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مقدمه
کشاورزی یکی از بخشهای مه اقتصادی کش ور
به شمار میآید که تأمینکننده سه مهمی از تولی د
ناخالص داخل ی ،اش تغال ،نیازه ای غ ذایی ،ص ادرات
غیرنفتی و نیاز صنایع اسج .توسعه بخش کش اورزی،
پیش شرط ضروری توسعه اقتصادی کشور بوده و ت ا
زمانی که موانع توسعه در این بخش برط رف نش ود،
دیگر بخشها نیز به شکوفایی و توسعه دسج نخواهد
یاف ج (ش ریفی و ع ادلی .،2212،ل ذا ،رش د بخ ش
کش اورزی ب هعنوان بس تری ب رای دس تیابی ب ه
هدفهای اهداف توسعه در کشورهای در حال توسعه
ام ری ض روری قلم داد م یش ود (ی و و همک اران،
 .،2229یک ی از مه ت رین راهکاره ا در ای ن زمین ه
آم وزش و اف زایش آگ اهی تالش گران در عرص ه
کشاورزی به ویژه تولیدکنن دگان و بهرهب رداران ای ن
بخش اسج (ناولر و بردشاو .،2227 ،انتقال یافت هها و
فناوریهای عدید به کشاورزان روس تایی ه چن ان
یک استراتژی امیدوارکننده ب رای اف زایش به رهوری
کشاورزی اسج (اکوعا  .،2224 ،ایده عدی د گوی ای
این اسج که انتقال مفهومهای عدید ،بای د بهص ورت
گسترده صورت گیرد و اطالعات را باید ب ه خان ههای
کشاورزان برد تا آنان به راحتی ب ه یافت ههای عدی د
دسج یابند ،که این امر با استفاده از اب زار رس انههای
عمعی مانند رادیو و تلویزیون امکانپذیر خواهد ب ود
(نظریل و همکاران .،2211 ،از آنجایی که رس انههای
عمعی (روزنامهها ،مجلهها ،رادیو و تلویزیون ،همواره
در اوقات مختل در کن ار م ردم هس تند و هم هی
مردم برای رفع نیازمندیها و افزایش آگاهی خود ب ه
آنها مراععه میکنند ،لذا امروزه ی ه عن وان یک ی از
م ؤثرترین عامله ا در ارتباط ات ،عمومی ج ی افتن
فرهن های ن و ،ارای ه الگوه ای س ودمند و آم وزش
مهارتها و تواناییهای فکری افراد به شمار م یآیی د
(حی دری و پ ورنقی .،2211 ،از س وی دیگ ر ب رای
حرکج در مسیر توسعه پایدار ،هر کشاورزی نیاز دارد
که در آغاز به فن اوریه ای ن و در بخ ش کش اورزی
دسترسی داشته باشد و در مرحله بعد استفاده بهین ه
از آنها را فرا گیرد .بدین منظور ،رسانه م یتوان د در
گام نخسج نقش کلی دی در اص ال وض ع موع ود،
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ترویج و توانمندسازی تولیدکنن دگان ،ارتق ای س طح
دانش و مهارتهای اولیه کشاورزان و روشهای تولید
و در گامهای بعدی قرار گرفتن در مس یر کش اورزی
تجاری داشته باشد (آنی و بابا.،2229 ،
بررسیهای محققان نشان داده اسج ک ه در ب ین
منبعهای اطالعاتی برای کش اورزان ،تلویزی ون رتب ه
اول را دارا م یباش د (اکوع ا  .،2224 ،ه چن ین
سازمان خوار و بار کش اوری (ف ائو ،،1در س ال 2221
اعالم کرد که تلویزیون مه ترین عام ل اطال رس انی
در عمعیج روستایی کشورهای در حال توسعه ب وده
و یک ی از دالی ل محبوبی ج تلویزی ون س ادگی
برنام ههای آن ب رای مخاطب ان اس ج (نظری ل و
همک اران .،2211 ،منبعه ای اطالع اتی ب رای
کشاورزان به ترتیب اهمیج شامل رادیو و تلویزی ون،
روزنام ههای مزرع ه ،نمایش گاههای کش اورزی ،و
آموزشهای عملی اس ج (اکوع ا  .،2224 ،تلویزی ون
با در اختیار داشتن تصویر بهعنوان یک ابزار توانمن د
در انتق ال مطل ب در کن ار گفت ار ،هم واره در ام ر
آموزش و ت رویج بخ ش کش اورزی در س طح عه ان
مورد استفاده قرار گرفته اسج .عامعههای روستایی و
کشاورزی بهعنوان عزء ع دایی ناپ ذیر از عامع ههای
بشری بوده که گسترش روز افزون فناوری و نیازهای
بشری مستلزم توعه ب یش از پ یش ب ه ای ن بخ ش
تولیدی اسج (هرتل و روزچ.،2212 ،
بنابراین ،تلویزیون این امک ان را ب ه ه ر کش اورز
میدهد تا برنامههای مختل را در کانالهای مختل
پیگیری کند و بدین شکل ه چنان اطالعات خود را
در رابطه با ابعاد مختل کش اورزی ب ه روز نگ ه دارد
(ایج و همکاران .،2212 ،ه چنین ش بکه کش اورزی
میتواند محل گفتگو و کسب آخرین یافتههای علمی
وفنی و کارشناسی باش د ،ع ایی ک ه بت وان آخ رین
نتایج کاربردی را به کشاورزان و بهرهبرداران ارائه کرد
و در مقابل ،کارگزاران ،کارشناسان ،دانش آموختگان،
مروع ان کش اورزی و مهندس ان مش اور بخ ش
کشاورزی پاسخهای خویش را در آن عس تجو کنن د.
این شبکه قادر خواه د ب ود دان ش علم ی و آگ اهی
همگانی و حرفهای را برای گروههای مرتبط با ارائه به
هنگ ام اطالع ات ب رآورده ک رده و در مرحل ههای
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تکمیلی خود فضای تعاملی مناسبی را برای رد و بدل
کردن راهحلهای مناس ب ح ل مش کالت گروهه ای
مختل و رش تههای مختل در عرص ه فعالیجه ای
تولیدی ،کشاورزی ومنابع طبیعی ایجاد کند (هوشین
و سید اسحاقی .،2214 ،لذا ،نبود یک شبکه مس تقل
برای پخش برنامههای متنو کشاورزی و نیز ق وانین
موعود برای امکان راهاندازی چنین ش بکهای مش ابه
دیگر کشورها نیازهای رسانهای را در بخش کشاورزی
بیش از پ یش م ورد توع ه ق رار م یده د .مقایس ه
شبکههای تلویزیونی کشاورزی در عهان نش اندهنده
تفاوتهایی اسج که همه آنها بر لزوم شبکه مستقل
کشاورزی که بتواند رابطه متعادلی ب ین کش اورزی و
عامعه انس انی ایج اد کن د ،تأکی د دارن د .بن ابراین،
موفقیج یک شبکه تلویزی ونی کش اورزی در اف زایش
عملکرد خود ،تابعی از ساختار برنامهس ازی آن اس ج.
که این ساختار شامل قالبهای مختلفی ب وده ک ه در
ساخج برنامههای تلویزیونی توسط کارگردانان م ورد
استفاده قرار میگیرد .از عمله این ساختارها میت وان
به مستند آموزشی ،می ان برنام ه ،کلی پ ،انیمیش ن،
مسابقه و ...اشاره کرد .بنابراین ،موفقی ج ی ک ش بکه
تلویزیونی کشاورزی در افزایش عملکرد خ ود ،ت ابعی
از ساختار برنامهسازی آن اسج .ک ه ای ن س اختار ب ه
قالب هائی از برنامههای تلویزیونی اطالق میشود ک ه
محتوای مورد نظ ر در آن قال ب در اختی ار مخاط ب
قرار میگیرد .از عمله این قالبها میتوان به مس تند
آموزشی ،میان برنامه ،کلیپ ،انیمیش ن ،مس ابقه و ...
اشاره کرد.
در ایران کشاورزی ب ه می زان زی ادی ب ه بخ ش
روستایی وابسته بوده و معدود برنامههای تولید ش ده
در زمینه کشاورزی در سازمان صدا و س یمای ای ران
با محوریج زندگی روستایی ساخته میشود .بنابراین،
اولویج اصلی مخاطبان هدف در برنامههای تلویزیونی
کشاورزی ایران ،با روستائیان و کش اورزان ک س واد
اسج که در س الیان اخی ر مخاطب ان ح وزه مص رف
محصوالت کش اورزی در ش هرها نی ز ،ب ه گروهه ای
هدف اض افه ش دهاند (معاون ج ت رویج وزارت عه اد
کش اورزی .،1492 ،برنام ههای کش اورزی در
شبکههای تلویزیونی ب ه دو روش مل ی و اس تانی ب ا

