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چكيده
به كارگيري اطالعات به روز و كاربردي با سرويس هاي اطالع رساني كارا و مؤثر توسط كارشناسان ترويج نقش كليدي و مهمي 
ــتا اين تحقيق با هدف بررسي نگرش كارشناسان ترويج استان  ــب از عوامل توليد ايفا مي نمايد. در اين راس را در بهره برداري مناس
خراسان رضوي نسبت به استفاده از تلفن همراه در فعاليت هاي ترويجي انجام گرفته است. تحقيق حاضر از نظر هدف كاربردي، از 
ــي (توصيفي) و بر حسب روش همبستگي است. جامعه آماري تحقيق، كارشناسان ترويج  نظر نحوه جمع آوري داده ها، غير آزمايش
كشاورزي استان خراسان رضوي بودند (N=333) كه از اين تعداد 126 نفر با استفاده از فرمول كوكران به روش نمونه گيري طبقه 
ــدند. روايي پرسشنامه با توجه به نظرات اساتيد ترويج و آموزش  ــب به عنوان نمونه آماري انتخاب ش ــاب متناس اي تصادفي با انتس
 (α =0/89) ــتفاده از ضريب آلفاي كرونباخ ــگاه تربيت مدرس و تهران تأييد و پايايي بخش هاي مختلف آن با اس ــاورزي دانش كش
محاسبه گرديد. نتايج تحليل همبستگي نشان داد كه بين نگرش كارشناسان و متغيرهاي سن، تعداد سال هاي برخورداري از تلفن 
همراه، ميزان پوشش تلفن همراه در روستاهاي منطقه فعاليت، ميزان استفاده از تلفن همراه در فعاليت هاي ترويجي، ادراك نسبت 
ــاس  ــاورزي رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. بر اس به عوامل پيش برنده به كارگيري تلفن همراه در فعاليت هاي ترويج كش
ــتفاده از تلفن همراه در فعاليت هاي ترويجي، ادراك نسبت به  ــيون چندگانه گام به گام، چهار متغير ميزان اس نتايج حاصل از رگرس
ــش تلفن همراه در روستاهاي  ــال هاي برخورداري از تلفن همراه و ميزان پوش عوامل پيش برنده به كارگيري تلفن همراه، تعداد س
ــبت به استفاده از تلفن همراه در فعاليت هاي ترويج كشاورزي  ــان نس منطقه فعاليت 20/5 درصد از تغييرات متغير نگرش كارشناس

را تبيين كردند.
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مقدمه 
ــزون به اطالعات  ــري در ابعاد مختلف و نياز روزاف ــعه جوامع بش توس
ــدت به  ــات اين جوامع به ش ــث گرديده كه حي ــد و گوناگون باع جدي
گردش اطالعات و اطالع رساني به موقع وابسته گردد. دستيابي به اين 
ــمار مي رود. يكي  ــات در تمام بخش ها يك عنصر حياتي به ش اطالع
ــي اطالعات  ــاير بخش ها به دسترس از بخش هاي مهم كه بيش از س
ــاورزي است (فتوتي و  ــد بخش كش ــته مي باش به موقع و روزآمد وابس
همكاران، 1388). علي رغم تالش هاي زيادي كه در سال هاي گذشته 
ــر و انتقال دانش كشاورزي به بهره برداران صورت گرفته  در زمينه نش
ــت، حجم زيادي از دانش و اطالعات هنوز دور از دسترس بسياري  اس
از افراد قرار دارند. علت اين است كه اطالعات به تنهايي مفيد نيستند، 
ــه و از طريق رابطه بين  ــازمان يافت مگر اين كه بخش خاصي از آن س
ــتيابي به اهداف خاصي  توليدكنندگان و مصرف كنندگان آن، براي دس
ــورد تجزيه و تحليل و در نهايت كاربرد قرار گيرد. ناموزوني در ميزان  م
ــه بارزي از عدم توازن در  ــاورزان، نمون عملكرد محصوالت در بين كش
رسانش اطالعات مديريت مزرعه است. از طريق رساندن اطالعات فني 
براي تمام بهره برداران كشاورزي، مي توان امكان كاربرد توصيه هاي 
فني و فناوري هاي زراعي را در بين تعداد بيشتري از آن ها ايجاد نمود 

(عمادي، 1383). 
ــش، ارزش و جمعيت وجود نظامي كارا كه  ــبب انفجار دان امروزه به س
بتواند اطالعات مناسب را در كمترين زمان و با حداقل هزينه و حداكثر 
ــي به بهره وران برساند و نيز نيازها و سؤاالت  اطمينان از مراكز پژوهش
بهره وران را به دست محققين برساند، بسيار حياتي تشخيص داده شده 
ــت. نظامي كه اين وظيفه خطير و حساس اطالع رساني را در بخش  اس
ــاورزي بر عهده دارد نظام ترويج است كه روش هاي قديمي آن به  كش
ــديد و پوياي روش ها، ابزار آالت نوين و حجم عظيم  علت گسترش ش

اطالعات توليدي، ديگر كارائي الزم را ندارند (خيري، 1382).
ــاورزي براي پاسخ گويي به مسئوليت ها و  در عصر حاضر، ترويج كش
ــافات  انجام وظايف خود با حجم عظيمي از اطالعات، اختراع ها، اكتش
ــاورزي مواجه  جديد در جنبه هاي مختلف علوم، فنون و فن آوري كش
ــرع وقت، آخرين يافته ها را از منابع توليد  ــت. پس الزم است در اس اس
ــازمان هاي تحقيقات ملي و بين المللي كسب كند  اطالعات به ويژه س
ــش قرار دهد. براي تحقق اين امر،  و در اختيار بهره برداران تحت پوش
ــاورزي بايد از يك واحد يا نظام اطالع رساني كشاورزي قوي  نظام كش
و كارآمد برخوردار باشد (همان منبع، 1382). بنابراين، تشكيالت ترويج 
ــاني را به خدمت گيرد كه نياز  به طور طبيعي بايد يك نظام اطالع رس
به تعداد كمتري پرسنل داشته باشد، پرسنل خود را از اطالعات به موقع 
ــد و هزينه ها را كاهش دهد. به عبارت  ــورد نياز مخاطبان تغذيه كن و م

