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چکیده
ایـن پژوهـش، بـه بررسـی نقـش ارتباطات مشـارکتی و مؤلفه هـای مختلـف آن بر آموزش کشـاورزان برای همسـو 
کـردن آنـان در راسـتای اسـتفاده از فناوری هـای نویـن تولیـد بـرای دسـتیابی بـه تولیـد بیشـتر و افزایـش بهـره وری 

اسـت. پرداخته 
بـا توجـه بـه شـرایط اقلیمـی و محدودیت منبع هـا از جمله آب، الزم اسـت ؛ برای دگرگونی در کشـاورزی کشـورمان، 
از همراهـی کشـاورزان بـرای اجـرای موفـق برنامه هـا از جمله تغییـر الگوی کشـت و اسـتفاده از فناوری هـای نوین تولید 
بهره گیـری شـود. در ایـن میـان نقـش آمـوزش و ترویـج بـه عنـوان راهکارهـای مهندسـی افـکار کشـاورزان بـرای تغییر 
نگـرش و رفتـار و  بـرای ایجـاد تغییـر بنیادین در روش های سـنتی تولیـد محصوالت، ضروری اسـت که یکـی از راهبردها 

بـه کارگیـري ارتباطات مشـارکتی در آموزش های کشـاورزی اسـت. 
دیدمـان تحقیـق، کیفـی و از نوع تحلیل روایت می باشـد کـه در آن از ابزار مصاحبه ی ژرفایی بهره گرفته شـده اسـت. 
در ایـن پژوهـش بـا 15 تن از مددکاران کشـاورزی در روسـتاهای تابعه مشـهد مصاحبه شـده، افـزون بر این با اسـتفاده از 

روش اسـنادی و مطالعه کتابخانه ای نسـبت به مرور نتایج و بررسـی های پیشـین نیز اقدام شـده اسـت.
براینـد مصاحبه هـا و مطالعـات انجام شـده نشـان داد بـه رغم گرایش کشـاورزان ُخرد بـه روش های سـنتی به دالیلی 
ماننـد کمبـود منبـع  مالی بـرای خرید تجهیـزات و ناکافی بـودن آموزش هـای ترویجی، مـددکاران کشـاورزی، نقش ارائه 
آموزش هـای نویـن کشـاورزی را از دریچـه روش هـای ارتباطات مشـارکتی، موثـر خوانده و بـر ضرورت اسـتفاده از چنین 
روش هایـی ماننـد؛ »مدرسـه، مزرعـه« )F.F.S(  در همـراه سـاختن کشـاورزان درجهـت اسـتفاده از فناوری هـای نویـن، 

تاکید دارنـد.
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مقدمه
توسـعه بـه عنـوان فراینـدی پویـا در تغییر سـاختارهای 
اقتصادی-اجتماعـی، بیـش از هـر چیـز دیگـر نیازمنـد بـه 
آمـوزش و فراگیـری اسـت. در نتیجه، آمـوزش از ارکان اصلی 
توسـعه به شـمار می رود. نقش آموزش در توسـعه روسـتایی 
را می تـوان بـه طـور خالصـه در ارتقـای دانـش فرهنگـی، 
اجتماعـی، تخصصـی و افزایش مهارت ها دانسـت. )بسـاکی و 

همـکاران، 1395(
توسـعه روسـتایی به معنی فرایند توانمندسازی و تقویت 
قابلیـت زندگـی و کیفیـت محیط زندگـی از لحـاظ کارآیی و 
کیفیـت محیـط زیسـت کالبـدی در ناحیه هـای روسـتایی 

اسـت.)خدایی اسـتیار، اسـدی و امانی، 1399(
جامعه شـهری همـه فناوری های دیجیتالـی، اطالعاتی و 
ارتباطی )ICT( را در نوک انگشتان خود دارد و برای برآورده 
کـردن اصـول اولیـه، از همـه برتری هـا بهـره مند می شـود. 
در حالـی کـه ، جمعیـت انبـوه کشـورها کـه در منطقه های 
روسـتایی زندگـی می کننـد، از نظـر اطالعاتی و شـبکه های 
اجتماعی پیشـرفت چندانـی ندارند. این امر تمایز روشـنی را 
در توسـعه شـهری و روسـتایی نشـان می دهد.)پاوان سینگ 

)2020 مالیک1، 
پروژه هـای  در  اصلـی  عنصرهـای  از  یکـي  ارتباطـات 
توسـعه مي باشـد. به رسـمیت نشـناختن ارتباطات از سـوی 
مجریان برنامه های توسـعه، سـبب درک نادرسـت آن شده و 
لـذا کاربردهـای درسـت آن مـورد غفلـت واقـع می شـود و 
همیـن موضـوع سـبب تفسـیر نادرسـت فراینـد ارتباطـات 
بیـن افراد مجـری برنامه های توسـعه می شـود، زیـرا ممکن 
اسـت برخـی آن را بـه عنوان گفتگـو، طرفداری، رسـانه های 
جمعـی و غیـره تصـور کننـد؛ لـذا، ایـن اصطـالح بـه طـرق 
ایـن اصطـالح  ایـن رو، درک  از  تـداوم می یابـد،  متناقـض 

بسـیار مهـم اسـت. )همان(
بیشـتر کشـورهای توسـعه یافته، موفقیت خـود را وامدار 

1- Pawan Singh Malik

یـک آمـوزش هدفـدار و سـازمان یافتـه می داننـد. از سـوی 
دیگـر بسـیاری از ناکامی هـای کشـورهای در حـال توسـعه 
بـه توانایـی و ضعـف نظام هـای آموزشـی در این کشـورها باز 
می گردد. »ترویج«، ابزاری در جهت توسـعه اسـت که بیشتر 
کشـورها از آن بـه عنـوان ابـزاری در جهت تغییـرات مطلوب 
مداخله گـری  نوعـی  ترویـج،  واقـع  در  می کننـد.  اسـتفاده 
ارتباطـی حرفـه ای اسـت کـه بـه صـورت غیـر رسـمی به 
مرحلـه اجـرا در می آید و هـدف آن، ایجـاد تغییرپذیری های 

مطلـوب در رفتـار فراگیـران می باشـد.)همان(
ترویـج، روش هـای مختلفـی را در برقـراری ارتبـاط بـا 
مخاطبـان بـه کار می گیـرد و یکـی از روش هـای ارتباطـی 
ارتباطـات مشـارکتی اسـت  ایـن پژوهـش،  مـورد نظـر در 
کـه بـا توجـه بـه ظرفیت هـای باالیـی کـه دارد می توانـد 
نقـش اثرگـذار و تعیین کننـده ای را در ارائـه آموزش هـای 
نویـن به کشـاورزان و همسـو کـردن آنـان جهت اسـتفاده از 
فناوری هـای نویـن تولید به جـای بگذارد؛ چراکـه این روش 
بـا بازگذاشـتن میـدان برای حضور کشـاورز در فضـای اظهار 
نظـر و گفتمـان دو طرفـه، سـبب ایجـاد اعتمـاد بـه نفس در 
وی شـده بـه گونـه ای کـه کشـاورز می توانـد ضمـن اظهـار 
نظـر خالقانـه، بـا درکـی درسـت از موضـوع و نـه بـر مبنای 

اجبـار، همراهـی خـود را در زمینـه یادشـده اعـالم دارد.
»ارتباطـات مشـارکتی«2 فراینـدی خالق و تعاملی اسـت 
کـه در محیطـی آرام و بـه دور از مجادلـه انجـام می شـود. 
ارتباطـات مشـارکتی نبایـد بـه عنـوان یـک راه حـل فوری و 
کـم دوام تلقـی شـود. اغلـب اوقـات، معنـای مشـارکت در 
ایـن عبـارت به خوبـی درک نمی شـود. ایـن نـوع ارتباطات، 
نیازمنـد یـک تعامـل فعـال دوطرفـه بیـن دریافـت کننـده و 
عامـل  یـک  توسـط  می توانـد  کـه  اسـت  اطالعـات  منبـع 
واسـط کـه مشـارکت گروه هـای هـدف را در فرایند توسـعه 
آسـانگری می کنـد، تقویـت شـود. ارتباطـات مشـارکتی در 
واقـع، فراینـد جریـان اطالعـات بیـن افـراد یـا گروه هایـی 

2_ Participatory communication
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اسـت که بـا همدیگر در ارتباط هسـتند. در چنین شـرایطی 
همـه افـراد فرصـت مشـارکت خواهنـد داشـت و می تواننـد 
دانـش، اطالعـات و مهارت هـای خـود را بـرای دسـتیابی بـه 
هدف هـای مشـترک خـود بـه اشـتراک بگذارند.)شـعبانعلی 

فمـی و زمانـی میاندشـتی، 1382(
بررسـی اسـناد مختلـف توسـط مجریـان ایـن پژوهـش 
عنـوان  بـه  مشـارکتی  ارتباطـات  امـروزه،  می دهـد  نشـان 
تحقـق  مهمـی در  نقـش  توسـعه،  ارتباطـات  از  بخشـی 
ایـن  در  دارد و  مختلـف  کشـورهای  در  توسـعه  طرح هـای 
میـان، مشـارکت روسـتاییان، بـه عنـوان قشـری کـه عمـده 
مباحـث توسـعه در حـوزه کشـاورزی در میـان آنـان قابـل 
بحـث اسـت؛ نقـش اثرگذاری در توسـعه دارند؛ چه بسـا نبود 
زمینه هـای مشـارکت روسـتاییان و یا مشـارکت ناچیـز آنان 
در برنامه هـای توسـعه طـی سـال های اخیـر، علـت اصلـی 

اسـت.  قلمـداد شـده  برنامه هـا  ناکامی ایـن 
از سـویی دیگر، یکی از مهم ترین عامل ها در دسـتیابی 
به توسـعه ی پایدار کشاورزی، اسـتفاده از اطالعات و دانش 
فنـی روز، جهـت ارتقـای آگاهـی و اطالعـات روسـتاییان و 
بهره برداران کشـاورزی در سـطح روسـتاهای کشـور است. 
شـیوه های سـنتی آمـوزش کشـاورزی، به دلیل وابسـتگی 
فیزیکـی، شـمار محـدود  ماننـد محیـط  بـه مولفه هایـی 
مربیـان، انبوه متقاضیان وگسـتردگی فزاینـده موضوع های 
علـوم و فنـون کشـاورزی، در عمـل فرصـت برابـر آمـوزش 
کشـاورزی را از کشـاورزان و بهـره بـرداران فعـال در بخش 
کشـاورزی بـه عنـوان مخاطبـان اصلی سـلب کرده اسـت.

