
 55      خوزستان کشاورزی شمالدر و ارتباطات  های مبتنی بر فناوری اطلاعاتاستفاده از آموزشعوامل مؤثر بر  یبررس ،فتحی و عزیزپناه

 

 مقاله پژوهشی

 

در های مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده از آموزشعوامل مؤثر بر  یبررس

 خوزستان کشاورزی شمال
 

  2زپناهیعز ریو ام *1یرستم فتح
 3011فروردین  72اریخ پذیرش: ت  3111بهمن  33تاریخ دریافت: 

 

 چکيده

كه بتواند با حداق  زمهان و  هايیاستفاده از روش، های حضوری به كشاورزانی آموزشمنظور ارائهمختلا به هایيتبا توجه به محدود

 كهه استاطلاعات و ارتباطات  ها استفاده از فناوریيکی از اين روش. اهميت دارد شيازپشيهزينه، دستيابی به علوم جديد را ممکن سازد، ب

ها ضروری است. رو شناخت عوام  مؤثر بر استفاده از اين فناوریينا از. باشدمیحال گسترش بخش كشاورزی نيز در در  توجهیقاب طور هب

-نمونهبود.  0933ال ها در بين كشاورزان روستاهای شمال خوزستان در سهدف از اين مطالعه بررسی عوام  مؤثر بر استفاده از اين فناوری

و رگرسهيون  SPSSافهزار هها از نهرموتحلي  دادهو بهرای تجزيهه انتخا  شد ایخوشهگيری با استفاده از روش نمونهنفر  011به حجم  یا

-رای اثر معنیهای اطلاعات و ارتباطات داهای مبتنی بر فناوریلجستيک استفاده گرديد. نتايج نشان داد كه متغير سن بر استفاده از آموزش

داری های ترويجی نيز رابطه مثبت و معنیكند. فعاليتافزايش پيدا می 19/1ها ی هر سال كاهش سن، اين آموزشبه ازادار كاهشی است و 

يدا كرد. افزايش پ 04/1ها داشت. به ازای افرايش هر واحد درآمد كشاورز نيز استفاده از اين آموزش ICTهای مبتنی بر بر استفاده از آموزش

ميهزان دار نبهود. معنهیهای مبتنی بر فنهاوری اطلاعهات و ارتباطهات ها، بر استفاده از آموزشاثر متغيرهای اندازه زمين و عضويت در تعاونی

-حالهات، بهه 9/13/1محاسبه شد و مدل برآورد شده در  1/10/1و  1/11/1ترتيب پذيری مدل رگرسيون بهگويی و تشخيصحساسيت پيش

ريهزی برنامه ،ICTهای مبتنی بر تر درآمد كشاورزان بر استفاده از آموزشگويی نمود. با توجه به اثرگذاری بيشها را پيشبندیدسته درستی

 تواند نقش مؤثری در ترويج دانش داشته باشد.وری و بهبود درآمد كشاورزان، میمنظور ارتقاء بهرهكلان به
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 مقدمه