ــاورزي نيز به عنوان نهاد توانمند ساز بخش كشاورزي  ديگر، ترويج كش
ــيدن به نقطه مطلوب در اجراي وظايف و مسئوليت هاي خود  براي رس
ــود تا از اين طريق به مراكز،  ــت به فناوري اطالعات مجهز ش مي بايس
ــبكه هاي اطالع رساني دست يابد. به كارگيري  پايگاه ها، بانك ها و ش
فناوري هاي اطالعاتي و ارتباطي، خدمات ترويج كشاورزي را متنوع تر و 
كارآمدتر مي كند به طوري كه اين خدمات نيازهاي اطالعاتي كشاورزان 

.(Maru, 2003) را در سطح باالتري تأمين مي نمايند
ــعه با مسائل عمده  ــازمان هاي ترويجي در كشورهاي در حال توس س
ــان،  ــتقيم و پويا بين كارشناس اي در زمينه برقراري و حفظ تماس مس
ــاورزان و محققان و ساير كنش گران، روبرو هستند. سطح پوشش  كش
ناكافي خدمات ترويجي، فواصل فيزيكي، كمبود تسهيالت حمل و نقل 
ــاورزي دولتي در مقابل طيف وسيع بهره برداران  و كمبود مروجان كش
ــاورزي و منابع طبيعي از جمله اين مسايل به شمار مي روند.  بخش كش
ــا بهره¬گيري از فن آوري هاي اطالعات و ارتباطات مي توان تا حد  ب

 .(Quamar, 2002) زيادي چنين موانعي را برطرف كرد
كارشناسان در طول سال ها از اكثر فن آوري  هاي اطالعاتي-ارتباطي 
سنتي مانند راديو، نشريات چاپي، ويدئو و غيره استفاده كرده اند. امروزه 
ــطه هاي ديگر، فرصت هاي  ــاورزان و بسياري از واس كارشناسان، كش
ــند كه مي توان از آن ها براي تبادل،  ديجيتالي جديدتري را دارا مي باش
ــتفاده كرد (رضايي و  ــردازش، مديريت و انتقال اطالعات و دانش اس پ
ــعه،  ــورهاي در حال توس ــتي، 1382). اكنون در اكثر كش زماني مياندش
ــنتي به مدرن را سپري مي كند و  ــاختار س ترويج دوران گذار خود از س
ــورها دريافته اند كه يكي از پيش نيازهاي تسهيل اين  ــياري از كش بس
 .(Maru, 2003) امر استفاده از فناوري هاي اطالعاتي و ارتباطي است

ــروترين گرايش جهاني كه  فناوري اطالعات و ارتباطات به عنوان پيش
ــت، با حركت  ــر تأثير نهاده اس ــش ها و ابعاد زندگي بش ــر تمامي بخ ب
ــروز رقم زده و  ــازمان هاي ام ــتاب خود، فصلي تازه را در اداره س پرش
ــت كه بي توجهي به آن به منزله حذف  پارادايمي را به وجود آورده اس
تدريجي از تراكنش هاي اقتصادي و اجتماعي جهاني خواهد بود (زندي 
پژوه، 1385). وجود فناوري هاي نوين اطالعاتي و ارتباطي خصوصًا در 
نواحي روستايي مي تواند دسترسي پذيري كشاورزان را به منابع آموزشي 
تسهيل نموده و تسريع ببخشد. تكنولوژي تلفن همراه يكي از نمودهاي 
ــاير تكنولوژي هاي  ــه مانند س ــت ك ــاوري اطالعات و ارتباطات اس فن
ــه و به عنوان آموزش مبتني بر تلفن  ــي به حوزه آموزش راه يافت ارتباط
همراه مطرح شده است. اين وسيله ارتباطي توانسته شيوه سنتي آموزش 
حضوري را تغيير داده و از آموزش تعريف تازه اي ارائه نمايد، همچنين 
زمينه يادگيري كشاورزان را در روستا، مزرعه، مسافرت و غيره از لحاظ 
زماني و مكاني هموار كرده و بسياري از محدوديت ها و ناكارآمدي هاي 
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ــنتي ترويج (هزينه باال، زمان بر بودن، پايين بودن  ــاير روش هاي س س
كيفيت پيام ها)، سطح پوشش ناكافي خدمات ترويجي و كمبود مروجان 
كشاورزي دولتي در مقابل طيف وسيع بهره برداران بخش كشاورزي و 

منابع طبيعي را بر طرف ساخته است (سليماني و ميرك زاده، 1388).
امكانات بالقوه فراواني براي كاربرد فناوري تلفن همراه در فعاليت هاي 
ــاورزي وجود دارد. يكي از عواملي كه براي به فعل درآمدن  ترويج كش
اين امكانات نقش اساسي دارد، ديدگاه ها و نگرش هاي دست اندركاران 
ــان) مي باشد. نگرش را مي توان آمادگي ويژه افراد از نظر  امر (كارشناس
ــائل، چيزها، وقايع و عكس العمل ها  رواني در رويارويي با پديده ها، مس
ــته افراد و  ــي از گذش ــت كه ناش ــبت به آن ها دانس توأم با هيجان نس
ــد. نگرش از مهم ترين عوامل  تجربيات مختلف آن ها در زندگي مي باش
 Baylor and Ritchie,) ــد ــش بيني كننده پذيرش نوآوري ها مي باش پي

