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 چکیده

 نیرا در بر دیرجدهرای یفناور، یارتبرا  جمعرهای گونراگون از جمهرر رسرانرهرای از راه جیتررو ینهادها
 یجیتروهای ریو نشر نترنتیا، ونیزیتهو، ویرادهای رسانر یاثربخش، پژوهش نیدر ا. کنندمی کشاورزان منتشر

ارتبراطی و برر احراد هرد   -عهریاز نوع  قیتحق نیا. شد یکشاورزان بررس نیب یدر انتشار اطالعات کشاورز
نفرر از کشراورزان  3311، قیرتحق یآمراری جامعرر. اجرا شرد میدانیبا استفاده از روش  باشد کرمی کاربردی

برا اسرتفاده از فرمرول کروکران و روش ، از آنراننفرر  306بود کر  3161-69 یشهرستان کرمان در سال زراع
آن  یریبود کرر رواای نامر، پرسشابزار سنجش. شدند دهیبرگزبا انتساب متناسب ای طبقر یتصادفگیری نمونر

بنرا برر . دست آمرد بر ۸1/0 آزمون تتای ترتیبیبا استفاده از  زیآن ن ییایپا. شد دییتوسط گروه متخصصان تأ
اول تا چهارم را ی رتبر بیترت بر نترنتیو ا یجیتروهای رینشر، ویراد، ونیزیتهو ؛استفاده زانیاز نظر م ها،یافتر
؛ ندسوم قرار گرفت گاهیاستفاده در جا زانیاز نظر م یجیتروهای رینشر کر این با وجود. خود اختصاص دادند بر
کرار ی نریشیپ، التیتحص، سن نیبی رابطر. ندرسانر شناختر شدترین اثربخش عنوانبراز سوی کشاورزان ، اما

، یجیتروهای ریو استفاده از نشر التیسطح تحص نیبی رابطر. نبوددار ینمع یاز نظر آمارها رسانر یو اثربخش
مثبرت و در سرطح پرنج  ویرسرن و اسرتفاده از راد نیبی و رابطر ویکار و استفاده از رادی نریشیپ نیبی رابطر

در . بروددار یدرصد خطا معنر کیمثبت و در سطح  نترنتیو استفاده از ا التیتحص نیبی درصد خطا و رابطر
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 قدمهم
ی بر توسعر یابیدر دستها عامل ترینمهماز  یکی
، روز یاستفاده از اطالعات و دانش فن، یدارکشاورزیپا

و  انیو اطالعرات روسرتائ یسطح آگراه یارتقاجهت 
. کشررور اسررت یدر روسررتاها یکشرراورزبرررداران بهره
 یوابستگ لیبر دا، یآموزش کشاورز یسنتهای وهیش

شرمار محردود ، یکریزیف طیمانند محرهایی بر مؤافر
ی نرردهیفزا یگسررتردگ، انیانبرروه متقا رر، انیررمرب

در عمررل ...  و یعهرروم و فنررون کشرراورزهای مو رروع
را از کشراورزان و  یبرابر آموزش کشراورزهای فرصت
 عنوانبررر یفعررال در بخررش کشرراورزبرررداران بهره

اما در عصرر اا رر . سهب کرده است یمخاطبان اصه
 ایردن، یارتبرا  جمعرهای رسانر لیبدبی کر با اضور
 تواننمی گرید، شده است لیکوچک تبدای بر دهکده

 . اکتفا کرد یآموزش کشاورز یسنتهای وهیبر ش
، یداریرراعررم از د یارتبرراطهای رسررانر امررروزه

ای دارا بودن مجموعرر لیبر دا، یو نوشتار یداریشن
 یبرودن و دسترسر ریفراگ، تیمانند جذابها یژگیاز و

و  یارتبراط یاصرههای راهی بر منزار، وستریآسان و پ
 بر شمار یو انتقال دانش و اطالعات بشررسانی اطالع
و  یریادگیر، در آمروزشای نردهیو نقرش فزا روندمی

. کننرردمرری فررایا یفرهنررو و تمرردن بشررری توسررعر
ترین مهرارت و اطالعرات را در کوتراه، دانشها، رسانر

انبوه کشراورزان و  اریدر اخت نریهز نیزمان و با کمتر
، زدپنرراهیو ا یمحبرروب) دهنرردمرری قررراربرررداران بهره

31۸۸ .) 
و  ویمانند راد یو جمع یگروههای رسانر شرفتیپ
، هسرتندای گسترده یتوان پوشش یکر دارا ونیزیتهو

عر رر داشرتر و ، گسترده اریبس اسیآموزش را در مق
برر  یسرنت یدر نظام و ساختار آموزشر میعظ یتحوا
بررر وجررود  یدر روسررتاها و در بخررش کشرراورز ژهیررو

امکران را  نیرا یانبروههرای آموزشی ارائرراند. آورده
در  یکریزیبردون اضرور ف انییفراهم کرده کر روستا

تحرت  یبر گونر مطهوب، یجیترو-یآموزشهای کالس
 ونیرزیمثرال تهو یبررا. رنردیقررار گ یآموزش همگان

های رسرانر گرریاست کر آن را از دهایی یژگیو یدارا
و برر عبرارت  ریانتقال تصرو، سازدمی زیمتما یهمگان

 ییبسرزا تأثیر، ونیزیراه تهو از یریآموزش تصو گرید

و  انییروسرررتا یدر ارتقررراط سرررطح دانرررش و آگررراه
است کرر  یعیطب. داشتر و خواهد داشتبرداران بهره

تررری شیب تررأثیر، ریانسرران از راه تصرروی اافظررر
 لیبر دا، ویصدا از راه راد تأثیراابتر نقش و . ردیپذمی
گروش دادن در هرر مکران و  تیاستفاده و قابه یآسان
 اریبسر، گررید تیرفعاا کیدر زمان انجام  یات انزم

دانست کر دانش و  دیبا. باشدمی و ارزشمند تیبااهم
 ژهیرربررر و) مایاز راه صرردا و سرر یاطالعررات کشرراورز

برررداران بررر بهره یبررر سررادگ( یونیررزیتهوهای برنامرر
آ  یبررا یآموزشری قااب برنامر نیو بهتر افتریانتقال 

 . نان خواهد بود
اسرتان  یسرازمان جهراد کشراورز جیترو تیریمد
انواع  عیو توز ریرا در ته یگوناگونهای تیفعاا، کرمان
، یجرریتروهای ریاعررم از نشررر ینوشررتارهای رسررانر

های و پخررش انررواع رسررانر ریررته، بروشررور و تراکررت
و  ییویرررادهای اعررم از برنامررر یداریو شررن یداریررد
 . داده است جامان ایمد یمواتهای ید یوس یونیزیتهو

