جدول 
كاار در خوشاه    جز شهرستان خرمدره كه دارای بيشترين درصد انگاور  های مختلف، به در مقايسه شهرستان. شده است
ياابی   اطاالع ترين درصاد انگوركاار در خوشاه رفتاار     ها  دارای بيش باشد، مابقی شهرستانيابی متوسط می رفتار اطالع
 .باشند ضعيف می
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 (=33n )ها  يابی انگوركاران به تفکيک شهرستان بندی رفتار اطالع خوشه -8جدول 

 شهرستان
 يابی باال رفتار اطالع يابی متوسط رفتار اطالع يابی ضعيف رفتار اطالع

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 0/03 00 1/33 31 1/03 01  زنجان
 8/00 05 03/33 05 80/00 35 ابهر

 0/00 8 0/07 5 0/08 01 ماهنشان
 00 0 1/31 1 1/00 5 طارم
 1 1 1/51 08 01 0 خرمدره
 0/01 08 7/33 31 0/01 00  خدابنده

 0/03 8 0/01 5 1/01 07 ايجرود
 3/00 83 0/30 037 1/03 071 كل

 ی پژوهشها افتهي: منبع
 

ی پاارامتر  ناا هاای مختلاف از آزماون     يابی كشااورزان شهرساتان   برای بررسی معنادار بودن يا نبودن رفتار اطالع
هاای مختلاف اساتان زنجاان      ، كشاورزان انگوركار شهرستان(5جدول )با توجه به نتايج . كروسنال والي  استفاده شد

ياابی انگوركااران حااكی از آن اسات كاه رفتاار        ر اطاالع مقايسه ميانگين رفتا. يابی متفاوتی هستند دارای رفتار اطالع
  .ها دارد يابی انگوركاران ساير شهرستان يابی انگوركاران شهرستان خرمدره اختالف بيشتری با رفتار اطالع اطالع

 های مختلف استان يابی انگوركاران شهرستان مقايسه رفتار اطالع -3جدول 

 Chi- square p ارانحراف معي ميانگين تعداد متغير مستقل
   81/8 58/10 017 زنجان
   11/8 10/10 87 ابهر

   80/8 00/10 33 ماهنشان
 111/1 33/00 ** 50/0 71/10 01 طارم
   51/1 80/77 01 خرمدره
   80/7 03/11 85 خدابنده
   30/8 00/11 30 ايجرود

10/1 **: P≤       
 ی پژوهشها افتهي: منبع

 

 های مختلف کشاورزاناطالعاتی پرکاربرد و با قابليت دسترسی باال در ميان خوشهشناسايی منابع 

، كارشناساان مركاز خادمات كشااورزی و      يابی ضعيف بيشتر به فروشندگان نهاده كشاورزان در خوشه رفتار اطالع
سائوين محلای روساتا و    از نظر كاربرد نيز، اين كشاورزان بيشتر از اعضای خاانوار، م . كشاورزان نمونه دسترسی دارند

يابی متوساط نياز، انگوركااران باه      در خوشه رفتار اطالع. كنند كشاورزان همسايه به عنوان منبع اطالعاتی استفاده می
ايان افاراد از اعضاای خاانوار،      .راديو، كارشناسان مركز خدمات كشاورزی و كشاورزان همسايه دسترسی باييی دارناد 

يابی باي، انگوركااران باه    در خوشه رفتار اطالع. اند منابع اطالعاتی پركاربرد نام بردهتجارب شخصی و راديو به عنوان 
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راديو، كشاورزان همسايه و كارشناسان مركز خدمات كشاورزی دسترسی بيشاتری داشاته، ولای بارای رفاع نيازهاای       
تاوان   در مقايسه كلی، می. كنند می و كشاورزان نمونه استفاده  اطالعاتی خود بيشتر از اعضای خانوار، فروشندگان نهاده