(2002

ــان داد، اهميتي كه  ــال 1382 در تحقيق خود نش فراهاني علوي در س
مديران براي استفاده و كاربري صحيح از فناوري اطالعات قائل هستند 
ــري اين فناوري نقش مهمي دارد. مديران داراي نگرش مثبت،  در كارب
خود موتور محركي در كاربري اين فناوري در سيستم بوده و نقش آن ها 
ــيار چشمگير مي باشد. اميدي نجف آبادي و انشيه در سال 1388 در  بس
ــي با عنوان چالش ها و فرصت هاي به كارگيري تلفن همراه در  تحقيق
ــيدند كه اطالع  ــاورزي در منطقه فومنات به اين نتيجه رس آموزش كش
رساني در رابطه با آفات و نحوه مبارزه و اطالع رساني در باب قيمت و 
ــب فروش محصوالت كشاورزي، از مهم ترين فرصت هاي  مكان مناس
ــتند. فروشاني و همكاران در سال 1388  به-كارگيري تلفن همراه هس
ــتان، نگرش كارشناسان سازمان جهاد  ــتان خوزس در مطالعه اي در اس
ــيار مورد بررسي قرار داده اند.  ــاورزي را نسبت به نظام آموزشي س كش
نتايج نشان داد كه نگرش كارشناسان نسبت به نظام آموزش سيار نسبتًا 
ــد و رابطه معني داري بين نگرش نسبت به نظام آموزش  مثبت مي باش
و يادگيري سيار با متغيرهاي سن، سابقه كار، درآمد، ميزان تحصيالت، 
ــيار وجود دارد. نتايج تحقيق يعقوبي  ــته تحصيلي و مالكيت ابزار س رش
ــبت به امكان پذيري  ــال 1389 نشان داد كارشناسان نس و جبله در س
ــي و آموزش به  ــيار در ارائه خدمات الكترونيك ــتفاده از ابزارهاي س اس
ــاعدي دارند. با توجه به اينكه گرايش مساعد يا  ــتاييان نگرش مس روس
ــد، اين نتيجه بيانگر  ــاعد به تكنولوژي در پذيرش آن موثر مي باش نامس
ــيار در ارائه خدمات و  ــاعد بودن زمينه براي استفاده از ابزارهاي س مس
ــد. مرصعي و همكاران در سال 1389 در  آموزش به روستاييان مي باش
ــي نگرش مديران تعاوني هاي كشاورزي استان  تحقيقي با عنوان بررس
ــيار به اين نتايج دست يافتند كه در كل  ــبت به يادگيري س زنجان نس
ــاورزي به كاربرد يادگيري  نگرش اعضاي هيئت مديره تعاوني هاي كش

سيار در آموزش تعاوني ها مثبت و مساعد مي باشد. عالوه بر اين، عوامل 
ــيار، پايين بودن كيفيت برنامه  درك مزايا و محدوديت هاي يادگيري س
ــي و عالقه و انگيزه فراگيران نسبت به يادگيري به عنوان  هاي آموزش
ــدند. باقري و همكاران  ــايي ش ــن عوامل مؤثر بر نگرش شناس مهم تري
ــال 1391 در تحقيقي با عنوان بررسي نگرش كارشناسان ترويج  در س
كشاورزي استان اردبيل نسبت به كاربرد موبايل در ترويج به اين نتيجه 
ــتفاده محدودي از تلفن همراه در امور  ــت يافتند كه كارشناسان اس دس
ــيله سودمندي براي كاهش  ترويجي مي كردند، آنان تلفن همراه را وس
ــيله كمك آموزشي مناسبي  هزينه هاي ترويج قلمداد كرده و آن را وس

براي ترويج مي دانستند.
ــي نگرش  ــه Uzunboylua et al. (2009) با عنوان بررس ــج مطالع نتاي
ــمالي به يادگيري سيار و  ــگاه خاور نزديك قبرس ش ــجويان دانش دانش
ــت محيطي، نشان دهنده نگرش  كاربرد آن در افزايش آگاهي هاي زيس
ــجويان بوده و در زمينه اطالعات زيست محيطي نيز ميزان  مثبت دانش
ــركت كننده در دوره آموزش سيار به طور معني  ــجويان ش آگاهي دانش
   Nyamba & Mlozi (2012) ــت. يافته هاي مطالعه دار افزايش يافته اس
ــخ دهندگان با استفاده از  ــان داد كه در حدود نيمي (52/6٪) از پاس نش
ــي هاي تلفن همراه به راحتي اطالعات كشاورزي مورد نياز خود را  گوش

بدست مي آورند.
ــه تلفن همراه آموزش در هر  ــاره به اين ك  Dewitte (2010) نيز با اش
ــت، از نگرش مثبت دانش آموزان  ــان و هر جايي را فراهم آورده اس زم
نسبت به يادگيري مبتني بر تلفن همراه ياد كرده، استقبال آنان را از اين 
  Kashem  (2010) ــد قرار مي دهد. يافته هاي تحقيق فناوري مورد تأكي
ــان داد بين سن، تحصيالت، درآمد ساليانه، دانش كشاورزي، ميزان  نش
ــتفاده از تلفن همراه و نگرش نسبت به كارگيري تلفن همراه رابطه  اس
معني داري وجود دارد. ترتيب دادن تماس تلفني رايگان براي كشاورزان 
در رابطه با پرسش و پاسخ در مورد نهاده هاي كشاورزي، افزايش دكل 
ــبكه، ايجاد مراكز اطالعات روستايي براي حل مشكالت عملي  هاي ش
ــاورزي  ــخيص و كنترل آفات و بيماري هاي محصوالت كش مانند تش
 Pagani) .ــان كردند ــش برنده به كارگيري تلفن همراه بي ــل پي را عوام
ــرش خدمات چند  ــوان عوامل موثر بر پذي ــه اي با عن 2004) در مطالع

ــل تلفن همراه، به نقد و بررسي پذيرش فناوري  ــانه اي سومين نس رس
ــان مي دهد درك  ــن همراه و تدوين يك مدل مي پردازد. نتايج نش تلف
مفيد بودن، سهولت استفاده، قيمت و ميزان استفاده از مهم ترين عوامل 
ــانه اي تلفن  ــن كننده نگرش و در نهايت پذيرش خدمات چند رس تعيي
ــني  ــرش و ميزان پذيرش در گروه هاي س ــت. همچنين نگ همراه اس