های رسرانر یاثربخش یبررس، پژوهش نیاز ا هد 
و  نترنررتیا(، ونیررزیتهو، ویررراد) یداریشررن، یداریررد

در انتقرال دانرش و اطالعرات برر  یجیتروهای رینشر
 . کشاورزان استان کرمان بود

 عبارت بودند از: زیپژوهش ن یاختصاصهای هد 
 کشاورزان نمونر یفیاطالعات توص ییشناسا -3
 یکسب اطالعات کشراورز یهامنبع ییشناسا -1

 بهره برداران
های کشرراورزان از رسررانری اسررتفاده زانیررم -1

 شده ادی یارتبا  جمع
 یفیتوصررهررای یژگیو نیبرری رابطررر نیرریتع -3

ارتبررا  های اسررتفاده از رسررانر زانیررکشرراورزان و م
 شده ادی یجمع
 یفیتوصررهررای یژگیو نیبرری رابطررر نیرریتع -1

 ادیر یارتبرا  جمعرهای رسانر یکشاورزان و اثربخش
 شده
اسرتفاده از های ییو نارساها بازدارنده ییشناسا -9
شده در انتقرال دانرش و  ادی یارتبا  جمعهای رسانر

 اطالعات بر کشاورزان
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 گذشتههای یبر بررس یمرور
، نقرشی نرریکر در زم یادیزهای یرغم بررس بر
در  یارتبررا  جمعررهای رسررانر یو اثربخشرر تیرراهم

 یچنردانهای یبررسر، گوناگون انجام شده یکشورها
 . صورت نگرفتر است رانیدر ا

برا هرد  شررناخت (، 31۸۸) زدپنراهیو ا یمحبروب
 ینسرربت بررر اثربخشرر یادراک مروجرران کشرراورز

مورد اسرتفاده در آمروزش  یانبوه یآموزشهای روش
را  یقریتحق، استان گهسرتان یکشاورزان گندم کار آب

 ریرمتغ نیآن نشران داد بر جینترا. بر اجرا درآوردنرد
 یآموزشررهررای مروجرران از روشی اسررتفاده زانیررم

 یخبرر اهیتختر س، شگاهینما، پوستر، رینشر، ریعاطال
 یاثربخشر زانیرو عکس و ادراک آنران نسربت برر م

درصرد و  66 نرانیبرا اطم یانبوه یآموزشهای روش
هرای از روشمروجران ی اسرتفاده زانیرم ریمتغ نیب

 زانیو ادراک آنان نسبت بر م همیو ف دیاسال یآموزش
 61 نرانیمبرا اط یانبوه یآموزشهای روش یاثربخش
وجرود داشرتر داری معنری مثبرت وی رابطرر، درصد
 . است
هرای تیفعاا یاثربخشر یابیرو ارزها یبررس جینتا
 یدر ارتقرراط سررطح دانررش اعضررا یجرریترو-یآموزشرر
 یاستان سمنان توسط سرهوک یکشاورز دیتوا یتعاون
 یرهررایمتغ نینشرران داد کررر برر(، 3160) یذریررو چ

از  دیربازد، جیمشاوره با کارشناسران تررو، یشغل اصه
شررکت در ، ییویدیرو و یآموزشر همیف، نمونر یتعاون
 شینما، تماس با مروج، یجیترو -یآموزشهای کالس

، یآموزشرهرای شرکت در کارگاه، یگردش عهم، همیف
شررکت در ، یجریتروهای و مجهررها رینشری مطااعر
 تیقابه، یآموزش یمحتوا، یجیترو-یقیتحقهای طرح
ی توسرعر، یآموزشهای یفناور، گر آموزش ییو توانا
اجرا و ، یدر طراا عضاطو مشارکت ا یانسان یهامنبع
-یآموزشرهرای تیفعاا یبا اثربخشها برنامر یابیارزش
ی رابطررر، یتعراون یدر ارتقرراط دانرش اعضررا یجریترو

 . درصد وجود داشتر است 66در سطح داری معنی
 یاثربخشر یابیردر ارز(، 3160) و همکاران یریش

 دگاهیرراز د المیررگنرردم در اسررتان ا یطرررح محررور
ی مراجعررر نیکارشناسران نرا ر نشران دادنرد کرر بر

کارشناسران ی استفاده زانیم، نا ران طرح بر کشاورز

نگرش کارشناسران نرا ر  ،ینا ر از ابزار کمک آموزش
 سرانارتبرا  کارشنا زانیرم، گنردم یدر طرح محرور

گیرری بهره زانیرم، یآموزشر یمرکزهرا گرینا ر با د
متنرروع هررای گنرردم از روش ینررا ران طرررح محررور

شمار کشاورزان تحرت پوشرش کارشناسران ، یآموزش
از  یجهراد کشرراورز یفنررهرای تیاما زانیررم، نرا ر

تحررت نظررارت  یارا رر زانیررم، کارشناسرران نررا ر
 حطررهای ییو نارسراها بازدارنده زانیکارشناسان و م

ی رابطرر، طرح یکارشناسان نا ر با اثربخش دگاهیاز د
 . وجود داشتر استداری معنی مثبت و
های برنامرر یبخشراثرر(، 3163) یاتیو ا یدیمؤ
بخررش برررداران بهره دگاهیراز د یکشرراورز یونیرزیتهو

مرؤثر برر آن را های اسرتان فرارس و سرازه یکشاورز
از  ینشران داد کرر درصرد کمر جینترا. کردند یبررس
از . بودنردها برنامرر نیرجرزط مخاطبران ابرداران بهره
 یونیزیتهوهای مربرناهای یاثرگذار، مخاطبان دگاهید

در ، یو کهر یشرط، میمستق یاز نظر اثرها یکشاورز
 ریرز، یو شناخت یانباشت یاد متوسط و از نظر اثرها

از شربکر  یر رامند یرهرایمتغ. متوسط بوده اسرت
فرد در توجر بر برنامر و های هد ، یاستان یونیزیتهو

را در  ییتوانراتررین شیب، یاسرتانی اعتماد بر رسرانر
 یدر بررساند. داشترها برنامر نیا یاثربخش بینیپیش
 زیرمخاطبران ن یکسب اطالعرات کشراورز یهامنبع

 . چهارم قرار دارد گاهیدر جا ونیزیمشخص شد کر تهو
اسرررتفاده از ی سرررریدر مقا(، 1030) کانرررلیاو
انتقال های رسانر عنوانبر، ویو راد یجیتروهای رینشر