كه انگوركاران هر سه خوشه به كارشناسان مركز خدمات كشاورزی دسترسی دارند، ولی اين منبع  گفت كه عليرغم اين
تاری در رفاع    در مقابل، اعضای خاانواده و سااير كشااورزان نقاش مهام     . باشداطالعاتی جزو منابع پركاربرد آنان نمی

 (.01جدول )كنند  ان ايفا مینيازهای اطالعاتی آن

 يابی های رفتار اطالعمنابع اطالعاتی پركاربرد و با قابليت دسترسی بيشتر در بين خوشه -3 جدول 

 يابی  های مختلف رفتار اطالع خوشه
 *دفعات استفاده از منابع اطالعاتی **ميزان دسترسی به منابع اطالعاتی

 ميانگين منبع اطالعاتی ميانگين منبع اطالعاتی

 فيضع یابي اطالع رفتار

 

 37/3 اعضای خانوار 80/0 فروشندگان نهاده
 00/3 محلی روستا مسئوين 73/0 كارشناسان مركز خدمات كشاورزی

 15/0 كشاورزان همسايه 10/0 كشاورزان نمونه

 متوسط یابي اطالع رفتار

 00/3 اعضای خانوار 05/3 راديو
 15/3 تجارب شخصی 00/3 كشاورزیكارشناسان مركز خدمات 
 08/0 راديو 08/0 كشاورزان همسايه

 باي یابي اطالع رفتار

 87/3 اعضای خانوار 10/0 راديو
 87/3 ها فروشندگان نهاده 00/0 كشاورزان همسايه

 10/3 كشاورزان نمونه 00/0 كارشناسان مركز خدمات كشاورزی
 .روزانه= 0هفتگی، = 0ماهانه، = 3فصلی، = 0ساينه، = 0هيچ، = 1 -*

 .خيلی زياد= 0زياد، = 3متوسط، = 0كم، = 0هيچ، = 1 -**
 ی پژوهشها افتهي: منبع 

 

 های مختلف کشاورزان  يابی کشاورزان هر خوشه با توجه به ويژگی مقايسه رفتار اطالع

يابی حاكی از آن است كاه انگوركااران   های مختلف رفتار اطالعهای مختلف انگوركاران  در خوشه بررسی ويژگی
رسد با افزايش سن و  به نظر می. باشند خانوار و سابقه انگوركاری بيشتری می تعداديابی باي دارای سن، با رفتار اطالع

ه و ايان امار در   يابی و استفاده از اطالعاات پيادا كارد   سابقه انگوركاری، انگوركاران تجربه بيشتری در خصوص دست
نياز آماده    01گوناه كاه در جادول     در خصوص تعداد اعضای خانوار، همان. گذارد يابی آنان اثر می افزايش رفتار اطالع

باا توجاه باه    . اناد  ترين منبع اطالعاتی نام بردهيابی باي از اعضای خانوار به عنوان مهم است، كشاورزان با رفتار اطالع
باه  . يابی ضعيف بيشتر از دو خوشه ديگر اسات  سمی در بين انگوركاران با رفتار اطالعميانگين تحصيالت ر 00جدول 
نياز گفتاه    قابالً گونه كه  ی انگوركاران نداشته و همانابي اطالعرسد كه تحصيالت رسمی تأثير زيادی بر رفتار  نظر می

نتيجه تحقياق   برخالفاين يافته . باشند یمشد، انگوركاران برای كسب اطالعات بيشتر متنی به تجارب و سابقه خود 
در تحقيق ايشان ساطح باايی تحصايالت كشااورزان     . باشدمی( 0100گلندنينگ و همناران، )گلندنينگ و همناران 

 .شود يابی آنان میهندی موجب آگاهی بيشتر آنان از منابع اطالعاتی و در نتيجه افزايش رفتار اطالع
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 های كشاورزان شاورزان هر خوشه با توجه به ويژگیيابی ك مقايسه رفتار اطالع -  جدول 