قدمج بیش از س ی س ال از طری ق ص دا و س یمای
عمهوری اسالمی تولید و پخش میشود .این برنامهها
در شبکههای ملی به ط ور مش خص از طری ق گ روه
تلویزی ونی عه اد ب ه مخاطب ان بخ ش کش اورزی
وروستایی کشور ارای ه م یش وند .حج برنام ههای
تولیدی در این زمینه با فراز و نشیب در این گروهه ا
از بیش ینه  42دقیق ه در روز تج اوز نم یکن د .ه
چنین ،درسطح استانها و ش بکههای اس تانی حج
تولید و پخش برنامههای تلویزیونی کشاورزی س االنه
 42222دقیقه اسج ک ه س ه ه ر اس تان ب ه ط ور
می انگین در هفت ه ی ک برنام ه اس ج ،ک ه برخ ی از
استانها نیز به عه ج مش کالتی ه چ ون کمب ود
اعتبارات قادر ب ه تولی د و پخ ش برنام ه تلویزی ونی
کشاورزی نمیباشند (گروه تلویزی ونی عه اد1490 ،؛
هوشین .،1490 ،لذا ،وعود یک شبکه مس تقل ب رای
پخ ش برنام ههای متن و کش اورزی و نی ز ق وانین
موعود برای امکان راهاندازی چنین شبکهای همانن د
دیگ ر کش ورها ،نیازه ای رس انهای را در بخ ش
کشاورزی ضروری س اخته اس ج .در ای ن رابط ه نی ز
تحقیق اتی ص ورت گرفت ه اس ج از عمل ه نظ ری و
همک اران ( ،2211ب ه بررس ی نق ش برنام ههای
تلویزی ونی ب ا محوری ج کش اورزی در کهکیلوی ه و
بویراحمد پرداختند .نتایج این تحقیق نش ان داد ک ه
 08درصد از افرادی که در نظر خواهی شرکج ک رده
بودند ب اور داش تند تولی د برنام ههای کش اورزی در
تلویزیون تأثیر مثبت ی ب ر روی کش اورزان دارد .ه
چنین ،باور بر این بوده اسج که تهیه برنام ههایی ب ا
زبان محلی میتواند این تأثیر مثبج را افزایش ده د.
ه چن ین نظ ری و همک اران ( ،2212در بررس ی و
ارزیابی دیگری در رابطه ب ا س طح دان ش کش اورزان
کهکیلویه و بویراحمد در رابطه با کش اورزی پ یش و
پس از قرار گ رفتن در مع رب برنام ههای آموزش ی
تلویزیون ،بیان کردند که اطالعات کشاورزی در ب ین
کشاورزان در آغاز در وضع مطلوبی ق رار نداش ج ام ا
پس از پخش برنامههای آموزشی تلویزیون و رادیو در
رابطه با کشاورزی در مدت زمان معین ،تغییر مثب ج
و قابل قب ولی در دان ش کش اورزان ب ه وع ود آم د.
ایمانی و همک اران ( ،2214داش تن الگ وی علم ی و

فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

94

تأثیر مؤلفههای برنامهسازی ...