نشران داد  ریجریاوگان ن ااتیدر ا یاطالعات کشاورز
های ریدرصرد از نشرر 7و  ویدرصد افراد از راد 16کر 
سرتفاده ا یاطالعات کشاورزی رسانر عنوانبر یجیترو
در اسررتفاده از بررداران بهرههای تیمحردودانرد. کرده
کرم ، نبرود برر ، رینداشتن سرما، یسوادها بیرسانر
چنرین . همبودنرد یزبرانهای چشم و بازدارنده ییسو
تأهرل و  تیو رع، تیجنسر، سن بهرره بررداران نیب

آموزش ، بهره برداران تیجنس نیو ب ویاستفاده از راد
 ودوجدار یمعنی رابطر یجیترو اتیو استفاده از نشر

 . داشت
 یو آترر ینقرش کنررون(، 1030) و همکرراران خران
 نیدر انتشررار اطالعررات برر کیررااکترونهای رسررانر
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آبراد اسرتان پنجراب  صرلیفی در منطقربرداران بهره
 کیررااکترونهای رسررانر. کردنررد یپاکسررتان را بررسرر

، ییویدی/ویصروتهای کاسرت، ونیرزیتهو، ویشامل راد
 فررادا یآگراه. تهفرن و تهفرن همرراه بودنرد، نترنتیا

انردک برود و  یکشراورزهای نسبت بر پخش برنامرر
 یهرامنبع عنوانبرر کیرااکترونهای استفاده از رسانر
هرای حیامرا ترج. قابل توجر نبرود یاطالعات کشاورز

 سرریدر مقا کیااکترونهای استفاده از رسانر یبرا یآت
 . را نشان داد یشیروند افزا یکنونی با استفاده
ها، استفاده از رسرانر(، 1033) و همکاران یایآپاد
خرردمات ی زنرران در ارائرررهای دگاهیررو دهررا حیترج

زنرران . کردنررد یدر هنررد را بررسرر ریررتغذ یآموزشرر
 ونیرزیتهوی و استفاده را از رسرانر تیمااکترین شیب

های برا رسرانر سرریدر مقا یچاپهای داشتند و رسانر
 لیردال. بودنرد یرکمتر تیرمحبوب یدارا، کیااکترون
در  یاثربخشر، ونیرزیتهو حیاسرتفاده/ترج یبرا یاصه

 لیرتحه. بودند یدرک بهتر و سرگرم، انتشار اطالعات
-یو اقتصرراد یشخصررهررای یژگیو نیبرر ونیرگرسرر
برر  یابیرسرانر در دسرت یبرا حیافراد و ترج یاجتماع

 تیو رع، درآمرد، نشان داد کر سرن ریاطالعات تغذ
ی کننردهنییتعهرای املع، التیتأهل و سطح تحصر

داده شرده  حیترجهای رسانر. هستندها رسانر حیترج
، یسررخنران، پوسررتر، ویررراد، ونیررزیتهو بیرربررر ترت
 . چارت و روزنامر بودند، کتابچر، یصوتهای کاست

 حیاسررررتفاده و ترررررج(، 1033) و دادا اوکرررروا
را  ریرجریدر ن جیتررو یارتبراطهای از راهبرداران بهره
 نیبر یارتبراطهرای راه، جیبنرا برر نترا. کردند یابیارز

در  یارتبررا  جمعررهای نسرربت بررر رسررانر یفرررد
برداران بهرهی مورد استفادهتر بیش بوده وتر دسترس

در  گانیبستگان/دوسررتان/ همسرراانررد. قرررار گرفتر
و  یفررد نیراه برترین و مورد اسرتفادهترین دسترس

توسرررط  یفررررد نیراه برررتررررین مرجح ونیرررزیتهو
 یشمار بارهرا نیبچنین . همشناختر شدبرداران بهره

، التیو سررطح تحصرر یارتبرراطهررای اسررتفاده از راه
برداران کار بهرهی نریشیکشتزار و پی اندازه، تیجنس
 . داشت ودوج یمعناداری رابطر

هرای عامل یدر بررس(، 1033) و همکاران رامان
در انتشررار اطالعررات ها رینشررر یمررؤثر بررر اثربخشرر

در پنجاب نشان دادند کرر برداران بهره نیب یکشاورز
اطالعررات ی عمررده یهررامنبع، یچرراپهای رسررانر
مهررم مررؤثر بررر هررای از عامل یو برخرربرررداران بهره

، یتررازگ، اطالعررات تیررفیکها، رینشررر یاثربخشرر
سطح ، مناسبت اطالعات، زمان چاپ، آسان یدسترس

 اند. بوده یچاپهای رسانری نریو هزاران بردسواد بهره
در (، 1033) پررژوهش شررهزاد و همکرراران جینتررا
در انتشرار اطالعرات  یکشراورز اتینقش نشر یبررس

آباد نشان  صلیفی منطقربرداران بهره نیب یکشاورز
های ریجوان نسبت بر نشربرداران داد کر واکنش بهره

بوده تر بیش مسنبرداران با بهره سریدر مقا یکشاورز
 . است

بررررداران درک بهره(، 1031) و همکررراران انگرررو
سروکوتو  یکشراورزی توسعری پروژه یشماای ریناا

در ارکت بر سرمت  یارتبا  جمعهای از نقش رسانر
 یدسترسر. کردند یرا بررس داریپا یکشاورزی توسعر

و  ونیزیو تهو ویاز راه راد یکشاورزهای آنان بر برنامر
، در دسررترس اریانتشررار اطالعررات بسرری وهیشرر نیررا

 تررین، مهمنبرود برر . مؤثر و سودمند برود، مناسب
 . بود یانتشار اطالعات کشاورزی بازدارنده

افرراد های دگاهیرد(، 1031) و همکراران چهاچکار
در انتشررار اطالعررات  ونیررزیدر رابطررر بررا نقررش تهو

پاکسررتان را  ندیدر سرربرررداران بهره نیبرر یکشرراورز
درصرد  3۸نشران داد کرر تنهرا  جینتا. کردند لیتحه

انرد را تماشا کرده ونیزیتهو یکشاورزهای افراد برنامر
 یمنبع اصره ونیزیودرصد ابراز داشتند کر ته 1/13و 

 . ستینبرداران بهره نیب یانتشار اطالعات کشاورز
ارتبرا  های نقش رسرانر(، 1031) و همکاران ویار
 انیرردر م یکشرراورزهررای یدر انتشررار فناور یجمعرر
 جیبنرا برر نترا. کردنرد یابیررا ارز ریجرینبرداران بهره

 یاز دسترس یمختهفهای درجر گوپاسخافراد ، مطااعر
و روزنامرر/بواتن  نترنرتیا، تهفرن، ونیزیتهو، ویبر راد

و ( درصررد 1/39)ترین سدر دسررتر ویررراد. داشررتند
 یمنبررع انتقررال فنرراور( درصررد 36/90ترررین )مهم

