
 9348 ، تابستان94شماره  

نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزیفصل 91   

 
 کشاورزان یبر رضامند یکشاورز ونیزیتلو یسازبرنامه یهامؤلفه ریتأث

 2یاسحاق دیرضا س یعل و 9پورفاتح بهینص

 .رانیاهواز، ا یعیو منابع طب یدانشگاه کشاورز ،یآموزش کشاورز یدکتر یدانشجو -1

واحد علوم  یدانشگاه آزاد اسالم ،یدانش آموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورز -2
 .رانیو تحقیقات تهران، ا

 

 چکیده

 یکش اورز یونی زیتلو یهابر عملکرد شبکه یسازساختار برنامه یهامؤلفه ریتأث یبا هدف بررس قیتحق نیا
 قی تحق یو کرمان انج ام ش ده اس ج. عامع ه آم ار یمرکز ،یخراسان رضو یهابرداران استانبهره دگاهیاز د

)ک   برخ وردار، و کرم ان  ی)برخ ودار،، مرک ز یسه اس تان خراس ان رض و یبرداران از سه روستاشامل بهره
ش د.  نی یعنوان حج   نمون ه تعنفر به 221که بر اساس عدول مورگان باشدینفر م 282)نابرخوردار، شامل 

نامه انجام گرفت ه داده با پرسش یساده بوده و گردآور یتصادف یریگمونهروش ن ق،یدر تحق یریگروش نمونه
 ییای ش د. و پا دی و تائ یبررس  یاز متخصصان موض وع یوهگر ینامه مورد استفاده از سوپرسش ییاسج. روا

اف زار ه ا از نرمداده لی و تحل هی تجز یشد. ب را دی، تائα=  77/2کرونباخ ) یبا استفاده از آزمون آلفا رهاییمتغ
spss21 نشان داد که در  یفیبخش توص لیو تحل هیاستفاده شد. تجز ونیو رگرس رمنیاسپ یبستگه  بیو ضر

 یآداب، فرهن   و س نن دارا جی س اختار و محت وا و در اس تان کرم ان رعا یو خراسان رض و یاستان مرکز
و عملک رد  یس ازس اختار برنامه یهامؤلف ه یهم ه نینشان دادند که ب جینتا نیچناسج. ه  جیاولو نیباالتر

برنام ه،  شدرصد وعود دارد و س ه مؤلف ه زم ان پخ  کیدر سطح  یداریرابطه مثبج و معن یونیزیشبکه تلو
را  یونی زیتلو یهاوابس ته عملک رد ش بکه ری متغ انسیدرصد از وار 11برنامه ساز، ساختار و محتوا  یهاعامل
 یه انشان داد، سه مؤلفه زم ان پخ ش برنام ه، عامل ونیرگرس لیبه دسج آمده از تحل جی. نتاکنندیم نییتب

 یونی زیتلو یهاوابس ته عملک رد ش بکه ریمتغ انسیدرصد از وار 11 نییبرنامه ساز، ساختار و محتوا قادربه تب
 یهابر عملک رد ش بکه رهایمتغ گریاز د شیب 491/2با مقدار "زمان بخش برنامه "ریمتغ نیچن. و ه باشندیم
 .باشدیم رگذاریتأث ینیزیتلو

 
 . یبرنامه ساز یهاعامل ،یونیزیشبکه تلو ،یکشاورز ونیزیتلو ،یساختار برنامه ساز واژگان: هینما
 

 نصیبه پورفاتح مسئول: نویسنده
 n.pourfateh@yahoo.com رایانامه:

 

 42/20/1498 پذیرش:  21/24/1498 دریافت:



 ... یسازبرنامه یهامؤلفه ریتأث 

 نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزیفصل 98 

 قدمهم
کش ور  یمه  اقتصاد یهااز بخش یکی یکشاورز
 دی از تول یسه  مهم کنندهنیکه تأم دیآیبه شمار م

ص ادرات  ،ییغ ذا یازه ایاش تغال، ن ،یناخالص داخل 
 ،یاسج. توسعه بخش کش اورز عیصنا ازیو ن یرنفتیغ
کشور بوده و ت ا  یتوسعه اقتصاد یشرط ضرور شیپ

نش ود،  فبخش برط ر نیکه موانع توسعه در ا یزمان
و توسعه دسج نخواهد  ییبه شکوفا زیها نبخش گرید
،. ل  ذا، رش  د بخ  ش 2212ش  ریفی و ع  ادلی،) اف  جی

ب  ه  یابیدس  ت یب  را یعنوان بس  ترب  ه یکش  اورز
در حال توسعه  یاهداف توسعه در کشورها یهاهدف
ی  و و همک  اران، ) ش  ودیقلم  داد م   یض  رور یام  ر

 ن  هیزم نی  راهکاره  ا در ا نیت  راز مه  یک  ی،. 2229
تالش  گران در عرص  ه  یآگ  اه شیآم  وزش و اف  زا

 نی ب رداران او بهره دکنن دگانیتول ژهیبه و یکشاورز
و  هاافت هی،. انتقال 2227ناولر و بردشاو، )بخش اسج 

ه   چن ان  ییبه کشاورزان روس تا دیعد یهایفناور
 یوربه ره شیاف زا یب را کنندهدواریام یاستراتژ کی

 یای گو دی عد دهی،. ا2224اکوعا ، اسج ) یکشاورز
ص ورت به دی با د،یعد یهااسج که انتقال مفهوم نیا

 یهاب ه خان ه دیو اطالعات را با ردیگسترده صورت گ
 دی عد یهاافت هیب ه  یکشاورزان برد تا آنان به راحت

 یهاامر با استفاده از اب زار رس انه نیکه ا ابند،یدسج 
خواهد ب ود  ریپذامکان ونیزیو تلو ویمانند راد یعمع

 یهاکه رس انه یی،. از آنجا2211، و همکاران لینظر)
همواره  ،ونیزیو تلو ویها، رادها، مجله)روزنامه یعمع

 یدر اوقات مختل   در کن ار م ردم هس تند و هم ه
خود ب ه  یآگاه شیو افزا هایازمندیرفع ن یمردم برا

از  یک یعن وان  هی لذا امروزه  کنند،یها مراععه مآن
 افتنی   جی  ه  ا در ارتباط  ات، عمومن عاملیم  ؤثرتر
س ودمند و آم وزش  یالگوه ا هی ن و، ارا یهافرهن 
 دیی آیافراد به شمار م  یفکر یهاییها و توانامهارت

 یب  را گ  رید ی،. از س  و2211، یو پ  ورنق یدری  ح)
دارد  ازین یهر کشاورز دار،یتوسعه پا ریحرکج در مس

 یکش اورزن و در بخ ش  یه ایکه در آغاز به فن اور
 ن هیداشته باشد و در مرحله بعد استفاده به یدسترس
در  توان دیمنظور، رسانه م  نی. بدردیها را فرا گاز آن

