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اثربخشی رسانههای دیداری ،شنیداری و نشریههای ترویجی در انتقال دانش و اطالعات به
کشاورزان در استان کرمان
مهدیه ساعی
استادیار بخش تحقیقات اقتصادی ،اجتماعی و ترویج کشاورزی ،مرکز تحقیقات و آموزش
کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،کرمان ،
ایران.

چکیده
نهادهای تررویج از راههرای گونراگون از جمهرر رسرانرهای ارتبرا جمعری ،فناوریهرای جدیرد را در برین
کشاورزان منتشر میکنند .در این پژوهش ،اثربخشی رسانرهای رادیو ،تهویزیون ،اینترنت و نشریرهای ترویجی
در انتشار اطالعات کشاورزی بین کشاورزان بررسی شد .این تحقیق از نوع عهری -ارتبراطی و برر احراد هرد
کاربردی میباشد کر با استفاده از روش میدانی اجرا شرد .جامعرری آمراری تحقیرق 3311 ،نفرر از کشراورزان
شهرستان کرمان در سال زراعی  3161-69بود کر  306نفرر از آنران ،برا اسرتفاده از فرمرول کروکران و روش
نمونرگیری تصادفی طبقرای با انتساب متناسب برگزیده شدند .ابزار سنجش ،پرسشنامرای بود کرر روایری آن
توسط گروه متخصصان تأیید شد .پایایی آن نیز با استفاده از آزمون تتای ترتیبی  0/۸1بر دست آمرد .بنرا برر
یافترها ،از نظر میزان استفاده؛ تهویزیون ،رادیو ،نشریرهای ترویجی و اینترنت بر ترتیب رتبری اول تا چهارم را
بر خود اختصاص دادند .با وجود این کر نشریرهای ترویجی از نظر میزان استفاده در جایگاه سوم قرار گرفتند؛
اما ،از سوی کشاورزان برعنوان اثربخشترین رسانر شناختر شدند .رابطری بین سن ،تحصیالت ،پیشینری کرار
و اثربخشی رسانرها از نظر آماری معنیدار نبود .رابطری بین سطح تحصیالت و استفاده از نشریرهای ترویجی،
رابطری بین پیشینری کار و استفاده از رادیو و رابطری بین سرن و اسرتفاده از رادیرو مثبرت و در سرطح پرنج
درصد خطا و رابطری بین تحصیالت و استفاده از اینترنت مثبت و در سطح یک درصد خطا معنریدار برود .در
پایان بر منظور ارتقای اثربخشی این رسانرها ،توصیرهای کاربردی ارائر شد.
نمایه واژگان :انتشار اطالعات ،رسانرهای ارتبا جمعی ،کشاورزان ،استان کرمان.
نویسنده مسئول :مهدیر ساعی
رایانامهm_saeey@yahoo.com :
دریافت316۸/01/13 :
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مقدمه
یکی از مهمترین عاملها در دستیابی بر توسعری
پایدارکشاورزی ،استفاده از اطالعات و دانش فنی روز،
جهت ارتقای سطح آگراهی و اطالعرات روسرتائیان و
بهرهبرررداران کشرراورزی در روسررتاهای کشررور اسررت.
شیوههای سنتی آموزش کشاورزی ،بر دایل وابستگی
بر مؤافرهایی مانند محریط فیزیکری ،شرمار محردود
مربیرران ،انبرروه متقا رریان ،گسررتردگی فزاینرردهی
مو رروعهای عهرروم و فنررون کشرراورزی و  ...در عمررل
فرصتهای برابر آموزش کشراورزی را از کشراورزان و
بهرهبرررداران فعررال در بخررش کشرراورزی برررعنوان
مخاطبان اصهی سهب کرده است .اما در عصرر اا رر
کر با اضور بیبدیل رسانرهای ارتبرا جمعری ،دنیرا
بر دهکدهای کوچک تبدیل شده است ،دیگر نمیتوان
بر شیوههای سنتی آموزش کشاورزی اکتفا کرد.
امررروزه رسررانرهای ارتبرراطی اعررم از دیررداری،
شنیداری و نوشتاری ،بر دایل دارا بودن مجموعررای
از ویژگیها مانند جذابیت ،فراگیر برودن و دسترسری
آسان و پیوستر ،بر منزاری راههای اصرهی ارتبراطی و
اطالعرسانی و انتقال دانش و اطالعات بشری بر شمار
میروند و نقرش فزاینردهای در آمروزش ،یرادگیری و
توسررعری فرهنررو و تمرردن بشررری ایفررا مرریکننررد.
رسانرها ،دانش ،مهرارت و اطالعرات را در کوتراهترین
زمان و با کمترین هزینر در اختیار انبوه کشراورزان و
بهرهبرررداران قرررار مرریدهنررد (محبرروبی و ایزدپنرراه،
.)31۸۸
پیشرفت رسانرهای گروهی و جمعی مانند رادیو و
تهویزیون کر دارای توان پوششی گستردهای هسرتند،
آموزش را در مقیاس بسیار گسترده ،عر رر داشرتر و
تحوای عظیم در نظام و ساختار آموزشری سرنتی برر
وی رژه در روسررتاها و در بخررش کشرراورزی بررر وجررود
آوردهاند .ارائرری آموزشهرای انبروهی ایرن امکران را
فراهم کرده کر روستاییان بردون اضرور فیزیکری در
کالسهای آموزشی-ترویجی ،بر گونر مطهوبی تحرت
آموزش همگانی قررار گیرنرد .بررای مثرال تهویزیرون
دارای ویژگیهایی است کر آن را از دیگرر رسرانرهای
همگانی متمایز میسازد ،انتقال تصرویر و برر عبرارت
دیگر آموزش تصویری از راه تهویزیون ،تأثیر بسرزایی