عملی برای برنامهریزی برای برنامهسازی در تلویزیون
را ضروری دانس تند .آن ان در تحقی ق خ ود ب ه ای ن
نتیجه رسیدند که برنامهس ازی موف ق در تلویزی ون،
نیازمند بستر الزم ،فراه شدن شرایط عل ی و اتخ ا
راهبردهای مناسب اس ج .ای ج و همک اران (،،2212
تحقیقی در مورد نق ش ارتباط ات در توس عه پای دار
روس تایی و کش اورزی در نیجری ه انج ام دادن د و
دریافتند که انتقال تجرب هها و آموزهه ای کش اورزان
پیش رو از کش ورهای درع ه ی ک عه ان (رهیاف ج
تجرب ی ،و یافت ههای تحقیق ی ترویج ی ،بازاری ابی
محصوالت تولیدی ،پخش اخبار هواشناسی به منظور
برنامهریزی برای کشج محصوالت ،ایجاد آش نایی ب ا
ب رون داد کنفرانسه ا ،س مینارها و ق وانین و
بخشنامههای کشاورزی ،فروش نهادههای کش اورزی،
برنامههای علمی و دانس تنیه ای کش اورزی ،پخ ش
بحثهای متخصصان در امور کشاورزی ،انج ام دیگ ر
آموزشهای کشاورزی بهصورت ش نیداری و دی داری
در اوقات فراغج در کنار اعضای خانواده برای م ردان،
زنان و فرزندان کشاورز در خانه از عمله ویژگیه ایی
اسج که باید یک برنامه کشاورزی در کشور در ح ال
توسعه داش ته باش د .احم د و همک اران ( ،2227در
تحقیق خود درباره ساختار برنامهسازی کش اورزی در
تلویزیون و رادیو در کشور پاکس تان ب ه ای ن نتیج ه
رسیدند ک ه  02درص د از پاس خگویان عالقمن د ب ه
گرفتن اطالعات درباره اخبار هواشناسی و  42درص د
دیگ ر ب ه گ رفتن اطالع ات در م ورد قیم ج روزان ه
محصوالت و ایجاد بخش بازاریابی در برنامهها دارن د.
بر این مبنا ای ن تحقی ق ب ا ه دف ت أثیر مؤلف ههای
برنامهس ازی تلویزی ون کش اورزی ب ر رض امندی
کشاورزان صورت گرفته اسج .که این مؤلفهها ش امل
ساختار و محتوا ،زم ان پخ ش ،ترغی ب در اس تمرار،
شناخج عاملهای از روستا ،رعای ج آداب ،عامله ای
برنامه ساز میباشد.
روششناسی
این تحقی ق از نظ ر ماهی ج ،در زم ره تحقیق ات
کم ی ،از نظ ر ه دف ،ک اربردی ،از لح ا گ ردآوری
دادهه ا ،می دانی و از لح ا می زان نظ ارت و درع ه
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کنترل متغیرها ،غیر آزمایشی به شمار میآید .عامعه
آماری تحقیق شامل بهرهبرداران از سه روس تای س ه
اس تان خراس ان رض وی (برخ ودار ،،مرک زی (ک
برخوردار ،و کرم ان (ن ابرخوردار ،م یباش د در ای ن
تحقیق س ه اس تان ک ه یک ی از آنه ا از برنام ههای
روتین تلویزیونی کشاورزی برخ وردار اس ج انتخ اب
ش ده ،اس تان دوم از برنام ه کش اورزی برخ وردار
میباشد ولی روتین نیسج و استان سوم ک ه بن ا ب ه
دالیلی برای مدت طوالنی برنامههای کشاورزی آنه ا
قط ع ش ده اس ج .انتخ اب اس تانها از لح ا
تقسی بندی ب ر مبن ای س ه م الد داش تن برنام ه،
استمرار در پخش و نظرسنجی استانی (مرک ز ص دا و
سیما ،بوده اسج درصورتیکه استانی هر سه م الد را
دارد استان برخوردار و استانی که یک ی ا دو م ورد را
دارد ک برخوردار و استانی که هیچ ک دام را نداش ته
نابرخوردار اسج .شمار بهرهبرداران در استان خراسان
رضوی ،شهرس تان س بزوار ،روس تای تن دد ش امل
 124نف ر ،در اس تان مرک زی ،شهرس تان ش ازند،
روستای گلزرد عب دی ش امل  117نف ر و در اس تان
کرم ان ،بخ ش ماه ان ش امل  12نف ر ب ود .روش
نمونهگیری تحقیق بهص ورت تص ادفی س اده ب وده و
برای تعیین شمار و حج نمون ه از ع دول مورگ ان
اس تفاده ش ده اس ج ک ه  97نف ر نمون ه از اس تان
خراس ان رض وی 92 ،نف ر نمون ه از اس تان مرک زی
انتخ اب ش دند و ب رای اس تان کرم ان از طری ق
سرش ماری  12نفرم ورد پرس ش ق رار گرفتن د .در
مجمو حج نمونه را  229نفر تشکیل داد و از 229
پرس شنامه توزی ع ش ده در ب ین نمون ههای م ورد
نظر 221پرسشنامه قابل استفاده بود .متغیر مستقل
در این تحقیق ،ساختار برنامهسازی شبکه تلویزی ونی
و متغیر وابسته عملکرد ش بکه تلویزی ونی م یباش د.
روش گ ردآوری دادهه ا از طری ق پرس شنامه ب وده
اسج .بدین گونه که با مطالعه ادبیات تحقی ق و پ س
از مشاوره ب ا اس تادان و کارشناس ان ص دا و س یما و
سازمان عهاد کشاورزی ،پرسشنامه تحقیق مش تمل
برعملکرد شبکه تلویزی ونی ( 0گوی ه ،ک ه منظ ور از
عملکرد در برنام ههای تلویزی ونی می زان پ ذیرش و
ماندگاری مخاطب هنگام پخش برنامه اس ج در ای ن
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تحقیق عاملهایی که سبب اف زایش عملک رد (ازدی د
مخاطب ،برمبنای مؤلف ههای س اختار برنامهس ازی و
گوی ههای م رتبط س نجش م یش ود .س اختار
برنامهسازی متشکل ازشش مؤلفه ساختار و محتوا (0
گویه ،،ایج اد ترغی ب در اس تمرار دی دن برتام ه (1
گویه ،،زمان پخش برنامه ( 4گویه ،،رعایج فرهن و
آداب و رسوم ( 4گوی ه ،،ش ناخج از روس تا و بخ ش
کشاورزی (2گویه ،،عاملهای برنامه ساز ( 4گویه ،بر
اساس طی لیک رت (خیل ی ض عی  ،1ض عی ،2
متوسط ،4خوب ،1خیلی خوب  ،0طراحی شد .روایی
پرس شنامه م ورد اس تفاده از س وی گروه ی از
متخصص ان موض وعی بررس ی و تائی د ش د و ب رای
پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ اس تفاده ش د ک ه
مقدار آن برای بخشه ای س اختار و محت وا (،،2/98
ترغیب مخاطب ( ،،2/71زمان پخش ( ،،2/70آداب و
فرهن ( ،،2/87شناخج از روستا و بخش کش اورزی
( ،،2/74عوامل برنامه ساز ( ،2/77و عملک رد ش بکه
( ،2/77ب وده اس ج .ب ه منظ ور پ ردازش دادهه ا از
نرمافزار آماری  SPSSv21و با توعه به مقیاس دادهها
از آزمون ه بستگی اسپیرمن انجام شده اسج.
یافتههای تحقیق
ویژگیهای فردی پاسخگویان
بر مبنا نتایج تحقیق از نظر عنسیج در بین افراد
نمونه در اس تان مرک زی  14درص د زن 87 ،درص د
م رد ،در اس تان خراس ان رض وی17/4 ،درص د زن،
 02/7درصد مرد ،در استان کرمان11/1 ،درص د زن،
 88/9درصد نفر مرد بودند .از نظر ردهه ای س نی در
بین افراد نمونه در استان مرکزی 0/0 ،درص د کمت ر
از 42س ال 12 /9 ،درص د ب ین  41-12س ال20/1 ،
درصد بین  11-02سال و  00/0درصد نی ز ب االتر از
 02س ال س ن ،در اس تان خراس ان رض وی28 ،
درصدکمتر از 42سال10/2 ،درصد بین  41-12سال،
 18/4درصد بین  11-02سال و  7/0درصد نیز باالتر
از  02سال سن ،در استان کرمان 0/0 ،درص د کمت ر
از 42س ال19/1 ،درص د ب ین  41-12س ال11/1 ،
درصد بین  11-02سال و  42/0درصد نی ز ب االتر از
 02س ال س ن دارن د .ب ر حس ب س طح تحص یالت