در اص ال  وض ع موع ود،  یدی گام نخسج نقش کل

س طح  یارتق ا دکنن دگان،یتول یسازو توانمند جیترو
 دیتول یهاکشاورزان و روش هیاول یهادانش و مهارت

 یکش اورز ریقرار گرفتن در مس  یبعد یهاو در گام
 ،. 2229، و بابا یآنداشته باشد ) یتجار

 نیب  محققان نشان داده اسج ک ه در یهایبررس
رتب ه  ونی زیکش اورزان، تلو یبرا یاطالعات یهامنبع

 نیچن  ه ،. 2224اکوع  ا ، ) باش  دیاول را دارا م  
 2221،، در س ال 1)ف ائو یسازمان خوار و بار کش اور

 یرس انعام ل اطال  نیترمه  ونیزیاعالم کرد که تلو
ب وده  توسعهدر حال  یکشورها ییروستا جیدر عمع

 یس   ادگ ونی   زیتلو جی  محبوب لی   از دال یک  یو 
و  لی  نظر)مخاطب  ان اس  ج  یآن ب  را یهابرنام  ه

 یب   را یاطالع   ات یه   امنبع ،. 2211، همک   اران
 ون،ی زیو تلو ویشامل راد جیاهم بیکشاورزان به ترت

و  ،یکش  اورز یهاش  گاهیمزرع  ه، نما یهاروزنام  ه
 ونی زیتلو ،.2224اکوع ا ، )اس ج  یعمل یهاآموزش
ابزار توانمن د  کیعنوان به ریداشتن تصو اریبا در اخت

در انتق  ال مطل  ب در کن  ار گفت  ار، هم  واره در ام  ر 
در س طح عه ان  یبخ ش کش اورز جیآموزش و ت رو

و  ییروستا یهامورد استفاده قرار گرفته اسج. عامعه
 یهااز عامع ه ریناپ ذ ییعنوان عزء ع دابه یکشاورز
 یازهایو ن یفناور افزونبوده که گسترش روز  یبشر
بخ ش  نی ب ه ا شیاز پ  شیمستلزم توعه ب  یبشر
 ،. 2212، هرتل و روزچاسج ) یدیتول

امک ان را ب ه ه ر کش اورز  نیا ونیزیتلو ن،یبنابرا
مختل    یهامختل  را در کانال یهاتا برنامه دهدیم
شکل ه  چنان اطالعات خود را  نیکند و بد یریگیپ

ب ه روز نگ ه دارد  یدر رابطه با ابعاد مختل  کش اورز
 یش بکه کش اورز نیچن،. ه 2212ایج و همکاران، )
 یعلم یهاافتهی نیمحل گفتگو و کسب آخر تواندیم

 نیک ه بت وان آخ ر ییباش د، ع ا یو کارشناس یوفن
برداران ارائه کرد را به کشاورزان و بهره یکاربرد جینتا

و در مقابل، کارگزاران، کارشناسان، دانش آموختگان، 
و مهندس  ان مش  اور بخ  ش  یمروع  ان کش  اورز

را در آن عس تجو کنن د.  شیخو یهاپاسخ یکشاورز
 یو آگ اه یب ود دان ش علم  واه دشبکه قادر خ نیا

مرتبط با ارائه به  یهاگروه یرا برا یاو حرفه یهمگان
 یهاهنگ  ام اطالع  ات ب  رآورده ک  رده و در مرحل  ه
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رد و بدل  یرا برا یمناسب یتعامل یخود فضا یلیتکم
 یه امناس ب ح ل مش کالت گروه یهاحلکردن راه

 یه اجیمختل   در عرص ه فعال یهامختل  و رش ته
 نیهوشکند ) جادیا یعیومنابع طب یکشاورز ،یدیتول
شبکه مس تقل  کی،. لذا، نبود 2214 ی،اسحاق دیو س
 نیق وان زیو ن یمتنو  کشاورز یهاپخش برنامه یبرا

مش ابه  یاش بکه نیچن یاندازامکان راه یموعود برا
 یرا در بخش کشاورز یارسانه یازهایکشورها ن گرید
 س هی. مقاده دیم م ورد توع ه ق رار  شیاز پ  شیب

دهنده در عهان نش ان یکشاورز یونیزیتلو یهاشبکه
ها بر لزوم شبکه مستقل اسج که همه آن ییهاتفاوت
و  یکش اورز نیب  یکه بتواند رابطه متعادل یکشاورز

 ن،یدارن د. بن ابرا دی کن د، تأک ج ادیا یعامعه انس ان
 شیدر اف زا یکش اورز یونی زیشبکه تلو کی جیموفق

آن اس ج.  یس ازاز ساختار برنامه یتابععملکرد خود، 
ب وده ک ه در  یمختلف یهاساختار شامل قالب نیکه ا

توسط کارگردانان م ورد  یونیزیتلو یهاساخج برنامه
 ت وانیمساختارها  نی. از عمله اردیگیاستفاده قرار م

 ش ن،یمیان پ،ی برنام ه، کل انی م ،یبه مستند آموزش
ش بکه  کی  جی موفق ن،یمسابقه و... اشاره کرد. بنابرا

 یعملکرد خ ود، ت ابع شیدر افزا یکشاورز یونیزیتلو
س اختار ب ه  نی آن اسج. ک ه ا یسازاز ساختار برنامه

ک ه  شودیاطالق م یونیزیتلو یهااز برنامه یقالب هائ
مخاط ب  اری مورد نظ ر در آن قال ب در اخت یمحتوا
به مس تند  توانیها مقالب نی. از عمله اردیگیقرار م

...  مس ابقه و ش ن،یمیان پ،یبرنامه، کل انیم ،یوزشآم
 اشاره کرد. 

ب ه بخ ش  یادی ز زانی ب ه م یکشاورز رانیا در
ش ده  دیتول یهاوابسته بوده و معدود برنامه ییروستا
 رانی ا یمایسازمان صدا و س  در یکشاورز نهیدر زم

 ن،ی. بنابراشودیساخته م ییروستا یزندگ جیبا محور
 یونیزیتلو یهامخاطبان هدف در برنامه یاصل جیاولو

و کش اورزان ک   س واد  انیبا روستائ ران،یا یکشاورز
مخاطب ان ح وزه مص رف  ری اخ انیاسج که در س ال

 یه اب ه گروه ز،ی در ش هرها ن یمحصوالت کش اورز
وزارت عه اد  جیاند )معاون ج ت روهدف اض افه ش ده

در  یکش    اورز یها،. برنام    ه1492 ،یکش    اورز
ب ا  یو اس تان یب ه دو روش مل  یونیزیتلو یهاشبکه

 یمایو س  داص  قی س ال از طر یاز س  شیقدمج ب
ها برنامه نی. اشودیو پخش م دیتول یاسالم یعمهور