)ساعی، 1398(
به کارگیـری و  ارایـه،  از طریـق  بـه نظـر می رسـد  لـذا 
ایـن  در  کـه  مشـارکتی«  »ارتباطـات  مولفه هـای  آمـوزش 
فرایند شـامل انـواع؛ دانش بومی، دانش رسـمی، رسـانه های 
نویـن، رسـانه های سـنتی، پویش هـای رسـانه های محلـی و 
مجـاری  طریـق  از  می تـوان  اسـت؛  محلـی  جماعت هـای 
زنـان  کشـاورزی،  مـددکاران  آمـوزش  جملـه  از  مختلـف و 

تسـهیلگر روسـتایی، مروجان و کارشناسـان ترویـج، به تولید 
محتوای مناسـب بـرای روسـتاییان و آموزش این قشـر اقدام 
درگاه هـای  از  مفهوم هـا   ایـن  انتقـال  در جهـت  نمـوده و 
یادشـده مي تـوان نسـبت بـه همراهی و هـم افزایـی آنان در 

اسـتفاده از ابـزار نویـن تولیـد  اقـدام کـرد.
لـذا در زمینه یادشـده، مروجـان بایـد دارای پنج مهارت 
فنـی، اقتصـادی، علمـی، زراعـی و ارتباطی باشـند. همچنین 
یـک مـروج کشـاورزی بـرای اینکـه در زمینه هـای آمـوزش 
مؤثر باشـد نه تنها باید از فن کشـاورزی اطالع داشـته باشـد 
بلکـه باید بتواند مردم روسـتایی را نیز درک کند. در شـرایط 
مطلـوب، از یـک مـروج مسـئول پهنـه انتظـار مـی رود کـه 
نقش هایـی چـون آموزش دهنده، آسـانگر، سـازمان دهنده و 

رهبری کننـده را ایفـا کند. )سـبزه و دیگـران، 1398(
به کارگیـری و آمـوزش روش هـای ارتباطات مشـارکتی 
بـا تکیـه بـر اهمیـت هویت هـای فرهنگـی، جماعت هـای 
محلـی و مردم سـاالری )دموکراتیـک( شـده و مشـارکت در 
همـه سـطح های ملـی،  محلـی و فـردی امـکان اسـتفاده 
کشـاورزی و  مـددکاران  قابلیت هـای  بومـی و  دانـش  از 
بهتـر  هرچـه  اجـرای  بـرای  را  روسـتایی  زن  تسـهیلگران 
برنامه هـای مـد نظـر فراهـم می سـازد؛ از سـویی دیگـر، 
بـا تغییـر هـدف ترویـج کشـاورزی از انتقـال اطالعـات بـه 
برقـراری  روسـتایی،  مـردم  توانمندسـازی  بـه  کشـاورزان 
ارتباطـات مشـارکتی می تواند نقش بسـزایی در پیوند موثر 
روسـتاییان،  ترویج و تحقیق داشـته باشد.)شعبانعلی فمی و 

زمانـی میاندشـتی، 1382(
در ایـن ارتبـاط، مینـا موسـوی)1397( در پژوهشـی بـا 
عنـوان »طراحی الگـوی به کارگیـری فناوری های اطالعات و 
ارتباطـات در نظـام نـوآوری کشـاورزی ایـران« که بـا جامعه 
آمـاری محققـان کشـاورزی اسـتان آذربایجان شـرقی انجـام 
شـده، نتیجـه گیـری کـرده اسـت کـه؛ مدیریـت و سـازمان 
کارامـد، تامیـن و توسـعه سـخت افـزار، تامیـن و توسـعه نرم 
افـزار و محتوا، پیمایش مسـتمر وضع موجود، ظرفیت سـازی 
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کنشـگران و محیـط توانمندسـاز بـه عنـوان راهبردهـا بـرای 
در  هسـتند و  ارتباطـات  اطالعـات و  فنـاوری  به کارگیـری 
ارتباطـات و  تجاری سـازی،  کارایـی،  بهـره وری و  نهایـت، 
تعامل، شبکه سـازی و یکپارچگی، توسـعه انسـانی، تحقیقات 
اثربخـش، توانمندسـازی کنشـگران، مدیریت دانش، توسـعه 
پیامدهـای  عنـوان  بـه  اطالعاتـی  تقویـت  نـوآوری و  نظـام 
به کارگیـری فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات در نظـام نوآوری 

کشـاورزی مطـرح شـده اند.
در همیـن زمینـه، شـهریار طاعتـی در نتایـج پژوهـش 
در  تلویزیونـی  برنامه سـازی  »راهکارهـای  عنـوان  بـا  خـود 
حـوزه آمـوزش کشـاورزی« در سـال 1397 یـادآوری کـرده 
اسـت که؛ امروزه تدوین سیاسـت های مناسـب آموزشـی که 
علمـی و کاربـردی و مبتنـی بـر شـواهد میدانی معتبـر و نیاز 
مخاطبـان تهیـه و در اختیـار آنـان )آموزش گیرنده هـا( قـرار 
گیـرد، می توانـد نقـش مهمـی در تعالـی همه جانبـه جامعه 

هـدف ایفـا کند. 
وحیـد محمـدی نیـز در نتایـج کار پژوهشـی خـود در 
سـال 1397 بـا موضـوع »بررسـی قابلیت هـای شـبکه های 
اجتماعـی مجـازی در ترویـج و آمـوزش کشـاورزی از دیدگاه 
کارشناسـان: بازدارنده هـا و راهکارهای توسـعه« آورده اسـت: 
می شـود،  پیچیده تـر  کشـاورزی  نظام هـای  هنگامی کـه 
دسترسـی کشـاورزان بـه منبع هـای اطالعـات قابـل اعتماد، 
بـه هنگام و مناسـب بـرای رقابـت آنان بسـیار حیاتی اسـت. 
رسـانه های اجتماعـی ابـزاری را بـرای متخصصـان ترویج به 

منظـور اشـتراک گـذاری اطالعـات فراهـم می کنـد.
پژوهـش خـود  نتایـج  در  نیـز  نصـر  داودی  خدابخـش 
از برنامه هـای  بـا عنـوان »تحلیـل بهره منـدی روسـتاییان 
رادیویـی محلـی ترویـج کشـاورزی در شهرسـتان ایـالم« که 
در سـال 1394 صورت گرفته اسـت: توسـعه کشـاورزی را به 
عنـوان عامـل اساسـی توسـعه اقتصـادی کشـورهای در حال 
قابـل  مطمئـن و  وسـیله ای  به کارگیـری  مسـتلزم  توسـعه، 
دسـترس جهت گسـترش اطالعات در جامعه های روسـتایی 

بهره بـرداران  بـاالی  سـن  پاییـن و  سـواد  اسـت.  مطـرح 
روسـتایی و پراکندگـی روسـتاها و نبود نظـام یکپارچه انتقال 
اطالعـات، باعـث شـده اسـت کـه روسـتاییان از نوآوری ها و 
اطالعـات جدیـد، بی بهره و بـدون بهره وری و درآمد مناسـب 
باشـند و بـه همین دلیـل نیز مهاجـرت آنان به شـهر، روز به 

یابد.  افزایـش  روز 
بررسـی نتایـج پژوهش هـای فـوق نشـان می دهـد کـه 
هـر یـک از آنهـا تنهـا بـه اثرگـذاری یـک ابـزار ارتباطـی 
پرداختـه و از بررسـی مجمـوع یا چند رسـانه در ایـن زمینه 

کرده انـد. پرهیـز 
همچنیـن در نتایـج پژوهشـی کـه امیـر حسـین علـی 
بیگـی و رضـوان قنبرعلی با عنوان »بررسـي اثرگـذاری برنامه 
ترویج کشـاورزي بـر دانش و بهـره وري روسـتاییان گندمکار 
شهرسـتان کرمانشـاه« در سال 1392 داشـته اند آمده است: 
مشـارکت در یادگیـري، توسـعه فنـاوری و گسـترش آگاهانه 
بهـره وري  بـر  مهمـي  تاثیـر  کشـاورزي،  نویـن  روش هـاي 
کشـاورزان به ویژه کشـاورزان سـنتي دارد. این پژوهشـگران، 
هـدف پژوهـش خود را بررسـي تأثیر ترویج دانش کشـاورزي 
بـر عملکرد کشـاورزان گندمکار شهرسـتان کرمانشـاه عنوان 
داشـته و در نتایج نشـان داد اجراي رهیافت »مدرسـه، مزرعه 
کشـاورز« در منطقـه مـورد بررسـی، تأثیـر قابـل توجهـي بر 

دانش و درآمد کشـاورزان داشـته اسـت. 
در ایـن زمینه، جعفـری )1388( به »بررسـی عامل های 
موثـر در میـزان به کارگیـری ارتباطات مشـارکتی روسـتایی 
ایـران  )PRCA( از دیـدگاه تسـهیلگران توسـعه روسـتایی« 
از  138 تـن  کارشناسـان،  مدیـران و  از  نفـر   412 شـامل 
تسـهیلگران ترویـج کشـاورزی و دفتر امـور زنان )روسـتایی( 
سراسـر کشـور و 104 تـن از بهره برداران فعـال در طرح های 
مشـارکتی اسـتان خوزسـتان دریافتـه اسـت که رسـانه های 
زنـان  نقش آفرینـی  تسـهیلگران،  وجـود  نویـن،  سـنتی، 
بومـی و  دانـش  ترویـج،  تحقیـق و  بیـن  پیونـد  روسـتایی، 
ایجـاد  در  را  توجهـی  قابـل  سـهم  علمـی،  بازدیدهـای 
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ارتباطات مشـارکتی روسـتایی )PRCA( بـه خود اختصاص 
می دهنـد و ارتباطـات توسـعه از این راه در جامعه روسـتایی 