بیشترین فراوانی (نما ،در استان مرک زی و خراس ان
رضوی در حد خواندن و نوش تن ب ه ترتی ب  11/4و
07درصد ،در استان کرم ان در س طح دپ یل (17/2
درصد ،ب وده و ب ر حس ب پیش ینه ک ار ،بیشت رین
فراوان ی (نم ا ،در اس تان مرک زی ب االتر از 22س ال
( 81/8درصد ،،در استان خراسان رضوی  0-12س ال
( 41/2درصد ،،در استان کرمان  12-22س ال (17/2
درصد ،بوده اس ج .از نظ ر ن و فعالی ج کش اورزی،
بیشترین فراوانی (نما ،در استان مرکزی ،دام داری-
باغداری با  28/4درصد ،در اس تان خراس ان رض وی،
باغداری با  20/9درصد ،در استان کرمان ،دامداری ب ا
 17/2درصد بوده اسج و از نظر ساعجهای فراغ ج از
ک ار بیشت رین فراوان ی (نم ا ،در اس تان مرک زی،
خراسان رضوی و کرمان در طبق ه هنگ ام ش ب ،ب ه
ترتیب با  40/0 ،02/9و  82/0درصد بوده اسج.
ویژگ یه ای پاس خگویان در رابط ه ب ا
شبکههای تلویزیونی
توزی ع آم اری نمون ه برحس ب می زان تماش ای
تلویزیون در طول روز نشان داد که بیشترین فراوانی
در استان مرکزی ،بیشت ر از دو س اعج (01درص د،،
در اس تان خراس ان رض وی ،بیشت ر از دو س اعج
( 04/8درصد ،،در استان کرم ان ،کمت ر از دو س اعج
(04/9درصد ،بوده اسج .برحسب بهترین زمان پخش
برنامه ،بیشترین فراوانی در استان مرکزی در ساعج
 09/8( 17-24درصد ،،در استان خراسان رض وی در
س اعج40/0( 17-24درص د ،،در اس تان کرم ان در
س اعج 02( 18-21درص د ،ب وده ،وض عیج نمون ه
برحسب قالبهای برنامهسازی تلویزی ونی نش ان داد،
که بیشترین فراوانی در استان مرک زی در رابط ه ب ا
برنامههای مستند ( 07/1درصد ،،در اس تان خراس ان
رضوی در رابطه با برنامههای داستانی ( 21/7درصد،،
در اس تان کرم ان در رابط ه ب ا برنام ههای داس تانی
( 44/4درصد ،بوده اسج.
دی دگاه پاس خگویان در زمین ه مؤلف ههای
ساختار برنامه سازی
به منظور بررسی دی دگاه پاس خگویان در زمین ه
مؤلفههای ساختار برنامه س ازی( 2س اختار و محت وا،
میزان ترغیب در استمرار دیدن برنامه ،زم ان پخ ش
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تأثیر مؤلفههای برنامهسازی ...