در ارتقررراط سرررطح دانرررش و آگررراهی روسرررتاییان و
بهرهبرداران داشتر و خواهد داشت .طبیعی است کرر
اافظررری انسرران از راه تصررویر ،تررأثیر بیشتررری
میپذیرد .اابتر نقش و تأثیر صدا از راه رادیو ،بر دایل
آسانی استفاده و قابهیت گروش دادن در هرر مکران و
زمان اتی در زمان انجام یک فعاایرت دیگرر ،بسریار
بااهمیت و ارزشمند میباشد .باید دانست کر دانش و
اطالعررات کشرراورزی از راه صرردا و س ریما (بررر ویررژه
برنامررهای تهویزی رونی) بررر سررادگی بررر بهرهبرررداران
انتقال یافتر و بهترین قااب برنامری آموزشری بررای آ
نان خواهد بود.
مدیریت ترویج سرازمان جهراد کشراورزی اسرتان
کرمان ،فعاایتهای گوناگونی را در تهیر و توزیع انواع
رسررانرهای نوشررتاری اعررم از نشررریرهای ترویجرری،
بروشررور و تراکررت ،تهی رر و پخررش انررواع رسررانرهای
دی رداری و شررنیداری اعررم از برنامرررهای رادیررویی و
تهویزیونی وسی دیهای مواتی مدیا انجام داده است.
هد از این پژوهش ،بررسی اثربخشی رسرانرهای
دی رداری ،شررنیداری (رادی رو ،تهویزی رون) ،اینترنررت و
نشریرهای ترویجی در انتقرال دانرش و اطالعرات برر
کشاورزان استان کرمان بود.
هد های اختصاصی پژوهش نیز عبارت بودند از:
 -3شناسایی اطالعات توصیفی کشاورزان نمونر
 -1شناسایی منبعهای کسب اطالعات کشراورزی
بهره برداران
 -1میررزان اسررتفادهی کشرراورزان از رسررانرهای
ارتبا جمعی یاد شده
 -3تعیررین رابطررری ب رین ویژگیهررای توصرریفی
کشرراورزان و میررزان اسررتفاده از رسررانرهای ارتبررا
جمعی یاد شده
 -1تعیررین رابطررری ب رین ویژگیهررای توصرریفی
کشاورزان و اثربخشی رسانرهای ارتبرا جمعری یراد
شده
 -9شناسایی بازدارندهها و نارساییهای اسرتفاده از
رسانرهای ارتبا جمعی یاد شده در انتقرال دانرش و
اطالعات بر کشاورزان
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مروری بر بررسیهای گذشته
بر رغم بررسیهای زیادی کر در زمینرری نقرش،
اهمی رت و اثربخشرری رسررانرهای ارتبررا جمعرری در
کشورهای گوناگون انجام شده ،بررسریهای چنردانی
در ایران صورت نگرفتر است.
محبروبی و ایزدپنراه ( ،)31۸۸برا هرد شررناخت
ادراک مروجرران کشرراورزی نسرربت بررر اثربخشرری
روشهای آموزشی انبوهی مورد اسرتفاده در آمروزش
کشاورزان گندم کار آبی استان گهسرتان ،تحقیقری را
بر اجرا درآوردنرد .نترایج آن نشران داد برین متغیرر
میررزان اسررتفادهی مروجرران از روشهررای آموزشرری
اطالعیر ،نشریر ،پوستر ،نمایشگاه ،تختر سیاه خبرری
و عکس و ادراک آنران نسربت برر میرزان اثربخشری
روشهای آموزشی انبوهی برا اطمینران  66درصرد و
بین متغیر میرزان اسرتفادهی مروجران از روشهرای
آموزشی اسالید و فیهم و ادراک آنان نسبت بر میزان
اثربخشی روشهای آموزشی انبوهی برا اطمینران 61
درصد ،رابطرری مثبرت و معنریداری وجرود داشرتر
است.
نتایج بررسیها و ارزیرابی اثربخشری فعاایتهرای
آموزش ری-ترویج ری در ارتقرراط سررطح دانررش اعضررای
تعاونی تواید کشاورزی استان سمنان توسط سرهوکی
و چی رذری ( ،)3160نشرران داد کررر ب رین متغیرهررای
شغل اصهی ،مشاوره با کارشناسران تررویج ،بازدیرد از
تعاونی نمونر ،فیهم آموزشری و ویردیویی ،شررکت در
کالسهای آموزشی -ترویجی ،تماس با مروج ،نمایش
فیهم ،گردش عهمی ،شرکت در کارگاههرای آموزشری،
مطااعری نشریرها و مجهررهای ترویجری ،شررکت در
طرحهای تحقیقی-ترویجی ،محتوای آموزشی ،قابهیت
و توانایی آموزش گر ،فناوریهای آموزشی ،توسرعری
منبعهای انسانی و مشارکت اعضاط در طراای ،اجرا و
ارزشیابی برنامرها با اثربخشی فعاایتهرای آموزشری-
ترویجری در ارتقرراط دانرش اعضررای تعراونی ،رابطررری
معنیداری در سطح  66درصد وجود داشتر است.
شیری و همکاران ( ،)3160در ارزیرابی اثربخشری
طرررح محرروری گنرردم در اسررتان ایررالم از دیرردگاه
کارشناسران نرا ر نشران دادنرد کرر برین مراجعررری
نا ران طرح بر کشاورز ،میزان استفادهی کارشناسران
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نا ر از ابزار کمک آموزشی ،نگرش کارشناسران نرا ر
در طرح محروری گنردم ،میرزان ارتبرا کارشناسران
نا ر با دیگر مرکزهرای آموزشری ،میرزان بهرهگیرری