ایـران تحقـق می یابـد. 
آنچـه کـه در ادامـه می آیـد نتیجـه مرورهای اسـنادی و 
پژوهـش  موضـوع  زمینـه  در  کـه  اسـت  ای  کتابخانـه 
صـورت گرفتـه و در آغـاز بـه اندیشـه های نظـری کـه پایـه 
بحث هـای ایـن تحقیـق را در خـود جـای می دهنـد اشـاره 
شـده اسـت. ایـن پژوهـش بـا در نظـر داشـتن دیدگاه هـای 
آمـوزش  حـوزه  در  »پائولوفریـره4«  »یورگن هابرمـاس3« و 
همگانـی و نیـز نظریـه نشـر نـوآوری راجـرز5، مسـیر خـود 
ایـن  انتخـاب  داشـت:  اذعـان  بایسـتی  کـرده و  ترسـیم  را 
نظریه هـا بـرای بررسـی کنونی، به دلیـل فراگیری گسـترده 
آن هـا میـزان پیش بینـی و کارآمـدی  بـاال نسـبت بـه دیگر 
مدل هـای نظـری داشـته اسـت کـه در ادامـه بیـان خواهـد 
ارتباطـات  انـواع مولفه هـای کارآمـد  شـد. نتیجـه بررسـی 
اقنـاع، ترغیـب و آمـوزش کشـاورزان  مشـارکتی در جهـت 
در زمینـه اسـتفاده فناوری هـای نویـن تولیـد در کشـاورزی 
بـوده و بسـتر و خاسـتگاه همـه ی مـوارد یادشـده را می توان 
در اندیشـه و نظریه هـای بـزرگان و صاحـب نظـران عرصـه 

ارتباطـات و آمـوزش بـه شـرح زیـر دانسـت. 
هابرمـاس، در تعبیـر خـود از کنـش ارتباطـی یـا عمـل 
تفاهمـی، ارتبـاط را عامـل ایجـاد تفاهـم معرفـی می کنـد و 
مبنـای اندیشـه خـود را ارتباط تحریف نشـده  و بـدون اجبار 
قـرار می دهـد و یـادآوری می کنـد کـه عقالنیـت در کنـش 
ارتباطـی بـه ارتباط رها از سـلطه و آزاد می انجامـد. به اعتبار 
یـک  ارتباطـی  روش هـای  فریـره،  اندیشـه های هابرماس و 
طرفـه کـه در جوهـره ی آموزش هـای موضوعـی یـا فنـی 
مسـتتر هسـتند بـا سـد کـردن قـدرت خالقیـت، دیالـوگ و 
بحـث آزاد در میـان فراگیـران بزرگسـال، نه تنهـا بـه نوآوری 

3- Urgen habermas

4- Paulo Freire

5- Evert rogers

فنـی کمـک نمی کننـد بلکه نیازشـان را به کنـش ارتباطی و 
عمـل رهایـی بخش)کـه سـازنده هویـت مسـتقل در آنـان 

اسـت( نادیـده می انگارد.)خاتـون آبـادی، 1374(
هابرمـاس با به کارگیـری مفهوم گسـتره همگانی و طرح 
نظریـه کنـش ارتباطـی در صدد تبییـن راه خـروج از جامعه 
تـوده ای و یک دسـت برآمـده اسـت. گسـتره همگانـی یعنی 
رویدادهـا،  موضوع هـا و  دربـاره  گفت وگـو  بحـث و  فضـای 
تفسـیرهای شـخصی و تعامـل باورهـا کـه بـه شـکل گیـری 
زعم هابرمـاس، گسـتره  بـه  افـکار عمومی منجـر می شـود. 
همگانـی میدانی مسـتقل از دولت اسـت. )بروجردی، 1381(

وجـود  مشـارکتی  ارتباطـات  بـه  عمـده  رویکـرد  دو 
دارد. نخسـتین آنهـا، تعلیـم گفـت و شـنودی6 متعلـق بـه 
پائولـو فریـره اسـت. )فریـره، 1970( و رویکـرد دوم، شـامل 
دیـدگاه )ایده( هـای دسترسـی و خودمدیریتـی اسـت که در 
بحث هـای سـازمان آموزشـی، علمـی و فرهنگی ملـل متحد 
)یونسـکو(7 طـی دهه 1970 تدویـن شـدند.)بریگان، 1997(

پائولو فریره از مشـهورترین منتقـدان در حیطه ارتباطات 
گفت و گـو  بـر  او  تفکـر  در  اساسـی  اصـل  اسـت.  توسـعه 
قـرار دارد. بـر ایـن مبنـا، مـردم در کنـار عالقـه مندی شـان 
بـه دریافـت پیـام، بـه همـان میـزان، نیازمنـد و عالقه منـد 
بـه انتشـار و انتقـال اندیشـه های خود بـه دیگران هسـتند و 
ایـن بیـان بـه منزله طـرح یـک فراگـرد ارتباطی مشـارکتی 
اسـت. در ایـن رویکرد، گفت و گـو، عامل دسـتیابی به آزادی 
اسـت و فراگردهـای ارتباطی بـدون مشـارکت و گفت و گو به 
از خودبیگانگـی منجـر می شـوند. در ایـن رهیافـت، تماس و 
همگرایـی و  کـه  می گیـرد  هنگامی شـکل  واقعـی  ارتبـاط 

اعتمـاد دوطـرف ارتبـاط تـوام باشـد.)رضوی زاده، 1379( 
آنچـه در نظریه هـای فریـره می توانـد بـه عنـوان تکیـه 
گاه مباحـث ارتباطـات مشـارکتی قلمـداد شـود، تاکیـد وی 

6- Dialogical pedagogy

7- United Nation Education, scientific & Cultural Organization 
(UNESCO)
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بـر گفـت و شـنود آزاد بـه دور از هـر گونـه ترس، توسـط هر 
شـخصی اسـت که این دیدگاه در ترویج و آموزش کشـاورزی 

می توانـد بسـیار اثرگـذار واقع شـود.
از  دسـته  آن  میـان  در  همکارانـش  راجـرز8 و  اورت 
محققـان علـوم اجتماعـی قـرار می گیرنـد کـه بـاور دارنـد 
بهتـر و  ارتباطـی  رونـد  یـک  عنـوان  بـه  اجتماعـی  تغییـر 
ارتباطـات  از  ناشـی  اجتماعـی،  تغییـر  اسـت.  درک  قابـل 
اسـت و پژوهش هـای متمرکـز بـه اشـاعه، موضـوع فرعـی 
پژوهش هـای اتباطـی هسـتند؛ پژوهش هایـی که بـه انتقال 
دیدگاه هـا می پردازنـد. راجـرز، بـر ایـن بـاور بـود کـه نقش 
ایجـاد مجـاری انتقـال اطالعات مربوط به توسـعه اسـت و لذا 
چنیـن اسـتدالل می کـرد کـه از آنجایی کـه وسـایل ارتباط 
جمعـی در جوامه هـای پیشـرفته وجـود دارد، کشـورهای رو 
بـه توسـعه هم بایـد ایـن نظریه هـای زیرسـاختی را در خود 
در نظـر بگیرنـد. بـر مبنـای یکـی از فرضیه های ایـن نظریه؛ 
نـوآوری فناورانـه، صـرف نظـر از آنکه چه کسـی از آن سـود 
می بـرد و چـه کسـی زیـان می بینـد، کلیـد افزایـش قـدرت 

تولیـد اسـت.)امیرپور، بهرامیـان، 1394(
بی شـمارش  پژوهش هـای  مبنـای  بـر  شـرام9  ویلبـر 
در مـورد نقـش وسـایل ارتبـاط جمعـی پیرامـون توسـعه، 
می گویـد: »ترغیـب مـردم در کشـورهای در حـال توسـعه، 
بـه تصمیم گیـری پیرامـون توسـعه، زمینـه دادن آنهـا بـرای 
مشـارکت موثـر، تسـریع و هماهنـگ کـردن دگرگونی هـای 
مـورد نظـر، به طـور کلی، یک رونـد انعطاف ناپذیـر و نامعین 
نیسـت. شـرام همچنیـن درباره نقش وسـایل ارتبـاط جمعی 
در توسـعه ملـی، دیـدگاه خوشـبینانه ای دارد. او می گویـد: 
»رسـانه های جمعـی دربـاره میـزان و انـواع اطالعاتـی که در 
کشـورهای در حـال توسـعه در دسـترس مـردم قـرار دارد، 
را  افق هـا  می تواننـد  آنهـا  کننـد.  مشـارکت  می تواننـد 
گسـترش دهنـد؛ بـه انتقـال فکـر کمـک کنند و سـطح فکر 

8- Evert rogers

9- Wilbuuur sheramm

فـردی و ملـی را باال ببرنـد. همچنین می توانند همـه اینها را 
خودشـان به طور مسـتقیم انجام دهند.« )دادگـران، 1396(

در همیـن زمینـه، دانیل لرنر10، بخش قابل مالحظه ای از 
نظریه نوسـازی خـود را بر متغیرهای اجتماعی-روانشـناختی 
اسـتوار سـاخت. نقطـه کانونـی الگـوی او بـر تحـرک هسـته 
مرکـزی و تغییـر پذیـری افـراد بـود. ایـن افـراد بـرای پیوند 
مناسـبی داشـتند.  بـا جنبه هـای جدیـد محیـط ظرفیـت 
لرنـر ایـن صفـت را "همدلـی" نامیـد کـه بـر توانایـی یـک 
فـرد بـرای قـراردادن خودش بـه جای دیگـری داللـت دارد. 
لرنـر بـر ایـن بـاور بود کـه همدلـی بـاال توانایی برجسـته ای 
اسـت کـه در سـبک زندگـی افـراد در کشـورهای غربـی بـا 
ویژگی هایـی چـون صنعتی، شـهری، باسـواد و مشـارکت جو 
یـک  را  همدلـی«  »توسـعه ی  لرنـر  می خـورد.  چشـم  بـه 
مهـارت پرهیزناپذیـر مـردم برای رها شـدن از محیط سـنتی 