مختلف متفاوت است. 
 در اين راستا بر اساس مطالعات انجام شده و با توجه به جنبه هاي مثبت 
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ــاورزي و  ــراوان به كارگيري تلفن همراه در فعاليت هاي ترويج كش و ف
ضرورت سازگاري با تغييرات و بهره گيري صحيح از اين فناوري جديد، 
ــان ترويج كشاورزي نسبت  ــي نگرش كارشناس تحقيقي با عنوان بررس
ــتان خراسان  ــتفاده از تلفن همراه در فعاليت هاي ترويجي در اس به اس
ــتان خراسان رضوي به عنوان يكي از قطب هاي  رضوي انجام شد. اس
مهم كشاورزي كشور مطرح مي باشد و از لحاظ بسياري از محصوالت و 
توليدات كشاورزي (زعفران، زرشك، انار، انگور، خشكبار، زيره و خربزه) 
در بازارهاي داخلي و خارجي جايگاه ويژه اي دارد. عالوه بر اين با توجه 
ــد قابل قبول در زمينه مشتركين تلفن همراه و نيز وضعيت نسبتًا  به رش
خوب پوشش شبكه موبايل (آنتن دهي) در سطح شهر و روستاهاي آن 
ــتر  ــتاها به يكديگر و توانايي برخورداري بيش و با توجه به نزديكي روس
ــتفاده از آن، در  مناطق از خدمات تلفن همراه به دليل ميزان باالي اس
ــتان مورد  ــت تا اين مقوله مهم در اين اس ــده اس ــعي ش اين تحقيق س

بررسي قرار گيرد (سازمان مخابرات، 1391).

اهداف تحقيق 
ــان ترويج كشاورزي  ــي نگرش كارشناس هدف كلي اين تحقيق بررس
ــتان خراسان رضوي نسبت به استفاده از تلفن همراه در فعاليت هاي  اس
ــتيابي به آن اهداف اختصاصي زير تعريف  ــت كه براي دس ترويجي اس
ــان ترويج  ــردي و حرفه اي كارشناس ــف ويژگي هاي ف ــده اند: توصي ش
ــان رضوي، توصيف نگرش كارشناسان ترويج  ــاورزي استان خراس كش
ــبت  ــتفاده از تلفن همراه، توصيف ادراك نس ــبت به اس ــاورزي نس كش
ــراه در فعاليت هاي ترويج  ــه عوامل پيش برنده به كارگيري تلفن هم ب
ــتگي بين متغيرهاي مورد مطالعه و نگرش  ــاورزي و بررسي همبس كش

كارشناسان ترويج نسبت به استفاده از تلفن همراه.

روش پژوهش
ــق حاضر از نظر هدف كاربردي، از نظر نحوه جمع آوري داده ها،  تحقي
ــتگي است. جامعه  ــب روش همبس ــي (توصيفي) و بر حس غير آزمايش
ــان ترويج كشاورزي استان خراسان رضوي  آماري اين مطالعه كارشناس
بودند (N=333). در اين تحقيق از روش نمونه گيري طبقه اي تصادفي 
ــاب متناسب استفاده شد و با استفاده از فرمول كوكران از جامعه  با انتس
ــنامه بود كه از  ــد ( n=126 ). ابزار تحقيق پرسش آماري نمونه گيري ش
سه بخش تشكيل شده است: بخش اول به سنجش نگرش كارشناسان 
ــتفاده از تلفن همراه در فعاليت هاي ترويجي (25  ــبت به اس ترويج نس
گويه) به عنوان متغير وابسته تحقيق، بخش دوم، سنجش ادراك نسبت 
ــراه (22 گويه) و بخش  ــه كارگيري تلفن هم ــه عوامل پيش برنده ب ب
ــان ترويج اختصاص  ــوم به ويژگي هاي فردي و حرفه اي كارشناس س

داشت. بخش اول پرسشنامه براساس طيف پنج قسمتي ليكرت از كامًال 
ــنامه  ــًال موافقم (در دامنه 1 الي 5) و بخش دوم پرسش ــم تا كام مخالف
براساس طيف0 (بدون تأثير) تا 10 (بيشترين تأثير) سنجيده شد. روايي 
ــتفاده از نظرات متخصصان و اساتيد ترويج  محتوايي ابزار تحقيق با اس
ــگاه تربيت مدرس و دانشگاه تهران پس از  ــاورزي دانش و آموزش كش
ــت آمد. براي سنجش پايايي ابزار  چند مرحله اصالح و بازنگري به دس
ــنامه در ميان كارشناساني كه جزء نمونه تحقيق  تحقيق ابتدا 30 پرسش
به شمار نمي آمدند، توزيع شد كه با آن پايايي متغيرهاي تحقيق توسط 
ــنامه، 0/89  ــاي كرونباخ براي بخش هاي اول و دوم پرسش ضريب آلف
ــنامه است. تجزيه و  ــانگر اعتبار قابل قبول پرسش ــبه شد كه نش محاس
ــراف معيار و  ــي (درصد، ميانگين، انح ــطح توصيف تحليل داده ها در س
ضريب تغييرات) و استنباطي (همبستگي و تحليل رگرسيون) به كمك 

نرم افزار SPSS  انجام شد.

يافته ها 
ــان رضوي 40 سال با  ــان ترويج استان خراس ــن كارشناس ميانگين س
ــني  ــتر آنان (36/5 درصد) در گروه س ــال بود و بيش انحراف معيار 7 س
44-38 سال قرار داشتند. اكثريت كارشناسان (83/3 درصد) مرد و تنها 
ــال هاي برخورداري از تلفن  16/7 درصد از آن ها زن بودند. ميانگين س
ــان 12-7 سال  ــال بود كه اكثريت (61/1 درصد) كارشناس همراه 8 س
ــتفاده كارشناسان از تلفن همراه  ــترين ميزان اس تلفن همراه دارند. بيش
ــاعت در هفته مي باشد و اكثريت كارشناسان  جهت وظايف شغلي 5 س
ــاعت در هفته از تلفن همراه جهت  (64/3 درصد) كمتر از يك و نيم س
ــان بيش از نيمي  ــتفاده مي كنند. طبق نظر كارشناس ــغلي اس وظايف ش
ــش تلفن  ــتاهاي منطقه فعاليت آن ها، داراي پوش (57/1 درصد) از روس

همراه بيش از 80 درصد مي باشد.
ــتفاده از فناوري تلفن  ــي كه مي تواند تأثير مهمي بر اس ــي از عوامل يك
ــاورزي توسط كارشناسان داشته باشد،  همراه در فعاليت هاي ترويج كش
ــت. به منظور ارزيابي كيفي  ــبت به اين مقوله اس نوع نگرش آن ها نس
ــتفاده از تلفن همراه در فعاليت هاي ترويج  ــبت به اس ميزان نگرش نس
 ISDM (Interval of Standard Deviation كشاورزي با استفاده از روش
ــطوح نگرش به چهار طبقه تقسيم شد كه براساس  from the Mean) س

فرمول زير بدست آمده است (صديقي و احمدپور، 1384). 