نررا ران طرررح محرروری گنرردم از روشهررای متنرروع
آموزشی ،شمار کشاورزان تحرت پوشرش کارشناسران
نرا ر ،می رزان امایتهرای فن ری جهراد کشرراورزی از
کارشناسرران نررا ر ،میررزان ارا رری تحررت نظررارت
کارشناسان و میزان بازدارندهها و نارسراییهای طررح
از دیدگاه کارشناسان نا ر با اثربخشی طرح ،رابطرری
مثبت و معنیداری وجود داشتر است.
مؤیدی و ایاتی ( ،)3163اثرربخشری برنامررهای
تهویزیرونی کشرراورزی از دیردگاه بهرهبرررداران بخررش
کشاورزی اسرتان فرارس و سرازههای مرؤثر برر آن را
بررسی کردند .نترایج نشران داد کرر درصرد کمری از
بهرهبرداران جرزط مخاطبران ایرن برنامررها بودنرد .از
دیدگاه مخاطبان ،اثرگذاریهای برنامرهای تهویزیونی
کشاورزی از نظر اثرهای مستقیم ،شرطی و کهری ،در
اد متوسط و از نظر اثرهای انباشتی و شناختی ،زیرر
متوسط بوده اسرت .متغیرهرای ر رامندی از شربکر
تهویزیونی استانی ،هد های فرد در توجر بر برنامر و
اعتماد بر رسرانری اسرتانی ،بیشتررین توانرایی را در
پیشبینی اثربخشی این برنامرها داشتراند .در بررسی
منبعهای کسب اطالعرات کشراورزی مخاطبران نیرز
مشخص شد کر تهویزیون در جایگاه چهارم قرار دارد.
اویکانرررل ( ،)1030در مقایسرررری اسرررتفاده از
نشریرهای ترویجی و رادیو ،برعنوان رسانرهای انتقال
اطالعات کشاورزی در ایاات اوگان نیجریر نشران داد
کر  16درصد افراد از رادیو و  7درصرد از نشرریرهای
ترویجی برعنوان رسانری اطالعات کشاورزی اسرتفاده
کردهانرد .محردودیتهای بهرهبررداران در اسررتفاده از
رسانرها بیسوادی ،نداشتن سرمایر ،نبرود برر  ،کرم
سویی چشم و بازدارندههای زبرانی بودنرد .همچنرین
بین سن بهرره بررداران ،جنسریت ،و رعیت تأهرل و
استفاده از رادیو و بین جنسیت بهره برداران ،آموزش
و استفاده از نشریات ترویجی رابطری معنیدار وجود
داشت.
خران و همکرراران ( ،)1030نقرش کنررونی و آت ری
رسررانرهای ااکترونیررک در انتشررار اطالعررات بررین
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بهرهبرداران در منطقری فیصرل آبراد اسرتان پنجراب
پاکسررتان را بررس ری کردنررد .رسررانرهای ااکترونی رک
شامل رادیو ،تهویزیرون ،کاسرتهای صروتی/ویدیویی،
اینترنت ،تهفرن و تهفرن همرراه بودنرد .آگراهی افرراد
نسبت بر پخش برنامررهای کشراورزی انردک برود و
استفاده از رسانرهای ااکترونیرک بررعنوان منبعهرای
اطالعات کشاورزی قابل توجر نبرود .امرا ترجیحهرای
آتی برای استفاده از رسانرهای ااکترونیک در مقایسرر
با استفادهی کنونی روند افزایشی را نشان داد.
آپادیای و همکاران ( ،)1033استفاده از رسرانرها،
ترجیحهررا و دیرردگاههای زنرران در ارائررری خرردمات
آموزشرری تغذیررر در هنررد را بررسرری کردنررد .زنرران
بیشترین مااکیت و استفاده را از رسرانری تهویزیرون
داشتند و رسانرهای چاپی در مقایسرر برا رسرانرهای
ااکترونیک ،دارای محبوبیرت کمترری بودنرد .دالیرل
اصهی برای اسرتفاده/ترجیح تهویزیرون ،اثربخشری در
انتشار اطالعات ،درک بهتر و سرگرمی بودند .تحهیرل
رگرس ریون بررین ویژگیهررای شخصرری و اقتصررادی-
اجتماعی افراد و ترجیح برای رسرانر در دسرتیابی برر
اطالعات تغذیر نشان داد کر سرن ،درآمرد ،و رعیت
تأهل و سطح تحصریالت ،عاملهرای تعیینکننردهی
ترجیح رسانرها هستند .رسانرهای ترجیح داده شرده
بررر ترتیررب تهویزیررون ،رادیررو ،پوسررتر ،سررخنرانی،
کاستهای صوتی ،کتابچر ،چارت و روزنامر بودند.
اوکرررروا و دادا ( ،)1033اسررررتفاده و ترررررجیح
بهرهبرداران از راههای ارتبراطی تررویج در نیجریرر را
ارزیابی کردند .بنرا برر نترایج ،راههرای ارتبراطی برین
فررردی نسرربت بررر رسررانرهای ارتبررا جمعرری در
دسترستر بوده و بیشتر مورد استفادهی بهرهبرداران
قرررار گرفترانررد .بستگان/دوسررتان /همسررایگان در
دسترسترین و مورد اسرتفادهترین راه برین فرردی و
تهویزیرررون مرجحتررررین راه برررین فرررردی توسرررط
بهرهبرداران شناختر شد .همچنین بین شمار بارهرای
اسررتفاده از راههررای ارتبرراطی و سررطح تحصرریالت،
جنسیت ،اندازهی کشتزار و پیشینری کار بهرهبرداران
رابطری معناداری وجود داشت.
رامان و همکاران ( ،)1033در بررسی عاملهرای
مررؤثر بررر اثربخشرری نشررریرها در انتشررار اطالعررات