، نیرافزون برر ا. شناختر شدبرداران بر بهره یکشاورز
کردنررد کررر  قیتصررد گوپاسررخدرصررد افررراد  7/60

هررای یدر انتشررار فناور یارتبررا  جمعررهای رسررانر
اسکوئر نشان داد  یکا لیتحهاند. مؤثر بوده یکشاورز
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هرای یدر انتشرار فناورها، رسرانر نیراکر اسرتفاده از 
. بوده اسرت مؤثر یمورد بررسی در منطقر یکشاورز

های مررؤثر از رسررانری مهررم اسررتفادههای بازدارنررده
هررای یمنبرع انتقرال فناور عنوانبررر، یارتبرا  جمعر

، درآمرد کرم، یسرواد، بریبر بهره بررداران یکشاورز
  بررر یناکررافی و عر ررر یکمبررود امکانررات اعتبررار

 . شناختر شدند
در  یتوسرررعر کشررراورزهای برنامرررر تیرررموفق
و  تیربر ماه یادیتا اد ز، در اال توسعر یکشورها

توسرط  یارتبرا  جمعرهای اسرتفاده از رسرانر زانیم
کشرورها  نیردر اریزان برنامر. دارد یکشاورزان بستگ

با اسرتفاده مرؤثر از ، یکشاورزی باور دارند کر توسعر
خواهرد ترری شیسررعت ب، یارتبا  جمعرهای رسانر
 جینتررا، انجرام شرردههای یبرر بررسرر یمرررور. گرفرت
را ها و اسرتفاده از رسرانر یاثربخشر زانیاز م یمتفاوت
زمران  ها،یبررسری ریدر که بیبر تقر. دهدمی نشان

، یونیررزیو تهو ییویرررادهای برنامررری نامناسررب ارائررر
 عیررو توزها رسررانر نیرراسررتفاده از اهای تیمحرردود

اسرررتفاده از های تیمحررردود، محررردود و نامناسرررب
کر سطح سواد  زین رانیدر ا. بودند یجیتروهای رینشر

ارتبرا  های رسرانر، کم است ییروستاهای در منطقر
برر  یمردرن کشراورزهرای یدر انتقرال فناور، یجمع

 تیراهم، و کم سواد در زمان کوتاه سوادبی کشاورزان
داشرتر  نیربر ا یپژوهش سع نیا. دارند یادیز اریبس
و  نترنتیا، یداریشن، یداریدهای رسانر یاثربخش رک

در انتقرال دانرش و اطالعرات برر  یجیتروهای رینشر
 . کند یو بررس لیکشاورزان استان کرمان را تحه

 قیتحق روش
و از  ارتبراطی-عهری یبررسر نیپژوهش در ا روش

. برود نامرها پرسرشداده یو ابزار گردآور میدانینوع 
 یکشراورزبررداران نفر از بهره 3311، یآماری جامعر

بودند  3161-69 یدر شهرستان کرمان در سال زراع
با اسرتفاده از فرمرول کروکران و از آنان نفر  306کر 

بررا انتسرراب ای طبقررر یتصررادفگیری روش نمونررر
ی افراد جامعرر، روش نیدر ا. شدند دهیمتناسب برگز

 گریکردیکرر آنران را از هرایی یژگیبستر برر و یآمار
و برر  میمختهر  تقسرهای بر طبقرر، سازدمی زیمتما

از  کیرهرر  تیرو متناسرب برا جمع ازیرشمار مورد ن
 نیراهای طبقرر. شوندمی افراد نمونر انتخابها، طبقر
 لیتشرک نیرشهداد و را، یرا سر بخش مرکز یبررس

، با استفاده از روش انتسراب متناسرب انیداده و در پا
شهداد های و از بخش یبهره بردار از بخش مرکز 31
ها نامرپرسشبهره بردار انتخاب و  11کدام هر  نیو را

 یبا مررورها نامر. پرسشآنان قرار داده شد اریدر اخت
کارشناسران و  یو کسب نظرها ترگذشهای یبر بررس

 یشردند و اراو میتنظر یکشاورز جیمتخصصان ترو
بررداران بهرهای و ارفرر یفردهای یژگیوهای بخش
اسررتفاده و  یااگرروها، رسررانر دسترسرری بررر، نمونررر
های از پرسرشها نامر. پرسرشبودنردها آن یاثربخش

و ای نررریدوگزهای پرسررشچنررین هم بسررتر و برراز و
 ییسنجش روا یبرا. شده بودند لیشکتای نریچندگز
از اسررتادان و  یبررر منظررور نظرخررواهنامر، پرسررش

نرروع ی دربرراره نررریزم نیررکارشناسرران فعررال در ا
آنران  اریردر اخت نامرپرسشنسخر  نیچندها، پرسش

های نظرها و انجام اصرالح افتیپس از در. قرار گرفت
اسررتادان و  اریرردر اخت یاصررالای نامر، پرسررشالزم
در ، آنان یاصالا یقرار گرفت و از نظرها شناسانکار
. اسررتفاده شررد نامرپرسررش یینهررای نسررخر نیترردو
 شیپرری در مراهررر زیرن نامرپرسررش ییایررپا یابیرارز

ی از خارج از جامعرر نامرپرسش 10 لیبا تکم، آزمون
، بیرترت نیربرر ا. شده صرورت گرفرت یبررس یآمار
آزمون تترای ترتیبری با استفاده از  نامرپرسش ییایپا
اعتماد قابل قبول ابرزار  انگریدست آمد کر ب بر ۸1/0

 . مورد نظر بود
 برر ریرو ثانو ریراوا یهامنبعپژوهش از های داده

 نامرپرسرش لیاز راه تکم ریاواهای داده. دست آمدند
 ریثانوهای شدند و داده ینمونر گردآوربرداران از بهره
گذشررتر و های یبررسرر جینترراها، مجهرررهررا، از کتاب

افرراد  یفرردهرای یژگیو. شردند یگرردآور نترنتیا
، مجررد) تأهرل تیو رع(، زن، مررد) تیشامل جنس

، ییابتردا) التیو سرطح تحصر( سرال) سرن(، متأهل
در ( و براالتر یکارشناسر، پهمیرد، متوسطر، ییراهنما

برا ها و مرتبط برودن برنامرر یو اثرگذار یسطح اسم
در ها استفاده از رسرانر یو فراوانبرداران بهره یازهاین

 .شدند گیریاندازه یبیسطح ترت
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 کشاورزان یکسب اطالعات کشاورز یهامنبع -9جدول 