ههای ی نظهام و فعاليهتعنوان قاعهدههای روستايی بهحوزه

كننهد، چراكهه توسهعه ملی، نقش اساسی در توسعه كشور ايفا می

عنهوان زيرنظهام پايدار سرزمين در گرو پايداری نظام روستايی به

دهنده نظام سرزمين است و پايداری فضهاهای روسهتايی تشکي 

ای و ملی تواند نقش مؤثری در توسعه منطقهختلا میدر ابعاد م

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

روستايی كشورهای مختلها، كشهاورزی محهور اساسهی تهأمين 

ههای توسهعه نيهز آيهد و در اغلهب برنامههمعيشت به شهمار مهی

-)اسدیقتصادی روستاها است ترين و تنها ركن اكشاورزی مهم

 محصهولاتصادرات علاوه بر اين  (.0913چالی و همکاران، مح 

 بهاو كنهد یم جاديرا ا یمعقول يیدرآمدزاها برای دولت یكشاورز

يکی  ی، كشاورزی موجود در اين بخششغل یهاتوجه به فرصت

كسهانی  چنهين. همتكار اس یرويكنندگان نتأمين نيتربزرگاز 

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

طبق  .(0103و همکاران،  0)ماتيو كنندروستايی تهيه می توليدات

جههان تها  يت، جمعیغذا و كشاورزالمللی بينسازمان  ينیبيشپ

-یم نفر يلياردم 1/3 به 0111 و تا سال يلياردم 1به  0101سال 

و بر اين اساس افهزايش توليهد مهواد غهذايی بهرای تهأمين  رسد

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

 توليد مهواد غهذايی توسهط سهاكنان روسهتا و بخهش كشهاورزی

 یبهرا يشهرفتهپ ههاییشدن و استفاده از فنهاور یمستلزم صنعت

بها توجهه بهه  .(0113)فهائو،  است یكشاورز هایيندفرا ینوساز

اهميت مديريت روستايی در تحقق اهداف توسعه روسهتايی و بها 

كه تهأمين امنيهت غهذايی و توسهعه پايهدار در در نظر گرفتن اين

شود، مهديريت توسهعه جهان بر اساس دانايی محوری محقق می

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

                                                                                           
0- Matthew 

ايهن در حهالی اسهت كهه طهی سهاليان  (.0933كندزی، )كريمی

های توسهعه ماننهد تهر مؤلفههمتمادی مناطق روسهتايی از بهيش

انهد آموزش مناسب، امکانهات رفهاهی و ارتبهاطی محهروم بهوده

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

تواند نقش مؤثری در توسعه روستايی داشهته باشهد و رشهد و می

-ها در بين روستاييان و كشاورزان باعث شک توسعه اين فناوری

شهود ههای بسهياری بهرای توسهعه مهیگيری و ايجهاد ظرفيهت

لاعات در عرصه كشهاورزی و اط (.0100زاده و همکاران، )بخشی

هها و تهرين نههادهعنوان يکی از اصهلیتنها بهتوسعه روستايی نه

گردد، بلکه كهاراترين عامه  ارتقهای بهازده و ها تلقی میسرمايه

برداری از ايهن آيد و بهرهاثربخشی ديگر منابع توليد به شمار می

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

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

ارتباطات مفهومی در توسعه روستايی است كهه بهه روسهتاييان و 

-كارگيری آن، به فرصهتكند تا از طريق بهكشاورزان كمک می

های اقتصادی، آموزشی، اجتماعی و تحصيلی بهتر دسترسی پيدا 

علمهی كهه از  های يک كشاورزی نهوين وكنند. از جمله شاخص

پهذيرد نيهز مهواردی ماننهد می تأثيرفناوری اطلاعات و ارتباطات 

كسب اطلاعات هواشناسی توسط كشهاورزان، اطلهاع از قيمهت و 

سههنجی و نوسههانات محصههولات در بخههش كشههاورزی، امکههان

نيازسنجی بازارهای مصرف، آموزش و ترويج علوم مهورد نيهاز و 

زاده، )رضهویت اسهت كسب اطلاعات در مهورد صهادرات و واردا

توان بيان نمهود كهه فنهاوری اطلاعهات و طوركلی میبه (.0934

وسيله افزايش بازدهی و عملکرد واحهدهای توليهدی، ارتباطات به

رسهانی و تهرويج كشهاورزی، افزايش كارايی اقتصاد توليد و اطلاع

كنهد. رزی ايفا مهینقش مهمی در بهبود، توسعه و مديريت كشاو

-هها بههها درست به كشاورزان عرضه شود و آناگر اين فناوری

كار گيرند، باعث افزايش توليد محصهول، صورت صحيح آن را به
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شهود هها مهیكاهش ضايعات، مديريت بهتر و بهبهود زنهدگی آن

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

ارتباطات بيهان شهده اسهت كهه ايهن فنهاوری عبهارت اسهت از 

دهی، ذخيره و نشهر اطلاعهات اعهم از صهوت، گردآوری، سازمان

ای و ههای رايانههتصوير، مهتن و غيهره كهه بها اسهتفاده از ابهزار

 در (.0913)صههرامی و بهههاری، پههذيرد مخههابراتی صههورت مههی

ههای بهه روش يمیقد یهااز روش یروشن يري، تغيرهای اخسال

. بها ظههور ايجهاد شهده اسهتهای انتقال اطلاعات مدرن سيستم

طور اطلاعات و ارتباطهات بهه یهایاطلاعات، فناور یجامعه جهان

بهه جوامهع  یدسترسه یمهؤثر بهرا یعنهوان ابهزاربهه یايندهفزا

و همکهاران،  0كومهار)سنتي  يرندگیمورد استفاده قرار م يیروستا

صورت فراگيهر در حهال ايجهاد انقلهابی ها بهاين فناوری .(0109

عنهوان محهور هها بههنوين هستند و نقش و كاركردهای مؤثر آن

)راسهخی و بسياری از تحولات امروزی امهری انکارناپهذير اسهت 

يهاورزاده و (. 0930مقهدم، صيدايی و ههدايتیو  0931همکاران، 

اند كه فناوری اطلاعات و ارتباطات در بيان نموده (0939قريشی )

های جديد آموزش نقهش مهؤثری دارد. امر آموزش و ايجاد شيوه

و تر در زمينه كسهب اطلاعهات علمهی و فنهی اين كاربردها بيش

ی آن افهزايش توانمنهدی تبادل دانش فنی مزرعه بوده و نتيجهه

مهارتی كشاورزان و در نهايهت افهزايش رانهدمان توليهد  -علمی

ها و بر مبنای همين توسعه آموزش. (0934زاده، )رضویباشد می

جههان تحولهات  یگذشهته، كشهاورز ههایسال درترويج دانش 

 يسهتمس يهک، یصهنعت یتجربه كرده است. كشورهارا  يمیعظ

 یكشههورهاامهها انههد. كههرده يجههادبالهها ا یوربهها بهههره یكشههاورز

در  يننهو یههایتوسعه هنوز هم با كاربرد محهدود فنهاوردرحال

 يهیمشهغول هسهتند. بهد یسهنت یبه كشاورز يی،مناطق روستا

عهدم ورود  ی ايهن كشهورها،اصهل يتمحهدوديکهی از است كهه 

ههر . در چنهين شهرايطی اسهت یبه كشهاورزنوين  هاییفناور

                                                                                           
0- Senthilkumar 

هها و یاسهتراتژ پايهدار، توسهعهرسهيدن بهه  یبهرای بايد كشور

 یهامهارتچراكه كند،  بهينهخود را توليدی  سيستم یهايتاولو

طهور بههاست كهه  یكشاورز كشاورزان و توليدكنندگان يريتیمد

)جينهدل و  كنهدیرا در مزرعه مشهخص مهها يتموفق ایيندهفزا

منظهور بههای نوين ترين مهارتيکی از مهم .(0101، 0همکاران

ههها و الزامههات در بخههش بسههياری از نيازمنههدی گههويی بهههپاسهخ

و  يههته یبهرا 9اطلاعات و ارتباطات ی، استفاده از فناوركشاورزی

 .(0101، 4يهاریبلهالی و الههال) هها اسهتداده و استفاده از تبادل

طهور بهه یكشهاورزكننهد كهه بيان می (0101) 1مارک و گريفن

مبتنی بر فنهاوری صنعت  يک در حال تبدي  شدن به  یايندهفزا

 ييهركهه تغ يیهامانند همه بخشی است و محوراطلاعات و داده

 یقهو ي پتانس ی نيزشاورزكنند، در كیرا تجربه م یفناور يعسر

وجهود  اطلاعاتی هاییو اتخاذ فناور يوناتوماس يعرشد سر یبرا

 یكشهاورز هایهای اخير، فناوریدر سال (.0101، 1شاسک)دارد 

 در يهادیز منهدانعلاقه مبتنی بر استفاده از اطلاعات و ارتباطات،

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

بهتههر  يريتمههد یبههرا جديههد و مهههم يکههردرو يههک هههافنههاوری

 شهودیمه یتلقه یكشهاورز يهدارو توسهعه پا یمحصولات زراعه

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

توانهد بهر كهاهش یبر آن م یمبتن یهاهاطلاعات و برنامفناوری 

 يشافزافيزيکی، افزايش دانش كشاورزان،  كار یهايتسطح فعال

نظهارت مهؤثر بهر  آوری،سودها، افزايش استفاده از نهادهراندمان 

يهات، و عمل يماتتصهم زمهان اتخهاذبه حداكثر رسهاندن مزرعه، 

در دسهترس بهودن يمنهی، رفاه و ايسک، افزايش بهتر ر مديريت

و غيهره مهؤثر وههوا آ  يتدرباره وضهع يقموقع و دقاطلاعات به

                                                                                           
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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و  0101، 0كاسيور و همکهاران، 0101، 0)كانديلو و همکاران باشد