 باال یابي اطالع رفتار متوسط یابي اطالع رفتار فيضع یابي اطالع رفتار متغير

 انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين 

 سن
01/00 11/0 50/08 08/0 00/00 15/0 

33/3, sig=  3/5 F= 

 افراد خانوارتعداد 
05/0 77/0 80/0 10/0 81/1 00/0 

33/3, sig= 63/ 4 F= 

 (سال)تحصيالت 
30/1 13/8 01/0 13/0 08/0 78/0 

3 /3, sig= 67/4 F= 

 (سال)سابقه انگوركاری 
30/01 01/00 08/01 08/00 00/00 31/01 

34/3, sig= 36/  F= 

 تعداد ارقام توليدی انگور
85/0 80/1 00/0 55/1 05/0 87/1 

33/3, sig= 54/   F= 

 (متر مربع)مساحت باغ انگور 
11/013 11/015 57/150 18/357 05/0100 10/001 

33/3, sig= 33/   F= 

فاصله مزرعه تا اولين مركز خدمات 

 00/0 00/00 05/0 01/00 31/0 38/01 (كيلومتر)كشاورزی 

34/3, sig=  4/  F= 

 عملکرد
10/0 80/1 51/0 77/1 10/0 01/1 

33/3, sig=  3/6 F= 

 ی پژوهشها افتهي: منبع
 

های آموزشی ا ترويجی   يابی انگوركارانی كه در برنامهدهد كه بين رفتار اطالع نشان می 00نتايج حاصل از جدول 
. داری وجاود دارد  درصد خطا اخاتالف معنای  سطح يکاند در  ها شركت ننرده هايی كه در اين برنامه شركت كرده و آن
داری باايتر از  معنای  طاور  بههای آموزشی ترويجی شركت كرده بودند  يابی انگوركارانی كه در برنامه نمره رفتار اطالع
ه در ترين درصد كشاورزانی كا بيش. ها شركت ننرده بودند اين برنامه دريابی ديگر كشاورزانی بود كه  نمره رفتار اطالع

يابی متوسط و كمترين ميزان شركت نيز، مربوط به خوشه  ها شركت كرده بودند مربوط به خوشه رفتار اطالع اين برنامه
ها نشان  يابی انگوركاران عضو و غير عضو تعاونی نتايج حاصل از مقايسه نمره رفتار اطالع. يابی ضعيف بود رفتار اطالع

ها منبع  توان گفت كه تعاونی در واقع می. يابی انگوركاران اين دو گروه وجود ندارد داد كه اختالفی در نمره رفتار اطالع
( 0100)اين يافته بر خالف نتيجه تحقياق گلنادنينگ و همنااران    . آيند شمار نمیاطالعی مناسبی برای انگوركاران به

در خصوص دسترسی به منابع مالی های كشاورزی از منابع مهم اطالعاتی كشاورزان  در تحقيق ايشان تعاونی. باشدمی
 .باشدها می و نهاده
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های آموزشی ترويجی شركت و عضويت  بر اساس شركت در برنامه كشاورزانيابی  مقايسه رفتار اطالع -  جدول 

 در تعاونی

 ميانگين تعداد سطوح متغير
 انحراف

 معيار 

  یابي اطالع رفتار

 فيضع

 یابي اطالع رفتار

 متوسط
 باال یابي اطالع رفتار

t p 

 درصد یفراوان درصد یفراوان درصد یفراوان

شركت در 
های  برنامه

 *آموزشی ترويجی

 11/1 11/7** 0/30 00 0/38 10 5/08 00 71/8 01/15 71 بلی

   5/17 53 0/10 010 0/70 05 00/8 75/10 301 خير

 عضويت در
 *تعاونی

 7/31 00 7/00 00 1/3 3 13/8 03/13 033 بلی
18/1 53/1 

 3/15 50 3/80 000 0/51 81 51/8 00/13 001 خير

 . خير: 0بله : 0. *
10/1 **P≤      10/1 *P≤ 

 ی پژوهشها افتهي: منبع 

 
 يابی كشاورزان بر اساس وضعيت مالکيت باغ انگور مقايسه رفتار اطالع -  جدول 

متغير 

 مستقل
 ميانگين تعداد

يابی  رفتار اطالع

 ضعيف

يابی  رفتار اطالع

 متوسط
 يابی باال اطالعرفتار 

F p 

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 0/00 07 0/00 38 3/05 01 10/010 70 اجاره
 0/78 017 5/10 017 1/01 00 38/007 001 مالنانه 11/1 35/00**