 درصد فراوانی منبع

 1/71 71 تهویزیون

 3/96 9۸ ترویجیهای کالس

 3/11 13 ترویجیهای نشریر

 10 36 کارشناسان کشاورزی

 10 36 با تجربر کشاورزان

 3۸ 37 رادیو

 ۸/33 33 مروج

 1/31 31 اینترنت

 قیمأخذ: محاسبات تحق

 
برا اسرتفاده از ، شرده یگردآورهای داده تیدر نها

، یفراوانرر ریمقراد، ماننررد جردول یفیتوصرهرای آماره
 بیو  ر اریانحرا  مع، نیانگیم، یوزنی نمره، درصد
 ریمقراد. شردند لیرتحه و ریتجز رمنیاسپ بستگیهم
 یبرر کرل فراوانر یوزنرهرای نمره میبا تقسر نیانگیم

هرر ی با  رب مقردار نمرره یوزنهای مربوطر و نمره
مربوطر برر دسرت  یدر درصد فراوان اسیدستر از مق

 زیرو رتبرر ن ارهرایانحرا  مع، بر طور همسان. آمدند
 . جداگانر محاسبر شدند ریهر متغ یبرا

 ها یافته
بررداران سرن بهره لیرست آمده از تحهد بر جینتا
 سال 37/13، سن آنان نیانگینشان داد کر م گوپاسخ

سرال و  11سرن ی نرریبرا کم(، 1/31 اریانحرا  مع)
درصد افرراد  6/63. سال بوده است ۸1سن ی نریشیب

درصرد  ۸/33. متأهرل بودنرد، یمرورد بررسری نمونر
درصررد  3/7، ییابترردا التیتحصرر یدارابرررداران بهره
، پهمیردرصرد د 1/11، درصد متوسطر 3/3، ییراهنما

و باالتر  یدرصد کارشناس 1/31و  یدرصد کاردان 1/6
 سال 13/13، کار کشاورزانی نریشیپ نیانگیم. بودند

ی نریشررریو ب نرررریو کم( 31/33 اریرررانحررررا  مع)
 71ترا  1 بیترت بر یکار در بخش کشاورزی نریشیپ

 . سال بوده است
اطالعرات ، یدرصد کشراورزان مرورد بررسر 1/71
درصرد از راه  3/96، ونیرزیخود را از راه تهو یکشاورز

راه  درصررد از 3/11، یجرریتروهررای شررکت در کالس
درصرررد از  10، یجررریتروهای رینشرررری مطااعرررر

درصررد از کشرراورزان بررا  10، یکارشناسرران کشرراورز
درصرررد از  ۸/33، ویررردرصرررد از راه راد 3۸، تجربرررر
کسرب کررده  نترنرتیدرصد از راه ا 1/31و  نیمروج
 (. 3جدول ) بودند
 ویرراددسترسی برر درصد کشاورزان نمونر  1/۸7

 یکشاورزهای برنامری درصد شنونده 1/73داشتند و 
عهرت نبرود امکران ، درصد کشاورزان 31. بودند ویراد

 یرا عردم آگراه ویراد یکشاورزهای استفاده از برنامر
و  ویربرر راد یدرصد نداشتن دسترسر 11ها، از برنامر

. انسرتنددها درصد زمان نامناسب پخرش برنامرر 10
های زمان پخش برنامر نیدرصد کشاورزان بهتر 1/79

درصررد  3/96. را شررب دانسررتند ویررراد یزکشرراور
را  ویراسرتفاده از رادهای تیمحردود، کشاورزان نمونر

درصررد  1/1، کشرراورزان یازهررایبررا ن ینرراهمخوان
 یناکرافی درصرد عر رر 7/31، ییشرنواهای یینارسا
 . ستنددان یدرصد سواد ناکاف 1/17بر  و 
 ونیرزیتهودسترسری برر درصد کشاورزان نمونرر  66

 یکشراورزهای برنامری نندهیدرصد ب ۸/61داشتند و 
زمان پخرش ، درصد کشاورزان 1/71. بودند ونیزیتهو

 درصد نامناسب 7/13مناسب و رایونیزیتهوهای برنامر
 زمان پخش نیبهتر، درصد کشاورزان 3/61. دانستند
 1/7۸. ستندرا شب دان ونیزیتهو یکشاورزهای برنامر

 ونیرزیاستفاده از تهوهای تیمحدود، درصد کشاورزان
درصررد  1/3، کشرراورزان یازهررایبررا ن یرا نرراهمخوان

 یدرصرد سررواد ناکرراف 9/3۸بررر  و  یناکررافی عر رر
   . دانستند
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 ها از رسانر استفاده فراوانی -5جدول 

 رسانه

 ( تماشا/گوش فرا دادن/خواندن) فراوانی استفاده

 هرگز ندرت به گاهی اوقات منظم

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 1/7 9 3/3۸ 31 ۸/13 31 6/11 36 رادیو

 3/3 3 9/9 9 1/36 31 6/31 16 تهویزیون

 9/31 33 3/19 11 13 17 6/16 19 ترویجیهای نشریر

 7/13 13 1/3۸ 33 7/39 30 1/31 ۸ اینترنت

 0هرگز=، 3بر ندرت=، 1اوقات= یگاه، 1: منظم=اسیمق

 
های ریدرصررد کشرراورزان نمونررر بررر نشررر 6/73
های ریدرصرد نشرر 1/70داشتر و  یدسترس یجیترو
، درصرد نمونرر 3/13. را مطااعر کرده بودنرد یجیترو

برا  یرا نراهمخوانها ریاستفاده از نشررهای تیمحدود
، یینرایبهای ییدرصرد نارسرا 3/3، کشاورزان یازهاین
سواد  درصد 17و  رینشر یناکافی درصد عر ر 3/11

 . دانستند یناکاف
 یدسترسر نترنرتیدرصد کشاورزان نمونر بر ا 1۸
استفاده از های تیمحدود، درصد نمونر 7/99. داشتند

های ییدرصد نارسا 3/1، یرا نداشتن دسترس نترنتیا
درصرد  1/16، بر  یناکافی درصد عر ر 1/3، یینایب

 دیخر یبرا ریدرصد کمبود سرما 3/30و  یناکافسواد 
 . دانستند زاتیتجه

دست آمرده از راه  دانش برتر بیش ها،یافتربر  بنا
ی نرریدر زم بیرترت برها، رسانر یکشاورزهای برنامر
تررین شیبچنرین . همو زراعرت بروده اسرت یباغدار

، یباغردار، زراعرتهای دست آمده در رشتر دانش بر
از راه  یو دامپزشررک یزنبرروردار، یدامرردار، یمرغرردار
بروده  یجریتروهای ریو سپس نشر ونیزیتهوی رسانر
 . است
 انگریرربها، کشرراورزان از رسررانری اسررتفاده زانیرم
درصرد کشراورزان برر  3/36. برنامر هاست تیمحبوب