می دانسـت. )ملـکات، اسـتیور، 1390(
رسـانی و  اطـالع  مهمـی در  نقـش  توسـعه  ارتباطـات 
تأثیرگـذاری بـر رفتـار گیرنـده اطالعـات دارنـد. ارتباطـات 
توسـعه مؤثـر ، افـراد را بـه مشـارکت در فعالیت هـاي برنامه 
ریـزي شـده، تغییر رفتار و نگـرش افراد و توانمندسـازي آنان 
در تمرکـز بـر تعامـل بیـن ذینفعـان مختلـف بـراي برطـرف 
کـردن یـک مشـکل مشـترک، تشـویق مي کنـد. درگیـری 
جامعـه جنبـه بسـیار مهمی در اجرای هـر پـروژه دارد.)ماینا، 

بـای ووت و اومبـاکا، 2020(
آنچه در بررسـی ویلبر شـرام در کشـورهای جهان سـوم 
دارای اهمیت ویژه اسـت، »توسـعه اجتماعی میسـر نیسـت و 
توسـعه اجتماعـی، مسـتلزم آموزش و بسـط اطالعات اسـت. 
بنابرایـن، بایـد پذیرفـت که وسـایل ارتبـاط جمعـی، تاثیری 
قطعـی بر توسـعه فرهنگـی و از خـالل آن، توسـعه اقتصادی 

خواهنـد داشـت.« )همان(
بـا توجـه بـه آنچـه عنـوان شـد بایسـتی اذعـان داشـت، 
بـدون تردیـد باالبـردن دانـش فنـی کشـاورزان، پیـش نیـاز 

10-Daniel lerner
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ترویـج و  نقـش  بـوده و  راسـتا  ایـن  در  گامی مؤثـر  تحقـق 
تغییـر  فنـی و  دانـش  ارتقـاء  بـرای  کشـاورزی  آمـوزش 
نگرش هـا و مهارت های کشـاورزان بسـیار مهم اسـت. در این 
میـان، مروجـان بـا تسـهیل در فراینـد برقـراری ارتباطات در 
جامعه هـای روسـتایی و به کارگیـری آموزش هـای ترویجـی 
نویـن می تواننـد بـه عنـوان بازوهایـی توانمنـد در توسـعه، 
مناسـب  فعالیت هـای  اجـرای  کارآیـی و  اصـالح  جهـت  در 

روسـتایی و کشـاورزی پیشـگام باشـند.
شـده و  انجـام  بررسـی های  نتایـج  بـه  توجـه  بـا  لـذا 
آنچـه بیـان شـد؛ همچنیـن بـر مبنـای آنچـه از ویژگی های 
»ارتباطـات مشـارکتی« مطرح شـد و نیـز در جهـت افزایش 
میـزان بهـره وری کشـاورزان از طریق اعمال مکانیزاسـیون و 
به کارگیـری فناوری هـای نویـن تولیـدی بـا میانجی گـری 
آمـوزش رویکـرد »ارتباطـات مشـارکتی«، در ادامـه، مهـم 
تریـن مولفه هـای ایـن نـوع ارتبـاط کـه در بررسـی اسـناد 
مـورد مطالعـه، بـه نقـش هر یـک از ایـن عنصرهـا در زمینه 
آمـوزش مروجـان و کشـاورزان در آنهـا تاکیـد شـده، مـورد 

معرفـی و بررسـی اجمالـی قـرار گرفتـه اسـت.
بنـا بـر نتایـج بررسـی های صـورت گرفته، رسـانه های 
ترویـج و  ابـزار در زمینـه  اثرگذارتریـن  از جملـه  محلـی11 
هـم  لـذا  شـوند.  قلمـداد  می تواننـد  کشـاورزان  آمـوزش 
سـاختار و هـم محتـوای رسـانه ها باید بـه گونه ای باشـد که 
سـازگاری الزم را بـا جامعـه مخاطبـان داشـته باشـد در غیر 
این صـورت نمی توانـد بـه یکـی از کارکردهـای بنیادین خود 
کـه همانـا ترغیب، اقناع و جلب مشـارکت های عمومی اسـت 

جامـه عمـل بپوشـاند(.جعفری، 1393(
رسـانه های بومـی12 بـه عنـوان دیگـر ابـزار اثربخـش 
در ارتباطـات مشـارکتی هسـتند. ایـن رسـانه ها »بیـان زنده 
سـبک زندگـی و فرهنـگ یک قوم بـوده که در طول سـالیان 

تکامـل پیـدا کرده اسـت.« )ملـکات، اسـتیور، 1390(

11- Local media

12- Native media

ماننـد؛  سـنتی  ارتباطـی  روش هـای  از  رسـانه ها  ایـن 
نمایش هـای عروسـکی، تئاتـر، آواز و... اسـتفاده می کنند. به 
طـور کلـی می توان گفت این رسـانه ها روش ها و شـکل های 
مختلـف ارتباطی هسـتند که اعضای جامعه هـای محلی برای 
ارتبـاط بـا یکدیگـر مـورد اسـتفاده قـرار می دهنـد و دامنـه 
سـرایی،  داسـتان  محلـی،  نمایش نامه هـای  از  گسـترده ای 
را  اعیـاد  مختلـف و  مراسـم  محلـی، جشـن ها،  رقص هـای 
نیـز در بـر می گیرنـد و می تواننـد راهکارهایی اثرگـذار برای 

آموزش کشـاورزان باشـند.
رسـانه هایی ماننـد رادیـو و تلویزیـون و بـه ویژه شـبکه و 
رسـانه های اجتماعـی، نقشـی منحصـر بـه فـرد در آموزش، 
ایجـاد بسـیج افـراد و هـم افزایـی افـکار عمومی دارنـد و در 

دسـته رسـانه های نویـن13 قـرار می گیرنـد.
رسـانه ها بـه طـور راهبـردی، برای سـرگرم کـردن و هم 
بـرای آمـوزش دادن بـه مخاطبـان در مـورد موضوع هـای 
توسـعه اسـتفاده می شـوند و هـدف از اسـتفاده از آنهـا تغییر 

نگـرش و رفتارهاست.)سـینگهال، 2004(
راه انـدازی »ایسـتگاه های رادیویـی محلـی« می توانـد 
نقـش قابـل توجهـی در همـراه سـاختن جمعیـت مخاطبان 
در جهـت دسـت یافتـن بـه هدف هـا داشـته و بـا آمـوزش 
کشـاورزان و نیـز جلـب اعتمـاد آنـان زمینه های اسـتفاده از 

فناوری هـای نویـن تولیـد را فراهـم آورد.
  از سـوی دیگـر، تلویزیـون بـا توجـه بـه ابعاد و گسـتره 
تحـت پوشـش خود، نقشـی بسـزا در تعالی فرهنـگ و هویت 
بخشـی دارد امـا شـرط الزم بـرای اثرگـذاری بـر فرهنگ هـا 
فرهنگ هـا و  نظـر  مـورد  محتـوای  بـا  برنامه هایـی  تولیـد 

هویت هـای مختلـف اسـت. 
رسـانه های اجتماعی14 نیز بـه عنوان بخشـی اثرگذار 
نقـش  اقـدام،  نخسـتین  در  نویـن  رسـانه های  خانـواده  از 
مهمـی در شبکه سـازی بیـن افـراد و گروه هـا ایجـاد کـرده و 

13- New Media

14- Social media
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ضمـن ایجـاد فرصت بـرای هرگونه اظهـار نظر توسـط افراد، 
زمینـه اعتمـاد به نفـس و افزایش دانـش را فراهـم می آورند. 
بنـا بـه آنچـه عنـوان شـد رسـانه های اجتماعـی بـا امکاناتی 
مانند؛  دامنه دسترسـی، قابلیت دسترسـی، سـادگی و آسانی 
اسـتفاده، ارتبـاط فـوری، قابلیـت ویرایـش سـریع مطالـب، 
قابلیـت  محتـوا،  تولیـد  محدودیـت  زمینـه  نبـود  تعامـل، 
چندرسـانه ای و سـرعت در تولیـد محتوا توسـط همـه اعضا، 
جایگاهـی متمایـز در جهـت همسـو کـردن افـکار عمومی با 

برنامه هـای مشـارکتی دارند.)افتـاده، 1394(
می تـوان اذعـان داشـت پیشـرفت رسـانه های گروهی و 
هسـتند  گسـترده ای  پوششـی  تـوان  دارای  کـه  جمعـی 
آمـوزش کشـاورزان را در مقیـاس بسـیار گسـترده، عرضـه 
داشـته و تحولی عظیم در نظام سـاختار آموزشـی سـنتی به 
ویـژه در روسـتاها و بخـش کشـاورزی بـه وجـود آورده انـد.