کشاورزی بین بهرهبرداران در پنجاب نشان دادند کرر
رسررانرهای چرراپی ،منبعهررای عمرردهی اطالعررات
بهرهبرررداران و برخرری از عاملهررای مهررم مررؤثر بررر
اثربخشرری نشررریرها ،کیفیررت اطالعررات ،تررازگی،
دسترسی آسان ،زمان چاپ ،مناسبت اطالعات ،سطح
سواد بهرهبرداران و هزینری رسانرهای چاپی بودهاند.
نتررایج پررژوهش شررهزاد و همکرراران ( ،)1033در
بررسی نقش نشریات کشراورزی در انتشرار اطالعرات
کشاورزی بین بهرهبرداران منطقری فیصل آباد نشان
داد کر واکنش بهرهبرداران جوان نسبت بر نشریرهای
کشاورزی در مقایسر با بهرهبرداران مسن بیشتر بوده
است.
انگرررو و همکررراران ( ،)1031درک بهرهبررررداران
ناایری شماای پروژهی توسعری کشراورزی سروکوتو
از نقش رسانرهای ارتبا جمعی در ارکت بر سرمت
توسعری کشاورزی پایدار را بررسی کردند .دسترسری
آنان بر برنامرهای کشاورزی از راه رادیو و تهویزیون و
ای رن ش ریوهی انتشررار اطالعررات بس ریار در دسررترس،
مناسب ،مؤثر و سودمند برود .نبرود برر  ،مهمتررین
بازدارندهی انتشار اطالعات کشاورزی بود.
چهاچکار و همکراران ( ،)1031دیردگاههای افرراد
در رابطررر بررا نقررش تهویزیررون در انتشررار اطالعررات
کشرراورزی ب رین بهرهبرررداران در س ریند پاکسررتان را
تحهیل کردند .نتایج نشران داد کرر تنهرا  3۸درصرد
افراد برنامرهای کشاورزی تهویزیون را تماشا کردهانرد
و  13/1درصد ابراز داشتند کر تهویزیون منبع اصرهی
انتشار اطالعات کشاورزی بین بهرهبرداران نیست.
اریو و همکاران ( ،)1031نقش رسرانرهای ارتبرا
جمع ری در انتشررار فناوریهررای کشرراورزی در می ران
بهرهبرداران نیجریر را ارزیرابی کردنرد .بنرا برر نترایج
مطااعر ،افراد پاسخگو درجرهای مختهفی از دسترسی
بر رادیو ،تهویزیون ،تهفرن ،اینترنرت و روزنامرر/بواتن
داشررتند .رادیررو در دسررترسترین ( 39/1درصررد) و
مهمترررین ( 90/36درصررد) منبررع انتقررال فنرراوری
کشاورزی بر بهرهبرداران شناختر شد .افزون برر ایرن،
 60/7درصررد افررراد پاسررخگو تصرردیق کردنررد کررر
رسررانرهای ارتبررا جمعرری در انتشررار فناوریهررای
کشاورزی مؤثر بودهاند .تحهیل کای اسکوئر نشان داد
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کر اسرتفاده از ایرن رسرانرها ،در انتشرار فناوریهرای
کشاورزی در منطقری مورد بررسی مؤثر بوده اسرت.
بازدارنرردههای مهررم اسررتفادهی مررؤثر از رسررانرهای
ارتبرا جمعری ،برررعنوان منبرع انتقرال فناوریهررای
کشاورزی بر بهره بررداران ،بریسروادی ،درآمرد کرم،
کمبررود امکانررات اعتبرراری و عر ررری ناکررافی بررر
شناختر شدند.
موفقیرررت برنامررررهای توسرررعر کشررراورزی در
کشورهای در اال توسعر ،تا اد زیادی بر ماهیرت و
میزان اسرتفاده از رسرانرهای ارتبرا جمعری توسرط
کشاورزان بستگی دارد .برنامرریزان در ایرن کشرورها
باور دارند کر توسعری کشاورزی ،با اسرتفاده مرؤثر از
رسانرهای ارتبا جمعری ،سررعت بیشترری خواهرد
گرفرت .مررروری برر بررس ریهای انجرام شررده ،نتررایج
متفاوتی از میزان اثربخشری و اسرتفاده از رسرانرها را
نشان میدهد .بر تقریب در کهیری بررسریها ،زمران
نامناسررب ارائررری برنامرررهای رادی رویی و تهویزی رونی،
محرردودیتهای اسررتفاده از ایررن رسررانرها و توزیررع
محررردود و نامناسرررب ،محررردودیتهای اسرررتفاده از
نشریرهای ترویجی بودند .در ایران نیز کر سطح سواد
در منطقرهای روستایی کم است ،رسرانرهای ارتبرا
جمعی ،در انتقرال فناوریهرای مردرن کشراورزی برر
کشاورزان بیسواد و کم سواد در زمان کوتاه ،اهمیرت
بسیار زیادی دارند .این پژوهش سعی بر ایرن داشرتر
کر اثربخشی رسانرهای دیداری ،شنیداری ،اینترنت و
نشریرهای ترویجی در انتقرال دانرش و اطالعرات برر
کشاورزان استان کرمان را تحهیل و بررسی کند.
روش تحقیق
روش پژوهش در این بررسری عهری-ارتبراطی و از
نوع میدانی و ابزار گردآوری دادهها پرسرشنامر برود.
جامعری آماری 3311 ،نفر از بهرهبررداران کشراورزی
در شهرستان کرمان در سال زراعی  3161-69بودند
کر  306نفر از آنان با اسرتفاده از فرمرول کروکران و
روش نمونرررگیری تصررادفی طبقرررای بررا انتسرراب
متناسب برگزیده شدند .در این روش ،افراد جامعرری
آماری بستر برر ویژگیهرایی کرر آنران را از یکردیگر
متمایز میسازد ،بر طبقررهای مختهر تقسریم و برر
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شمار مورد نیراز و متناسرب برا جمعیرت هرر یرک از
طبقرها ،افراد نمونر انتخاب میشوند .طبقررهای ایرن
بررسی را سر بخش مرکزی ،شهداد و رایرن تشرکیل
داده و در پایان با استفاده از روش انتسراب متناسرب،
 31بهره بردار از بخش مرکزی و از بخشهای شهداد
و راین هر کدام  11بهره بردار انتخاب و پرسشنامرها
در اختیار آنان قرار داده شد .پرسشنامرها با مرروری
بر بررسیهای گذشتر و کسب نظرهای کارشناسران و
متخصصان ترویج کشاورزی تنظریم شردند و اراوی
بخشهای ویژگیهای فردی و ارفررای بهرهبررداران
نمونررر ،دسترسرری بررر رسررانرها ،ااگرروی اسررتفاده و
اثربخشی آنها بودنرد .پرسرشنامرها از پرسرشهای
بسررتر و برراز و همچنررین پرسررشهای دوگزینرررای و
چندگزینرای تشکیل شده بودند .برای سنجش روایی
پرسررشنامر ،بررر منظررور نظرخررواهی از اسررتادان و
کارشناسرران فعررال در ایررن زمینررر دربررارهی نرروع
پرسشها ،چندین نسخر پرسشنامر در اختیرار آنران
قرار گرفت .پس از دریافت نظرها و انجام اصرالحهای
الزم ،پرسررشنامری اصررالای در اختیررار اسررتادان و
کارشناسان قرار گرفت و از نظرهای اصالای آنان ،در
ترردوین نسررخری نهررایی پرسررشنامر اسررتفاده شررد.
ارزیرابی پای رایی پرسررشنامر نیرز در مراهررری پ ریش
آزمون ،با تکمیل  10پرسشنامر از خارج از جامعرری
آماری بررسی شده صرورت گرفرت .برر ایرن ترتیرب،
پایایی پرسشنامر با استفاده از آزمون تترای ترتیبری
 0/۸1بر دست آمد کر بیانگر اعتماد قابل قبول ابرزار
مورد نظر بود.
دادههای پژوهش از منبعهای اوایرر و ثانویرر برر
دست آمدند .دادههای اوایر از راه تکمیل پرسرشنامر
از بهرهبرداران نمونر گردآوری شدند و دادههای ثانویر
از کتابهررا ،مجهرررها ،نتررایج بررسرریهای گذشررتر و
اینترنت گرردآوری شردند .ویژگیهرای فرردی افرراد
شامل جنسیت (مررد ،زن) ،و رعیت تأهرل (مجررد،
متأهل) ،سرن (سرال) و سرطح تحصریالت (ابتردایی،
راهنمایی ،متوسطر ،دیرپهم ،کارشناسری و براالتر) در
سطح اسمی و اثرگذاری و مرتبط برودن برنامررها برا
نیازهای بهرهبرداران و فراوانی استفاده از رسرانرها در
سطح ترتیبی اندازهگیری شدند.