درصرد  1/31اوقات و  یدرصد گاه 6/31، طور منظم
بروده و  ویراد یکشاورزهای برنامری ندرت شنونده بر
گروش  ویراد یکشاورزهای درصد هرگز بر برنامر 3/9

، طرور مرنظم درصد نمونرر برر ۸/16. فرا نداده بودند
نرردرت  بررر درصررد 3/9اوقررات و  یدرصرد گرراه 6/31
 کیربودند و  ونیزیتهو یکشاورزهای برنامری نندهیب

را تماشرا  ونیرزیتهو یکشاورزهای درصد هرگز برنامر
، طرور مرنظم درصد کشاورزان برر 1/19. نکرده بودند

نردرت  درصرد برر 1/11اوقرات و  یدرصد گاه 9/17
درصرد  1/33را مطااعرر کررده و  یجیتروهای رینشر

 1/۸. را مطااعر نکرده بودند یجیتروهای ریهرگز نشر
اوقرات و  یدرصرد گراه 1/30، طرور مرنظم درصد بر

کررده و  اسرتفاده نترنرتینردرت از ا درصد برر 1/33
. اسرتفاده نکررده بودنرد نترنتیدرصد هرگز از ا 9/13
مقردار  نیبراالتر، ونیرزیتهوی استفاده از رسانر زانیم
 نیداشررت و بررها رسررانر نیرا در برر( 13/1) نیانگیررم

پرس از آن . اوقات و منظم قرار گرفرت یگاهی دستر
 یگراهی برر دسرتر کیرنزد) 6/3 نیانگیربرا م ویراد

 کینزد) 7۸/3 نیانگیبا م یجیتروهای رینشر(، اوقات
 61/0 نیانگیربا م نترنتیو ا( اوقات یگاهی بر دستر

جردول ) قررار داشرتند( ندرت بری بر دستر کینزد)
1.) 

اغهرب سرواد الزم در  ونیرزیو تهو ویرادهای رسانر
و ها مجهرها، روزنامرها، درک مطااب موجود در کتاب

تر کنندهسررگرم نیندارند و عالوه بر ا ازیرا نها رینشر
ا رافر را  یرترب نیا ویراد. هستند یچاپهای از رسانر
 نیربدون ا، ستفاده شودادر همر جا  تواندمی دارد کر
کشرتزار و  ایروزانر در خانر های تیبا فعاا یکر تداخه

 . باغ داشتر باشد
اطالعرات اثرگرذاری ، درصد کشاورزان نمونرر 1/7

در افرزایش  ویرراد یکشراورزهای ارائر شده از برنامرر
 3/91، اطالعات کشاورزی خود را بسیار زیراددانش و 
 بسریار کرمدرصرد  7/1درصد کم و 1/3۸، زیاددرصد 
اطالعراتاثرگرذاری ، درصد کشاورزان ۸/33. دانستند
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نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی فصل 03   

 بر اساس میزان استفادهها رسانربندی رتبر -3جدول 

 رتبه ضریب تغییرات معیار انحراف میانگین رسانه

 3 331/0 913/0 13/1 تهویزیون

 1 391/0 ۸11/0 6/3 رادیو

 1 371/0 039/3 7۸/3 ترویجیهای نشریر

 3 3۸7/0 306/3 61/0 اینترنت

 قیمأخذ: محاسبات تحق

 
  مورد استفادههای اثرگذاری رسانرارزیابی کشاورزان در خصوص میزان  -6جدول 

 رسانه

 اثربخشی 

 بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 7/1 1 1/3۸ 31 3/7 9 3/91 11 1/7 9 رادیو

 1/3 3 7/30 37 9/7 7 9/91 93 ۸/33 33 تهویزیون

 9/1 1 1/6 ۸ 9/1 1 96 1۸ 1/33 31 ترویجیهای نشریر

 33 9 9/33 1 ۸ 1 1/39 10 6/10 6 اینترنت

 ادیارزیبس -1 ادیز -3متوسط  -1کم -1کم  یهیخ -3: کرتیا  یط

 

 یاثربخش زانیبر اساس م مورد استفادههای رسانربندی رتبر -0جدول 
 رتبه ضریب تغییرات انحراف معیار میانگین کلی نمره رسانه

 3 136/0 937/0 63/1 363 ترویجیهای نشریر

 1 113/0 971/0 ۸1/1 6/3۸3 تهویزیون

 1 116/0 613/0 73/1 1/373 اینترنت

 3 116/0 933/0 73/1 1/373 رادیو

 قیمأخذ: محاسبات تحق

 

بسریار را  ونیرزیتهو یکشاورزهای ارائر شده از برنامر
درصد  1/3کم و  ددرص 1/3۸، زیاددرصد  9/91، زیاد

، درصررد نمونررر 1/33. کردنررد یابیررارز بسرریار کررم
 یجریتروهای ریاطالعات ارائر شده در نشرراثرگذاری 

 9/1کرم و  درصرد 1/6، زیاددرصد  96، بسیار زیادرا 
، درصرد کشراورزان 6/10. دانسرتند بسیار کرمدرصد 

 1/39، بسریار زیرادرا  نترنرتیاطالعات ارائر شده در ا
 بسریار کرمدرصرد  33کم و  رصدد9/33، زیاددرصد 
 . دانستند

کرر بارهرا توسرط کشراورزان ای دارد رسانرامکان 
 یهریکر خ یبا منبع سریدر مقا، شودمی مورداستفاده

 صیکرم اثرر تشرخ، شرودمی کم توسط آنان استفاده
ارتبرا  های از افراد خواستر شد ترا رسرانر. داده شود

. کننردبنردی آنان رتبر گذاریاثر یبر مبنا، را یجمع

ی ب نمرره رر صرلاز اا، هر رسرانر ینسب یاثربخش
مرورد اسررتفاده در  اسیرمربرو  برر هرر دسرتر از مق

. برر دسرت آمرد یو درصرد فراوانر یاثر بخش یابیارز
 1روش در جردول  نیرمحاسربر شرده برا اهرای نمره
های رینشررکرر  ایرن با وجرود ها،یافتربنا بر اند. آمده
سروم قررار  گراهیاستفاده در جا زانیاز نظر م یجیترو

و  363کرل ی برا نمرره ورزانکشرا دیراما از د، داشت
رسرانر شرناختر  اثرگرذارترین عنوانبر 63/1 نیانگیم

 جررینت نیا. قرار گرفت زیادی بر دستر کیشد و نزد
های ریکشاورزان برر نشرر یاگر دسترس دهدمی نشان
برر  یادیرمثبرت ز تأثیر تواند، میابدیبهبود  یجیترو