)ساعی،1398(
آنچـه کـه امـروزه بـه عنـوان بخشـی از زندگـی روزمـره 
شـاهد هسـتیم راه انـدازی پیکار)کمپین15( هایـی اسـت که 
در وجـوه مختلـف از جملـه ارتباطـات توسـعه و کشـاورزی 

می توانـد اثربخـش باشـد.
پیکارهـای  اصلـی  ویژگـی  چهـار  اسـتوری،  راجـرز و 
مختلفـی  ویژگی هـای  پیکارهـا  ایـن  ـ گرچـه  را  ارتباطـی 
دارنـد- توصیـف کرده انـد. )راجـرز و اسـتوری؛ 1978( هدف 
پیکارهـای ارتباطـی، خلـق1. بروندادهـا یـا اثرگذاری هـای 
خـاص، 2. در شـمار بـه نسـبت زیـادی از افـراد، 3. بـه طـور 
معمـول در یـک دوره زمانـی خـاص، 4. از طریـق مجموعـه 

سـازمان یافتـه از فعالیت هـای ارتباطـی اسـت.
الکترونیـک  ارتباطـی و  خدمـات  دفترهـای 
روسـتایی16  نیـز از جملـه ابـزار ارتباطـات مشـارکتی بوده 
کـه بـه طـور معمول طیـف گسـترده ای از خدمـات ارتباطی 
مرتبـط بـا نیازهـای جماعـت را ارایـه می کنند کـه برخی از 

15- Campaign

16- Rural Communications and Electronics Offices

آنهـا رایـگان اسـت و افزون بر دسترسـی بـه رایانـه و اینترنت 
خدمـات مختلـف دیگـری را در زمینـه انجـام الکترونیکـی 
فرایندهـای اداری مـورد نیـاز روسـتاییان انجـام می دهنـد و 
نیـز، زمینـه ایجـاد آمـوزش از راه دور، ویدیوکنفرانـس و ... را 

فراهـم می آورنـد.
دانـش بومـی17 روسـتاییان و کشـاورزان نیـز کـه از 
طـور  بـه  گرفتـه و  حـوزه جغرافیایـی خاصـی سرچشـمه 
طبیعـی تولیـد شـده باشـد )چمبـرز18، 1978( می توانـد 
راهگشـای آموزش هـای ترویجی در حوزه کشـاورزی باشـد 
هماننـد تعریف هایـی کـه کشـاورزان و دامداران بـرای انواع 
خـاک، محصول و بیمـاری، آفت هـا و بیماری هـای دامی به 

می برنـد. کار 
لـذا نظـر بـه اهمیت این نـوع دانـش، ضروری اسـت تا 
مروجـان و تسـهیلگران، از آن غفلـت نکرده و ضمن تسـلط 
بـه ایـن دانـش در تولیـد محتـوا ایـن نـوع دانـش را نیز از 
نظـر دور ندارنـد و بـر آن تاکیـد ویـژه ای داشـته باشـند.

)1393 )جعفری، 
دانش رسـمی19 نیز کـه نتیجـه فعالیت هـای علمی در 
دانشـگاه ها و مرکزهـای تحقیقاتـی اسـت و از اصـول خاصـی 
بـه  می کنـد  پیـروی  دارد  تعلـق  علمـی«  »روش  بـه  کـه 
شـرطی قابـل توصیـه و اسـتفاده اسـت کـه دانش آموختگان 
آموزه هـای میدانـی خـود  از آموخته هـای علمـی در کنـار 
بـه  اعتباربخشـی  بـرای  موضوعـی  متخصصـان  عنـوان  بـه 
بـر  کننـد و  اسـتفاده  کشـاورزان  آزمایش هـای  تجربه هـا و 

بیفزایند.)همـان(  کشـاورزان  فنـی  مهارت هـای 
مدرسـه، مزرعـه کشـاورز20 نیـز شـامل یـک فصـل 
در  یادگیـری  آمـوزش و  بـرای  برنامه ریـزی  زراعـی  کامـل 
مزرعـه و مدیریـت همـه فعالیت هایـی اسـت کـه در هریـک 

17- Indigenous Knowledge

18- Chambers

19- Official knowledge

20- Field Farmer School
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الگوهـای  می شـود.  انجـام  محصـول  رشـد  مرحله هـای  از 
مختلفـی بـرای مزرعـه در مدرسـه وجـود دارد. امـا براینـد 
همـه ایـن الگوهـا همـواره بـر مبنـای تمرکـز بـر یادگیرنـده 
از راه انجـام آزمایـش و تحقیـق بـا رویکرد مشـارکتی اسـت. 
مدرسـه، مزرعـه کشـاورز این فرصـت را بـرای گروه های 
تلفیقـی  مدیریـت  مـورد  در  تـا  می کنـد  فراهـم  کشـاورز 
آفـات و شـیوه کشـاورزی  پایـدار آشـنا شـوند. کشـاورزان با 
شـیوه های بهینـه علمـی، روابـط بیـن مجموعـه کشـت بوم 
خـود را آمـوزش می بیننـد تـا اینکـه در سـطح یـک تصمیم 
گیرنـده درسـت در مدیریـت مزرعـه عمـل کنند.)جعفـری، 

)1393
فضاهـای  جماعت هـا و گفتمان هـای محلـی21 
گفتمان هـای عمومـی در روسـتاها ماننـد؛ قهـوه خانه هـا، 
مسـجد جامع روسـتا، میدان اصلی و ... هسـتند کـه مروجان و 
تسـهیلگران می تواننـد از ایـن اماکن برای آموزش کشـاورزان، 
انتقـال دانـش و ارتقـای آگاهی اسـتفاده کـرده و بـر اعتماد به 

نفـس اعضـا بیفزایند. 
همچنیـن، در ایـن بـاره نجفـی و شـیروانیان بـاور دارنـد 
بـا توجـه بـه اینکـه یکـی از هدف هـای مهـم و  بنیـادی در 
فراینـد توسـعه، افزایـش رفاه و کاهش تنگدسـتی بـه ویژه در 
منطقه های روسـتایی اسـت اگر تشـکل های محلـی تا کنون 
توانسـته باشـند گامی مثبـت در ایـن زمینـه بردارنـد و رفـاه 
اعضـای خـود را بهبـود و فقـر آنـان را کاهش دهنـد می توان 
از ایـن تشـکل ها که بـه عنوان زیرسـاختی مناسـب و از نظر 
تاریخـی نیـز دارای پیشـینه ای دیریـن در جامعـه روسـتایی 

هسـتند بهـره گرفت. )شـیروانیان، نجفـی، 1390(
مشـارکت جامعـه باعث تقویـت روحیه مسـئولیت پذیری 
در  تعامـل  بـرای  مناسـب  )اسـتراتژی( های  راهبـرد  راه  از 
جامعـه خواهد شـد. بنابراین می تـوان اینگونـه نتیجه گرفت 
کـه  بسـیاری از پروژه هـا در نتیجه ناآگاهـی دولت از اهمیت 
مشـارکت ذینفعـان محلـی منجـر بـه نبـود زمینـه موفقیت 

21- Local communities and discourses

عنـوان  بـه  نبایـد  آنجـا  در  محلـی  سـاکنان  خواهد شـد. 
مخاطبـان منفعـل، تلقـی شـوند چراکـه ایـن طـرز تفکـر 
منجـر بـه نبـود زمینـه موفقیـت نهایـی پروژه های توسـعه 
می شـود. افراد محلـی باید درگیـر آماده سـازی و همچنین 

عامل شـتاب در توسـعه باشـند.
هـدف اصلـی ارتباطـات مشـارکتی، پشـتیبانی از دانـش 
از  اولویت هـا، نگرانی هـا و تصمیم گیری هـا  عمومی محلـی، 
طریـق فرآیندهـای ارتباطـی مؤثر اسـت. )ماینا، بـای ووت و 

اومبـاکا، 2020(
بنـا بـر آنچـه بیـان شـد و بـا توجـه بـه اهمیـت موضوع، 
راهبردهـا و  معرفـی  ضمـن  تـا  دارد  قصـد  پژوهـش  ایـن 
ایـن  اثربخشـی  مشـارکتی،  ارتباطـات  اثرگـذار  مولفه هـای 
ابـزار را بـر ارتقای سـطح دانش کشـاورزان به ویـژه در زمینه 
به کارگیـری ابـزار و شـیوه های نویـن تولید را بیـان کند؛ لذا 
نسـبت بـه بررسـی چگونگـی اسـتفاده از ابـزار مختلـف این 
روش در بیـن کشـاورزان در روسـتاهای محـدود شهرسـتان 

اسـت. پرداخته  مشـهد 
الزم بـه یـادآوری اسـت کـه هـدف اصلـی ایـن تحقیق، 
ترویـج و  راسـتای  در  مشـارکتی  ارتباطـات  »بررسـی 
آمـوزش کشـاورزان جهـت اسـتفاده از فناوری هـای نویـن 
تولیـد« اسـت و بـرای دسـتیابی بـه ایـن هـدف در بخـش 
کیفـی، موضوع هایـی بـه شـرح زیـر از مصاحبـه شـوندگان 

پرسیده شـد؛

1 . نحـوه فعالیت کشـاورزان در روسـتای شـما در زمینه 

تولیـد محصول های کشـاورزی، سـنتی اسـت یـا صنعتی؟

2. در صورت سـنتی بودن روش کار، علت نبود زمینه های 

استقبال شـما از فناوری های نوین تولیدی چیست؟

را  ترویجـی  آموزشـی و  برگـزاری دوره هـای  میـزان   .3

می کنیـد؟ ارزیابـی  چگونـه 

4. مـکان برگـزاری دوره های آموزشـی و ترویجی به طور 

عمده کجاسـت و آیا از روش »مدرسـه، مزرعه کشـاورز« هم 

اسـتفاده می شود؟
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5. آیـا پیـام رسـان های اجتماعی در سـطح روسـتا برای 
آموزش کشـاورزی اسـتفاده می شوند؟

6. میـزان آشـنایی مـددکاران و مروجـان کشـاورزی بـا 
سـایت های تخصصـی مرتبـط و اسـتفاده از مطالـب آنهـا به 

چـه میزان اسـت؟
7. نظـر کشـاورزان در زمینـه زمان پخـش برنامه هایی با 

موضـوع کشـاورزی در رادیو و تلویزیون چگونه اسـت؟
8. چگونگـی اسـتفاده از انواع دانش بومی و رسـمی برای 

ترویـج موضوع های کشـاورزی چگونه اسـت؟
9. نقـش جماعت های محلـی در همراه کردن کشـاورزان 
چطـور  را  تولیـد  نویـن  فناوری هـای  از  اسـتفاده  جهـت 

ارزیابی می کنیـد؟

روش شناسی
بخـش  دو  شـامل  کیفـی و  پژوهـش  ایـن  در  دیدمـان 
اسـت؛ بخـش اول از نـوع اسـنادی و بررسـی کتابخانه ای که 
در آن راه هـای ارتباطـی مددکاران کشـاورزی و تسـهیلگران، 
مولفه هـای ارتباط هـای مشـارکتی و به دسـت آوردن آن هـا 