A ≤ Mean-Sd : نگرش منفي =A
Mean-Sd ≤ B ≤ Mean :نگرش نسبتًا منفي =B

 Mean ≤ C ≤ Mean+Sd :نگرش نسبتًا مثبت =C
Mean+Sd ≤ D :نگرش مثبت =D
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ــان (53/17 درصد)  ــماره 1 بيش از نيمي از كارشناس مطابق جدول ش
ــي از آن ها (46/82 درصد)  ــبتًا مثبت و كمتر از نيم نگرش مثبت و نس
ــن همراه در  ــتفاده از تلف ــبت به اس ــبتًا منفي نس ــي و نس ــرش منف نگ

فعاليت هاي ترويج كشاورزي دارند.
ــان نسبت به  ــت آمده در زمينه رتبه بندي نگرش كارشناس  نتايج بدس
ــاورزي نشان داد كه  ــتفاده از تلفن همراه در فعاليت هاي ترويج كش اس
كارشناسان در رابطه با مسائلي مانند سهولت در هماهنگي فعاليت هاي 
ــاورزان،  ــاورزي، كاهش هزينه رفت و آمد و معامالت كش عمومي كش

ــازمان جهاد  ــهيالت و خدمات س ــاورزان از تس ــه موقع كش ــي ب آگاه
كشاورزي و افزايش ارتباط و تعامل بين محققان، مروجان، شركت هاي 
خصوصي، دولتي و كشاورزان از طريق تلفن همراه، به ترتيب با ضريب 
ــترين موافقت را داشتند  تغييرات 0/176، 0/177، 0/182 و 0/187 بيش
ــاورزي و  ــيار باال تلفن همراه براي ترويج كش و با گويه هاي هزينه بس
ــرايط  ــرار دادن جديدترين اطالعات در زمينه قيمت ها و ش در اختيار ق
جوي از طريق تلفن همراه، به ترتيب با ضريب تغييرات 0/422 و 1/03 

بيشترين مخالفت را داشتند (جدول 2).

جدول 1. توزيع فراواني سطوح نگرش كارشناسان نسبت به به كارگيري تلفن همراه در ترويج كشاورزي 

درصد تجمعيدرصدفراوانيسطوح نگرش
(  121/36 ≥ A )      2015/8715/87منفي

(136/75 ≥ B ≥ 121/36)      3930/9546/82نسبتًا منفي
(152/14 ≥ C  ≥136/75 )     5241/2788/09نسبتًا مثبت

( D ≥ 152/14 )       1511/9100مثبت
126100كل

 ميانگين: 136/75         انحراف معيار: 15/39

جدول 2. رتبه بندي نگرش كارشناسان ترويج نسبت به استفاده از تلفن همراه در فعاليت هاي ترويجي

رتبهضريب تغييراتانحراف معيارميانگين*نگرش
4/260/750/1761هماهنگي فعاليت هاي عمومي كشاورزي از طريق تلفن همراه آسان است.
4/340/770/1772استفاده از تلفن همراه هزينه رفت و آمد و معامالت كشاورزان را مي كاهد.

4/340/790/1823كشاورزان از تسهيالت و خدمات سازمان جهاد كشاورزي به موقع آگاه مي شوند.
4/370/820/1874ارتباط و تعامل بين مروجان، شركت هاي خصوصي، دولتي و كشاورزان افزايش مي يابد.

4/070/770/1895به عنوان يك وسيله كمك آموزشي در آموزش هاي ترويجي قابل استفاده است.

4/390/8670/1976تلفن همراه فقط يك وسيله تجمالتي است و براي امور سازماني مناسب نيست.
4/080/810/1987استفاده از تلفن همراه باعث بهبود كيفيت فعاليت هاي ترويجي مي شود.

3/830/790/2068تلفن همراه، يادگيري را در زمان ضرورت امكان پذير مي سازد.
4/030/890/229استفاده از تلفن همراه انعطاف در زمان و مكان اجراي برنامه هاي ترويجي را افزايش مي دهد.

3/9680/920/23110تلفن همراه شكاف اطالعاتي ميان كشاورزان و تجار را كاهش مي دهد.
3/550/8630/24311به صحت منابع و اطالعات ترويجي به دست آمده از تلفن همراه نمي توان اطمينان كرد.
3/870/9710/2512با استفاده از تلفن همراه مي توان پاسخ ها را ارسال و نتيجه آن را به سرعت دريافت كرد.

3/460/870/25113افرادي كه در شغل خود از تلفن همراه استفاده مي كنند از اعتماد به نفس بيشتري برخوردارند.
3/780/9680/25614استفاده از تلفن همراه باعث دستيابي كارشناسان ترويج به اطالعات به روز (به هنگام) مي شود.
3/50/90/25715افرادي كه در امور شغلي از تلفن همراه استفاده مي كنند، از شغل خود رضايت بيشتري دارند.

3/580/930/25916در حوزه تخصصي ترويج اطالعات خوبي را نمي توان از طريق تلفن همراه كسب كرد.
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ــه كارگيري تلفن  ــه عوامل پيش برنده ب ــبت ب براي تعيين ادراك نس
ــد كه بر  ــاورزي 22 گويه، مطرح ش ــراه در فعاليت هاي ترويج كش هم
ــد ميزان تأثير هر يك از عوامل  ــان خواسته ش ــاس از كارشناس اين اس
ــترين تأثير) بيان كنند  ــره صفر (بدون تأثير) الي ده (بيش ــا دادن نم را ب
نتايج حاصل از جدول شماره 3 نشان مي دهد كه ايجاد مراكز اطالعات 
ــتايي به منظور حل مشكالت عملي مانند تشخيص و كنترل آفات  روس
ــاخت هاي مخابراتي خدمات تلفن همراه در  ــترش زير س و بيماري، گس
ــي از هزينه هاي  ــازماني نهاد ترويج، پرداخت بخش ــطوح مختلف س س
ــوي سازمان  ــان از س ــغلي كارشناس تلفن همراه جهت انجام وظايف ش
ــي در ارائه خدمات ترويجي به ترتيب  ــانه هاي نوين و بوم و تلفيق رس
ــرات 0/25، 0/267، 0/274 و 0/282 چهار رتبه اول را  ــا ضريب تغيي ب
تشكيل داده اند و ترغيب و تشويق روستاييان به كسب يادگيري و سواد 
ــاختن  ــتفاده از خدمات تلفن همراه و امكان پذير س اطالعاتي براي اس
ــري در تلفن همراه به ترتيب  ــتفاده از برنامه هاي كاربردي كامپيوت اس
ــرات 0/399 و 0/526 كمترين رتبه را به خود اختصاص  با ضريب تغيي