 0/5 03 7/00 00 0/31 00 50/001 13 مختلط

10/1 **P≤      10/1 *P≤ 
 شی پژوهها افتهي: منبع

 

 های مختلف مالکيت يابی انگوركاران با شيوه جهت مقايسه رفتار اطالع LSDنتايج آزمون تعقيبی  -4 جدول 

 سطح معناداری اختالف ميانگين  ها گروه

 ای اجاره
 10/1** -000/3 شخصی
 001/1 150/0 مختلط

 شخصی
 10/1** 100/3 ای اجاره

 11/1** 330/0 مختلط

 مختلط
 001/1 -150/0 ای اجاره

 11/1** -330/0 شخصی

10/1 **P≤      10/1 *P≤ 
 ی پژوهشها افتهي: منبع 

 

دهد كه اخاتالف   يابی كشاورزان بر اساس وضعيت مالنيت باغ انگور نشان می نتايج حاصل از مقايسه رفتار اطالع
نتاايج  . مالنيت مختلف وجود داردهای با  يابی گروه داری يک درصد خطا در نمره رفتار اطالعداری در سطح معنیمعنی

نتاايج آزماون   . يابی بيشاتری دارناد   رفتار اطالع  مالنانه نمره  دهد كه كشاورزان در گروهنشان می 03حاصل از جدول 
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ای هستند  حاكی از آن است كه كسانی كه مالنيت شخصی دارند، نسبت به كسانی كه دارای زمين اجاره LSDتعقيبی 
نظار  باه . يابی قرار دارند ای و نوع شخصی است، در سطح بايتری از رفتار اطالع فيقی از نوع اجارهها تل و يا مالنيت آن

كنند، اطالعات برای آنان ارزش بيشتری پيادا كارده،    رسد هر چه افراد مالک زمينی باشند كه در آن انگوركاری می می
 .شوديابی آنان می اين امر باعث تقويت رفتار اطالع

 گيری  نتيجه

. گيرند شان مورد مشورت قرار میهای ندرت كشاورزان برای ارزيابی نياز های ترويجی و آموزشی به در غالب برنامه
ياابی آناان را    چنين عواملی كه رفتاار اطاالع  اما با درک بهتر از ميزان دسترسی و استفاده كشاورزان از اطالعات و هم

گاذاری بهتار كشااورزان     های آموزشی و ترويجی را از طريق هادف  مهبخشی برنا توان اثر دهد، می تحت تأثير قرار می
ياابی متوساط و    درصد از كشاورزان دارای رفتاار اطاالع   81نتايج اين پژوهش، نشان داد كه نزديک به . بهبود بخشيد
ياابی  عدر بررسای رفتاار اطاال   . سو با اين يافته بودو هم( 0100)نتايج تحقيقات گلندنينگ و همناران . ضعيف هستند

تارين  كشاورزان انگوركار با توجه به دو بعد دسترسی و استفاده از منابع اطالعاتی، مشخص شد كاه كشااورزان بايش   
از طارف ديگار،   . دسترسی را به ترتيب به راديو، كارشناسان مراكز خدمات جهاد كشاورزی و كشاورزان نموناه  دارناد  

انواده  از جمله مناابع اطالعااتی پركااربرد در مياان كشااورزان      كشاورزان همسايه، مسئوين محلی روستا و اعضای خ
رسد عليرغم دسترسی بيشتر  نظر میبود، بنابراين به( 0388)سو با نتايج تحقيقات عنايتی راد و همناران هستند، كه هم