برنام ه ،رعای ج آداب ،فرهن و س نن ،ش ناخج از
روستا و بخش کش اورزی ،عامله ای برنام ه س از ،از
طی لیکرت استفاده شد و از افراد خواس ته ش د ت ا
دیدگاه خود را بیان کنند .که در زیر اولویجهای بیان
شده از دیدگاه پاسخگویان به تفکیک هر استان بی ان
شده اسج .به منظوربررس ی دی دگاه پاس خگویان در
زمینه س اختار و محت وای برنام هها برمبن ای طی
لیکرت از افراد خواسته شد تا دیدگاه خ ود را در ای ن
رابطه با توعه ب ه گوی ههای مناس ب ب ودن س اختار،
تنو در ساختار ،عذاب بودن ،میزان رضایج ،توص یه
به دیگران ،کاربردی بودن ،بیان کنند .بنا بر نتایج ب ه
دسج آمده در استان خراسان رض وی ،گوی ه ع ذاب
بودن در اولویج اول ،در استان مرکزی ،گویه مناسب
بودن ساختار و در اس تان کرم ان ،گوی ه توص یه ب ه
دیگران در اولوی ج اول ق رار دارد .در زمین ه می زان
ترغیب در استمرار دیدن برنامه ،دیدگاه افراد نس بج
به گویههای مخاطب محور ،سودمند ب ودن ،مناس ب
بودن کشاورزان پیشرو ،عدم ایجاد خستگی س نجش
شد .بر مبنای نتایج به دسج آمده در استان مرک زی
مخاطب محور بودن برنامه ،در استان خراسان رضوی
و استان کرمان مناسب بودن برنامه ب رای کش اورزان
پیشرو اولویج اول بودن د .ب ه منظوربررس ی دی دگاه
پاسخگویان در زمینه زمان پخ ش برنام ه ،گوی ههای
توعه به زمان پخ ش برنام ههای پربینن ده ،مناس ب
بودن زم ان پخ ش ،تک رار برنام ه در ت أثیر بیشت ر
برمبنای طی لیکرت سنجش شد .بر مبنای نتایج به
دس ج آم ده در اس تان مرک زی و اس تان خراس ان
رضوی ،م دنظر ق رار دادن زم ان پخ ش برنام ههای
پربینده در دیگر شبکهها برای انتخ اب زم ان پخ ش
برنامه کشاورزی و در اس تان کرم ان مناس ب ب ودن
زمان پخ ش برنام ه در الوی ج اول ق رار داش تند .در
زمینه میزان ترغیب در استمرار دیدن برنامه ،دیدگاه
افراد نسبج به گوی ههای مخاط ب مح ور ،س ودمند
بودن ،مناسب بودن کش اورزان پیش رو ،ع دم ایج اد
خستگی سنجش شد .بر مبنای نتایج به دسج آم ده
در استان مرک زی مخاط ب مح ور ب ودن برنام ه ،در
استان خراسان رضوی و استان کرمان مناس ب ب ودن
برنامه برای کشاورزان پیش رو اولوی ج اول بودن د .در
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زمینه رعایج آداب ،فرهن و سنن ،از افراد خواس ته
شد که دیدگاه خود را نسبج به گویههای احت رام ب ه
گویشها ،بهرهگیری از گ ویش محل ی ،بهرهگی ری از
موسیقی محلی بیان کنند .نتایج به دسج آمده نشان
داد ،در استان مرکزی و استان خراسان رضوی احترام
به گویش و در استان کرمان بهرهگی ری از موس یقی
در اولویج اول میباش ند .ب ه منظوربررس ی دی دگاه
پاس خگویان در زمین ه ش ناخج از روس تا و بخ ش
کش اورزی ،گوی ههای نظرخ واهی در م ورد کیفی ج،
آشنایی تهیهکننده با روستا مورد سنجش قرار گرفج.
بر اس اس نت ایج بدس ج آم ده در اس تان مرک زی و
کرمان گویه نظرخواهی در زمینه کیفیج برنام ه و در
استان خراسان رضوی گویه آشنایی تهیهکننده برنامه
با روستادر اولوی ج اول بودن د .در زمین ه عامله ای
برنامه ساز ،گویههای رضایجمندی از مج ری برنام ه،
آشنایی عاملهای برنامه س از ب ا روس تا و اس تفاده از
مجری زن سنجش شد .نتایج به دس ج آم ده نش ان
داد ک ه در اس تان مرک زی و خراس ان رض وی
رض ایجمندی از مج ری برنام ه و در اس تان کرم ان
استفاده از مجری زن در برنامه در اولویج اول بودن د.
(عدول .،1
اولویتبندی مؤلفههای ساختار برنامهس ازی
از دیدگاه پاسخگویان
نتایج ب ه دس ج آم ده از اولویجبن دی ه ر ی ک
ازمولفههای ساختار برنامه سازی ،ب ر مبن ای ض ریب
تغییرهای محاسبه شده نشان داد در استان مرکزی و
خراسان رضوی ساختار و محت وا و در اس تان کرم ان
رعایج آداب ،فرهن و سنن دارای ب االترین اولوی ج
میباشد (عدول .،2
رابطه بین عملکرد ش بکههای تلویزی ونی و
مؤلفههای ساختار برنامه سازی
به منظور بررسی رابطه ب ین عملک رد ش بکههای
تلویزی ونی و مؤلف ههای س اختار برنام ه س ازی ،از
ه بستگی اسپیرمن استفاده شد .نتایج به دسج آمده
از تحقی ق براب ر ع دول  4نش ان داد ،ب ین هم ه
مؤلفههای ساختار برنامهسازی و عملکرد شبکه رابط ه
مثبج و معنیداری در سطح یک درص د وع ود دارد.
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جدول  - 9اولویجبندی گویههای مؤلفههای ساختار برنامهسازی از دیدگاه پاسخگویان
استان مرکزی