گ روه  قی به ط ور مش خص از طر یمل یهادر شبکه
 یعه  اد ب  ه مخاطب  ان بخ  ش کش  اورز یونی  زیتلو

 یها. حج   برنام هش وندیم  هی کشور ارا ییوروستا
ه ا گروه نیدر ا بیبا فراز و نش نهیزم نیدر ا یدیتول
. ه    کن  دیتج  اوز نم   زدر رو ق  هیدق 42 نهیش  یاز ب
حج    یاس تان یهاها و ش بکهدرسطح استان ن،یچن
س االنه  یکشاورز یونیزیتلو یهاو پخش برنامه دیتول

اسج ک ه س ه  ه ر اس تان ب ه ط ور  قهیدق 42222
از  یبرنام ه اس ج، ک ه برخ  کی در هفت ه  نیانگی م

ه   چ ون کمب ود  یبه عه ج مش کالت زیها ناستان
 یونی زیپخ ش برنام ه تلو و دی اعتبارات قادر ب ه تول

؛ 1490عه اد،  یونی زی)گروه تلو باشندینم یکشاورز
 یشبکه مس تقل ب را کی،. لذا، وعود 1490 ن،یهوش

 نیق  وان زی  و ن یمتن  و  کش  اورز یهاپخ  ش برنام  ه
همانن د  یاشبکه نیچن یاندازامکان راه یموعود برا

را در بخ  ش  یارس  انه یازه  ایکش  ورها، ن گ  رید
 زی رابط ه ن نی اس ج. در ا س اخته یضرور یکشاورز
و  یص  ورت گرفت  ه اس  ج از عمل  ه نظ  ر یق  اتیتحق

 یهابرنام  ه نق  ش ی، ب  ه بررس  2211همک  اران )
و  هی  لویدر کهک یکش  اورز جی  ب  ا محور یونی  زیتلو
نش ان داد ک ه  قیتحق نیا جیپرداختند. نتا راحمدیبو
شرکج ک رده  یکه در نظر خواه یدرصد از افراد 08

در  یکش اورز یهابرنام ه دی بودند ب اور داش تند تول
کش اورزان دارد. ه    یب ر رو یمثبت  ریتأث ونیزیتلو
ب ا  ییهابرنام ه هیبوده اسج که ته نیباور بر ا ن،یچن

ده د.  شیمثبج را افزا ریتأث نیا تواندیم یزبان محل
و  ی، در بررس  2212و همک  اران ) ینظ  ر نیچن  ه 
 اندر رابطه ب ا س طح دان ش کش اورز یگرید یابیارز
و  شیپ  یدر رابطه با کش اورز راحمدیو بو هیلویکهک

 یآموزش  یهاپس از قرار گ رفتن در مع رب برنام ه
 نیدر ب  یکردند که اطالعات کشاورز انیب ون،یزیتلو

ق رار نداش ج ام ا  یکشاورزان در آغاز در وضع مطلوب
در  ویو راد ونیزیتلو یآموزش یهاپس از پخش برنامه

مثب ج  رییتغ ن،یدر مدت زمان مع یرابطه با کشاورز
در دان ش کش اورزان ب ه وع ود آم د.  یو قابل قب ول

و  یعلم  یاش تن الگ و، د2214و همک اران ) یمانیا
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 ونیزیدر تلو یسازبرنامه یبرا یزیربرنامه یبرا یعمل
 نی خ ود ب ه ا قی دانس تند. آن ان در تحق یرا ضرور

 ون،ی زیموف ق در تلو یس ازکه برنامه دندیرس جهینت
و اتخ ا   یعل   طیبستر الزم، فراه  شدن شرا ازمندین

،، 2212و همک اران ) جی مناسب اس ج. ا یراهبردها
 داری در مورد نق ش ارتباط ات در توس عه پا یقیتحق

انج  ام دادن  د و  هی  جریدر ن یو کش  اورز ییروس  تا
کش اورزان  یه اها و آموزهکه انتقال تجرب ه افتندیدر
 اف  جیعه  ان )ره کی  درع  ه  یاز کش  ورها ش  رویپ

 یابی  بازار ،یج  یترو یق  یتحق یهاافت  هی ، ویتجرب  
به منظور  یپخش اخبار هواشناس ،یدیمحصوالت تول

ب ا  ییآش نا جادیکشج محصوالت، ا یبرا یزیررنامهب
و  نیو ق   وان نارهایه   ا، س   مب   رون داد کنفرانس

 ،یکش اورز یهافروش نهاده ،یکشاورز یهابخشنامه
پخ ش  ،یکش اورز یه ایو دانس تن یعلم یهابرنامه
 گ ریانج ام د ،یمتخصصان در امور کشاورز یهابحث

 یداری و د یداریصورت ش نبه یکشاورز یهاآموزش
م ردان،  یخانواده برا یدر اوقات فراغج در کنار اعضا

 ییه ایژگیزنان و فرزندان کشاورز در خانه از عمله و
در کشور در ح ال  یبرنامه کشاورز کی دیاسج که با

، در 2227و همک اران ) حم دتوسعه داش ته باش د. ا
در  یکش اورز یسازخود درباره ساختار برنامه قیتحق
 ج هینت نی ر کشور پاکس تان ب ه اد ویو راد ونیزیتلو
عالقمن د ب ه  انیدرص د از پاس خگو 02ک ه  دندیرس

درص د  42و  یگرفتن اطالعات درباره اخبار هواشناس
روزان  ه  م جیب ه گ  رفتن اطالع ات در م  ورد ق گ رید

ها دارن د. در برنامه یابیبخش بازار جادیمحصوالت و ا
 یهامؤلف ه ریب ا ه دف ت أث قی تحق نی مبنا ا نیبر ا

 یب  ر رض  امند یکش  اورز ونی  زیتلو یس  ازبرنامه
ها ش امل مؤلفه نیکشاورزان صورت گرفته اسج. که ا
در اس تمرار،  بی ساختار و محتوا، زم ان پخ ش، ترغ

 یه الآداب، عام جی از روستا، رعا یهاشناخج عامل
 .  باشدیبرنامه ساز م

 یشناسروش
 ق اتیدر زم ره تحق ج،ی از نظ ر ماه قی تحق نیا
 یاز لح ا  گ  ردآور ،یاز نظ ر ه  دف، ک اربرد ،یکم 
نظ ارت و درع  ه  زانی و از لح  ا  م یدانی ه ا، مداده

. عامعه دیآیبه شمار م یشیآزما ریغ رها،یکنترل متغ
س ه  یبرداران از سه روس تاشامل بهره قیتحق یآمار

)ک     ی)برخ  ودار،، مرک  ز یاس  تان خراس  ان رض  و
 نی در ا باش دیبرخوردار، و کرم ان )ن ابرخوردار، م 