شماره  ،64تابستان 9348

جدول  - 9منبعهای کسب اطالعات کشاورزی کشاورزان
فراوانی

درصد

منبع
تهویزیون

71

71 /1

کالسهای ترویجی

9۸

96/3

نشریرهای ترویجی

13

11 /3

کارشناسان کشاورزی

36

10

کشاورزان با تجربر

36

10

رادیو

37

3۸

مروج

33

33 /۸

اینترنت

31

31 /1

مأخذ :محاسبات تحقیق

در نهایت دادههای گردآوری شرده ،برا اسرتفاده از
آمارههرای توصریفی ماننررد جردول ،مقرادیر فراوان ری،
درصد ،نمرهی وزنی ،میانگین ،انحرا معیار و ریب
همبستگی اسپیرمن تجزیر و تحهیرل شردند .مقرادیر
میانگین با تقسریم نمرههرای وزنری برر کرل فراوانری
مربوطر و نمرههای وزنی با رب مقردار نمررهی هرر
دستر از مقیاس در درصد فراوانی مربوطر برر دسرت
آمدند .بر طور همسان ،انحرا معیارهرا و رتبرر نیرز
برای هر متغیر جداگانر محاسبر شدند.
یافته ها
نتایج بر دست آمده از تحهیرل سرن بهرهبررداران
پاسخگو نشان داد کر میانگین سن آنان 13/37 ،سال
(انحرا معیار  ،)31/1برا کمینرری سرن  11سرال و
بیشینری سن  ۸1سال بوده است 63/6 .درصد افرراد
نمونری مرورد بررسری ،متأهرل بودنرد 33/۸ .درصرد
بهرهبرررداران دارای تحصرریالت ابترردایی 7/3 ،درصررد
راهنمایی 3/3 ،درصد متوسطر 11/1 ،درصرد دیرپهم،
 6/1درصد کاردانی و  31/1درصد کارشناسی و باالتر
بودند .میانگین پیشینری کار کشاورزان 13/13 ،سال
(انحررررا معیرررار  )33/31و کمینرررر و بیشرررینری
پیشینری کار در بخش کشاورزی بر ترتیب  1ترا 71
سال بوده است.
 71/1درصد کشراورزان مرورد بررسری ،اطالعرات
کشاورزی خود را از راه تهویزیرون 96/3 ،درصرد از راه
شررکت در کالسهررای ترویج ری 11/3 ،درصررد از راه
مطااعرررری نشرررریرهای ترویجررری 10 ،درصرررد از

کارشناسرران کشرراورزی 10 ،درصررد از کشرراورزان بررا
تجربرررر 3۸ ،درصرررد از راه رادیرررو 33/۸ ،درصرررد از
مروجین و  31/1درصد از راه اینترنرت کسرب کررده
بودند (جدول .)3
 ۸7/1درصد کشاورزان نمونر دسترسی برر رادیرو
داشتند و  73/1درصد شنوندهی برنامرهای کشاورزی
رادیو بودند 31 .درصد کشاورزان ،عهرت نبرود امکران
استفاده از برنامرهای کشاورزی رادیو را عردم آگراهی
از برنامرها 11 ،درصد نداشتن دسترسری برر رادیرو و
 10درصد زمان نامناسب پخرش برنامررها دانسرتند.
 79/1درصد کشاورزان بهترین زمان پخش برنامرهای
کشرراورزی رادیررو را شررب دانسررتند 96/3 .درصررد
کشاورزان نمونر ،محردودیتهای اسرتفاده از رادیرو را
نرراهمخوانی بررا نیازهررای کشرراورزان 1/1 ،درصررد
نارساییهای شرنوایی 31/7 ،درصرد عر رری ناکرافی
بر و  17/1درصد سواد ناکافی دانستند.
 66درصد کشاورزان نمونرر دسترسری برر تهویزیرون
داشتند و  61/۸درصد بینندهی برنامرهای کشراورزی
تهویزیون بودند 71/1 .درصد کشاورزان ،زمان پخرش
برنامرهای تهویزیونیرامناسب و  13/7درصد نامناسب
دانستند 61/3 .درصد کشاورزان ،بهترین زمان پخش
برنامرهای کشاورزی تهویزیون را شب دانستند7۸/1 .
درصد کشاورزان ،محدودیتهای استفاده از تهویزیرون
را نرراهمخوانی بررا نیازهررای کشرراورزان 3/1 ،درصررد
عر رری ناکررافی بررر و  3۸/9درصرد سررواد ناکررافی
دانستند.
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جدول  - 5فراوانی استفاده از رسانر ها
فراوانی استفاده ( تماشا/گوش فرا دادن/خواندن)
رسانه