يافتهه به همين دلي  كشورهای توسعه (.0103، 9بارنز و همکاران

ههای مختلها  فنهاوری توجهی در زمينهه كهاربردتحقيقات قاب 

اطلاعههات و ارتباطههات در كشههاورزی انجههام داده و بههر روی آن 

زيرا فناوری اطلاعات و ارتباطات، يکی از  اند،گذاری نمودهسرمايه

ابزارهای مهم برای به دست آوردن اطلاعات است و نقش مهمی 

و  4آنهوپو  0101يهاری، بلالی و الهه)الدر توسعه كشاورزی دارد 

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

ههای ها، كارشناسهان كشهاورزی بها اسهتفاده از مکهانيزمفناوری

دهنهد مختلا، اطلاعات مفيدی را در اختيار كشاورزان قهرار مهی

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

ههای مشهابه ماننهد ايميه ، های همراه و فناوریاستفاده از تلفن

ها و غيره، اثرات مطلو  زيهادی بهر توليهد محصهولات اپليکيشن

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

ههای اطلاعهاتی و ارتبهاطی در امهر آمهوزش، كارگيری فناوریبه

برداران ترويج دانش و ساير كاربردها در كشاورزی و در بين بهره

بهر اين بخش دارای توزيع يکسهانی نيسهت و عوامه  مختلفهی 

ترين اين ها مؤثر هستند. از مهمپذيرش و استفاده از اين فناوری

يلات، سهطح مانند سن، سطح تحصن های كشاورزاعوام  ويژگی

 .(0111، 1)الهورز و ناتهه  باشهدمهی يهرهو غ درآمد، اندازه مزرعه

-متفاوتی در پذيرش فناوری تأثيراند كه سن محققان بيان نموده

كهم آن اشهاره  تهأثيرهای كشاورزی دارد. برخی از محققهان بهه 

های مثبت آن بر پذيرش فناوری تأثيرنموده و برخی ديگر نيز به 

   (.0103، 1)بارنز و همکاران اندكشاورزی اشاره كرده

                                                                                           
0- Kandilov  

0- Kosior  

9- Barnes  

4- Anoop  

1- Butt  
1- Otter and Theuvsen 

1- Alvarez and Nuthall 

1- Barnes 

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

داری بين سن كشاورزان و ميهزان اسهتفاده از تجهيزاتهی ماننهد 

ون در راستای افزايش اطلاعات و دانش كشهاورزی راديو و تلويزي

 (0100) 01محمهد و همکهارانوجود دارد و محققان ديگر ماننهد 

ای بين سن و استفاده از راديهو و تلويزيهون نشان دادند كه رابطه

رش نمودنهد كهه نيز گهزا (0101) 00تادسه و باهيگواوجود ندارد. 

تحقيهق  نتايج تر از موباي  را در پی دارد.تر، استفاده بيشسن  كم

 تربيش هستند ترجوان كه كشاورزانی كه ديگری نشان داده است

 ،سهالاری) كننهدمهی اسهتفاده های اطلاعات و ارتباطاتفناوری از

انههد كههه يافتهههدر پژوهشههگران (.0931، علههی ،ماروسههیو  اميههر

 ميزان رب نيز كشاورزان و باغداران یو تجار یشخص ياتخصوص

ليهدر و )ون اسهتاثرگهذار  ينترنت در كشاورزیو ا يانهرا يرشپذ

نشان در آمريکا  مطالعه يکنتايج مثال عنوان. به(0111، 00تارگولا

 يانهاز را انجام كار یابر ایمزرعه عمليات از 41/1كه  داده است

سهطح  يرندگان داراینشان داد كه پذ تحقيقات ند.اهاستفاده كرد

)بارنز و همکهاران، بودند  تربزرگبالاتر و اندازه مزرعه  يلاتتحص

كهه  مهزارع كوچهک و متوسهطاين در حالی اسهت كهه . (0103

دهند، به یم ي شکرا ت یكشاورزمحصولات  یجهان يدتول يتاكثر

)بيلی و هستند  كنداطلاعات  یفناور استفاده از در  مختلادلاي  

گونهه كهه مطالعهات مختلها نشهان داده همان  (.0101، 09راس 

های فردی، اجتماعی و محيطی و غيهره است، هر كدام از ويژگی

های اطلاعهاتی اوریمتفاوتی بر ميزان استفاده از فن تأثيرتواند می

كارگيری اسهتفاده و ارتباطی داشته باشد. بنابراين برای توسعه به

هها، مطالعهه جامعهه های كشاورزی بر بستر اين فناوریاز برنامه

های آنان در هر منطقه، از الزاماتی است كه زمينه هدف و ويژگی

كند. در شمال خوزسهتان را برای اتخاذ تصميمات بهتر فراهم می

                                                                                           
3- Aldosari  

01- Muhammad  

00- Tadesse and Bahiigwa 

00- Van Lierde and Taragola 

09- Bewley and Russell 
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های اصلی توليد محصهولات كشهاورزی كشهور يکی از قطبكه 

عوامه  مهؤثر بهر  تهأثيراست، تحقيقات لازم در خصود بررسی 

های مبتنی بهر فنهاوری اطلاعهات و ارتباطهات استفاده از آموزش

برداران كشهاورزی صهورت برای بهبود ترويج دانش در بين بهره

اوری اطلاعات بنابراين با توجه به نقش و اهميت فننگرفته است. 

هايی كه و ارتباطات در كشاورزی، شناخت عوام  مؤثر و محرک

دههد، ها سهوق مهیكشاورزان را به سمت استفاده از اين فناوری

عوامه  مهؤثر  یبررس تحقيق ينهدف از ارو ضروری است. ازاين

بين كشهاورزان در های اطلاعات و ارتباطات بر استفاده از فناوری

   .باشدمیاستان خوزستان های شمال نكار در شهرستاگندم

 

 هامواد و روش

 نمونهحجم منطقه مورد مطالعه و  -

  يهران،ا یاستان خوزستان واقع در جنو  غربهر د يقتحق ينا

 يناستان ب اين مربع انجام شده است. يلومترك 14111با مساحت 

و صفر دقيقه عرض شهمالی از درجه  99دقيقه تا  11درجه و  03

دقيقه طهول  99درجه و  11دقيقه تا  41درجه و  41و خط استوا 

يکی اين استان  .است يدهواقع گرد ينوي النهار گرنصاشرقی از 

و در اسهت  ايهرانكشهاورزی  های مهم توليد محصولاتقطباز 

تهن محصهول زراعهی،  09403110با توليد ، 31-31سال زراعی 

صد( را به در 0/01بالاترين ميزان توليد محصولات زراعی كشور )

خود اختصاد داد. سطح زير كشت گنهدم آبهی و ديهم در سهال 

هکتههار بهها توليههد كهه   111333در ايههن اسههتان  31-31زراعههی 

تن بود كه رتبه نخست كشور در توليد گندم را نيز به  0101101

وجههود  (.0933)وزارت جهههاد كشههاورزی، خههود اختصههاد داد 

درصهد( بها  0/01ير كشهت محصهولات زراعهی )بالاترين سطح ز

-درصد( در اسهتان خوزسهتان نشهان 0/01بالاترين مقدار توليد )

دهنده نقش مهم اين استان در تأمين امنيت غذايی ايران اسهت. 