 یهاه ا از برنام هاز آن یک یس ه اس تان ک ه  قیتحق
برخ وردار اس ج انتخ اب  یکشاورز یونیزیتلو نیروت

برخ  وردار  یش  ده، اس  تان دوم از برنام  ه کش  اورز
و استان سوم ک ه بن ا ب ه  سجین نیروت یول باشدیم

ه ا آن یکشاورز یهابرنامه یمدت طوالن یبرا یلیدال
ها از لح   ا  قط  ع ش   ده اس   ج. انتخ   اب اس   تان

س ه م الد داش تن برنام ه،  یب ر مبن ا یبند یتقس
)مرک ز ص دا و  یاستان یاستمرار در پخش و نظرسنج

هر سه م الد را  یاستان کهی، بوده اسج درصورتمایس
دو م ورد را  ای  کیکه  یدارد استان برخوردار و استان

ک دام را نداش ته  چیکه ه یاستاندارد ک  برخوردار و 
برداران در استان خراسان نابرخوردار اسج. شمار بهره

تن دد ش امل  یشهرس تان س بزوار، روس تا ،یرضو
شهرس  تان ش  ازند،  ،ینف  ر، در اس  تان مرک  ز 124
نف ر و در اس تان  117ش امل  یگلزرد عب د یروستا

نف  ر ب  ود. روش  12کرم  ان، بخ  ش ماه  ان ش  امل 
س اده ب وده و  یتص ادف ص ورتهب قیتحق یریگنمونه
شمار و حج   نمون ه از ع دول مورگ ان  نییتع یبرا

نف  ر نمون  ه از اس  تان  97اس  تفاده ش  ده اس  ج ک  ه 
 ینف  ر نمون  ه از اس  تان مرک  ز 92 ،یخراس  ان رض  و

 قی  اس  تان کرم  ان از طر یانتخ  اب ش  دند و ب  را
نفرم  ورد پرس  ش ق  رار گرفتن  د. در  12 یسرش  مار

 229از  داد و لینفر تشک 229مجمو  حج  نمونه را 
م  ورد  یهانمون  ه نیش  ده در ب   عی  نامه توزپرس  ش

مستقل  رینامه قابل استفاده بود. متغپرسش 221نظر
 یونی زیشبکه تلو یسازساختار برنامه ق،یتحق نیدر ا
. باش دیم  یونی زیوابسته عملکرد ش بکه تلو ریو متغ

نامه ب  وده پرس  ش قی  ه  ا از طرداده یروش گ  ردآور
و پ س  قی تحق اتیکه با مطالعه ادب گونه نیاسج. بد

و  مایاز مشاوره ب ا اس تادان و کارشناس ان ص دا و س 
مش تمل  قینامه تحقپرسش ،یسازمان عهاد کشاورز
، ک ه منظ ور از هی گو 0) یونی زیبرعملکرد شبکه تلو
و  رشیپ ذ زانی م یونی زیتلو یهاعملکرد در برنام ه

ن ی مخاطب هنگام پخش برنامه اس ج در ا یماندگار
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 دی عملک رد )ازد شیکه سبب اف زا ییهاعامل قیقتح
و  یس ازس اختار برنامه یهامؤلف ه یمخاطب، برمبنا

. س  اختار ش  ودیم  رتبط س  نجش م   یهاهی  گو
 0متشکل ازشش مؤلفه ساختار و محتوا ) یسازبرنامه
 1برتام ه ) دنی در اس تمرار د بی ترغ ج ادی،، اهیگو
فرهن  و ج ی،، رعاهیگو 4،، زمان پخش برنامه )هیگو

،، ش ناخج از روس تا و بخ ش هی گو 4آداب و رسوم )
، بر هیگو 4برنامه ساز ) یها،، عاملهیگو2) یکشاورز
، 2  ی، ض ع1  یض ع یل ی)خ ک رتیل  ی اساس ط
 ییشد. روا ی، طراح0خوب  یلی، خ1، خوب4متوسط
از  یگروه   ینامه م  ورد اس  تفاده از س  وپرس  ش

 یاش  د و ب  ر دی  و تائ یبررس   یمتخصص ان موض  وع
کرونباخ اس تفاده ش د ک ه  یآلفا بیآن از ضر ییایپا

،، 98/2س اختار و محت وا ) یه ابخش یمقدار آن برا
،، آداب و 70/2،، زمان پخش )71/2مخاطب ) بیترغ

 ی،، شناخج از روستا و بخش کش اورز87/2فرهن  )
، و عملک رد ش بکه 77/2،، عوامل برنامه ساز )74/2)
ه  ا از داده ازش، ب  وده اس  ج. ب  ه منظ  ور پ  رد77/2)

ها داده اسیو با توعه به مق SPSSv21 یافزار آمارنرم
 انجام شده اسج.  رمنیاسپ یبستگاز آزمون ه 

 قیتحق یهاافتهی
 انیپاسخگو یفرد یهایژگیو
افراد  نیدر ب جیاز نظر عنس قیتحق جیمبنا نتا بر

درص د  87درص د زن،  14 ینمونه در اس تان مرک ز
درص  د زن، 4/17 ،یم  رد، در اس  تان خراس  ان رض  و

درص د زن، 1/11درصد مرد، در استان کرمان،  7/02
در  یس ن یه ادرصد نفر مرد بودند. از نظر رده 9/88
 کمت ر ددرص  0/0 ،یافراد نمونه در استان مرکز نیب
 1/20س  ال،  41-12 نیدرص  د ب   12/ 9س  ال،  42از

ب االتر از  زی درصد ن 0/00ل و سا 11-02 نیدرصد ب
 28 ،یس  ال س  ن، در اس  تان خراس  ان رض  و 02

سال،  41-12 نیدرصد ب2/10سال،  42درصدکمتر از
باالتر  زیدرصد ن 0/7سال و  11-02 نیدرصد ب 4/18
 کمت ردرص د  0/0سال سن، در استان کرمان،  02از 
 1/11س  ال،  41-12 نیدرص  د ب  1/19س  ال،  42از

ب االتر از  زی درصد ن 0/42 سال و 11-02 نیدرصد ب
 التیس ال س  ن دارن د. ب  ر حس ب س  طح تحص   02

و خراس ان  ی)نما، در استان مرک ز یفراوان نیترشیب
و  4/11 بی در حد خواندن و نوش تن ب ه ترت یرضو
 2/17) ل یدرصد، در استان کرم ان در س طح دپ 07

 نیت رشیک ار، ب نهیش ی، ب وده و ب ر حس ب پدرصد
س  ال  22ب  االتر از ی)نم  ا، در اس  تان مرک  ز یفراوان  

س ال  0-12 یدرصد،، در استان خراسان رضو 8/81)
 2/17س ال ) 12-22درصد،، در استان کرمان  2/41)