گاهی اوقات

منظم

هرگز

به ندرت

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

رادیو

36

11/6

31

13/۸

31

3۸/3

9

7/1

تهویزیون

16

31/6

31

36/1

9

9/9

3

3/3

نشریرهای ترویجی

19

16/6

17

13

11

19/3

33

31/9

اینترنت

۸

31/1

30

39/7

33

3۸/1

13

13/7

مقیاس :منظم= ،1گاهی اوقات= ،1بر ندرت= ،3هرگز=0

 73/6درصررد کشرراورزان نمونررر بررر نشررریرهای
ترویجی دسترسی داشتر و  70/1درصرد نشرریرهای
ترویجی را مطااعر کرده بودنرد 13/3 .درصرد نمونرر،
محدودیتهای استفاده از نشرریرها را نراهمخوانی برا
نیازهای کشاورزان 3/3 ،درصرد نارسراییهای بینرایی،
 11/3درصد عر ری ناکافی نشریر و  17درصد سواد
ناکافی دانستند.
 1۸درصد کشاورزان نمونر بر اینترنرت دسترسری
داشتند 99/7 .درصد نمونر ،محدودیتهای استفاده از
اینترنت را نداشتن دسترسی 1/3 ،درصد نارساییهای
بینایی 3/1 ،درصد عر ری ناکافی بر  16/1 ،درصرد
سواد ناکافی و  30/3درصد کمبود سرمایر برای خرید
تجهیزات دانستند.
بنا بر یافترها ،بیشتر دانش بر دست آمرده از راه
برنامرهای کشاورزی رسانرها ،بر ترتیرب در زمینرری
باغداری و زراعرت بروده اسرت .همچنرین بیشتررین
دانش بر دست آمده در رشترهای زراعرت ،باغرداری،
مرغررداری ،دامررداری ،زنبررورداری و دامپزشررکی از راه
رسانری تهویزیون و سپس نشریرهای ترویجری بروده
است.
میرزان اسررتفادهی کشرراورزان از رسررانرها ،بی رانگر
محبوبیت برنامر هاست 36/3 .درصرد کشراورزان برر
طور منظم 31/6 ،درصد گاهی اوقات و  31/1درصرد
بر ندرت شنوندهی برنامرهای کشاورزی رادیو بروده و
 9/3درصد هرگز بر برنامرهای کشاورزی رادیو گروش
فرا نداده بودند 16/۸ .درصد نمونرر برر طرور مرنظم،
 31/6درصرد گرراهی اوقررات و  9/3درصررد بررر نرردرت
بینندهی برنامرهای کشاورزی تهویزیون بودند و یرک
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درصد هرگز برنامرهای کشاورزی تهویزیرون را تماشرا
نکرده بودند 19/1 .درصد کشاورزان برر طرور مرنظم،
 17/9درصد گاهی اوقرات و  11/1درصرد برر نردرت
نشریرهای ترویجی را مطااعرر کررده و  33/1درصرد
هرگز نشریرهای ترویجی را مطااعر نکرده بودند۸/1 .
درصد بر طرور مرنظم 30/1 ،درصرد گراهی اوقرات و
 33/1درصد برر نردرت از اینترنرت اسرتفاده کررده و
 13/9درصد هرگز از اینترنت اسرتفاده نکررده بودنرد.
میزان استفاده از رسانری تهویزیرون ،براالترین مقردار
می رانگین ( )1/13را در ب رین رسررانرها داشررت و ب رین
دستری گاهی اوقات و منظم قرار گرفرت .پرس از آن
رادیو برا میرانگین ( 3/6نزدیرک برر دسرتری گراهی
اوقات) ،نشریرهای ترویجی با میانگین ( 3/7۸نزدیک
بر دستری گاهی اوقات) و اینترنت با میرانگین 0/61
(نزدیک بر دستری بر ندرت) قررار داشرتند (جردول
.)1
رسانرهای رادیو و تهویزیرون اغهرب سرواد الزم در
درک مطااب موجود در کتابها ،روزنامرها ،مجهرها و
نشریرها را نیاز ندارند و عالوه بر این سررگرمکنندهتر
از رسانرهای چاپی هستند .رادیو این برتری ا رافر را
دارد کر میتواند در همر جا استفاده شود ،بدون ایرن
کر تداخهی با فعاایتهای روزانر در خانر یا کشرتزار و
باغ داشتر باشد.
 7/1درصد کشاورزان نمونرر ،اثرگرذاری اطالعرات
ارائر شده از برنامررهای کشراورزی رادیرو در افرزایش
دانش و اطالعات کشاورزی خود را بسیار زیراد91/3 ،
درصد زیاد3۸/1 ،درصد کم و  1/7درصرد بسریار کرم
دانستند 33/۸ .درصد کشاورزان ،اثرگرذاری اطالعرات
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جدول  - 3رتبربندی رسانرها بر اساس میزان استفاده
رسانه

میانگین

انحراف معیار

تهویزیون

1 /13

0/913

0 /331

رادیو

3/6

0 /۸11

0/391

نشریرهای ترویجی

3 /7۸

3/039

0 /371

1

0 /61

3 /306

0 /3۸7

3

اینترنت

ضریب تغییرات

رتبه
3
1

مأخذ :محاسبات تحقیق

جدول  - 6ارزیابی کشاورزان در خصوص میزان اثرگذاری رسانرهای مورد استفاده
اثربخشی
رسانه

بسیار زیاد

متوسط

زیاد

بسیار کم

کم

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

رادیو

9

7/1

11

91/3

9

7/3

31

3۸/1

1

1/7

تهویزیون

33

33/۸

93

91/9

7

7/9

37

30/7

3

3/1

نشریرهای ترویجی

31

33/1

1۸

96

1

1/9

۸

6/1

1

1/9

اینترنت

6

10/6

10

39/1

1

۸

1

33/9

9

33

طی ایکرت -3 :خیهی کم  -1کم -1متوسط  - 3زیاد  - 1بسیارزیاد

جدول  - 0رتبربندی رسانرهای مورد استفاده بر اساس میزان اثربخشی
رسانه

نمرهی کل

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات

رتبه

نشریرهای ترویجی

363

1 /63

0/937

0 /136

3

تهویزیون

3۸3 /6

1 /۸1

0/971

0 /113

1

اینترنت

373 /1

1 /73

0 /613

0 /116

1

رادیو

373 /1

1 /73

0/933

0 /116

3

مأخذ :محاسبات تحقیق

ارائر شده از برنامرهای کشاورزی تهویزیرون را بسریار
زیاد 91/9 ،درصد زیاد 3۸/1 ،درصد کم و  3/1درصد
بسرریار کررم ارزیررابی کردنررد 33/1 .درصررد نمونررر،
اثرگذاری اطالعات ارائر شده در نشرریرهای ترویجری
را بسیار زیاد 96 ،درصد زیاد 6/1 ،درصرد کرم و 1/9
درصد بسیار کرم دانسرتند 10/6 .درصرد کشراورزان،
اطالعات ارائر شده در اینترنرت را بسریار زیراد39/1 ،
درصد زیاد33/9 ،درصد کم و  33درصرد بسریار کرم
دانستند.
امکان دارد رسانرای کرر بارهرا توسرط کشراورزان
مورداستفاده میشود ،در مقایسر با منبعی کر خیهری
کم توسط آنان استفاده میشرود ،کرم اثرر تشرخیص
داده شود .از افراد خواستر شد ترا رسرانرهای ارتبرا
جمعی را ،بر مبنای اثرگذاری آنان رتبربنردی کننرد.