ديگار  و سااير   كشاورزان به منابعی مثل راديو و كارشناسان، برای رفع نيازهای اطالعاتی خود متنای باه كشااورزان    
برای رفع نيازهاای اطالعااتی و ارائاه خادمات ترويجای باه كشااورزان انگوركاار، توجاه باه           . اعضای خانواده هستند

 تا است شده سعی ادامه در دليل همين به. است ضروری يابی اطالع رفتار مختلف های خوشه در كشاورزان های ويژگی
 .های مناسب آموزشی و ترويجی ارائه گرددراهنار خوشه هر برای ها، ويژگی اين با متناسب

كه به كارشناسان مراكز خدمات جهااد   يابی ضعيف باوجود اين با توجه به نتايج تحقيق، افراد در خوشه رفتار اطالع
تری از مراكاز خادمات    كشاورزی دسترسی باييی دارند و نيز، در مقايسه با كشاورزان دو خوشه ديگر در فاصله نزديک

دليل اين امار  . زی قرار دارند، ولی كاركنان اين مراكز از منابع اطالعاتی پركاربرد اين دسته از افراد نيستندجهاد كشاور
توان در عدم تناسب اطالعات ارائه شده از طرف اين مراكز و ناتوانی كارشناسان مراكز خدمات جهااد كشااورزی    را می

ايان افاراد بيشاتر از اعضاای نزدياک مثال خاانواده و        . و كردوجدر ايجاد رابطه دوستانه و نزديک با كشاورزان جست
هاای ديگار كمتار در     افراد اين خوشه نسبت به كشاورزان خوشه. كنند عنوان منبع اطالعاتی استفاده می همسايگان به
. كنندهای آموزشی و ترويجی كشاورزی شركت می های روستايی هستند و به نسبت كمتری در كالس عضويت تعاونی

اين موضوع نشان از عدم توجه . نين اين افراد در سطح بايتری از تحصيالت نسبت به ديگر كشاورزان قرار دارندچهم
شود تا با توجه به تأثير مثبات   با توجه به آنچه گفته شد پيشنهاد می. های رسمی بر موضوعات كشاورزی است آموزش
هاای آماوزش    منظاور جباران كاساتی دوره   چنين بهران و هميابی انگوركا های آموزشی ا ترويجی بر رفتار اطالع  دوره

كاه   چنين با توجه باه ايان  هم. اندركاران قرار گيرد های آموزشی و ترويجی در دستور كار دست رسمی، برگزاری كالس
د اعضای خانوار منابع اطالعاتی مهمی در بين كشاورزان اين خوشه است، بايد بر اصل آموزش كل خانوار نيز تأكيد شو

 (. 01جدول )
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چنين ينای از  ترين منبع اطالعاتی در دسترس و همعنوان مهميابی متوسط، افراد از راديو به در خوشه رفتار اطالع
های آموزشای و ترويجای شاركت     درصد باييی از كشاورزان اين خوشه در كالس. اند منابع مهم مورد استفاده نام برده

ياابی ضاعيف اعضاای خاانوار      ن افراد نيز همانند كشاورزان خوشاه رفتاار اطاالع   ترين منبع اطالعاتی ايمهم. كنند می
های آموزشی  يابی كشاورزان اين خوشه، برگزاری دوره منظور تقويت رفتار اطالعچه گفته شد، به با توجه به آن. باشد می

هاای   چناين سااخت برناماه   هام  و ترويجی با تأكيد بر آموزش كل خانوار از قبيل زنان، جوانان و نوجوانان روساتايی و 
 (. 01جدول )شود  راديويی متناسب با گويش مردم محلی پيشنهاد می

ولای  . افراد دسترسی باييی به كارشناسان مراكز خدمات و راديو دارناد ( 01جدول )يابی باي  در خوشه رفتار اطالع
لحااظ عادم   رسد كشاورزان باه  نظر می به. شوند نمیعنوان منابع اطالعاتی پركاربرد اين گروه محسوب اين دو منبع به