در ایـن فرایند اسـتخراج شـده اسـت. 
در بخـش دوم، از روش تحلیـل روایـت اسـتفاده شـده 
کـه بـا توجـه بـه موضـوع پژوهـش و بـه منظـور دسـتیابی 
بـه پاسـخ های عمیـق از روش مصاحبـه ی ژرفایـی اسـتفاده 
شـده. تحلیـل روایـت، نوعـی  پژوهـش کیفـی اسـت کـه 
داده هـای  منبـع  عنـوان  بـه  را  داسـتان ها  از  مجموعـه ای 
خـود بـر می گزینـد. ایـن داسـتان ها روایتـی از تجربه هـای 
زندگـی مردم هسـتند که توسـط آنـان در مورد خودشـان یا 
بـه واسـطه ی دیگـران در مـورد افـراد دیگـر نقـل می شـود. 
بـا توجـه بـه اینکـه تحقیـق مبتنـی بـر  تحلیـل روایت هـا 
بـرای  سـاختاری  مضمونـی و  تحلیـل  روش  دو  از  اسـت، 
تجزیـه و تحلیـل داده هـا اسـتفاده شـد. تحلیـل مضمونی به 
پژوهشـگر در شـناخت الگوهـا، تشـابه و تفـاوت مصاحبه هـا 
کمـک می کنـد و تحلیـل سـاختاری چگونگـی شـکل گیری 

روایـت را فراهـم مـی آورد، بـه عملکـرد عنصرهـای مختلـف 
روایـت می پـردازد و بـر ایـن منطـق اسـتوار اسـت کـه در 
جامعـه روایت هـای مختلفـی وجـود دارند که بـا پیوند دادن 
روایت هـای جمعیت هـاي مـورد مطالعـه،  بـا آنهـا می تـوان 
نظـم و قاعده هـای کلـی را در زمینـه عرصه هایـی از حیـات 
سـاختارهای  بـه  توصیف کـرد و  شناسـایی و  را  اجتماعـی 

ذهنـی جمعـی رسـید. )کشوردوسـت، 1398(
همچنیـن الزم بـه یـادآوری اسـت کـه در جهـت تحلیل 
دقیـق مصاحبه هـای انجـام شـده از نـرم افزار تحلیـل کیفی 
Maxqda در ایـن پژوهـش بهره گیری شـده اسـت که نتایج 

بـه دسـت آمـده در قالـب جـدول و نمـودار شـماره یـک در 
بخـش یافته هـا آمده اسـت.

ترویـج  در  کشـاورزی  مـددکاران  نقـش  بـه  توجـه  بـا 
همراهـی  نیـز  روسـتاییان و  بـه  کشـاورزی  آموزه هـای 
کشـاورزان بـا ایـن مـددکاران بـه جهـت بومی بـودن آنـان، 
در ایـن تحقیـق با 15 نفـر از مـددکاران ترویج و تسـهیلگران 
کشـاورزی خراسـان رضوی)مشـهد( مصاحبـه، انجام شـد که 
طی آن 10 مددکار مرد و 5 نفر تسـهیلگر زن به پرسـش های 
تحقیـق، به شـکل حضوری پاسـخ دادنـد. این شـمار از زنان و 
مـردان بـا توجـه بـه حضـور 86 نفـر مـددکار مـرد و 42 زن 
تسهیلگرکشـاورزی در روسـتاهای مشـهد بـود کـه بـه طـور 
کلـي 128 نفـر مـي باشـند؛ کـه بـا مصاحبـه بـا 15 نفـر بـه 
اشـباع نظرات رسـیدیم که این تعـداد در  حـدود 12 درصداز  
کل مـددکاران کشـاورزی و تسـهیلگران زن روسـتایی اسـت 
.روش نمونـه گیـري غیـر احتمالـي اسـت که به طـور معمول 
آن را نمونـه گیـري معیـار – محـور یـا هدفمند مـي خوانند. 
در ایـن نـوع نمونـه گیـري، انتخـاب مشـارکت کننده هـا یـا 
دیگـر واحدهـاي نمونـه گیـري مبتنـي بـر معیار خـاص یا به 
طـور هدفمنـد اسـت. واحد هـاي نمونـه در تحقیـق کیفـي 
بـه ایـن دلیـل انتخـاب مـي شـوند کـه داراي مشـخصه ها 
یـا مختصـات ویـژه اي هسـتند کـه کاوش و تفهیـم مفصـل 
موضوع هـای محـوري را کـه محقـق کیفـي در صدد بررسـی 
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آنهاسـت؛ میسـر مـي سـازند. نمونـه گیـري هدفمنـد دقیقـا 
همـان چیـزي اسـت کـه عنـوان آن داللـت مـي کنـد، یعني 
اعضـا یـا واحد هـاي نمونـه "از روي هدف"جهـت بازنمایـي 
معیـار کلیـدي خـاص انتخاب مي شـوند )محمد پـور،1397( 
لـذا بـا توجه به فهرسـت روسـتاهاي تابعه شهرسـتان مشـهد 
نمونه هـا بـه صـورت هدفمند انتخاب شـدند و رونـد مصاحبه 
تـا آنجـا ادامـه یافـت که به تشـابه نظرهای ابراز شـده دسـت 
نظرهـای مشـارکت  بـودن  بـه مشـابه  توجـه  بـا  یافتیـم  و 
کننـدگان و همخوانـی ایـن نظرهـا بـا مسـتندهای اسـتخراج 

شـده، رونـد مصاحبـه متوقف شـد. 

یافته ها
  در مصاحبه هـای انجام شـده، شـاخص های اجتماعی و 
فعالیـت  پیشـینه ی  تحصیـالت،   سـن،  شـامل؛  اقتصـادی 
مـددکار و  عنـوان  بـه  همـکاری  پیشـینه ی  در کشـاورزی، 
نیـز نظرهـای ایـن عـده در زمینـه آموزش هـای ترویجـی 
ارائـه شـده در روسـتا بررسـی شـد؛ امـا از آنجایي کـه روش 
تحقیـق کیفـي مي باشـد به توصیـف جمعیت مورد بررسـی، 

اشاره نمي شـود.
مـددکاران کشـاورزی کـه همگـی کشـاورز نیـز بودنـد و 
در ایـن گفتگـو مخاطـب قـرار گرفتند در پاسـخ به پرسشـی 
در زمینـه ارائـه نظـر در زمینـه چگونگـی فعالیت کشـاورزان 
روسـتای خـود این گونه عنوان داشـتند که عمده کشـاورزان 
در منطقـه و روسـتای آنان از روش سـنتی بـرای مرحله های 
مختلـف تولیـد محصول اسـتفاده می کنند. این پاسـخگویان 
اعـالم کردنـد کـه 14 نفـر از روش سـنتی بهـره گیری و تنها 

یـک نفـر از روش صنعتـی بهره مند می شـود. 
در بررسـی پاسـخ های ارائـه شـده بـا عنـوان کـد بـاز 
ارزیابی دوره های آموزشـی ترویجی، سـه گویه لـزوم افزایش 
آموزش هـای بـه علـت ورود افراد جدید به بخش کشـاورزی، 
افزایـش دانـش بـه منظـور باال بـردن تولیـد و پاییـن آوردن 
آسـیب و زیـان پسـماندها و نیـز گویـه لـزوم ایجاد تنـوع در 

مطالب ارائه شـده در دوره های آموزشـی  بیشـتر مورد توجه 
پاسـخگویان قـرار گرفته اسـت.

زمینـه  در  شـوندگان  مصاحبـه  پاسـخ های  تحلیـل  در 
کـد بـاز علـل ضـروری بـودن همراهـی جماعت هـای محلی 
جهـت اسـتفاده از فنـاوری نویـن،  افراد با بیـان دلیل کاهش 
بـا  همفکـری  خاطـر  بـه  تصمیم گیری هـا  در  درصد خطـا 
یکدیگـر بیشـترین تاکیـد را بـر این کد داشـته و پـس از آن 
تاکیـد بـر اسـتفاده از تجربه هـای یکدیگـر، گویـه ای بود که 
در ایـن بخـش بیشـترین تکرار را نشـان می دهـد. همچنین 
کدهـای محـوری بـاال رفتـن اعتماد بـه نفس در انجـام کار و 
از بیـن رفتـن احسـاس تنهایی و ترس از تغییـر و به کارگیری 
روش هـای جدیـد به عنـوان دو گویه ای بودند کـه با بارهای 

تکـرار یکسـان در رتبه هـای بعـدی قـرار گرفتند.
ارزشـمند بـودن تجربه هـای افـراد و گذشـتگان آنهـا بـا 
تکـرار بـاالی گویـه، نخسـتین گویه ای اسـت که در بررسـی 
علـل ضروری بـودن تلفیـق دانش بومی کشـاورزان بـا دانش 
رسـمی مروجان مورد اشـاره مصاحبه شـوندگان قرار گرفته و 
دانـش  بـودن  یکدیگـر  کـد محـوری »مکمـل  آن  از  پـس 
نویـن و سـنتی« تکـرار باالیـی را در پاسـخ های ارائـه شـده 

نشـان می دهد.
کـد  تلویزیونـی،  رادیویـی و  برنامه هـای  بررسـی  در 
مناسـب نبـودن زمـان پخش ایـن برنامه هـا بیشـترین تکرار 
را در بیـن پاسـخگویان داشـته و پـس از آن کـم بودن تنوع و 

نـوع برنامه هـا مـورد اشـاره قـرار گرفتـه اسـت.
کـم سـوادی و ناآشـنایی بـا سـایت های تخصصـی حوزه 
کشـاورزی از نظـر پاسـخگویان از جملـه علـل نبـود زمینـه 
بـا کشـاورزی  مرتبـط  تخصصـی و  از سـایت های  اسـتفاده 
بیان شـده و پـس از آن گویـه نبـود زمینه تمایل به اسـتفاده 
از ایـن سـایت ها در مرحلـه بعدی تکرار توسـط پاسـخگویان 

قـرار گرفته اسـت.
تحلیـل کیفـی انجـام شـده نشـان داد کـه در زمینـه 
اسـتفاد از پیـام رسـان های اجتماعـی، کـم سـوادی و نبـود 
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زمینـه آگاهـی از سـاز و کارهـای ایـن شـبکه ها عمـده ترین 
علـل نبـود زمینـه اسـتقبال از ایـن امـکان ارتباطـی بـوده و 
نبـود زمینـه اسـتقبال از این نـوع رسـانه ها و تغییـر کارکرد 
کشـاورزی  از  غیـر  موضوع هایـی  بـه  مجـازی  گروه هـای 
دالیـل بعـدی نبـود زمینـه اسـتقبال کشـاورزان از ایـن پیام 

رسـان های اجتماعـی را شـکل دادنـد.
عنـوان  بـه  دوره هـا  برگـزاری  در  مروجـان  کاری  کـم 
پرتکرارتریـن گویـه در بحـث نبـود زمینـه اسـتقبال از روش 
مدرسـه، مزرعه کشـاورز مورد اشـاره قرار گرفت و پس از آن 
عامـل شـیوع آفت هـا و بیماری هـا در کشـتزارها تاکید شـد.