اثربخشی نسبی هر رسرانر ،از ااصرل ررب نمررهی
مربرو برر هرر دسرتر از مقیراس مرورد اسررتفاده در
ارزیابی اثر بخشی و درصرد فراوانری برر دسرت آمرد.
نمرههرای محاسربر شرده برا ایرن روش در جردول 1
آمدهاند .بنا بر یافترها ،با وجرود ایرن کرر نشرریرهای
ترویجی از نظر میزان استفاده در جایگراه سروم قررار
داشت ،اما از دیرد کشراورزان برا نمررهی کرل  363و
میانگین  1/63برعنوان اثرگرذارترین رسرانر شرناختر
شد و نزدیک بر دستری زیاد قرار گرفت .این نتیجرر
نشان میدهد اگر دسترسی کشاورزان برر نشرریرهای
ترویجی بهبود یابد ،میتواند تأثیر مثبرت زیرادی برر
اطالعات کشاورزان ،بر ویژه باسواد بگذارد .تهویزیرون
بررا میررانگین  ،1/۸1رتبررری دوم را از نظررر میررزان
اثرگذاری بر خود اختصاص داد و نزدیک بر دسرتری
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جدول  - 4مرتبط بودن برنامرهای کشاورزی رسانرها با نیازهای کشاورزان
میزان ارتباط
بسیار زیاد

رسانه

نامرتبط

تاحدودی

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

رادیو

6

6/9

99

76/1

۸

30/۸

تهویزیون

37

37/7

79

76/1

1

1/3

نشریرهای ترویجی

13

1۸/6

13

91/3

1

9

اینترنت

33

19/۸

10

3۸/۸

30

13/3

مقیاس :بسیار زیاد= ،1تا ادودی= ،3نامرتبط= 0

جدول  - 4رتبربندی رسانرهای مورد استفاده بر اساس مرتبط بودن اطالعات رسانرها با نیازهای کشاورزان
رسانه

نمرهی کل

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات

رتبه

نشریرهای ترویجی

311/6

3/11

0/13۸

0/336

3

تهویزیون

333/9

3/31

0/311

0/313

1

اینترنت

301/3

3/01

0/713

0/313

1

رادیو

6۸/7

0/66

0/311

0/311

3

مأخذ :محاسبات تحقیق

زیاد قرار گرفت .پس از آن رسانرهای اینترنت و رادیو
با میانگین  1/73برین دسرتری کرم و متوسرط قررار
گرفتند.
 6/9درصد کشاورزان ارتبا برنامرهای کشراورزی
رادیو با نیازهای خود را بسیار زیراد 76/1 ،درصرد ترا
ادی مرتبط و  30/۸درصد نامرتبط دانسرتند37/7 .
درصررد ارتبررا برنامرررهای کشرراورزی تهویزی رون بررا
نیازهای خود را خیهی زیاد 76/1 ،درصد ترا اردودی
مرتبط و  1/3درصد نامرتبط دانسرتند 1۸/6 .درصرد
ارتبا نشریرهای ترویجی با نیازهای خرود را خیهری
زی راد 91/3 ،درصررد تررا ارردودی مرررتبط و 9درصررد
نررامرتبط دانسررتند 19/۸ .درصررد ،ارتبررا مطااررب
اینترنت با نیازهای خود را خیهی زیاد 3۸/۸ ،درصد تا
ادودی مرتبط و  13/3درصد نامرتبط دانستند.
از افراد خواستر شد تا رسانرها را بر مبنای مرتبط
بودن اطالعات آنها با نیازهای کشراورزان رتبربنردی
کنند .نمرهی کل هر رسانر از ااصرل ررب نمررهی
مربرو برر هرر دسرتر از مقیراس مرورد اسررتفاده در
ارزیرابی مرررتبط برودن اطالعررات رسرانر بررا نیازهررای
کشاورزان ،در درصد فراوانی هر دستر بر دست آمرد.
نمرههرای محاسربر شرده برا ایرن روش در جردول 7
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آمدهاند .اطالعات کشاورزی ارائر شرده در نشرریرهای
ترویجی با نمرهی کل  311/6و میانگین  3/11از نظر
مرتبط بودن اطالعات با نیازهرای کشراورزان رتبرری
اول را در بررین رسررانرهای مررورد بررسرری بررر خررود
اختصاص داد .مقدار میانگین رسانری تهویزیون 3/31
و رتبری دوم و پس از آن بر ترتیب رسانری اینترنت
بررا می رانگین  3/01و رادی رو بررا می رانگین  0/66قرررار
گرفتند.
رابطررری ب رین ویژگیهررای فررردی (سررن ،سررطح
تحصیالت و پیشینری کرار) و اثربخشری رسرانرها برا
استفاده از ریب همبسرتگی اسرپیرمن در جردول ۸
آمده است .بر ایرن مبنرا رابطرری برین سرن ،سرطح
تحصیالت ،پیشینری کار و اثربخشی رسانرها از نظرر
آماری معنیدار نبود.
رابطری بین ویژگیهای توصیفی کشاورزان (سن،
سطح تحصیالت و پیشینری کار) و میزان اسرتفاده از
رسانرها با استفاده از ریب همبسرتگی اسرپیرمن در
جدول  6آمده است .رابطری بین سطح تحصریالت و
استفاده از نشریرهای ترویجی ،رابطری بین پیشینری
کار و استفاده از رادیو و رابطری بین سرن و اسرتفاده
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جدول  - 8همبستگی بین ویژگیهای توصیفی کشاورزان و اثربخشی رسانر ها
اثربخشی رسانه

سن

تحصیالت

پیشینهی کار

رادیو

0/310

-0/011

- 0/093

تهویزیون

0/391

-0/030

0/3۸1

نشریرهای ترویجی

0/033

0/071

-0/337

اینترنت

-0/010

0/379

-0/333

مأخذ :محاسبات تحقیق

جدول  - 4همبستگی بین ویژگیهای توصیفی کشاورزان و میزان استفاده از رسانر ها
میزان استفاده از رسانه

سن

تحصیالت

پیشینهی کار

رادیو

*0/131

- 0/019

*0/1۸1

تهویزیون

0/0۸1

-0/0۸7

0/093

نشریرهای ترویجی

-0/073

* 0/171

-0/313

اینترنت

-0/063

** 0/199

-0/311

*همبستگی در سطح  1درصد معنیدار است.
**همبستگی در سطح یک درصد معنیدار است.