داده اند.
ــبت  ــتگي بين متغيرهاي تحقيق و نگرش نس ــه منظور تعيين همبس  ب
ــاورزي از ديدگاه  ــتفاده از تلفن همراه در فعاليت هاي ترويج كش به اس
كارشناسان، براي همه متغيرهاي مورد استفاده به غير از ميزان استفاده 
ــبت به عوامل پيش  از تلفن همراه در فعاليت هاي ترويجي و ادراك نس
برنده به كارگيري تلفن همراه در فعاليت هاي ترويج كشاورزي ضريب 
همبستگي پيرسون به كار برده شد. نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه 

ــال هاي برخورداري از تلفن همراه، ميزان  بين متغيرهاي سن، تعداد س
ــش تلفن همراه در روستاهاي منطقه فعاليت و نگرش كارشناسان  پوش
ــطح پنج درصد خطا وجود دارد. همچنين بين  ــتگي مثبت در س همبس
ــراه در فعاليت هاي ترويجي و ادراك  ــتفاده از تلفن هم متغير ميزان اس
ــن همراه در فعاليت هاي  ــبت به عوامل پيش برنده به كارگيري تلف نس
ــطح  ــتگي مثبت در س ــان همبس ــاورزي با نگرش كارشناس ترويج كش
ــاير متغيرهاي مورد مطالعه تحقيق  ــك درصد خطا وجود دارد. بين س ي

همبستگي معني داري مشاهده نشد (جدول 4). 
ــر متغير نگرش  ــي مهم ترين عوامل تأثيرگذار ب ــه منظور پيش بين  ب
ــتفاده از تلفن همراه، از رگرسيون چندگانه  ــان نسبت به اس كارشناس
ــماره  ــد، كه نتايج حاصل از آن در جدول ش ــتفاده ش گام به گام اس
ــان مي دهد كه  ــيون نش ــت. نتايج حاصل از تحليل رگرس 5 آمده اس
ــيوني  ــاي مورد مطالعه تحقيق در معادله رگرس ــس از ورود متغيره پ
ــتفاده از  ــبه معني دار بودن هر متغير، چهار متغير ميزان اس و محاس
ــبت به عوامل پيش  ــن همراه در فعاليت هاي ترويجي، ادراك نس تلف
ــاورزي،  ــري تلفن همراه در فعاليت هاي ترويج كش ــده به كارگي برن
ــش تلفن  ــورداري از تلفن همراه و ميزان پوش ــال هاي برخ تعداد س
ــده 20/5 درصد  ــت تبيين كنن ــه فعالي ــتاهاي منطق ــراه در روس هم
ــبت  ــان نس ــرات مربوط به نگرش كارشناس R2) از تغيي

adj=0/205)
ــد. بنابراين با توجه به يافته هاي  ــتفاده از تلفن همراه مي باش به اس
ــيوني عوامل موثر بر نگرش  ــماره 5 مي توان معادله رگرس جدول ش
ــتفاده از تلفن همراه در فعاليت هاي ترويج  ــان نسبت به اس كارشناس

ادامه جدول 2. رتبه بندي نگرش كارشناسان ترويج نسبت به استفاده از تلفن همراه در فعاليت هاي ترويجي

رتبهضريب تغييراتانحراف معيارميانگين*نگرش
3/630/980/26917دسترسي به تلفن همراه باعث تنبلي در انجام وظايف شغلي كارشناسان مي شود.

3/61/010/2818روستاييان با اطالعات و آموزش هاي اندك مي توانند به دانش و مهارت خود بيافزايند.
3/340/990/29619آموزش ضمن خدمت در زمينه خدمات و كاربردها براي كارشناسان ترويج بايد اجباري باشد.

3/171/090/34320افرادي كه در شغل خود از تلفن همراه استفاده مي كنند اضطراب كاري كمتري دارند.
3/241/120/34521در روستا استفاده از روش هاي سنتي ارتباطات در مقايسه با تلفن همراه كارآمدتر است.
2/851/010/35422اگر كارشناسان مهارت استفاده را نداشته باشند، در فعاليت هاي خود موفق نخواهند بود.

2/320/870/37523تلفن همراه براي سالمتي انسان مضر است.
3/081/30/42224هزينه استفاده از تلفن همراه براي ترويج كشاورزي بسيار باالست.

4/614/781/0325جديدترين اطالعات در زمينه قيمت و شرايط جوي در اختيار كارشناس و كشاورز قرار مي دهد.

   *: 1: كامًال مخالفم، 2: مخالفم، 3: بي نظرم، 4: موافقم، 5: كامًال موافقم                

Archive of SID

www.SID.ir



65 بررسي نگرش كارشناسان ترويج كشاورزي استان خراسان رضوي نسبت به استفاده از تلفن همراه در ...