 ،یکش اورز جی درصد، بوده اس ج. از نظ ر ن و  فعال
 -یام دارد ،ی)نما، در استان مرکز یفراوان نیترشیب

 ،یودرصد، در اس تان خراس ان رض  4/28با  یباغدار
ب ا  یدرصد، در استان کرمان، دامدار 9/20با  یباغدار

فراغ ج از  یهادرصد بوده اسج و از نظر ساعج 2/17
 ،ی)نم  ا، در اس  تان مرک  ز یفراوان   نیت  رشیک  ار ب

و کرمان در طبق ه هنگ ام ش ب، ب ه  یخراسان رضو
 درصد بوده اسج.  0/82و  0/40، 9/02با  بیترت
ا در رابط  ه ب   انیپاس  خگو یه  ایژگ  یو
 یونیزیتلو یهاشبکه
 یتماش  ا زانی  نمون  ه برحس  ب م یآم  ار عی  توز

 یفراوان نیترشیدر طول روز نشان داد که ب ونیزیتلو
درص د،، 01از دو س اعج ) ت رشیب ،یدر استان مرکز

از دو س  اعج  ت  رشیب ،یدر اس  تان خراس  ان رض  و
درصد،، در استان کرم ان، کمت ر از دو س اعج 8/04)
زمان پخش  نیدرصد، بوده اسج. برحسب بهتر9/04)

در ساعج  یدر استان مرکز یفراوان نیترشیبرنامه، ب
در  یدرصد،، در استان خراسان رض و 8/09) 24-17

درص  د،، در اس  تان کرم  ان در 0/40) 17-24س  اعج
نمون  ه  جیوض  عدرص  د، ب  وده،  02) 18-21س  اعج

نش ان داد،  یونی زیتلو یسازبرنامه یهابرحسب قالب
ب ا  ابط هدر ر یدر استان مرک ز یفراوان نیترشیکه ب
درصد،، در اس تان خراس ان  1/07مستند ) یهابرنامه
درصد،،  7/21) یداستان یهادر رابطه با برنامه یرضو

 یداس  تان یهادر اس تان کرم  ان در رابط ه ب  ا برنام ه
 درصد، بوده اسج.  4/44)

 یهامؤلف  ه ن هیدر زم انیپاس خگو دگاهی د
 یساختار برنامه ساز

 ن هیدر زم انیپاس خگو دگاهی د یمنظور بررس به
)س اختار و محت وا،  2یساختار برنامه س از یهامؤلفه

برنامه، زم ان پخ ش  دنیدر استمرار د بیترغ زانیم
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آداب، فرهن    و س  نن، ش  ناخج از  جی  برنام  ه، رعا
برنام ه س از، از  یه اعامل ،یستا و بخش کش اورزرو
ش د ت ا  تهاستفاده شد و از افراد خواس  کرتیل  یط
 انیب یهاجیاولو ریکنند. که در ز انیخود را ب دگاهید

 انی هر استان ب کیبه تفک انیپاسخگو دگاهیشده از د
در  انیپاس خگو دگاهی د یشده اسج. به منظوربررس 

  ی ط یها برمبن ابرنام ه یس اختار و محت وا نهیزم
 نی خ ود را در ا دگاهیاز افراد خواسته شد تا د کرتیل

مناس ب ب ودن س اختار،  یهاهی رابطه با توعه ب ه گو
 هیتوص  ج،یرضا زانیتنو  در ساختار، عذاب بودن، م

ب ه  جیکنند. بنا بر نتا انیبودن، ب یکاربرد گران،یبه د
ع ذاب  هی گو ،یدسج آمده در استان خراسان رض و

مناسب  هیگو ،یاول، در استان مرکز جیبودن در اولو
ب ه  هیتوص  هی بودن ساختار و در اس تان کرم ان، گو

 زانی م ن هیاول ق رار دارد. در زم جی در اولو گرانید
افراد نس بج  دگاهیبرنامه، د دنیدر استمرار د بیترغ

مخاطب محور، سودمند ب ودن، مناس ب  یهاهیبه گو
س نجش  یخستگ جادیعدم ا شرو،یبودن کشاورزان پ

 یبه دسج آمده در استان مرک ز جینتا یشد. بر مبنا
 یاستان خراسان رضو درمخاطب محور بودن برنامه، 

کش اورزان  یو استان کرمان مناسب بودن برنامه ب را
 دگاهی د یاول بودن د. ب ه منظوربررس  جیاولو شرویپ

 یهاهی زمان پخ ش برنام ه، گو نهیدر زم انیپاسخگو
مناس ب  نن ده،یپرب یهازمان پخ ش برنام هتوعه به 

 ت رشیب ریبودن زم ان پخ ش، تک رار برنام ه در ت أث
به  جینتا یسنجش شد. بر مبنا کرتیل  یط یبرمبنا

و اس  تان خراس  ان  یدس  ج آم  ده در اس  تان مرک  ز
 یهام دنظر ق رار دادن زم ان پخ ش برنام ه ،یرضو
انتخ اب زم ان پخ ش  یها براشبکه گریدر د ندهیپرب

و در اس تان کرم ان مناس ب ب ودن  یبرنامه کشاورز
اول ق رار داش تند. در  جی زمان پخ ش برنام ه در الو

 دگاهیبرنامه، د دنیدر استمرار د بیزان ترغیم نهیزم
مخاط ب مح ور، س ودمند  یهاهی افراد نسبج به گو

 ج ادیع دم ا ش رو،یبودن، مناسب بودن کش اورزان پ
به دسج آم ده  جینتا یمبنا سنجش شد. بر یخستگ

مخاط ب مح ور ب ودن برنام ه، در  یدر استان مرک ز
و استان کرمان مناس ب ب ودن  یاستان خراسان رضو

اول بودن د. در  جی اولو ش رویکشاورزان پ یبرا امهبرن

آداب، فرهن  و سنن، از افراد خواس ته  جیرعا نهیزم
احت رام ب ه  یهاهیخود را نسبج به گو دگاهیشد که د

از  یری گبهره ،یمحل  شیاز گ و یریگبهره ها،شیگو
به دسج آمده نشان  جیکنند. نتا انیب یمحل یقیموس

احترام  یخراسان رضو انو است یداد، در استان مرکز
 یقیاز موس  یری گو در استان کرمان بهره شیبه گو
 دگاهی د ی. ب ه منظوربررس باش ندیاول م جیدر اولو

س  تا و بخ  ش ش  ناخج از رو ن  هیدر زم انیپاس  خگو
 ج،ی  فیدر م ورد ک ینظرخ واه یهاهی گو ،یکش اورز

با روستا مورد سنجش قرار گرفج.  کنندههیته ییآشنا
و  یآم ده در اس تان مرک ز بدس ج جیبر اس اس نت ا

برنام ه و در  جیفیک نهیدر زم ینظرخواه هیکرمان گو
برنامه  کنندههیته ییآشنا هیگو یاستان خراسان رضو