از رادیو مثبت و در سطح پنج درصد و رابطرری برین
سطح تحصریالت و اسرتفاده از اینترنرت مثبرت و در
سطح یک درصد معنیدار بود؛ اما ،بین دیگر متغیرها
از نظر آماری رابطری معنیداری وجود نداشت.
نتیجهگیری و پیشنهادها
در این پژوهش ،اثربخشری مقایسررای رسرانرهای
دیداری ،شرنیداری و نشرریرهای ترویجری در انتقرال
دانش و اطالعات بر کشراورزان در اسرتان کرمران در
سال زراعی  3161-69بررسی و ارزیابی شد.
نتایج تحقیق ،بیانگر استفادهی انردک کشراورزان،
از رسانرهای ارتبا جمعی بود؛ اذا ،تأکیرد مریشرود
نهادهررای ترررویج در راسررتای انتقررال اطالعررات بررر
کشاورزان ،استفاده از این رسانرها را ترویج دهند.
بنا بر نتایج 71/1 ،درصد کشاورزان مورد بررسری،
اطالعررات کشرراورزی خررود را از راه تهویزی رون کسررب
کرده بودنرد .میرزان اسرتفاده از رسرانری تهویزیرون،
باالترین مقدار میانگین ( )1/13را در بین رسانرها برر
خررود اختصرراص داد و پررس از آن رسررانرهای رادی رو،
نشریرهای ترویجی و اینترنت قرار داشتند .این نتیجر
در راستای نتیجری بررسریهای آپادیرای و همکراران
( )1033بود ،در ااای کرر در بررسریهای مؤیردی و

ایاتی ( ،)3163تهویزیون در جایگاه چهارم منبعهای
کسب اطالعات کشاورزی مخاطبان قرار داشت.
بر رغم این کر نشریرهای ترویجی از نظرر میرزان
اسررتفاده در جایگرراه سرروم قرررار گرفررت؛ امررا از دی رد
کشرراورزان بررا نمرررهی کررل  363و میررانگین 1/63
برررعنوان اثربخشترررین رسررانر در انتقررال دانررش و
اطالعرات برر کشراورزان شرناختر شرد .تهویزیرون برا
میانگین  ،1/۸1رتبرری دوم را از نظرر اثربخشری برر
خود اختصاص داد .پس از آن رسرانرهای اینترنرت و
رادیررو قرررار گرفتنررد .از ایررن رو نهادهررای ترررویج
کشاورزی ،باید نسبت بر این رسانر ،توجری بیشتری
مبذول داشتر و بر منظور دسترسی عموم کشراورزان
بر آن ،تمهیدهای بیشتری را فراهم کنند .افزون برر
این ،یکی از مهمتررین نارسراییهای اسرتفاده از ایرن
رسانر ،بیسوادی و کم سوادی کشراورزان اسرت ،کرر
در این راستا بایرد اقردامهای الزم از سروی نهادهرای
ذیربط صورت گیرد.
از نظر مرتبط بودن برنامرهای کشاورزی رسرانرها
با نیازهای کشاورزان ،اطالعات کشراورزی ارائرر شرده
در نشررریرهای ترویجرری ،بررا نمرررهی کررل  311/6و
میانگین  ،3/11رتبری اول را در بین رسانرهای مورد
بررسی بر خود اختصاص داد .مقدار میانگین رسانری
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تهویزیون  3/31و رتبری دوم و پس از آن بر ترتیرب
رسانری اینترنت با میانگین  3/01و رادیو با میرانگین
 0/66قرررار گرفتنررد .از آنجررا کررر در ای رن پررژوهش،
رسانری تهویزیون از نظر میزان استفاده دارای رتبری
اول است ،باید در تهیری برنامرهای کشاورزی بر این
رسانر و دیگر رسانرها ،دقت نظر کافی صورت گرفترر
و برنامرررهای کشرراورزی ایررن رسررانرها ،مرررتبط بررا
نیازهای کشاورزان تهیر شود .در این راستا بهتر است
در آغاز ،نیازهای آموزشی و ترویجی کشاورزان مرورد
بررسی و سنجش قرار گیررد و تهیرر برنامررها برابرر
نیازهای آموزشی کشاورزان هر منطقر یرا شهرسرتان
باشد و متناسب با آن ،از کارشناسان مجرب و آزموده
و دارای اطالعات عهمی و کشاورزان بومی منطقر ،کرر
در زمینری محصروالت مرورد بررسری تجربرر دارنرد
اسررتفاده شررود .بنررابراین رررورت دارد ارائررری ای رن

برنامرها در شبکرهای استانی صورت گیرد و سراعتی
بر پخش برنامرهای کشاورزی اختصاص یابد.
از آنجا کر کشاورزان مایهند اطالعرات کشراورزی
مورد نیاز خود را از راه برنامرهای کشاورزی تهویزیون
دریافرت کننرد ،بایرد پخرش ایرن برنامررها در زمران
مناسب (شب) ،پس از مراجعری کشاورزان برر خانرر
سراهایشان صورت گیرد.
بنا بر یافترها ،تنها  31/1درصرد کشراورزان ،از راه
اینترنت ،اطالعات کشاورزی کسرب کررده بودنرد .برا
توجررر بررر اهمی رت فضررای مجررازی در بهرهمنرردی از
اطالعات کشاورزی و نداشتن سرواد کرافی کشراورزان
برای استفاده از ایرن رسرانر ،آمروزش و آگراهی آنران
اهمیت زیادی دارد .بنابراین الزم اسرت ،زیرسراختها
و امکانررات دسترسرری بررر اینترنررت در منطقرررهای
روستایی بیشتر شود.
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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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