اين تحقيق در چهار شهرستان واقع در شهمال خوزسهتان شهام  

های انديمشک، دزفول، شوش و شوشتر انجام گرديهد. شهرستان

ساز استفاده محققپرسشنامه  گردآوری اطلاعات مورد نياز از برای

شد. سؤالات پرسشنامه با توجه به اههداف تحقيهق و متغيرههای 

ههای مبتنهی بهر اسهتفاده از كليدی مؤثر بر اسهتفاده از آمهوزش

فناوری اطلاعات و ارتباطات در كشاورزی، بها توجهه بهه پيشهينه 

دوين شهد و شهام  پژوهش و مشاوره با نخبگهان ايهن حهوزه ته

شهام   يهق،تحق یجامعهه آمهارسؤالاتی با پاسخ باز و بسته بود. 

بهود. بهر اسهاس قضهيه حهد منطقهه  كهارگندم كشاورزان یتمام

ای بها توزيهع يک نمونه از جامعهه xn، ... و x1 ،x2مركزی اگر 

كهه باشد، زمانی  σ و انحراف معيار μفراوانی نامعلوم با ميانگين 

، دارای توزيع های نمونه شود، ميانگينياد می( زnحجم نمونه )

خواههد بهود.  و انحهراف معيهار  μتقريباً نرمهال بها ميهانگين 

-ها به سمت توزيع نرمال مي  مهیبنابراين توزيع ميانگين نمونه

چنين زمانی كه جامعه اصهلی دارای توزيهع نرمهال نيهز كند. هم

ههای ، توزيهع ميهانگين91تر از نمونه بزرگنباشد، به ازای حجم 

)يهزدی صهمدی و همکهاران، ها تقريباً نرمال خواههد شهد نمونه

البته در رگرسيون لجستيک الزامی به وجود نرمال بودن  (.0931

چهه متغيرهها دارای توزيهع نرمهال باشهند، توزيع نيست، اما چنان

د.  در ادبيهات مربهوط بهه رگرسهيون برازش مدل بهتر خواهد بو

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  

پهور و )حبيهبانهد نفهر عنهوان كهرده 11نفر و برخی نيز  011را 

بهه  یانمونهه ی،آمهار یجامعه ياناز م. بنابراين (0911صفری، 

انتخها   ایخوشههگيری با استفاده از روش نمونهنفر  011حجم 

 شد.

روش تحقيق از نوع توصيفی و هدف كلی از پژوهش بررسی 

های مبتنی بر فناوری اطلاعهات عوام  مؤثر بر استفاده از آموزش

 ات بود.و ارتباط

های اطلاعات و ارتباطهات بر پذيرش فناوری یعوام  مختلف
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پيشهينه پهژوهش و  با توجه بهه بررسهیوجود دارد. در كشاورزی 

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

ههای های كشاورزی و عضهويت در تعهاونیميزان درآمد، آموزش

ای مسهتق  تعيهين شهدند. عنوان متغيرههكشاورزی و توليدی به

ههای های مبتنی بهر فنهاوریمتغير وابسته نيز استفاده از آموزش

های اسهتفاده اطلاعات و ارتباطات در كشاورزی بود كه زيربخش

های كشهاورزی، از محتوای آموزشی در و ، استفاده از اپليکيشن

دريافت اطلاعهات از بازارههای اينترنتهی مربهوط بهه محصهولات 

گرفهت و در دو های مرتبط را در بر میاير فناوریكشاورزی و س

 بندی شد.سطح استفاده يا عدم استفاده توسط كشاورز، طبقه

 

 
 در استان خوزستان مطالعه مورد یهاشهرستان يیايجغراف تيموقع. 6شکل

 
 وتحلیلتجزیهروش -

زمانی كه متغير وابسته در سطح اسهمی اسهت و متغيرههای 

ههای ای هسهتند، روشسهمی و يها فاصهلهمستق  نيز ترتيبهی، ا

رگرسيون خطی معمولی و تحلي  تشخيصی، مقهدار برآوردهها را 

دهند، در اين وضعيت از رگرسيون تر از مقدار واقعی نشان میكم

كهه . بها توجهه بهه ايهن(0914)سرمد، شود لجستيک استفاده می

ههای اطلاعهات و ارتباطهات در متغير وابسته )استفاده از فنهاوری

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

وتحلي  اسهتفاده ای يا دو وجهی بهرای تجزيههلجستيک دوجمله

برای انجام چنين مورد استفاده  یاصل یهاروششد، زيرا يکی از 

)مقدسهی و ای اسهت استفاده از رگرسيون دوجملهه هايی،بررسی

وتحلي  تجزيهه یبرا اين مدل رگرسيونی،چارچو   (.0101، 0پار

                                                                                           
0. Moghaddasi and Pour 

 یههایآورفهن يبدر تصهو یحهدود رود تامیكه انتظار  یعوامل

تواند اسهتفاده ، میبگذارد تأثير اطلاعات و ارتباطات در كشاورزی

 يهکرا بهه  یاسهم يجنتها یادوجملهه يکلجست يونرگرسگردد. 

اين مدل چارچو   (.y =0, 1دهد )یكاهش م یاساختار دوجمله

 رود تهامهیكهه انتظهار  یوتحلي  عهواملتجزيهه یبرا رگرسيونی

اطلاعهات و ارتباطههات در  یهههایآورفهن اسههتفاده ازدر  یحهدود

، 0)بارنز و همکارانگردد تواند استفاده ، میبگذارد تأثير كشاورزی

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

 (.0109، 9و همکاران

     (0)            

                                                                                           
0. Barnes et al 

9. Senthilkumar et al 
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احتمهال  p(yi=1)=π1و p(yi=0)=π0     با در نظر گرفتن

 صورت رابطه زير بود.پيشگويی در مدل به

(0)                  π1= 

 صورت تعيين شد.كه در آن متغيرهای مورد بررسی به

Yههای : متغير وابسته )استفاده يها عهدم اسهتفاده از فنهاوری

 ارتباطات و اطلاعات در كشاورزی(

αضريب ثابت : 

1X )سن كشاورز )بر حسب سال : 

2X )جنسيت )زن/مرد : 

3X)سطح تحصيلات )برحسب سال : 