 یه اعامل ن هیاول بودن د. در زم جی با روستادر اولو
برنام ه،  یاز مج ر یمندجیرضا یهاهیبرنامه ساز، گو

از  س تفادهبرنامه س از ب ا روس تا و ا یهاعامل ییآشنا
به دس ج آم ده نش ان  جیزن سنجش شد. نتا یمجر

 یو خراس   ان رض   و یداد ک   ه در اس   تان مرک   ز
برنام  ه و در اس  تان کرم  ان  یاز مج  ر یمندجیرض ا

اول بودن د.  جیزن در برنامه در اولو یمجر استفاده از
 .،1)عدول 
 یس ازساختار برنامه یهامؤلفه یبندتیاولو
 انیپاسخگو دگاهیاز د

 کی ه ر  یبن دجیب ه دس ج آم ده از اولو جینتا
 بیض ر یب ر مبن ا ،یساختار برنامه ساز یهاازمولفه

و  یمحاسبه شده نشان داد در استان مرکز یرهاییتغ
ساختار و محت وا و در اس تان کرم ان  یخراسان رضو

 جی اولو نیب االتر یآداب، فرهن  و سنن دارا جیرعا
 ،. 2 )عدول باشدیم

و  یونی زیتلو یهاعملکرد ش بکه نیب رابطه
 یساختار برنامه ساز یهامؤلفه
 یهاعملک رد ش بکه نیرابطه ب  یمنظور بررس به
از  ،یس  اختار برنام  ه س  از یهاو مؤلف  ه یونی  زیتلو
به دسج آمده  جیاستفاده شد. نتا رمنیاسپ یبستگه 

هم  ه  نینش  ان داد، ب   4 براب  ر ع  دول قی  از تحق
و عملکرد شبکه رابط ه  یسازساختار برنامه یهامؤلفه

 .دارد ددرص د وع و کیدر سطح  یداریمثبج و معن
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 انیپاسخگو دگاهیاز د یسازساختار برنامه یهامؤلفه یهاهیگو یبندجیاولو -9جدول 
 استان کرمان استان خراسان رضوی استان مرکزی 

 میانگین ساختار و محتوای برنامه ها
انح  را  

 معیار

ض    ری  

 تغییرات
 میانگین رتبه

انح  را  

 معیار

ض    ری  

 تغییرات
 میانگین رتبه

انح  را  

 معیار

ض    ری  

 تغییرات
 رتبه

 6 0/4485 0/924 2/06 3 0/286 1/040 3/63 1 0/185 0/704 3/79 مناسب بودن ساختار

 3 0/433 0/893 2/06 4 0/288 0/995 3/45 2 0/191 0/713 3/73 تنو  در ساختار

 5 0/4482 1/134 2/53 1 0/239 0/966 4/04 3 0/208 0/813 3/90 عذاب بودن

 2 0/282 0/967 3/42 2 0/259 1/060 4/09 4 0/213 0/884 4/14 میزان رضایج

 1 0/276 1/014 3/67 5 0/324 1/258 3/88 5 0/216 0/810 3/74 توصیه به دیگران

 4 0/456 1/105 2/42 6 0/328 1/181 3/60 6 0/219 0/860 3/91 کاربردی بودن

 میانگین ترغیب در استمرار دیدن برنامه
انح    راف 

 معیار

ض       ریب 

 تغییرات
 میانگین رتبه

انح    راف 

 معیار

ض       ریب 

 تغییرات
 میانگین رتبه

انح    راف 

 معیار

ض       ریب 

 تغییرات
 رتبه

 3 0/357 0/775 2/06 3 0/260 0/943 3/62 1 0/154 0/60 3/89 مخاطب محور

 2 0/269 0/845 3/42 2 0/180 0/80 4/44 2 0/161 0/67 4/17 مفید بودن

 1 0/191 0/798 2/53 1 0/157 0/688 4/37 3 0/165 0/724 4/38 مناسب بودن کشاورزان پیشرو

 4 0/417 0/860 2/06 4 538/ 1/400 2/60 4 0/660 1/55 2/36 عدم ایجاد خستگی

 میانگین زمان پخش برنامه
انح    راف 

 معیار

ض       ریب 

 تغییرات
 میانگین رتبه

انح    راف 

 معیار

ض       ریب 

 تغییرات
 میانگین رتبه

انح    راف 

 معیار

ض       ریب 

 تغییرات
 رتبه

های توعه به زمان پخ ش برنام ه

 پربیننده
4/05 02/2 0/123 1 4/05 0/894 0/2207 1 3/11 1/237 0/3977 2 

 1 0/3570 1/339 3/75 2 0/2369 1/019 4/30 2 0/138 0/61 4/45 مناسب بون زمان پخش

 3 0/4379 1/108 2/53 3 0/2827 1/128 3/99 3 0/172 0/687 3/99 بیشتر تأثیرتکرار برنامه در 

 میانگین آداب و فرهن  و سنن
انح    راف 

 معیار

ض       ریب 

 تغییرات
 میانگین رتبه

انح    راف 

 معیار

ض       ریب 

 تغییرات
 میانگین رتبه

انح    راف 

 معیار

ض       ریب 

 تغییرات
 رتبه

 3 0/3410 0/996 2/92 1 0/1805 0/798 4/42 1 0/1393 0/595 4/27 احترام به گویش ها

 2 0/3304 0/889 2/69 3 0/2353 1/031 4/38 2 0/1399 0/599 4/28 از گویش محلیگیری بهره

 1 0/2077 0/854 4/11 2 0/2176 0/973 4/47 3 0/1632 0/697 4/27 از موسیقی محلیگیری بهره

 میانگین شناخج از روستا
انح    راف 

 معیار

ض       ریب 

 تغییرات
 میانگین رتبه

انح    راف 

 معیار

ض       ریب 

 تغییرات
 میانگین رتبه

انح    راف 

 معیار

ض       ریب 

 تغییرات
 رتبه

 1 0/515 0/732 1/42 2 0/713 1/398 1/96 1 0/066 1/398 2/14 نظرخواهی در مورد کیفیج

 2 0/5279 1/246 2/36 1 0/3937 1/315 3/34 2 0/263 1/315 3/53 با روستاکننده آشنایی تهیه

 میانگین ساز برنامههای عامل
انح    راف 

 معیار

ض       ریب 

 تغییرات
 میانگین رتبه

انح    راف 

 معیار

ض       ریب 

 تغییرات
 میانگین رتبه

انح    راف 

 معیار

ض       ریب 

 تغییرات
 رتبه

 2 0/2530 0/878 3/47 1 0/2753 1/074 3/90 1 0/1264 0/493 3/90 از مجری برنامهمندی رضایج