و در پایـان، کافـی نبـودن میـزان آمـوزش، مهـم تریـن 
دلیـل نبـود زمینـه اسـتفاده از فناوری هـای نویـن تولیـد از 

سـوی کشـاورزان عنـوان شـد. پـس از ایـن گویـه، ناآگاهـی 
از روش هـای نویـن کشـاورزی بـه عنـوان دومیـن دلیلی که 
بیشـترین تکرار را در بین پاسـخگویان داشـت مشخص شد و 
سـپس گویـه منسـوخ شـدن آموزش ها به نسـبت فنـاوری و 
گویـه بـاال بـودن هزینه ها و نداشـتن سـرمایه کافی از سـوی 
کشـاورزان بـا تکرار یکسـان در بین پاسـخگویان در یک رده 
قـرار گرفتنـد. بررسـی های انجام شـده نشـان داد کـه  تکرار 
مسـاوی گویه هـای تـرس از هـدر رفـت سـرمایه و نیـز نبود 
آمـوزش در زمینـه فنـاوری نویـن کشـاورزی دو عامل بعدی 

در ایـن موضـوع عنوان شـدند. 
  

 Maxqda جدول 1- تحلیل مصاحبه ها با نرم افزار 

شمار بارهای تکرار گویهکدهای مرحله محوریکدهای مرحله باز

ارزیابی دوره های آموزشی- 
ترویجی

2لزوم افزایش آموزش ها به علت ورود افراد جدید به این حوزه
افزایش دانش به منظورباالبردن تولید و پایین آوردن آسیب  

زیان پسماندها
2

1کم شدن میزان امکانات اعطایی از سوی دولت به نسبت گذشته
لزوم ایجاد تنوع در مطالب ارائه شده در دوره های آموزشی-

ترویجی
2

علل ضروری بودن همراهی 
جماعت های محلی برای 
استفاده ازفناوری  نوین

کاهش درصدخطا در تصمیم گیری ها به خاطر همفکری با 
یکدیگر

9

3باال رفتن اعتماد به نفس در انجام این کار
از بین رفتن احساس تنهایی و ترس از تغییر و به کارگیری 

روش های جدید
3

7استفاده از تجربه های یکدیگر

علل ضروری بودن تلفیق 
دانش بومی کشاورزان با دانش 

رسمی مروجان

ارزشمند بودن تجربه های زیسته ی خود و تجربه های گذشتگان 
در این زمینه

7

5مکمل یکدیگر بودِن دانش نوین و دانش گذشته
علل کاربردی نبودن 

برنامه های رادیو و تلویزیون 
در این زمینه

8مناسب نبودن زمان پخش اینگونه برنامه ها

3کم بودن تنوع و نوع برنامه ها
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شمار بارهای تکرار گویهکدهای مرحله محوریکدهای مرحله باز

علل نبود زمینه استفاده از 
سایت های تخصصی و مرتبط 

با این رشته

7کم سوادی و ناآشنایی با این گونه سایت ها

4نبود زمینه تمایل به استفاده از اینگونه سایت ها

علل نبود زمینه استفاده/
کاربردی نبودن 

پیام رسان های جمعی

3کم سوادی و ناآگاهی از ساز و کارهای این رسانه ها

2نبود زمینه استقبال از این نوع رسانه ها

تغییر کارکرد گروه های مجازی به موضوع هایی غیراز موضوع 
محوری

1

علل نبود زمینه استفاده از 
روش مدرسه در مزرعه 

2شیوع آفت ها و بیماری ها در کشتزارها

4کم کاری از سوی مروجان

علل نبود زمینه استقبال از 
فناوری های نوین

4باالبودن هزینه ها و نداشتن سرمایه کافی برای خرید تجهیزات

1حضور واسطه ها بازدارنده ای برای سوددهی به کشاورزان

1نداشتن نیروی انسانی ماهر برای سرمایه گذاری

6ناآگاهی از روش های نوین

3ترس از هدررفت زمان و سرمایه به علت نداشتن دانش کافی

1ترس از نداشتن بازدهی به علت نداشتن دانش موردنیاز

1تعمیم پذیر و فراگیر نبودن آموزش های داده شده

3نبود آموزش در زمینه فناوری های نوین کشاورزی

کافی نبودن میزان آموزش علت نبود زمینه استقبال از 
فناوری های نوین تولید

8

4منسوخ شدن آموزش ها نسبت پیشرفت فناوری ه

 Maxqda ادامه جدول 1- تحلیل مصاحبه ها با نرم افزار
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 Maxqda نمودار شماره 1- مدل نظری بر مبنای نتایج به دست آمده از گفتگو با مروجان تهیه شده با نرم افزار
بررسی اثر ارتباطات مشارکتی در آموزش فناوری های نوین تولید به کشاورزان 

22

22- startup

همچنیـن بنـا بـه نتایـج بررسـی ها و مطالعات اسـنادی 
انجـام شـده، در جهـت همراهی هرچه بیشـتر کشـاورزان در 
فراینـد توسـعه، مصـرف بهینـه منبع هـا، افزایـش تولیدات و 
افزایـش بهره وری که جملگـی از راه به کارگیری فناوری های 
نویـن تولیـد مانند محصول های برتر یا اسـتارتاپی22 به منصه 
ظهـور می رسـند؛ به کارگیـری و آمـوزش رهیافـت ارتباطات 
مشـارکتی و مولفه هـای زیـر مجموعه ایـن نـوع از ارتباطات 
ضـروری اسـت. لذا بـه نظر می رسـد بهتر اسـت تـا مروجان 
کشـاورزی، مـددکاران ترویجـی و تسـهیلگران زن روسـتایی 
نسـبت بـه آمـوزش کشـاورزان در زمینـه اعمـال مولفه های 
یادشـده اقـدام و ضمن بهـره منـدی جمعیت هـدف از نتایج 
هریـک از مولفه هـا، کشـاورزان نیـز در کسـب نتیجـه نهایی 
فراینـد یادشـده؛ یعنی، اسـتفاده از فناوری هـای نوین تولید، 

همراهـی کنند. 

در ایـن جهت نیز توصیه می شـود تـا از دانش آموختگان 
تحقیقـات مشـارکتی  زمینه هـای  بـه  آشـنا  انسـانی  علـوم 
اسـتفاده شـده، آموزش های ضمن خدمت برای کارشناسـان 
ترویـج، مـدکاران وتسـهیلگران افزایـش یابد و نسـبت به رفع 
بازدارنده هـای سـخت افزاری حضـور مروجـان در کشـتزارها 

اقـدام الزم صـورت پذیرد.
اسـنادی  مطالعه هـای  بـه  توجـه  بـا  دیگـر،  سـویی  از 
صـورت گرفتـه، مولفه هـای ارتباطـات مشـارکتی، هـر کدام 
به تنهایـی و یـا به طـور ترکیبی می توانند راهگشـای توسـعه 
روسـتایی و آموزش کشـاورزی به ویژه در زمینه فناوری های 
نویـن بـرای تولیـد محصول هـای برتـر یـا اسـتارتاپی در این 
بخـش باشـد. مولفه هایـی کـه در بررسـی های اسـنادی این 

پژوهـش، پژوهشـگران بدان هـا دسـت یافتند.
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بحث و  نتیجه گیری
مهم تریـن نـوآوری کـه می تـوان در ایـن پژوهـش بـدان 
»ارتباطـات  ابـزار  انـواع  از  اسـتفاده  تببیـن  داشـت؛  اشـاره 
مشـارکتی« در زمینه های آموزش و ترویج کشـاورزی و ارتقای 
دانـش کشـاورزان جهـت اسـتفاده از فناوری های نویـن تولید 
اسـت و از نتایـج آن، نهادهایـی مانند؛ وزارت جهادکشـاورزی، 
سـازمان تحقیقـات، آمـوزش و ترویج کشـاورزی، مدیریت های 
اسـتان  ترویـج سـازمان های جهاد کشـاورزی  هماهنگـی 

می تواننـد بهره گیـری کننـد.
بررسـی های یادشـده نشـان داد که نبود زمینه آموزش و 
آشـنایی مـددکاران و تسـهیلگران بـا روش هـای ارتباطـات 
مشـارکتی و پافشـاری برخـی از کارشناسـان دولتـی ترویـج 
بـر روش هـای منسـوخ آموزش کشـاورزی و ترویـج آن، برای 
انتقـال یافته هـای نویـن بـه کشـاورزان از طریق ایـن افراد از 
جملـه مشـکالت موجود اسـت. همچنین ناآشـنایی مروجین 
بـا دانـش روز کشـاورزی و فناوری هـای نویـن در کشـاورزی 
جهـان، کافـی نبـودن آموزش هـا، نبـود زمینه اجـرای روش 
مدرسـه، مزرعـه کشـاورز، نبـود رسـانه های محلی،کمبـود 
منبع هـا و تجهیـزات الزم کمـک آموزشـی، مشـکل تامیـن 
ادوات لجسـتیک و خـودرو و نیـز نداشـتن انگیـزه از دیگـر 