4X)اندازه مزرعه )هکتار : 

5Xماهانه )برحسب ميليون تومان( :  درآمد 

6Xهای ترويجی و كشاورزی )بر حسب ساعت(: آموزش 

7Xهای كشاورزی و توليدی: عضويت در تعاونی 

ی فوق يک رابطه غيرخطی بين احتمال متغيهر پاسهخ رابطه

، اگهر 0دوحالتی و متغيرهای توضيحی است. با توجه بهه رابطهه 

p=E(Y|X) يتم بخهت متغيهر باشد، برای خطی كهردن از لگهار

 شود.صورت زير استفاده میپاسخ به

(9)                                          

( مدل رگرسيون لجستيک است. اين مدل 9رابطه بالا )رابطه 

به  شود. در اين رابطه نمايش داده می logit(p)صورت به

رابطهه بهين  (.0114، 0)اگرسهتیشهود اصطلاح، بخت ناميده مهی

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

ی برآورد پارامتر در مهدل رگرسهيون لجسهتيک از روش بيشهينه

شود. اگر يک متغير توضهيحی در مهدل نمايی استفاده میدرست

صهوت، آن را باشد، مدل رگرسيون لجستيک ساده و در غير ايهن

هها  iβنامنهد. ضهرايب رسيون لجسهتيک چندگانهه مهیمدل رگ

                                                                                           
0- Agresti 

متغيرهای توضيحی بهر متغيهر پاسهخ اسهت.  تأثيری دهندهنشان

مثبهت و علامهت  تهأثيری دهنهدهعلامت مثبت هر ضريب نشهان

منفی هر متغير بر متغير پاسخ است. بها  تأثيری دهندهمنفی نشان

اين اثرات را  دار بودنتوان معنیهای آماری میاستفاده از آزمون

بررسی كرد. پس از برآورد بتاها در مدل رگرسيون برای محاسبه 

 استفاده شد. 4از رابطه  0اثر نهايی

(4)                     

دهنده اين است كه به ازای يک واحهد تغييهر اثر نهايی نشان

كند. برای ، مقدار متغير وابسته چه تغييری میxدر متغير مستق  

-تخا  متغيرها و مدل مورد اسهتفاده از آزمهونبررسی صحت ان

ضريب تعيين استفاده شد. محاسهبات نيهز در نگر و شبههای كلی

ههر كهدام از  تأثير يزانم انجام گرديد. در نهايت SPSSافزار نرم

متغيرهای مسهتق  بهر متغيهر وابسهته تخمهين زده شهد و مهدل 

تحقيهق در ايهن  بينی، ارائه گرديهد.رگرسيون مناسب برای پيش

-برای اطمينان از قدرت آزمون مورد اسهتفاده، حساسهيت پهيش

مدل نيز برآورد شد. بهرای محاسهبه  4پذيریو يا تشخيص 9گويی

حساسيت بايد نسبت موارد مثبت حقيقهی را بهه مجمهوع مهوارد 

مثبت حقيقهی و منفهی كهاذ  بهه دسهت آورد. بهرای محاسهبه 

 استفاده شد. 1حساسيت مدل از رابطه 

(1)                                       

باشهد. مهی 1منفی غلهط FNو  1: مثبت صحيحTPكه در آن 

بهه احتمهال مثبهت شهدن صهحيح نتيجهه  گويیپيش حساسيت

های اطلاعات و ارتباطات استفاده از فناوریوقتی كه فرد  آزمايش

را نرخ مثبت صحيح گويی پيشكند. حساسيت اشاره می كند،نمی

                                                                                           
0- marginal effect 
9- sensitivity 
4- specificity 
1- True Positive 
1- False negative 
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به احتمال منفهی  مدل، ويژگیپذيری يا تشخيص نامندنيز می

ههای از فنهاوری شدن صحيح نتيجهه آزمهايش وقتهی كهه فهرد

-تشهخيص. نمايد، اشاره میكنداطلاعات و ارتباطات استفاده می

بهرای  گوينهدرا نرخ منفی صهحيح نيهز می گويیپذيری پيش

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

(1)                                       

 باشد.می 2مثبت غلط FPو  1منفی صحيح TNكه در آن 

 

 نتايج و بحث

 ههاییفنهاوراز  اسهتفادهعوام  مختلها بهر  تأثير یمطالعه

-نقاط ضعا در نظهام بههره تواندیم تنهاهاطلاعات و ارتباطات، ن

 یرا مشهخص كنهد، بلکهه شهناخت لهازم بهرا یكشاورز یبردار

و  يقهاتتحق يج،مناسب در نظام آمهوزش، تهرو هایبرنامه ينتدو

 يترا از وضهع گهذارانياستو س كندیرا فراهم م یكشاورز يدتول

كهه ارزيهابی  9نبوس تسهتنتايج آزمون اوم. سازدیموجود آگاه م

كنهد، نشهان داد بها ك  مدل رگرسيون لجستيک را بررسهی مهی

داری مدل، برازش مدل قاب  قبول بوده و در وجه به سطح معنیت

دار است. چون در رگرسهيون لجسهتيک معنی 10/1سطح خطای 

( دشهوار اسهت، بهرای 2Rمحاسبه دقيق مقهدار ضهريب تعيهين )

شود. های ضريب تعيين استفاده میبررسی برازش مدل از تقريب

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

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

انهد به دست آمد و بدين معناست كه متغيرهای مستق  توانسهته

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

شده آوریهای جمعهای توصيفی از دادهترين آمارهمهم 0جدول 

 است. را نشان داده

                                                                                           
0- Negative True 

0- False positive 

9- Omnibus Test 

ی مهورد ميانگين سهن كشهاورزان مهورد بررسهی در منطقهه

هکتهار  1310سال و ميانگين سطح مزارع كشاورزان  41مطالعه، 

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

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

از كشهاورزان  9/09/1چنهين سال بودند. هم 10تا  41سنی بين 

دارای  1/10/1ال مدرسههه( و سهه 1دارای تحصههيلات ابتههدايی )