اين افراد از اعضای خانوار، فروشندگان . اعتماد و يا نبود اطالعات پرمحتوا و مناسب، از اين منابع استفاده يزم را ندارند
دو خوشاه ديگار،    در مقايسه باا . كنند عنوان منابع اطالعاتی پركاربرد در بين خود ياد میها و كشاورزان پيشرو به نهاده

انگوركاران اين خوشه دارای ميانگين سنی بيشتر، ميانگين تعداد اعضای خانواده بيشاتر، مياانگين ساابقه انگوركااری     
اما، متوسط . باشندبيشتر، ميانگين مساحت باغ انگور بيشتر و ميانگين فاصله بيشتر از اولين مركز خدمات كشاورزی می

شايد ينای از دييال   . يابی متوسط، كمتر استبت به انگوركاران خوشه رفتار اطالععملنرد انگوركاران اين خوشه نس
تواند به افزايش عملنرد منجر شاود و ياا    اين امر در آن باشد كه اطالعات موجود و قابل دسترس افراد تا حدودی می

( يابی باي رفتار اطالع)اين خوشه ممنن است ينی از دييل اين امر را، ناشی از بروز نبودن اطالعات موجود كشاورزان 
های مربوطه برای تأثيرگذاری بيشتر اطالعات بر  شود كه نهاد بنابراين، با توجه به نتايج حاصله، پيشنهاد می. نسبت داد

های آموزشی و ترويجی  روز و بيشتر در قالب دورهسازی اطالعات و ترويج اطالعات به عملنرد افراد اين خوشه به غنی
ها نيز به آموزش كل خانوار توجاه   های قبل گفته شد در اين دوره چه در مورد انگوركاران خوشه كنند و همانند آناقدام 

عنوان رهبران محلای  ها و كشاورزان پيشرو به عالوه، نهاد ترويج بايد با آموزش و تبديل فروشندگان نهادهبه. ويژه شود
شود تاا در   در نهايت، پيشنهاد می .يابی افراد اين خوشه مهيا كند ر اطالعو مددكاران ترويجی، زمينه را برای بهبود رفتا

ياابی   رفتار اطالع)گانه  های سه يابی آنان در خوشه قالب تحقيقی ديگر انگوركاران هر شهرستان با توجه به رفتار اطالع
بساته آموزشای و ترويجای    های كشاورزان انگوركار در هار خوشاه    تقسيم و متناسب با ويژگی( باي، متوسط و ضعيف
 مناسب آنان ارائه شود

 منابع

هاای موفقيات علاوم تارويج و      تعيين كنناده : نظام اطالعات كشاورزی استان همدان. 0381. و كرمی، ع. احمدوند، م
 .83-51(: 0)3علوم ترويج و آموزش كشاورزی ايران، . آموزش كشاورزی ايران

مطالعاه  )كار  يابی كشاورزان گوجه فرنگی های رفتار اطالع بررسی انگاره. 0387. و شريفی، م. ، شريف زاده، ا.اسدی، ع
 .30-03(: 0)35اقتصاد و توسعه كشاورزی ايران، (. موردی بادوله در استان بوشهر

كار پيرامون ماديريت آب   اعی و اقتصادی مؤثر بر دانش كشاورزان گندمبررسی عوامل اجتم. 0351. حيدری ساربان، و
 .51-000(: 0)0های ترويج و آموزش كشاورزی،  پژوهش(. مطالعه موردی شهرستان مشنين شهر)زراعی 



 221        یابی آنان کاران استان زنجان براساس رفتار اطالعبندی انگورخوشه

 

لاوم و فناون كشااورزی و مناابع     ع. رفتار ارتباطی كشاورزان در استان آذربايجان شرقی. 0380. و ويسی، ه. رضوانفر، ا
 .00-00(: 0)1طبيعی، 

. 0351 آمار توليد و سطح زير كشت محصاويت زراعای اساتان زنجاان    . 0350. سازمان جهاد كشاورزی استان زنجان
 .0350آذر  3: آخرين دسترسی، http://zanjan.agrijahad.ir :در قابل دستيابی

 :در قاباال دسااتيابی . محصااولت باااغی بااه تفنيااک  كارنامااه محصااوي . 0351 .وزارت جهاااد كشاااورزی ايااران 
http://maj.ir/portal0350آذر  00: ، آخرين دسترسی. 