 ونیرزیتهو. باسواد بگذارد ژهیو بر، اطالعات کشاورزان
میررزان دوم را از نظررر ی رتبررر، ۸1/1 نیانگیرربررا م

ی بر دسرتر کیود اختصاص داد و نزدخ بر اثرگذاری



 دیداری ... یها رسانه یاثربخش 

 نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی فصل 06 

 کشاورزان یازهایبا نها رسانر یکشاورزهای مرتبط بودن برنامر -4جدول 

 رسانه

 ارتباط میزان

 نامرتبط تاحدودی بسیار زیاد

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 ۸/30 ۸ 1/76 99 9/6 6 رادیو

 3/1 1 1/76 79 7/37 37 تهویزیون

 9 1 3/91 13 6/1۸ 13 ترویجیهای نشریر

 3/13 30 ۸/3۸ 10 ۸/19 33 اینترنت

 0نامرتبط=، 3=یتا ادود، 1=ادیز اری: بساسیمق

 
 کشاورزان یازهایبا نها بر اساس مرتبط بودن اطالعات رسانر مورد استفادههای رسانربندی رتبر -4جدول 

 رتبه ضریب تغییرات معیار انحراف میانگین کلی نمره رسانه

 3 336/0 13۸/0 11/3 6/311 ترویجیهای نشریر

 1 313/0 311/0 31/3 9/333 تهویزیون

 1 313/0 713/0 01/3 3/301 اینترنت

 3 311/0 311/0 66/0 7/6۸ رادیو

      قیمأخذ: محاسبات تحق

 
 ویو راد نترنتیاهای پس از آن رسانر. گرفت قرار زیاد
قررار و متوسرط کرم ی دسرتر نیبر 73/1 نیانگیبا م

 . گرفتند
 یکشراورزهای درصد کشاورزان ارتبا  برنامر 9/6
درصرد ترا  1/76، ادیرز اریخود را بس یازهایبا ن ویراد
 7/37. درصد نامرتبط دانسرتند ۸/30مرتبط و  یاد

بررا  ونیررزیتهو یکشرراورزهای درصررد ارتبررا  برنامررر
 یدرصد ترا اردود 1/76، ادیز یهیخود را خ یازهاین

درصرد  6/1۸. ددرصد نامرتبط دانسرتن 3/1مرتبط و 
 یهریخرود را خ یازهایبا ن یجیتروهای ریارتبا  نشر

درصررد  9مرررتبط و یدرصررد تررا ارردود 3/91، ادیررز
ارتبررا  مطااررب ، درصررد ۸/19. نررامرتبط دانسررتند

درصد تا  ۸/3۸، ادیز یهیخود را خ یازهایبا ن نترنتیا
 . درصد نامرتبط دانستند 3/13مرتبط و  یادود

مرتبط  یرا بر مبناها از افراد خواستر شد تا رسانر
بنردی کشراورزان رتبر یازهایبا نها آن بودن اطالعات

ی کل هر رسانر از ااصرل  ررب نمررهی نمره. کنند
مرورد اسررتفاده در  اسیرمربرو  برر هرر دسرتر از مق

 یازهررایمرررتبط برودن اطالعررات رسرانر بررا ن یابیرارز
. هر دستر بر دست آمرد یدر درصد فراوان، کشاورزان

 7روش در جردول  نیرمحاسربر شرده برا اهرای نمره

های ریارائر شرده در نشرر یاطالعات کشاورزاند. آمده
از نظر  11/3 نیانگیو م 6/311کل ی با نمره یجیترو

ی کشراورزان رتبرر یازهرایمرتبط بودن اطالعات با ن
بررر خررود  یمررورد بررسررهای رسررانر نیاول را در برر
 31/3 ونیزیتهوی رسانر نیانگیم مقدار. اختصاص داد

 نترنتیای رسانر بیدوم و پس از آن بر ترتی و رتبر
قرررار  66/0 نیانگیرربررا م ویررو راد 01/3 نیانگیرربررا م

 . گرفتند
سررطح ، سررن) یفررردهررای یژگیو نیبرری رابطررر

برا ها رسرانر یو اثربخشر( کراری نریشیو پ التیتحص
 ۸در جردول  رمنیاسرپ بسرتگیهم بیاستفاده از  ر
سرطح ، سرن نیبری مبنرا رابطرر نیربر ا. آمده است

از نظرر ها رسانر یکار و اثربخشی نریشیپ، التیتحص
 . نبوددار یمعن یآمار

، سن) کشاورزان یفیتوصهای یژگیو نیبی رابطر
اسرتفاده از  زانیو م( کاری نریشیو پ التیسطح تحص

در  رمنیاسرپ بسرتگیهم بیبا استفاده از  رها رسانر
 و التیسطح تحصر نیبی رابطر. آمده است 6جدول 

ی نریشیپ نیبی رابطر، یجیتروهای ریاستفاده از نشر
سرن و اسرتفاده نیبی رابطرو  ویکار و استفاده از راد
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نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی فصل 00   

 ها رسانر یکشاورزان و اثربخش یفیتوصهای یژگیو نیب بستگیهم -8جدول 
 کاری پیشینه تحصیالت سن اثربخشی رسانه

 -093/0 -011/0 310/0 رادیو

 3۸1/0 -030/0 391/0 تهویزیون

 -337/0 071/0 033/0 ترویجیهای نشریر

 -333/0 379/0 -010/0 اینترنت

 قیمأخذ: محاسبات تحق

 
 ها استفاده از رسانر زانیکشاورزان و م یفیتوصهای یژگیو نیب بستگیهم -4جدول 

 کاری پیشینه تحصیالت سن میزان استفاده از رسانه

 *1۸1/0 -019/0 *131/0 رادیو

 093/0 -0۸7/0 0۸1/0 تهویزیون

 -313/0 * 171/0 -073/0 ترویجیهای نشریر

 -311/0 ** 199/0 -063/0 اینترنت

 . استدار یدرصد معن 1در سطح  بستگیهم*

 . استدار یدرصد معن کیدر سطح  بستگیهم**

 
 نیبری مثبت و در سطح پنج درصد و رابطرر ویاز راد

مثبرت و در  نترنرتیو اسرتفاده از ا التیسطح تحصر
 رهایمتغ گرید نیب، بود؛ امادار یدرصد معن کیسطح 

 .وجود نداشتداری ی معنیرابطر یاز نظر آمار

 شنهادهایو پ گیرینتیجه

های رسرانرای سرریمقا یاثربخشر، پژوهش نیا در
در انتقرال  یجریتروهای ریو نشرر یداریشرن، یدارید