استان خراسان رضوی
ری

استان کرمان

انح را

ض

معیار

تغییرات

انح را

ض

معیار

تغییرات

3/63

1/040

0/286

3

0/185

1

0/995

0/288

4

2/06

2

3/45

0/239

1

2/53

1/134

4/04

0/966

2

3/42

0/967

0/282

1/060

0/259

3/67

1/014

0/276

1

0/324

5

2/42

1/105

0/456

4

0/328

6

رتبه میانگین

ساختار و محتوای برنامه ها

میانگین

مناسب بودن ساختار

3/79

0/704

تنو در ساختار

3/73

0/713

0/191

عذاب بودن

3/90

0/813

0/208

3

میزان رضایج

4/14

0/884

0/213

4

4/09

توصیه به دیگران

3/74

0/810

0/216

5

3/88

1/258

کاربردی بودن

3/91

0/860

0/219

6

3/60

1/181

ری

انح را

ض

معیار

تغییرات

2/06

0/924

0/4485

6

0/893

0/433

3

0/4482

5
2

رتبه میانگین

ری

انح راف ض
ریب
انح راف ض
ریب
انح راف ض
رتبه میانگین
رتبه میانگین
ترغیب در استمرار دیدن برنامه میانگین
تغییرات
معیار
تغییرات
معیار
تغییرات
معیار

ریب

رتبه

رتبه

مخاطب محور

3/89

0/60

0/154

1

3/62

0/943

0/260

3

2/06

0/775

0/357

3

مفید بودن

4/17

0/67

0/161

2

4/44

0/80

0/180

2

3/42

0/845

0/269

2

مناسب بودن کشاورزان پیشرو

4/38

0/724

0/165

3

4/37

0/688

0/157

1

2/53

0/798

0/191

1

عدم ایجاد خستگی

2/36

1/55

0/660

4

2/60

1/400

/538

4

2/06

0/860

0/417

4

زمان پخش برنامه

انح راف ض
ریب
انح راف ض
ریب
انح راف ض
رتبه میانگین
رتبه میانگین
میانگین
تغییرات
معیار
تغییرات
معیار
تغییرات
معیار

ریب

رتبه

توعه به زمان پخ ش برنام ههای
پربیننده

4/05

2/02

0/123

1

4/05

0/894

0/2207

1

3/11

1/237

0/3977

2

مناسب بون زمان پخش

4/45

0/61

0/138

2

4/30

1/019

0/2369

2

3/75

1/339

0/3570

1

تکرار برنامه در تأثیر بیشتر

3/99

0/687

0/172

3

3/99

1/128

0/2827

3

2/53

1/108

0/4379

3

آداب و فرهن

و سنن

انح راف ض
ریب
انح راف ض
ریب
انح راف ض
رتبه میانگین
رتبه میانگین
میانگین
تغییرات
معیار
تغییرات
معیار
تغییرات
معیار

ریب

رتبه

احترام به گویش ها

4/27

0/595

0/1393

1

4/42

0/798

0/1805

1

2/92

0/996

0/3410

3

بهرهگیری از گویش محلی

4/28

0/599

0/1399

2

4/38

1/031

0/2353

3

2/69

0/889

0/3304

2

بهرهگیری از موسیقی محلی

4/27

0/697

0/1632

3

4/47

0/973

0/2176

2

4/11

0/854

0/2077

1

شناخج از روستا

انح راف ض
ریب
انح راف ض
ریب
انح راف ض
رتبه میانگین
رتبه میانگین
میانگین
تغییرات
معیار
تغییرات
معیار
تغییرات
معیار

ریب

رتبه

نظرخواهی در مورد کیفیج

2/14

1/398

0/066

1

1/96

1/398

0/713

2

1/42

0/732

0/515

1

آشنایی تهیهکننده با روستا

3/53

1/315

0/263

2

3/34

1/315

0/3937

1

2/36

1/246

0/5279

2

عاملهای برنامه ساز

انح راف ض
ریب
انح راف ض
ریب
انح راف ض
رتبه میانگین
رتبه میانگین
میانگین
تغییرات
معیار
تغییرات
معیار
تغییرات
معیار

ریب

رتبه

رضایجمندی از مجری برنامه

3/90

0/493

0/1264

1

3/90

1/074

0/2753

1

3/47

0/878

0/2530

2

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

استفاده از مجری زن

3/48

0/908

0/2609

3

3/96

1/141

0/2881

2

3/25

0/770

0/2369

1
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جدول  - 2اولویجبندی مؤلفههای ساختار برنامهسازی از دیدگاه پاسخگویان
استان مرکزی
انح