رود افهراد تحصيلات متوسطه به بالا بودند. از آنجا كه انتظهار مهی

-كرده در مقايسه با افراد فاقد تحصيلات، نگرش مطلو تحصي 

هها، دانهش و اطلاعهات كشهاورزی تری نسبت به كسب مههارت

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

فراوانی افراد دارای تحصيلات متوسطه بهه بالها در منطقهه مهورد 

های مبتنهی بهر مطالعه، ظرفيت مناسبی برای استفاده از آموزش

 رود.فناوری اطلاعات و ارتباطات به شمار می

ی مهورد مطالعهه مزارع در منطقهه ميانگين سطح زير كشت

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

از كشهاورزان  1/1/1هکتار داشهتند و تنهها  1تر از زير كشت كم

ی هکتار بودند. ميهانگين درآمهد ماهانهه 01دارای زمين بالاتر از 

ا ههدرصهد از آن 9/99/1ميليون تومهان بهود و  10/1كشاورزان 

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

های كشاورزی عضويت داشتند و در تعاونی 01/1كشاورزان تنها 

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

)اسهتفاده از  وابسهته يهرمتغ كههينا كشاورزی نيستند. با توجه به

دو  یاز نوع اسهم كشاورزی( های اطلاعات و ارتباطات درفناوری

 ی)صهفر( بهرا 1كننهدگان و كهد اسهتفاده یبرا 0، كد بود یوجه

 ههای اطلاعهات و ارتباطهات در كشهاورزیكسانی كه از فنهاوری

 يهک یمستق  طه يرهایمتغگرديد و  ياتعر كردندنمیاستفاده 

نگر نيهز نشهان داد كهه نتايج آزمون كلی شدند. مدلمرحله وارد 

 درستی انتخا  شدند.به متغيرهای مستق 

                                                                                           
4- Hassan 

1- Habib  
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 شدهیآورجمع یهاداده از یفيتوص یهاآماره. 6جدول 

 ريمتغ نيترکم نيترشيب نيانگيم اريمع انحراف

1/1  41 10 01  كشاورز )سال( سن

9 1 00 (سوادیب) 1  ( يتحص سال تعدادسواد ) سطح

3/0  131 01 0  مزرعه)هکتار( اندازه

 10/1  01 0  تومان( ونيليانه )مماه درآمد

09 01 091 1  )ساعت( یكشاورز یهاآموزش

 

 یبررس مورد یهاآماره یبندطبقه جدول. 2جدول 

شدهینيبشيپ شدهمشاهده   

حيدرصد صح  
وابسته ريمتغ  

 
کندیاستفاده م کندیمناستفاده    

1/10  وابسته ريمتغ كندیاستفاده نم 10 01 

1/11   كندیاستفاده م 01 41 
9/13 یدرصد كل   

 

برای تبيين قدرت مدل در تفکيهک افهراد در طبقهات متغيهر 

توان استفاده شد. از نتايج اين جدول می 0وابسته، از نتايج جدول 

-بندی پی برد. دقت ك  طبقهبه ميزان صحت و درستی در طبقه

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

-ر فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده نمیهای مبتنی بآموزش

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

 01اند، درست تفکيک شده و ها استفاده نکردهكه از اين آموزش

بنهدی در چنين دقهت طبقههاند. همنفر نيز به اشتباه تفکيک شده

ات و ارتباطهات های مبتنی بر فناوری اطلاعافرادی كه از آموزش

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

نفهر نيهز بهه  01اند به درستی تفکيک و كسانی كه استفاده كرده

گويی ديگر ميزان حساسيت پيشعبارتیبه اند.اشتباه تفکيک شده

پهذيری يها ويژگهی و ميهزان تشهخيص 1/11/1شده مدل برآورد

 9/13/1طوركلی در بههرآورد شههد و بههه 1/10/1گههويی نيههز پههيش

گهويی هها را پهيشبنهدیدرستی طبقهحالات، مدل برآورد شده به

نتايج مدل رگرسيون   رسد.میمدل مناسب به نظر  ،. بنابراينكرد

بههرای بررسههی اثههر متغيرهههای مسههتق  سههن، جنسههيت، سههطح 

ههای كشهاورزی تحصيلات، اندازه مزرعه، درآمد كشاورز، آموزش

های كشهاورزی و توليهدی بهر شده و عضويت در تعاونیگذرانده 

ههای ههای مبتنهی بهر فنهاوریمتغير وابسته )استفاده از آمهوزش

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

 بيان شده است. 

 

 ونيرگرس مدل در یبررس مورد یرهايمتغ بيضرا. 0جدول 
Marginal 

effect 

95% C.I.for EXP(B) 
Exp(B) Sig. df Wald S.E. B رهايمتغ  

Upper Lower 

19/1  319/1  131/1  111/1  119/1  0 110/3  141/1  093/1-  سن   

00/1  140/0  001/  134/1  901/1  0 113/0  103/1  100/1-  تيجنس   

11/1  191/0  111/0  991/0  111/1  0 003/1  011/1  011/1  لاتيسطح تحص   

14/1  110/0  111/1  193/1  101/1  0 310/0  001/1  011/1-  اندازه مزرعه   
04/1  199/0  013/0  114/0  110/1  0 111/3  031/1  101/1  تومان ونيليدرآمد م   
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14/1  141/0  110/0  100/0  101/1  0 301/4  113/1  100/1  یكشاورز یهاآموزش   

11/1  140/0  090/1  119/1  134/1  0 011/1  101/1  044/1-  یدر تعاون تيعضو   

   141/0  113/1  0 113/1  193/0  109/1  Constant 

 

صورت زيهر آمده، مدل رگرسيون بهدستضرايب به اساس بر

 ( ارائه گرديد.1)رابطه 

(1) Y= 0/713 - 0/139(x1) - 0/521(x2) + 0/285(x3) 