رتبهضريب تغييراتانحراف معيارميانگين*عوامل پيش برنده به كارگيري تلفن همراه
7/641/910/251ايجاد مراكز اطالعات روستايي به منظور حل مشكالت عملي مانند تشخيص و كنترل آفات و بيماري 

7/632/040/2672گسترش زير ساخت هاي مخابراتي خدمات تلفن همراه در سطوح مختلف سازماني نهاد ترويج
8/112/230/2743پرداخت بخشي از هزينه هاي تلفن همراه جهت انجام وظايف شغلي كارشناسان از سوي سازمان

71/980/2824تلفيق رسانه هاي نوين و بومي در ارائه خدمات ترويجي
6/541/910/2925بهبود نگرش، تشويق و توجيه مديران ترويج نسبت به استفاده از تلفن همراه در ترويج كشاورزي
7/462/220/2976تأمين سخت افزارها و طراحي و توسعه نرم افزارهاي ارائه كننده خدمات آموزشي تلفن همراه

6/992/190/3137فرهنگ سازي قبل از شروع ارائه خدمات به روستاييان
6/762/150/3188فرهنگ سازي در زمينه كاربرد و خدمات تلفن همراه در ميان كارشناسان ترويجي در سطوح مختلف
6/942/230/3219برگزاري دوره ها و كارگاه هاي آموزشي در زمينه به كارگيري و خدمات مرتبط براي كارشناسان ترويج
7/172/310/32210همكاري وزارت جهاد كشاورزي با وزارت فناوري اطالعات و ارتباطات جهت بسترسازي مناسب

7/512/440/32411فراهم كردن تماس تلفني رايگان براي كشاورزان به منظور حل مشكالت كشاورزي
6/352/120/33312برقراري ارتباط مستمر با بخش تحقيقات براي تبادل اطالعات و برقراري ارتباطات

6/762/280/33713بازنگري در ساختار سازماني و ايجاد واحد تخصصي و مسئول خدمات تلفن همراه در ترويج 
6/782/330/34314ايجاد انگيزه براي استفاده از تلفن همراه در بين نيروي انساني ترويج كشاورزي

6/462/250/34815برپايي نمايشگاه هايي براي معرفي زمينه هاي كاربرد تلفن همراه در فعاليت هاي ترويجي
6/342/230/35116بهبود فرهنگ مبادله اطالعات و دانش كشاورزي بين كارشناسان ترويج

6/512/330/35717تشويق بخش خصوصي براي سرمايه گذاري و فعاليت در زمينه ارائه خدمات تلفن همراه
7/012/520/35918استفاده از سيستم پاسخگويي كشاورزي به صورت خودكار (تلفن گويا)

6/482/360/36419ارائه يارانه براي خدمات كاربردي تلفن همراه در حيطه كشاورزي توسط دولت
6/062/340/38620اعطاي امتياز به ميزان استفاده كارشناسان ترويج از تلفن همراه در فرم هاي ارزشيابي كارشناسان

6/382/550/39921ترغيب و تشويق روستاييان به كسب يادگيري و سواد اطالعاتي براي استفاده از خدمات تلفن همراه
5/382/830/52622امكان پذير ساختن استفاده از برنامه هاي كاربردي كامپيوتري در تلفن همراه

جدول 3. رتبه بندي عوامل پيش برنده به كارگيري تلفن همراه در فعاليت هاي ترويج كشاورزي

* ميزان تأثير: 0-10

جدول 4. نتايج كلي حاصل از همبستگي بين متغيرهاي تحقيق

.Sigضريب همبستگي rمتغير
0/014*0/218سن

0/042*0/181تعداد سال هاي برخورداري از تلفن همراه
0/034*0/189ميزان پوشش تلفن همراه در روستاهاي منطقه فعاليت

0/000**0/331ميزان استفاده از تلفن همراه در فعاليت هاي ترويجي ***
0/001**0/287ادراك نسبت به عوامل پيش برنده به¬كارگيري تلفن همراه در فعاليت هاي ترويج كشاورزي ***

    * : p : **              0/05 > p < 0/01    *** براي تعيين همبستگي اين متغير از ضريب همبستگي اسپيرمن استفاده شده است.
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كشاورزي را به شكل زير را نوشت: 

503/57 805/5 1 129/0 2 252/1 3 322/0 4  

بحث و نتيجه گيري 
ــبت به استفاده از تلفن همراه در  ــان نگرش مثبتي نس اكثريت كارشناس
ــاورزي دارند. از آنجايي كه نگرش مثبت يا منفي  فعاليت هاي ترويج كش
به تكنولوژي در پذيرش آن مؤثر مي باشد اين نتيجه بيانگر مساعد بودن 
زمينه براي استفاده از تلفن همراه در فعاليت هاي ترويج كشاورزي مي باشد. 
اين نتيجه با نتايج Dewitte (2010)، Uzunboylua et al. (2009))، باقري و 
همكاران (1391)، يعقوبي و جبله (1389)، مرصعي و همكاران (1389) 

و فروشاني و همكاران (1388) مطابقت دارد. 
ــان نسبت  در تحقيق حاضر، با رتبه بندي گويه هاي نگرش كارشناس
ــتفاده از تلفن همراه در فعاليت هاي ترويج كشاورزي، مشخص  به اس
مي شود كه كارشناسان در رابطه با مسائلي مانند سهولت در هماهنگي 
ــاورزي، كاهش هزينه رفت و آمد و معامالت  فعاليت هاي عمومي كش
ــاورزان، آگاهي به موقع كشاورزان از تسهيالت و خدمات سازمان  كش
ــن محققان، مروجان،  ــش ارتباط و تعامل بي ــاورزي و افزاي جهاد كش
ــق تلفن همراه،  ــاورزان از طري ــركت هاي خصوصي و دولتي و كش ش
بيشترين موافقت را داشته اند ولي با هزينه بسيار باال تلفن همراه براي 
ــاورزي و در اختيار قرار دادن جديدترين اطالعات در زمينه  ترويج كش
ــرايط جوي بيشترين مخالفت را داشتند كه با يافته هاي  قيمت ها و ش
ــاني و همكاران (1388) مطابقت  مرصعي و همكاران (1389) و فروش
دارد. با توجه به بررسي هاي محقق و مصاحبه با كارشناسان، بيشترين 
ــتان از طريق تلفن همراه در اختيار كشاورزان  اطالعاتي كه در اين اس

قرار داده مي شود پيام هاي ترويجي است. 
ــل پيش برنده به  ــبت به عوام ــن نتايج رتبه بندي ادراك نس  همچني
ــاورزي نشان مي دهد  كارگيري تلفن همراه در فعاليت هاي ترويج كش