آش نایی عوام  ل برنام ه س  از ب  ا 

 روستا
3/92 0/539 0/1375 2 3/53 1/203 0/3407 3 3/19 1/564 0/4902 3 

 1 0/2369 0/770 3/25 2 0/2881 1/141 3/96 3 0/2609 0/908 3/48 استفاده از مجری زن
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 انیپاسخگو دگاهیاز د یسازساختار برنامه یهامؤلفه یبندجیاولو -2جدول 

 استان کرمان استان خراسان رضوی استان مرکزی 

 میانگین مؤلفه
انح   را  

 معیار

ض     ری  

 تغییرها
 میانگین رتبه

انح   را  

 معیار

ض    ری  

 تغیرها
 میانگین رتبه

انح   را  

 معیار

ض    ری  

 تغیرها
 رتبه

 3 0/3544 1/230 3/47 1 0/2231 0/897 4/02 1 0/1588 0/718 4/52 ساختار و محتوا

 2 0/2535 1/085 4/28 4 0/2838 1/110 3/91 2 0/1681 0/728 4/33 زمان پخش

 5 0/5373 1/150 2/14 3 0/2627 0/980 3/73 3 0/1816 0/781 4/30 ترغیب در استمرار

از ه   ای ش   ناخج عامل

 روستا
4/25 0/872 0/2051 4 3/88 1/131 0/2914 5 2/72 1/560 0/5735 6 

 1 0/2222 0/649 2/92 2 0/2603 1/052 4/04 5 0/2484 1/088 4/38 رعایج آداب

 4 0/4555 1/508 3/31 6 0/2997 1/148 3/83 6 0/2507 1/048 4/18 برنامه سازهای عامل

 
 یساختار برنامه ساز یهاو مؤلفه یونیزیتلو یهاعملکرد شبکه نیب یبستگه  زانیم -3جدول 
 سطح معناداری بستگیمیزان هم متغیر

 0/000 711/2** سازی ساختارهای برنامه

 0/000 189/2** ساختار و محتوا

 0/000 472/2** میزان ترغیب در استمرار دیدن برنامه 

 0/000 070/2** زمان پخش برنامه 

 0/000 170/2** فرهن  و سنن، رعایج آداب

 0/000 117/2** شناخج از روستا و بخش کشاورزی

 0/000 109/2** برنامه ساز های عامل

   درصد کیدر سطح داری معنی **

 
 یونیزیتلو یهاو عملکرد شبکه یسازساختار برنامه یهامؤلفه ونیخالصه رگرس -9جدول 
 B Beta t sig متغیر

 Constant  ، 720/2 - 027/2 229/2ضریب ثابج )

 X1  ، 492/2 491/2 110/0 222/2زمان پخش برنامه )

 X2  ، 200/2 217/2 000/4 222/2برنامه ساز )های عامل

 X3 ، 191/2 181/2 801/2 220/2ساختار و محتوا )

R2Adj= 121/2  R2= 118/2  R= 017/2  Sig= 222/2  F= 201/02  

 
س  اختار  یهامؤلف  ه ریت  أث یمنظ  ور بررس  ب  ه 
 لیاز تحل یونیزیتلو یهابر عملکرد شبکه یسازبرنامه
ب ه  جیگام به گام استفاده ش ده اس ج. نت ا ونیرگرس

نشان داد، س ه مؤلف ه زم ان  1دسج آمده در عدول 
برنامه ساز، س اختار و محت وا  یهاپخش برنامه، عامل
اند و ش ده ونی گروارد معادله ر بیدر سه گام به ترت

 ریمتغ انسیدرصد از وار 11 نییدر مجمو  قادر به تب
 . باشندیم یونیزیتلو یهاوابسته عملکرد شبکه

Y=0.706+0.392X1 +0.255X2+ 0.194X3 

Yیونیزیتلو یها= عملکرد شبکه 
X1زمان پخش برنامه = 
X2عوامل برنامه ساز = 
X3ساختار و محتوا = 
، Beta یهابیضر حاصل از جیبنا بر نتا نیچن ه 

ب ا  "زمان بخ ش برنام ه" ریکه متغ شودیمشاهده م
ب  ر عملک  رد  ره  ایمتغ گ  ریاز د شیب   491/2مق  دار 
 .باشدیم رگذاریتأث ینیزیتلو یهاشبکه
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 شنهادهایو پ یریگجهینت
 یهامؤلف ه ریشده اسج ت أث یپژوهش سع نیدر ا

 یکش اورز یهابر عملکرد برنام ه یسازساختار برنامه
 هاافتهیشود.  دهیبرداران سنجبهره دگاهیاز د ونیزیتلو
برنام  ه  کی  عملک  رد  نیآن اس  ج ک  ه بهت ر یای گو
 نیزمان پخش مناسب آن اس ج ک ه بهت ر یونیزیتلو

شده اسج. ک ه  دهید 17-24ساعج  نیزمان پخش ب
، که 1491و همکاران ) یدیمو یقاتیتحق یهاافتهیبا 

از  یکشاورز یونیزیتلو یهابرنامه یاثربخش یابیبه ارز
دارد. عام ل  یان د، همخ وانمخاطبان پرداخته دگاهید
 یکش اورز یهاکه ب ر عملک رد بهت ر برنام ه یگرید
برنام ه  دنیدر استمرار د بیدارد ترغ ریتأث ونیزیتلو

ب رداران مخاط ب بهره دگاهی مورد توعه بود ک ه از د
مناسب بودن برنام ه  نیچنها و ه محور بودن برنامه

 یهاافت هیبود که با  جیدر اولو شرویورزان پکشا یبرا
. ب ه باشدی، همسو م2212و همکاران ) جیا قاتیتحق

بر آن اسج که سه  یایگو قیتحق یهاافتهی یطور کل
برنام ه س از،  یاه مؤلفه زم ان پخ ش برنام ه، عامل

 کی را ب ر عملک رد  ریتأث نیترشیساختار و محتوا ب
احم  د و  ق  اتیرا دارد ک  ه ب  ا تحق یونی  زیبرنام ه تلو
در  یس از، که درباره س اختار برنامه2227همکاران )

 جیدارد و در نها یاند همخوانکشور پاکستان پرداخته
 نیب  داریو معن  جی بر رابطه مث یمبن قیتحق جینتا

و عملک رد ش  بکه و  یس ازس اختار برنامه یاهمؤلف ه
 دی تا تاکراس  نیاسج که در هم یونیزیتلو یهابرنامه

 یونی زیبرنام ه س از در ش بکه تلو یه اگروه شودیم
 یاس الم یعمه ور یمایسازمان صدا و س  یکشاورز

 یکش اورز یهاکه برنام ه یگریهر شبکه د ایو  رانیا
بر  یمشورت یهادر قالب گروه کند،یو پخش م دیتول
 یس ه بخ ش محت وا، ه دف و مخاط ب اص ل یمبنا