دانش و اطالعات بر کشراورزان در اسرتان کرمران در 
 .  شد یابیو ارز یبررس 3161-69 یسال زراع
، انردک کشراورزانی استفاده انگریب، قیتحق جینتا
 شرودمری دیرتأک، بود؛ اذا یارتبا  جمعهای از رسانر
انتقررال اطالعررات بررر  یدر راسررتا جیترررو ینهادهررا

 . دهند جیرا تروها رسانر نیاستفاده از ا، کشاورزان
، یدرصد کشاورزان مورد بررسر 1/71، جیبر نتا بنا

کسررب  ونیررزیخررود را از راه تهو یاطالعررات کشرراورز
، ونیرزیتهوی اسرتفاده از رسرانر زانیرم. کرده بودنرد

برر ها رسانر نیرا در ب( 13/1) نیانگیمقدار م نیباالتر
، ویرررادهای خررود اختصرراص داد و پررس از آن رسررانر

 جرینت نیا. قرار داشتند نترنتیو ا یجیتروهای رینشر
 و همکراران یایرآپادهای یبررسری جرینت یدر راستا

و  یدیرمؤهای یکرر در بررسر یدر ااا، بود( 1033)

 یهامنبعچهارم  گاهیدر جا ونیزیتهو(، 3163) یاتیا
 . مخاطبان قرار داشت یکسب اطالعات کشاورز

 زانیراز نظرر م یجیتروهای ریکر نشر نیرغم ا بر
 دیررسرروم قرررار گرفررت؛ امررا از د گرراهیاسررتفاده در جا

 63/1 نیانگیررو م 363کررل ی کشرراورزان بررا نمررره
رسررانر در انتقررال دانررش و ترررین اثربخش عنوانبررر

برا  ونیرزیتهو. اطالعرات برر کشراورزان شرناختر شرد
 برر یدوم را از نظرر اثربخشری رتبرر، ۸1/1 نیانگیم

و  نترنرتیاهای آن رسرانرپس از . خود اختصاص داد
 جیترررو یرو نهادهررا نیرراز ا. قرررار گرفتنررد ویررراد

تری شیبی توجر، رسانر نینسبت بر ا دیبا، یکشاورز
عموم کشراورزان  یمبذول داشتر و بر منظور دسترس

افزون برر . را فراهم کنندتری شیب یدهایتمه، بر آن
 نیراسرتفاده از اهای ییانارسر تررینمهماز  یکی، نیا

کرر ، کشراورزان اسرت یو کم سواد یسواد، بیرسانر
 ینهادهرا یالزم از سروهای اقردام دیرراستا با نیدر ا
 . ردیصورت گ ربطیذ

ها رسرانر یکشاورزهای نظر مرتبط بودن برنامر از
ارائرر شرده  یاطالعات کشراورز، کشاورزان یازهایبا ن

و  6/311کررل ی بررا نمررره، یجرریتروهای ریدر نشررر
مورد های رسانر نیاول را در بی رتبر، 11/3 نیانگیم

ی رسانر نیانگیمقدار م. بر خود اختصاص داد یبررس



 دیداری ... یها رسانه یاثربخش 

 نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی فصل 04 

 بیرو پس از آن بر ترت ومدی و رتبر 31/3 ونیزیتهو
 نیانگیربا م ویو راد 01/3 نیانگیبا م نترنتیای رسانر
، پررژوهش نیررکررر در اجررا آن از. قرررار گرفتنررد 66/0

ی رتبر یاستفاده دارا زانیاز نظر م ونیزیتهوی رسانر
 نیبر ا یکشاورزهای برنامری ریدر ته دیبا، اول است
گرفترر  ورتص یدقت نظر کافها، رسانر گریرسانر و د
مرررتبط بررا ها، رسررانر نیررا یکشرراورزهای و برنامررر

راستا بهتر است  نیدر ا. شود ریکشاورزان ته یازهاین
کشاورزان مرورد  یجیو ترو یآموزش یازهاین، در آغاز
برابرر ها برنامرر ریرو ته ردیرو سنجش قرار گ یبررس

شهرسرتان  ایرکشاورزان هر منطقر  یآموزش یازهاین
از کارشناسان مجرب و آزموده ، باشد و متناسب با آن

کرر ، منطقر یو کشاورزان بوم یاطالعات عهم یو دارا
تجربرر دارنرد  یمحصروالت مرورد بررسری نریدر زم

 نیررای  رررورت دارد ارائررر نیبنررابرا. اسررتفاده شررود

 یو سراعت ردیصورت گ یاستانهای در شبکرها برنامر
 . ابدیاختصاص  یکشاورزهای بر پخش برنامر

 یاطالعرات کشراورز هندیکر کشاورزان ماجا آن از
 ونیزیتهو یکشاورزهای خود را از راه برنامر ازیمورد ن

زمران در ها برنامرر نیرپخرش ا دیربا، کننرد افرتیدر
کشاورزان برر خانرر ی پس از مراجعر(، شب) مناسب
 . ردیصورت گ شانیسراها
از راه ، درصرد کشراورزان 1/31تنها  ها،یافتربر  بنا

برا . کسرب کررده بودنرد یاطالعات کشاورز، نترنتیا
از  یمنرردبهرهدر  یمجرراز یفضررا تیررتوجررر بررر اهم

کشراورزان  یو نداشتن سرواد کراف یاطالعات کشاورز
آنران  یآمروزش و آگراه، رسرانر نیراستفاده از ا یبرا
ها رسراختیز، الزم اسرت نیبنابرا. دارد یادیز تیاهم

های در منطقررر نترنررتیبررر ا یو امکانررات دسترسرر
 . شودتر بیش ییروستا
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Abstract 

Promotion institutions disseminate new technologies among farmers in various ways, 

including mass media. In the present study, the effectiveness of radio, television, internet and 

extension publications in the dissemination of agricultural information among farmers was 

investigated. This research was a descriptive-applied study and has been implemented using 

descriptive-correlational method. The statistical population was 1433 farmers in Kerman 

province in 2016-17 which 100 of them were selected using Cochran formula and proportional 

stratified random sampling. The instrument was a questionnaire that its validity was confirmed 

by a panel of experts and its reliability for different parts of the questionnaire was obtained from 

0.83 to 0.89 by using Cronbach's alpha coefficient. Based on the results, TV, radio, extension 

publications and the internet ranked first to fourth according to their usage. Despite the fact that 

extension publications were ranked third in terms of usage, they were recognized as the most 

effective media. The relationship between age, education, experience, and media effectiveness 

were not statistically significant. The relationship between education level and the use of 

extension publications, the relationship between experience and use of radio, and the 

relationship between age and the use of radio were positive at the level of 5%, and the 

relationship between education and internet use were positive and significant at the level of 1%. 

In the end, recommendations were presented to enhance the effectiveness of these media.  

 

Index Terms: agricultural information dissemination, effectiveness, mass media.  
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