- 0/175(x4) + 0/618 (X5) + /021(x6) - 0/244 

(x7) 
، اثهرات 4ه چنهين رابطهو ههم 1در ادامه با استفاده از رابطه 

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

ههای اطلاعهات و نشان داد كه متغير سن بر اسهتفاده از فنهاوری

دار كاهشهی، متغيرههای ارتباطات در كشاورزی دارای اثهر معنهی

های ترويجی و كشاورزی سطح سواد كشاورزان، درآمد و آموزش

متغيرهای جنسيت، اندازه مزرعهه و  دار افزايشی ودارای اثر معنی

-داری بر اسهتفاده از فنهاوریها نيز، اثر معنیعضويت در تعاونی

های اطلاعاتی و ارتباطی نداشتند. ضرايب اثر نهايی برای متغيهر 

های ديجيتال سن نشان داد كه با افزايش سن، استفاده از فناوری

ش سهن، ی به ازای يک سال كهاهبه عبارتكند و كاهش پيدا می

يابد. اين موضوع افزايش می 19/1های مذكور استفاده از فناوری

تر، اغلب تر به اين دلي  است كه كشاورزان دارای سن بيشبيش

ههای اطلاعهات و تهر از فنهاوریتهر بهوده و كهمدارای سواد كهم

شود، اسهتفاده های هوشمند ارائه میارتباطات كه در بستر موباي 

كنند كه سهن یاستدلال م (0330) 0و همکاران يتکینسكنند. می

-يشب تجربه دارایاست و كشاورزان  یمربوط به تجربه كشاورز

داشهته باشهند.  یاطلاعهات خهارج یبرا یتركم یتقاضا يدبا تر،

 ایداركشهاورزان  (0313) 0فورد و با  یهاته، طبق گفحالنيباا

 یههايهریگيماطلاعهات در مهورد تصهم یبهرا تهر،يشتجربه به

 شده، بهتهرارائهتر به خدمات نسبت به كشاورزان جوان ،محصول

                                                                                           
0- Schnitkey 

0- Ford and Babb 

جها از آنكنند یم بيان (0331و همکاران ) 9كول كنند.یاعتماد م

توان انتظهار یاست، م يدنسبتاً جد یمنبع اطلاعات يک ينترنتكه ا

 تر با آن آشنا باشند و احتمالهاًكم يمی،قد يدكنندگاناشت كه تولد

-استفاده از برنامه جهيخواهند داشت و درنت یتربه آن اعتماد كم

در  (0114و همکهاران ) 4يهرام تهر خواههد بهود.كم ينترنتیا یها

 دهنهدهپاسهخفهرد  يهکكهه سهن  نهدگزارش دادتحقيقات خود 

ينترنهت ا مبتنی بهر با استفاده مکرر از خدماتورز يا دامدار( )كشا

جا كه اغلب كشاورزان در منطقه بنابراين از آندارد.  یرتباط منفا

تری به ابزارهای مورد مطالعه دارای سن بالا هستند، دسترسی كم

های مبتنی بهر فنهاوری اطلاعهات و لازم برای استفاده از آموزش

فی ديگر سواد كشاورزان قديمی برای كهار ارتباطات دارند. از طر

های كشاورزی كافی نيست و همين امر نيهز موجهب با اپليکيشن

نتهايج های هوشمند شهده اسهت. ها از گوشیتر آنی كماستفاده

تحقيق نشان داد كه افزايش سطح سواد موجب افزايش اسهتفاده 

بهه های اطلاعات و ارتباطات توسط كشاورزان گرديد و از فناوری

هها ازای يک سال افزايش سطح سواد، اسهتفاده از ايهن فنهاوری

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

ههای كشهاورزی داشهته، اغلهب دارای آشنايی بهتری با اپليکشن

های هوشمند بودنهد و بهه يهادگيری فنهون كشهاورزی از موباي 

رصهد اطلاعهات  ههای كشهاورزی،، عضويت در كانهالطريق و 

تهری مندی بيشها، علاقههواشناسی و استفاده از ساير اپليکيشن

 1راجهرزرا نشان دادند. اين نتايج با نتايج راجرز مطابقهت داشهت. 

 ،بالاتر يلاترود سطح تحصیانتظار مبيان كرده است كه  (0331)

 يهدط مثبت داشته باشد و باارتبا ينترنتیا یهابا استفاده از برنامه

-آمهوزش ههم اطلاعات سازگار باشهد. ازشپرد يیتوانا يشبا افزا

                                                                                           
9- Kool 

4- Meera  
1- Rogers 
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 تهأثيرترين اطلاعات موجود پيشرفته ين وبر سودمندتر يدبا ينچن

 يهکعنهوان توانهد بههمی ينچنهههم ينترنتبگذارد. استفاده از ا

-ینوآور يرش، پذیانتشار نوآور یورئشود و طبق ت یتلق ینوآور

رالها و  ؛0331)راجهرز،  يهردگیآمهوزش قهرار مه تأثيرت ها تح

ههای ترويجهی و كشهاورزی نيهز بهر آموزش .(0119، 0همکاران

-معنی تأثيراستفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در كشاورزی 

، آمهوزش كه با افهزايش ههر سهاعتنحویدار افزايشی داشت به

واحهد  14/1های اطلاعات و ارتباطات به ميزان استفاده از فناوری

شهده ههای گذرانهدهافزايش يافت. كشاورزانی كه دارای آمهوزش

تری بودند، به كسب اطلاعهات در فضهای مجهازی نگهرش بيش

ههای هها از آمهوزشبهتری داشتند و اين امر سهبب اسهتفاده آن

 ديد.مجازی مبتنی بر بستر اينترنت گر

ههای اطلاعهات و اثر درآمد كشاورزان بر استفاده از فنهاوری 

دار افزايشی بود. به ازای افزايش يک ميليهون ارتباطات نيز معنی

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

های اطلاعهات و ارتباطهات داشت. اثر درآمد بر استفاده از فناوری

كهه مطالعه ناشی از چند عام  بود. نخسهت ايهندر منطقه مورد 

های هوشمند تر، اغلب دارای موباي كشاورزان دارای درآمد بيش

كه اغلهب امهور كشهاورزی خهود را توسهط بوده و با توجه به اين

تری داشهته و نسهبت دهند، لذا وقت آزاد بيشكارگران انجام می

نت، فرصهت به كسب اطلاعات كشاورزی در بستر موباي  و اينتر

بالاتری داشتند. موضوع ديگر هزينه اينترنت بهود. كشهاورزان بها 

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

ها، مؤثر بود. كسب اطلاعات كشاورزی در بستر اينترنت توسط آن

تهر، سهبب ايجهاد انگيهزه پهايين بهرای كسهب دانهش درآمد كم

قهرار  تهأثيرلاعات كشاورزی را تحهت كشاورزی شده و كسب اط

دهد. اين نتهايج بها تحقيقهات دريهری و همکهاران مطابقهت می

سهطح عنهوان كردنهد كهه  (0103و همکهاران ) 0دريهریداشت. 