استان خراسان رضوی
را

ری

ض

انح

مؤلفه

میانگین

ساختار و محتوا

4/52

0/718

زمان پخش

4/33

0/728

0/1681

ترغیب در استمرار

4/30

0/781

0/1816

3

4/25

0/872

0/2051

4

3/88

رعایج آداب

4/38

1/088

0/2484

5

4/04

1/052

عاملهای برنامه ساز

4/18

1/048

0/2507

6

3/83

1/148

ش ناخج عامله ای از
روستا

رتبه میانگین

را

ض

استان کرمان
ری

رتبه میانگین

معیار

تغییرها
0/1588

1
2

3/91
3/73

0/980
1/131

0/2914
0/2603

2

0/2997

6

انح

را

ری

ض

رتبه

معیار

تغیرها

معیار

تغیرها

3/47

1/230

0/3544

3

4/02

0/897

0/2231

1

1/085

0/2535

2

1/110

0/2838

4

4/28

0/5373

5

0/2627

3

2/14

1/150

6

5

2/72

1/560

0/5735

2/92

0/649

0/2222

1

3/31

1/508

0/4555

4

جدول  -3میزان ه بستگی بین عملکرد شبکههای تلویزیونی و مؤلفههای ساختار برنامه سازی
متغیر

میزان همبستگی

سطح معناداری

ساختارهای برنامهسازی

**2/711

0/000

ساختار و محتوا

**2/189

0/000

میزان ترغیب در استمرار دیدن برنامه

**2/472

0/000

زمان پخش برنامه

**2/070

0/000

**2/170

0/000

شناخج از روستا و بخش کشاورزی

**2/117

0/000

عاملهای برنامه ساز

**2/109

0/000

رعایج آداب ،فرهن

و سنن

** معنیداری در سطح یک درصد

جدول  -9خالصه رگرسیون مؤلفههای ساختار برنامهسازی و عملکرد شبکههای تلویزیونی
متغیر

B

Beta

t

sig

ضریب ثابج (،Constant

2/720

-

2/027

2/229

زمان پخش برنامه (،X1

2/492

2/491

0/110

2/222

عاملهای برنامه ساز (،X2

2/200

2/217

4/000

2/222

ساختار و محتوا (،X3

2/191

2/181

2/801

2/220

R2Adj=2/121

R2=2/118

ب ه منظ ور بررس ی ت أثیر مؤلف ههای س اختار
برنامهسازی بر عملکرد شبکههای تلویزیونی از تحلیل
رگرسیون گام به گام استفاده ش ده اس ج .نت ایج ب ه
دسج آمده در عدول  1نشان داد ،س ه مؤلف ه زم ان
پخش برنامه ،عاملهای برنامه ساز ،س اختار و محت وا
در سه گام به ترتیب وارد معادله رگری ون ش دهاند و
در مجمو قادر به تبیین  11درصد از واریانس متغیر
وابسته عملکرد شبکههای تلویزیونی میباشند.
Y=0.706+0.392X1 +0.255X2+ 0.194X3
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R=2/017

Sig=2/222

F=02/201

 =Yعملکرد شبکههای تلویزیونی
 =X1زمان پخش برنامه
 =X2عوامل برنامه ساز
 =X3ساختار و محتوا
ه چنین بنا بر نتایج حاصل از ضریبهای ،Beta
مشاهده میشود که متغیر "زمان بخ ش برنام ه" ب ا
مق دار  2/491ب یش از دیگ ر متغیره ا ب ر عملک رد
شبکههای تلویزینی تأثیرگذار میباشد.

شماره  ،94تابستان 9348

نتیجهگیری و پیشنهادها
در این پژوهش سعی شده اسج ت أثیر مؤلف ههای
ساختار برنامهسازی بر عملکرد برنام ههای کش اورزی
تلویزیون از دیدگاه بهرهبرداران سنجیده شود .یافتهها
گوی ای آن اس ج ک ه بهت رین عملک رد ی ک برنام ه
تلویزیونی زمان پخش مناسب آن اس ج ک ه بهت رین
زمان پخش بین ساعج  17-24دیده شده اسج .ک ه
با یافتههای تحقیقاتی مویدی و همکاران ( ،1491که
به ارزیابی اثربخشی برنامههای تلویزیونی کشاورزی از
دیدگاه مخاطبان پرداختهان د ،همخ وانی دارد .عام ل
دیگری که ب ر عملک رد بهت ر برنام ههای کش اورزی
تلویزیون تأثیر دارد ترغیب در استمرار دیدن برنام ه
مورد توعه بود ک ه از دی دگاه بهرهب رداران مخاط ب
محور بودن برنامهها و ه چنین مناسب بودن برنام ه
برای کشاورزان پیشرو در اولویج بود که با یافت ههای
تحقیقات ایج و همکاران ( ،2212همسو میباشد .ب ه
طور کلی یافتههای تحقیق گویای بر آن اسج که سه
مؤلفه زم ان پخ ش برنام ه ،عامله ای برنام ه س از،
ساختار و محتوا بیشترین تأثیر را ب ر عملک رد ی ک
برنام ه تلویزی ونی را دارد ک ه ب ا تحقیق ات احم د و
همکاران ( ،2227که درباره س اختار برنامهس ازی در
کشور پاکستان پرداختهاند همخوانی دارد و در نهایج
نتایج تحقیق مبنی بر رابطه مثی ج و معن یدار ب ین
مؤلف ههای س اختار برنامهس ازی و عملک رد ش بکه و
برنامههای تلویزیونی اسج که در همین راس تا تاکی د
میشود گروهه ای برنام ه س از در ش بکه تلویزی ونی
کشاورزی سازمان صدا و س یمای عمه وری اس المی
ایران و یا هر شبکه دیگری که برنام ههای کش اورزی
تولید و پخش میکند ،در قالب گروههای مشورتی بر
مبنای س ه بخ ش محت وا ،ه دف و مخاط ب اص لی
موض وعات برنام ه س ازی ،مناس بترین س اختار
برنامهسازی را انتخاب کنن د .در ای ن گ روه ب ه ط ور
یق ین از کارش ناس آش نا ب ا موض و های بخ ش
کشاورزی حسب مورد و مرتبط ب ا برنام ه در دس ج
س اخج و ه چن ین کارش ناس فن اوری آموزش ی
استفاده کنند .در این زمینه و با توع ه ب ه یافت ههای
تحقیق مبنی بر تأثیر س ه مؤلف ه س اختار و محت وا،
زم ان پخ ش و عامله ای برنام ه س از در تبی ین