مسـئله های قابـل تامـل در ایـن بخش اسـت.
لـذا بهـره گیـری از دانـش ارتباطـات مشـارکتی در کنار 
عامل هایـی ماننـد؛ تامین منبع هـای مالی و تجهیـزات الزم، 
انگیزه هـای مـادی و معنـوی بـرای مروجـان بخـش دولتـی، 
مـددکاران ترویـج و تسـهیلگران، می توانـد در ایجـاد ارتباط 
بهتـر و مشـارکت هرچـه بیشـتر کشـاورزان در همراه شـدن 
بـا یافته هـای علمی مروجان و تسـهیلگران جهت اسـتفاده از 
فناوری هـای نویـن تولیـد در کشـاورزی موثـر واقـع شـده و 
در نتیجـه بـر میزان افزایـش بهره وری و تولیـد محصول های 
بـا کیفیـت و کمیت برتـر و بیشـتر، اثرگذاری شـایان توجهی 

داشته باشـد. 
یافته هـای ایـن پژوهـش بـا نتایـج تحقیقـات ابراهیـم 
جملـه  از  کـه  علی بیگـی  امیرحسـین  جعفـری)1393( و 

تحقیقـات کیفـي یا آمیخته مي باشـند؛ نیز همسـویی دارد و 
ایـن نتایـج بـر اهمیـت رسـانه های ارتبـاط جمعـی و دیگـر 
ابـزار مورد اشـاره در ارتباطـات مشـارکتی در افزایش آگاهی 
کشـاورزان و ترغیـب و همسـو کـردن ایشـان در همراهـی با 
برنامه هـای ترویجـی و اثربخشـی آموزش هـای ارایـه شـده 
تاکیـد دارد.  لـذا بـا توجـه بـه دغدغه هـای مـددکاران در 
مصاحبـه انجـام شـده، نتایـج تحقیقات و نیـز اسـناد مطالعه 
شـده، مـوارد زیر به عنوان پیشـنهاد در جهـت بهبود عملکرد 
برنامه هـای آموزشـی و ترویجـی بـا اسـتناد بـه به کارگیـری 
ارتباطـات مشـارکتی در جهـت همـراه کـردن  روش هـای 
کشـاورزان در زمینـه اسـتفاده از »فناوری هـای نوین تولید« 

مطـرح می شـود.
1. بـا توجه به نتایـج این پژوهش »ابراهیـم جعفری« در 
سـال 1388 تاکیـد می شـود برنامـه ریزی هـای آمـوزش در 
جهـت اسـتفاده بهینـه از روش »مدرسـه، مزرعه کشـاورز« و 
اجـرای موثـر ایـن روش در کشـتزارها بـا حضـور کشـاورزان 
بـرای آموزش هرچـه بهتر و اثرگذارتر ایشـان صـورت پذیرد.

پیشـنهاد شـماره  در  کـه  پژوهشـی  در  2. »جعفـری« 
یـک از آن یـاد شـد بـر افزایـش دفترهـای ICT  روسـتایی 
در سـطح اسـتان و آسـانگری هرچه بیشـتر فرایندهای مورد 
نیـاز کشـاورزان و روسـتاییان در جهت جلوگیـری از مراجعه 
بـه مرکزهـای شـهری و برپایـی فنـاوری ویدئوکنفرانـس در 
ایـن مرکزهـا جهـت آمـوزش روسـتاییان و همـراه سـاختن 
کشـاورزان بـرای آشـنایی بـا فناوری هـای نوین تولیـد از راه 
آمـوزش انبـوه ایشـان تاکیـد کـرده، کـه اینجا نیز ایـن مهم، 

تاییـد می شـود.
3. بنـا بـر نتایـج به دسـت آمـده از مصاحبه هـا در بخش 
کیفـی، بررسـی محتوای برنامه هـای کشـاورزی و نیز تجدید 
نظـر در زمـان پخـش ایـن برنامه هـا از شـبکه های مختلـف 

تلویزیونـی بررسـی و ارزیابی الزم صـورت گیرد..
4. بـر مبنـای مطالعـه اسـناد و به ویـژه پژوهـش ابراهیم 
جعفـری کـه در ایـن تحقیـق بـدان اسـتناد شـده اسـت راه 



نقش ارتباطات مشارکتی در آموزش فناوری های نوین تولید به کشاورزان

شماره 53
تابستان 1399

فصل نامه علمی پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 92

انـدازی ایسـتگاه های رادیویـی محلـی بـا اسـتفاده از تـوان 
جوانـان بومـی و تولیـد محتوا توسـط مـردم محلـی می تواند 
روسـتاییان  کشـاورزی  دانـش  ارتقـای  در  بسـزایی  نقـش 

ایفا کنـد.
5. بـر مبنـای منبع هـای مطالعـه شـده، ضـرورت دارد 
بـا توجـه بـه در اختیـار بـودن تلفـن همـراه در روسـتاها 
ارسـال محتـوای مرتبـط بـا آمـوزش کشـاورزان از طریـق 
سـامانه پیامـک و دیگـر نـرم افزارهـای کاربـردی موبایلی در 
جهـت ترغیـب ایـن قشـر بـه اسـتفاده از فناوری هـای نوین 
کشـاورزی انجـام شـود. اسـتفاده از راهبـرد ارسـال پیامک با 
توجـه بـه کم سـوادی کشـاورزان در اسـتفاده از شـبکه های 
اجتماعـی، می توانـد جای خالـی این شـبکه ها را در افزایش 

میـزان آگاهـی ایـن قشـر پـر کند.
6. بـر مبنـای نتیجه هـای بخـش کیفـی ایـن پژوهـش، 
راه انـدازی گروه هـا و کانال هـای اختصاصـی هـر روسـتا در 
تولیـد  محتـوای  نشـر  پُرمخاطـب و  اجتماعـی  شـبکه های 
شـده بـر اسـاس دانـش رسـمی و بومی بـر اسـاس نیازهـای 
روز کشـاورزان و انتشـار و آمـوزش هرچـه بیشـتر مطالـب با 
موضـوع »اهمیـت و مزایـای اسـتفاده از فناوری هـای نویـن 

تولیـدی در کشـاورزی« توصیـه می شـود.
7. بـر مبنـای نتایـج بخـش کیفـی ایـن پژوهـش، توجه 
جملـه  از  بومی کشـاورزان  دانـش  بـه  مروجـان  بیشـتر 
پیشـنهادهایی اسـت کـه با توجه بـه نتایج بخـش کیفی این 

تحقیـق بـدان تاکیـد می شـود.

8. بـر مبنـای مطالعه های اسـنادی و مصاحبه های انجام 
شـده، راه انـدازی وب سـایت تعاملـی بـا اسـتفاده از دانش و 
تـوان جوانـان روسـتایی و انتشـار مطالـب مختلـف از جمله؛ 
آمـوزش کشـاورزان، معرفـی فناوری هـای نوین کشـاورزی و 
ذکر مسـایل روسـتا پیشـنهاد می شـود؛ ایـن درگاه می تواند 
بـه عنـوان رسـانه ای فراگیـر در سـطح ملـی و بیـن المللـی 

ایفـای نقـش کند،
9. بـر مبنـای مصاحبه های انجام شـده با زنـان مددکار و 
نیـز پژوهش »ابراهیم جعفری« در سـال 1388 تربیت »زنان 
مـروج« در سـطح روسـتاها بـه عنـوان تسـهیلگر و آموختـن 
روش هـای ارتباطـات مشـارکتی و انتقـال مفاهیـم آموزشـی 
بـه منزل هـای روسـتا  و تربیت نسـل آینده کشـاورزی ایران 
بـا بهـره منـدی از آموزه هـای ارتباطـات مشـارکتی از جمله 

پیشـنهادات است.
بـا تسـهیلگران و مـددکاران، پیشـنهاد  10. در گفتگـو 
نظیـر  مراکـزی  در  گفتگـو  کانون هـای  کـه  می شـود 
قهوه خانه هـا و مسـجد جامـع روسـتاهای اسـتان کـه دارای 
ظرفیـت مطلوبـی در جهـت ایجـاد جماعت هـای محلـی و 
ارتباطـات مشـارکتی هسـتند به ویـژه ایجاد مراکزی مشـابه 
بـرای زنـان روسـتایی و بـه مشـارکت گرفتـن ایـن قشـر در 
فراینـد توسـعه روسـتا صـورت پذیـرد. ایـن مرکزهـا، محمل 
مناسـبی برای اسـتفاده افـراد از تجارب یکدیگـر و نیز تجارب 

اسـت. دیگران 
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Abstract

This study, to investigate the role of communication, participatory, and components of different, it on 

teaching the farmers the direction of aligning them in line with the use of new technologies in production to 

achieve higher production and increase productivity is investigated.

Due to the climatic conditions and the limitations of the source, including the water, is necessary; for the 

transformation in agriculture in our country, from the accompaniment of farmers to run a successful program, 

including changing cropping pattern and the use of new technologies of production used. In the meantime, the 

role of education and promotion as strategies for engineering the thoughts of farmers to change attitudes and 

behavior and to create change underlying in traditional production methods, products, etc., it is essential that one 

of the strategies they use, communication, collaborative learning, and agriculture.

The research observation is qualitative and narrative analysis in which a profound interview tool has been 

used. In this study, 15 agricultural workers have been interviewed in the villages of Mashhad, also, using 

documentary Method and library study, the previous study has been done.

The combination of interviews and studies carried out showed that despite the willingness of farmers crushed 

into traditional approaches to the reasons such as lack of financial resources for the purchase of equipment 

and insufficient training, promotion, etc. agriculture workers insist, " the role of providing training in modern 

farming from the vent methods of communication, participatory, effective and read on the necessity of the use 

of such methods, such as; the "school farm" in the cell, making the farmers toward the use of new technologies.

Index Terms: Participatory communication, farmers' training, development, new production technology
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