هاای تارويج در توساعه      هاای آتای نقاش    گيری جهت. 0351. و حسينی، م. ، چيذری، م.، ملک محمدی، ا.صبوری، م
 .0-01(: 0)00و توسعه،  فصلنامه روستا. كشاورزی از نظر كنشگران نظام دانش و اطالعات كشاورزی

ارزيابی ميان آگاهی . 0350. و خرميان، م. ، شهين رخسار، پ.، زراعی،  .، كيانی، ع.، سلطانی كودشنی، ع.عباسی، ف
مطالعاه ماوردی در اساتان هاای تهاران،      )برداری از مناابع آب و خااک    كشاورزان و تحليل وضعيت و نحوه بهره

 .387-357(: 3)03مجله تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزی ايران، (. مازندران و گلستان خوزستان،

كاار در زميناه    بر داناش كشااورزان ذرت   مؤثرعوامل . 0388. و بيژنی، م. ، رضايی مقدم، ک.، آجيلی، ع.عنايتی راد، م
 .18-05(: 0)0وم ترويج و آموزش كشاورزی ايران، عل. كشاورزی پايدار در منطقه شمال غرب خوزستان

 .انتشارات پيام نور، تهران. چاپ اول. اقتصاد توسعه كشاورزی. 0387. و شعبانعلی فمی، ح. كالنتری، خ

تأثيرگذار بر تصميم پذيرش نوآوری آزمايش خااک  نابع اطالعاتی . 0350. ، غمجردی و. ، ا كرمی دهنردی .، سگلباز
 .011-80: 0فصلنامه راهبردهای توسعه روستايی، . توسط انگوركاران شهرستان خرمدره

كااران اساتان    فرنگای  ياابی تاوت   بررسای رفتاار اطاالع   . 0387. م ،بابايرو . ا ،رضوانفر، .ه ،آذركردار، .ا ،ملک محمدی
 .05-05(: 0)30 ،(ويژه اقتصاد و توسعه كشاورزی) علوم كشاورزی ايران .كردستان

بهمان   0: دسترسای ، آخارين   http://agrisis.areo.ir:قابال دساتيابی در   . 0350. نقشه علمی جامع بخش كشاورزی
0350. 

Chervin, C., Aked J. and Crisosto, C. H. 2013. Grapes. Available at: 

http://ucce.ucdavis.edu/files/datastore/234-2456.pdf. Visited: 2015.04.15. 

Coakes, S. j. 2010. SPSS 21.0 Analysis without Anguish, Wiley, Sydney, Australia, 2012. 

Dinpanah, G. h. and Lashgarara, F. 2011 Factors influencing the information seeking 

knowledge of wheat farmers in Iran. African Journal of Agricultural Research,  14: 3419-

3427. 

Dutta, R. 2009. Information needs and information-seeking behavior in developing countries: 

سازمان%20جهاد%20کشاورزی%20استان%20زنجان.%201391.%20آمار%20تولید%20و%20سطح%20زیر%20کشت%20محصولات%20زراعی%20استان%20زنجان%201390.%20قابل%20دستیابی%20در:%20http:/zanjan.agrijahad.ir،%20آخرین%20دسترسی:%203%20آذر%201395.
سازمان%20جهاد%20کشاورزی%20استان%20زنجان.%201391.%20آمار%20تولید%20و%20سطح%20زیر%20کشت%20محصولات%20زراعی%20استان%20زنجان%201390.%20قابل%20دستیابی%20در:%20http:/zanjan.agrijahad.ir،%20آخرین%20دسترسی:%203%20آذر%201395.
سازمان%20جهاد%20کشاورزی%20استان%20زنجان.%201391.%20آمار%20تولید%20و%20سطح%20زیر%20کشت%20محصولات%20زراعی%20استان%20زنجان%201390.%20قابل%20دستیابی%20در:%20http:/zanjan.agrijahad.ir،%20آخرین%20دسترسی:%203%20آذر%201395.
سازمان%20جهاد%20کشاورزی%20استان%20زنجان.%201391.%20آمار%20تولید%20و%20سطح%20زیر%20کشت%20محصولات%20زراعی%20استان%20زنجان%201390.%20قابل%20دستیابی%20در:%20http:/zanjan.agrijahad.ir،%20آخرین%20دسترسی:%203%20آذر%201395.
http://agrisis.areo.ir/_agrisis/documents/Agrimap+Mosavab.pdf