تغییرپذیری عملکرد شبکه تلویزیونی راهکارهایی ب ه
شر زیر بیان میشود:
 در مؤلفه تناسب بین ساختار و محت وا ،پ س ازبررسی دقیق متن کارشناسی و مشخص کردن حیطه
یادگیری آن (سه س طح دانش ی ،مه ارتی و بینش ی،
ساختار مناسب برنامه که بتواند محتوای مورد نظر را
به شکل مناسبی در ه ن مخاط ب بس پارد انتخ اب
کنند .ه چنین برای استمرار در تولید ب هعنوان ی ک
برنامه به شکل مجموع های و پخ ش آن در س اختار
تعیین ش ده ب ه ط ور متن اوب تص می گیری کنن د.
بهعنوان مثال اگر محتوای برنامهای در حیطه دانش ی
قرار میگیرد ،مناس بترین س اختار ،ان وا مس تندها
(مستند گزارشی ،مستند خبری ،مستند آموزشی و،...
به عهج استفاده از تصویرهای واقعی همراه ب ا گفت ار
متن اسج به عهج آنکه در ای ن س اختار موض و در
هن مخاطب به عینه به شکل شفافی نق ش بس ته و
درد مطلب را برای او آسان میکن د .در ای ن مث ال
استفاده از س اختارهای گفتگ و مح ور و ی ا گزارش ی
صرف در اولویج  2و  4قرار میگیرد.
 در مؤلفه زمان پخش ،ضرورت دارد برای شبکهتلویزی ونی مس تقل کش اورزی انتخ اب س اعجهای
پخش برنامهها بر مبنای زمان استراحج مخاطب ه ر
برنامه در خانهاش عمل شود ،ه چنین دقج ش ود در
زمان انتخاب شده برنامه عذابتر و معادلی در دیگ ر
شبکههای تلویزیونی برای مخاطب مورد نظ ر پخ ش
نمیشود .البته تکرار پخش در ساعجهای دیگر شبانه
روز میتواند در پوشش کامل مخاطبان برنامهها مؤثر
باشد .برای مثال اگر مخاطب اصلی برنامهای کودک ان
هستند باید دقج شود زمان پخش در مقط ع حض ور
کودکان در خانه و پخش نشدن برنام ههای فراگی ر و
پر طرفدار از شبکه کودد (دو ،باشد .بنا بر یافتههای
این تحقیق مناسبترین دامنه زمان پخش نوب ج اول
در شبکه کشاورزی از ساعج  17ت ا  21ش ب اس ج.
زمان پخش برای دیگر شبکههای تلویزیونی که برنامه
کشاورزی به شکل موردی پخش میکنند بهتر اس ج
ساعج پخش به گونهای انتخ اب ش ود ک ه مخاط ب
اصلی برنامهها ،از کار بیرونی فارغ شده و در خان هاش
به سر میبرد .بنابر یافتههای این تحقیق مناسبترین
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دامن ه زم ان پخ ش برنام ههای کش اورزی در دیگ ر
شبکهها بین ساعج  18لغایج  22میباشد.
 در مؤلفه عاملهای برنامه س از ،تاکی د ب ر ای ناس ج ،در تولی د برنام ههای کش اورزی از گروهه ای
برنام ه س از حرف های ،اس تفاده ش ود و بهت ر اس ج
تهیهکننده و کارگردان برنامه نیز با مباحث کشاورزی
آشنا باشند .ه چنین عاملهای انتخابی برای استفاده
در برنامه (علوی دوربین ،به ویژه مجری و گزارش گر
میبایستی بیگانه ب ا فعالی ج و مس للههای روس تا و
روستائیان و بخش کشاورزی نباشند .ه چنین ب رای
سن مجری همواره مناسب با مخاطب برنامه انتخ اب
شود .بهعنوان مثال اگر برنامهای با مخاطب بزرگسال
ک سواد تهیه میشود استفاده از مجری بسیار عوان

مناسب نیسج .افزون بر آن برای اس تفاده از مج ری
زن کارآزموده که به ط ور معم ول ب ا بی انی س اده و
رساتر مطالب را ارائه میکنند بیشتر استفاده شود.
پینوشتها
1- Food & Agriculture Organization

 -2س اختارهای برنام هس ازی ب ه قالبه ایی از
برنامههای تلویزیونی اطالق میشود که محتوای مورد
نظر در آن قالب در اختیار مخاطب قرار م یگی رد .از
عمله این قالبها می توان به مستند آموزشی ،می ان
برنامه ،کلیپ ،انیمیشن ،مسابقه و  ...اشاره نمود.
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The Impact of Agricultural TV Programming Components on Farmers’
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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.
Index Terms: programming structure, agricultural TV, satisfaction, farmers.
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