                                                                                           
0- Rolfe  

0- Drewry 

بها درآمهد و تهوجهی قابه طهور به ينترنتو استفاده از ا یدسترس

فتنهد كهه اطلاعهات ها نتيجهه گرآن .داردارتباط  يلاتسطح تحص

ای از اطلاعات بودنهد كهه اغلهب وهوا و بازار، دستهمربوط به آ 

های مربهوط بهه كه برنامهگرفتند، درحالیمورد دسترسی قرار می

 (0114) 9شهارماترين دسترسی قرار داشتند. آموزش، در گروه كم

، كشهاورزان نيهاكهه در م نتيجهه گرفهتنيز در تحقيقهات خهود 

 ،درآمهد كه  ی واجتمهاعی، اقتصهاد يتمستق  وضهع يرهایمتغ

 كشاورزان اسهت،با سطح دانش داری و معنیمثبت دارای ارتباط 

دانههش داری بهها ارتبههاط منفههی و معنههیسههن متغيههر كههه درحالی

شده نيز ارائه نوع اطلاعاتيت و جنساثر متغير و كشاورزان داشت 

قيهق اثهر انهدازه مزرعهه بهر ميهزان در اين تحدار بود. غير معنی

-های اطلاعات و ارتباطات توسط كشاورز معنیاستفاده از فناوری

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

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

بهه  اند، بنابراين نقش ساير عوام  نسهبتها استفاده كردهفناوری

-تری داشته و اين متغير، اثهر معنهیاندازه مزرعه اثرگذاری بيش

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

مبتنهی استفاده از خدمات  یبا فراوان داریينزموضعيت كه  ندداد

-یمهنشان  ينندارد، ا همبستگی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات

خدمات خود، از  يننظر از اندازه زمدهد كه همه كشاورزان، صرف

اثهر  كننهد.یاسهتفاده مهفناوری اطلاعات و ارتباطهات روسهتايی 

ههای های كشاورزی نيز بر استفاده از فنهاوریعضويت در تعاونی

دار نبود. اين امر به اين دلي  بهود كهه اطلاعات و ارتباطات معنی

زی در منطقه مورد مطالعه عملاً فعاليهت های كشاوراغلب تعاونی

ها يهک مهديريت سهنتی اسهت و توجهی ندارند، مديريت آنقاب 

شود. اين موضوع ها به اعضا داده نمیهای لازم توسط آنآموزش

ها نقشهی در افهزايش مههارت و سبب شد كه عضويت در تعاونی

جنسههيت در تحقيههق حاضههر آمههوزش كشههاورزان نداشههته باشههد. 

                                                                                           
9 - Sharma 
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ههای اطلاعهات و داری بر استفاده از فناوریمعنی تأثير كشاورزان

 ارتباطات نداشت.

 

 گيرینتيجه

های الکترونيکی و مبتنی بر و  پيشهرفت مهمهی در آموزش

زمينههه يههادگيری و انتقههال دانههش كشههاورزی بههه كشههاورزان و 

های اطلاعهات و ارتباطهات از رود. فناوریروستاييان به شمار می

ند كهه ارتبهاط بهين كشهاورزان و منهابع باشهآن جهت مهم مهی

وتحلي  كننهد. بررسهی تجزيههاطلاعاتی و دانشی را تسههي  مهی

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

ههای كشهاورزی و های كشاورزی و عضهويت در تعهاونیآموزش

نشان داد كه سن كشهاورزان عنوان متغيرهای مستق  توليدی به

دار های اطلاعاتی و ارتباطی دارای اثر معنهیفاده از فناوریبر است

كاهشی است و بها افهزايش سهن كشهاورزان، ميهزان اسهتفاده از 

-های مبتنی بر بستر اينترنت مانند اسهتفاده از اپليکيشهنفناوری

های مبتنهی بهر و ، عضهويت در های كشاورزی، كسب آموزش

ی و غيهره، كهاهش رسانی كشهاورزی و بازاريهابهای اطلاعشبکه

ههای ترويجهی و ميهزان يابد. در مقاب  سطح سواد، آمهوزشمی

دار افزايشهی بهر اسهتفاده از ايهن معنهی تهأثيردرآمد كشهاورزان، 

را بهر  تهأثيرتهرين ها داشت. سطح درآمهد كشهاورز بهيشفناوری

های اطلاعات و ارتباطات های مبتنی بر فناوریاستفاده از آموزش

نسيت و اندازه زمين زراعی، بهر اسهتفاده از ج داشت و متغيرهای

 تهأثيرههای اطلاعهات و ارتباطهات های مبتنی بر فناوریآموزش

داری نداشتند و با توجه به عدم ايفهای نقهش مهؤثر توسهط معنی

داری بهر معنهی تهأثيرها نيهز ها، عضويت كشاورزان در آنتعاونی

ی و ارتباطی های اطلاعاتهای مبتنی بر فناوریاستفاده از آموزش

پهذيری مهدل گهويی و تشهخيصميزان حساسيت پهيشنداشت. 

محاسبه شد و مدل برآورد  1/10/1و  1/11/1ترتيب رگرسيون به

گهويی هها را پهيشبنهدیدرستی دستهحالات، به 9/13/1شده در 

ی ههای هزينههشهود ضهمن اعمهال تخفيهانمود. پيشنهاد مهی

ای كشاورزی مبتنی بهر هی آموزشاينترنت برای بسترهای ارائه

های لازم برای توانمند نمودن كشهاورزان در زمينهه و ، آموزش

در كشهاورزی صهورت  استفاده از فنهاوری اطلاعهات و ارتباطهات

  گيرد.

 

 پيشنهادها

های نوين اطلاعات و شود با هدف توسعه فناوریپيشنهاد می

ههای ايهن ارتباطات در بخش كشهاورزی و اسهتفاده از پتانسهي 

های لازم ريزیها در مرتفع ساختن مشکلات بخش، برنامهاوریفن

جهت ايجاد يک نظهام جهامع اطلاعهات و ارتباطهات كشهاورزی 

های مبتنی بر فناوری اطلاعات صورت گيرد. برای توسعه آموزش

های مهرتبط ماننهد و ارتباطات در بخش كشاورزی، بايد در حوزه

وسهعه هدفمنهد آموزش مجازی كشهاورزان، وضهعيت اينترنهت، ت

گهذاری كهرد. های كاربردی كشاورزی و غيره سهرمايهاپليکيشن

ههای های مبتنی بر فنهاوریبرای اقدام عملی و گسترش آموزش

اطلاعات و ارتباطات در بخش كشاورزی پيشنهادهای ذي  ارائهه 

 گردد.می

 وری و بهبهود درآمهد منظور ارتقاء بهرهريزی كلان بهبرنامه

تر درآمد كشاورزان بهر به اثرگذاری بيش كشاورزان با توجه

 ICTهای مبتنی بر استفاده از آموزش

 های اطلاعاتی و ارتباطی برای سازی استفاده از فناوریساده

 سوادكشاورزان كم

 های ترويجی لازم و توانمند كهردن كشهاورزان ارائه آموزش

اطلاعهات و  جهت اسهتفاده از خهدمات مبتنهی بهر فنهاوری

 ارتباطات

 انمندسازی و تجهيز مراكز خدمات كشاورزی به امکانهات تو

هها فناوری اطلاعات و ارتباطات برای آموزش و انتقال يافته

 به كشاورزان و روستاييان
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Abstract 

It is vital to use methods that can provide access to new sciences with minimal time and cost for face-

to-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. 
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