 9316 تابستان، 2، شماره 4، جلد فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی      231

 

A review of the research. The International Information & Library Review, 41(1):44-51.  

Foster, A. 2004. A nonlinear model of information-seeking behavior. Journal of the American 

Society for Information Science and Technology, 55(11): 228- 237. 

Glendenning, C. J., Babu, S. C. and Okyere, K. A. 2012. Information search behaviors of 

Indian farmers: implications for extension services. Journal of agricultural education and 

extension, 18(5): 493_507. 

Krejcie, R.V. and Morgan, D.W. 1970. Determining sample size for research activities. 

Educational and Psychological Measurement, 30(3): 607-610. 

Liang, W. 2012. An Empirical research on poor rural agricultural information technology 

services to adopt. Procedia Engineering, 2012 International Workshop on Information and 

Electronics Engineering (IWIEE) , 1578-1583 

Lwoga, E. T. Ngulube, P. and Stilwell, P. 2010. Information needs and information seeking 

behavior of small-scale farmers in Tanzania. Available at: 

http://www.ajol.info/index.php/innovation/article/view/60088. Visited: 2015.04.15. 

Njoku, I. F. 2004. The information needs and information-seeking behavior of fishermen in 

lagos state, Nigeria. The International Information & Library Review, 36(4): 297–307. 

Ugwoke, B. U. 2013. Promoting nigerian agriculture through library and information services. 

International journal of information management, 33(3): 564– 566. 

Wilson, T.D. 2000. Human information behavior ., Informing Science,  3(2): 49- 55. 

 



 Rural Development Strategies    Vol. 4, No. 2, Summer 2017, P.213-230        5 

Clustering of   Grape Producers in the Zanjan Province, 

According to Their Information Seeking Behavior 
 

Parisa Najafloo
1
, Enayat Abbasi

2*
 and Homayon Farhadian

2
 

Submitted:  7 August, 2016                                  Accepted: 16 May, 2017 

 

Abstract 
The main purpose of this study is to investigate the factors affecting grape 

producer's information seeking behavior in the Zanjan province. The research was 

a descriptive and correlational study that was conducted by using a survey method. 

The statistical population consisted of all grape producers in 2014 cropping seasons 

(N =32871) in the Zanjan province. Using Krejcie and Morgan's (1970) sample-

size Tale, 379 grape producers were selected as the sample population (n =379). 

The samples were selected through convenience sampling method. Data were 

collected by using a questionnaire, which was validated by a panel of agricultural 

extension and education and horticulture experts and the reliability was gained 

through a pilot test with Cronbach's alpha coefficient between 0.73 and 0.86. The 

data were analyzed by using the SPSS software. The results of the research showed 

that about 80 percent of farmers had weak to moderate information seeking 

behavior. Among the cities, Khoramdeh had the highest percentage of grape 

producers in the moderate seeking behavior cluster and the other cities had the 

highest percentage of grape producers in the low seeking behavior clusters. 

Although the grape producers in different clusters had a high level of access to the 

agricultural management experts, this information source was not one of the highly 

usable sources. In contrast, family members and other farmers play an important 

role in meeting their information needs. Grape producers in different clusters of 

information seeking behavior had different individual, professional and 

management characteristics 
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