س  اختار  نیترمناس  ب ،یموض  وعات برنام  ه س  از
گ روه ب ه ط ور  نی را انتخاب کنن د. در ا یسازبرنامه

بخ  ش  یهااز کارش  ناس آش  نا ب  ا موض  و  نیق  ی
حسب مورد و مرتبط ب ا برنام ه در دس ج  یکشاورز

 یآموزش   یکارش  ناس فن  اور نیچن  س  اخج و ه 
 یهاافت هیو با توع ه ب ه  نهیزم نیکنند. در ا هاستفاد
س ه مؤلف ه س اختار و محت وا،  ریبر تأث یمبن قیتحق

 نی  یبرنام  ه س  از در تب یه  ازم  ان پخ  ش و عامل

ب ه  ییراهکارها یونیزیعملکرد شبکه تلو یریرپذییتغ
 :شودیم انیب ریشر  ز
ساختار و محت وا، پ س از  نیدر مؤلفه تناسب ب -
 طهیو مشخص کردن ح یمتن کارشناس قیدق یبررس

، یش نیو ب یمه ارت ،یآن )سه س طح دانش  یریادگی
مورد نظر را  یساختار مناسب برنامه که بتواند محتوا

در  ه ن مخاط ب بس پارد انتخ اب  یبه شکل مناسب
 کی  نوانعب ه دیاستمرار در تول یبرا نیچنکنند. ه 

و پخ ش آن در س اختار  یابرنامه به شکل مجموع ه
کنن د.  یریگ یش ده ب ه ط ور متن اوب تص م نییتع
 یدانش  طهیدر ح یابرنامه یعنوان مثال اگر محتوابه

س اختار، ان وا  مس تندها  نیترمناس ب رد،یگیقرار م
و...،  یمستند آموزش ،یمستند خبر ،ی)مستند گزارش

همراه ب ا گفت ار  یواقع یرهایبه عهج استفاده از تصو
س اختار موض و  در  نی متن اسج به عهج آنکه در ا

نق ش بس ته و  یبه شکل شفاف نهی هن مخاطب به ع
مث ال  نی . در اکن دیاو آسان م یطلب را برادرد م

 یگزارش  ای گفتگ و مح ور و  یاستفاده از س اختارها
 . ردیگیقرار م 4و  2 جیصرف در اولو

شبکه  یدر مؤلفه زمان پخش، ضرورت دارد برا -
 یهاانتخ  اب س  اعج یمس  تقل کش  اورز یونی  زیتلو

زمان استراحج مخاطب ه ر  یها بر مبناپخش برنامه
دقج ش ود در  نیچناش عمل شود، ه خانهبرنامه در 

 گ ریدر د یتر و معادلزمان انتخاب شده برنامه عذاب
پخ ش  نظ رمخاطب مورد  یبرا یونیزیتلو یهاشبکه

شبانه  گرید یها. البته تکرار پخش در ساعجشودینم
ها مؤثر در پوشش کامل مخاطبان برنامه تواندیروز م

کودک ان  یابرنامه یمثال اگر مخاطب اصل یباشد. برا
دقج شود زمان پخش در مقط ع حض ور  دیهستند با

و  ری فراگ یهاکودکان در خانه و پخش نشدن برنام ه
 یهاافتهیکودد )دو، باشد. بنا بر  هپر طرفدار از شبک

دامنه زمان پخش نوب ج اول  نیترمناسب قیتحق نیا
ش ب اس ج.  21ت ا  17از ساعج  یدر شبکه کشاورز
که برنامه  یونیزیتلو یهاشبکه گرید یزمان پخش برا

بهتر اس ج  کنندیپخش م یبه شکل مورد یکشاورز
انتخ اب ش ود ک ه مخاط ب  یاساعج پخش به گونه

اش فارغ شده و در خان ه یرونیاز کار ب ها،برنامه یاصل
 نیترمناسب قیتحق نیا یهاافتهی. بنابر بردیبه سر م
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 گ ریدر د یکش اورز یهادامن ه زم ان پخ ش برنام ه
 . باشدیم 22 جیلغا 18ساعج  نیها بشبکه
 نی ب ر ا دی برنامه س از، تاک یهادر مؤلفه عامل -

 یه  ااز گروه یکش  اورز یهابرنام  ه دی  اس  ج، در تول
اس  تفاده ش  ود و بهت  ر اس  ج  ،یابرنام  ه س  از حرف  ه

 یبا مباحث کشاورز زیو کارگردان برنامه ن کنندههیته
استفاده  یبرا یانتخاب یهاعامل نیچنآشنا باشند. ه 
و گزارش گر  یمجر ژهی، به ونیدورب یدر برنامه )علو

روس تا و  یهاو مس لله جی ب ا فعال گانهیب یستیبایم
 یب را نیچننباشند. ه  یو بخش کشاورز انیروستائ

همواره مناسب با مخاطب برنامه انتخ اب  یسن مجر
با مخاطب بزرگسال  یاعنوان مثال اگر برنامهشود. به

عوان  اریبس یاستفاده از مجر شودیم هیک  سواد ته

 یاس تفاده از مج ر ی. افزون بر آن براسجیمناسب ن
س اده و  یانی زن کارآزموده که به ط ور معم ول ب ا ب

 استفاده شود.  ترشیب کنندیرساتر مطالب را ارائه م

 هانوشتپی
1- Food & Agriculture Organization 

از  یه   ایب   ه قالب س   ازیبرنام   ه هایختارس   ا -2
مورد  یکه محتوا شودیم اطالق یونیزیتلو هایبرنامه

. از ردگی یمخاطب قرار م  ارینظر در آن قالب در اخت
 انی م ،یتوان به مستند آموزش می هاقالب نیعمله ا

 .. اشاره نمود.. مسابقه و شن،یمیان پ،یبرنامه، کل
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Abstract 

The research aimed to analyze the impact of structural components on the performance of 

agricultural television networks’ programming from the views of beneficiaries of Khorasan 

Razavi, Kerman, and Markazi. The statistical community of this study consisted of farmers 

from three villages in three provinces of Khorasan Razavi (privileged), Markazi (less 

privileged) and Kerman (underprivileged) including 280 individuals of which 221 were 

identified as sample size according to Morgan Stanely Matrix used. Survey sampling 

methodology employed was simple random sampling and data was gathered through 

questionnaires. validity confirmed by a panel of experts and its reliability was approved using 

Cronbach's alpha (α=0/77) coefficient. The SPSS21 software and the Spearman correlation 

coefficient and regression were used for data analysis. The results showed that in Markazi and 

KhorasanRazavi provinces, the structure, content, and in Kerman province compliance with 

customs, culture and traditions were the highest priority. It also showed that there is a positive 

and meaningful relation at one percent level among all the components, including programming 

structure and television network performance and three components of broadcast time, 

programming structure and content, define 41% of the variance of television network 

performance. 
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