جدول 5. ضرايب متغيرهاي وارد شده به معادله رگرسيون

.BBetatSigمتغير
(x1) 5/8050/2713/3320/001ميزان استفاده از تلفن همراه در فعاليت هاي ترويجي

 (x2)0/1290/2553/1160/002ادراك نسبت به عوامل پيش برنده به كارگيري تلفن همراه در فعاليت هاي ترويج كشاورزي
(x3) 1/2520/2272/8230/006تعداد سال هاي برخورداري از تلفن همراه

(x4) 0/3220/182/2530/026ميزان پوشش تلفن همراه در روستاهاي منطقه فعاليت
(Constant) 3/7840/000-57/503مقدار ثابت

   *: 1: كامًال مخالفم، 2: مخالفم، 3: بي نظرم، 4: موافقم، 5: كامًال موافقم                

ــكالت عملي  ــراي حل مش ــتايي ب ــاد مراكز اطالعات روس ــه ايج ك
ــاخت هاي  ــترش زير س ــرل آفات و بيماري ها)، گس ــخيص و كنت (تش
مخابراتي در سطوح مختلف سازماني (ايجاد واحد تخصصي و مسئول 
ــي از هزينه  ــاورزي)، پرداخت بخش خدمات تلفن همراه در ترويج كش
ــغلي از سوي سازمان و تلفيق  هاي تلفن همراه جهت انجام وظايف ش
ــي چهار رتبه اول  ــي در ارائه خدمات ترويج ــانه هاي نوين و بوم رس
ــتاييان به كسب يادگيري  ــكيل داده اند و ترغيب و تشويق روس را تش
ــراه و امكان  ــات تلفن هم ــتفاده از خدم ــي براي اس ــواد اطالعات و س
ــتفاده از برنامه¬هاي كاربردي كامپيوتري در تلفن  ــاختن اس پذير س
ــا يافته هاي  ــود اختصاص داده اند كه ب ــراه كمترين رتبه را به خ هم
Kashem (2010) مطابقت دارد. بنابراين با فراهم آوردن زيرساخت ها، 

ــامل  ــهيالت اعتباري ش ــخت افزاري و تس ــزات و امكانات س تجهي
ــوان زمينه براي  ــن همراه مي ت ــي از هزينه هاي تلف ــت بخش پرداخ
ــتفاده از تلفن همراه را فراهم  ــان نسبت به اس نگرش مثبت كارشناس

كرد.
ــتفاده از  ــان داد كه متغيرهاي ميزان اس ــيون نش نتايج تحليل رگرس
ــبت به عوامل پيش  ــراه در فعاليت هاي ترويجي، ادراك نس تلفن هم
ــاورزي، تعداد  برنده به كارگيري تلفن همراه در فعاليت هاي ترويج كش
ــش تلفن همراه در  ــال هاي برخورداري از تلفن همراه و ميزان پوش س
ــته نگرش  ــترين تأثير را بر متغير وابس ــتاهاي منطقه فعاليت بيش روس
ــان نسبت به استفاده از تلفن همراه در فعاليت هاي ترويجي  كارشناس
داشته است كه نتايج تحقيقات Pagani (2004)  وKashem  (2010) اين 

نتيجه تحقيق را تأييد كرد.
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پيشنهادها 
ــاورزي و مثبت  ــا توجه به هزينه پايين تلفن همراه براي ترويج كش - ب
ــراه در فعاليت هاي  ــبت به به كارگيري تلفن هم بودن نگرش آن ها نس
ــاورزي پيشنهاد مي شود بخش ترويج جهاد كشاورزي از اين  ترويج كش
ــاني در هماهنگي كالس ها و برنامه هاي آموزشي،  ــيله اطالع رس وس
اطالع رساني تسهيالت و خدمات جهاد كشاورزي، مشاوره و پرسش و 
ــخ در زمينه موضوعات تخصصي كشاورزي استفاده كند. همچنين  پاس
ــتفاده عملي از تلفن همراه در كشاورزي، اطالعات شماره  به منظور اس
ــود و بانك اطالعات تلفن همراه  ــتاييان جمع آوري ش تلفن همراه روس
ــتفاده از  ــتاييان به تفكيك گروه هاي زراعي مختلف به منظور اس روس
ــات و آموزش از طريق تلفن همراه در  ــامانه هاي ارائه خدم آن ها در س

بخش كشاورزي و روستايي طراحي گردد.
ــيار باال تلفن همراه براي  ــان با هزينه بس - با توجه به اينكه كارشناس
ــرار دادن جديدترين اطالعات در زمينه  ــاورزي و در اختيار ق ترويج كش
ــرايط جوي بيشترين مخالفت را داشتند پيشنهاد مي گردد  قيمت ها و ش
ــازمان ترويج  ــراه در س ــئول خدمات تلفن هم ــي و مس ــد تخصص واح
ــاي ترويجي، اطالعات  ــردد و عالوه بر ارائه پيام ه ــاورزي ايجاد گ كش
ــان و  ــوي را در اختيار كارشناس ــرايط ج ــد در زمينه قيمت ها و ش جدي

كشاورزان قرار دهد. 
ــكالت  ــتايي براي حل مش - از آنجايي كه ايجاد مراكز اطالعات روس
ــترش زير ساخت هاي مخابراتي در سطوح مختلف سازماني  عملي، گس
و پرداخت بخشي از هزينه هاي تلفن همراه جهت انجام وظايف شغلي 
ــازمان باالترين رتبه در عوامل پيش برنده به كارگيري تلفن  از سوي س
ــود اختصاص داده اند  ــاورزي را به خ ــراه در فعاليت هاي ترويج كش هم
ــش ترويج  ــب و كافي به بخ ــه مناس ــردد دولت بودج ــنهاد مي گ پيش
ــاخت ها، تجهيزات و امكانات سخت  كشاورزي اختصاص دهد تا زيرس
ــتفاده از فناوري تلفن همراه در  ــترش اس افزاري ضروري در زمينه گس
ــامل پرداخت  ــهيالت اعتباري ش ــج و همچنين تس ــازمان هاي تروي س
ــت انجام وظايف  ــان جه ــي از هزينه هاي تلفن همراه كارشناس بخش

شغلي از سوي سازمان فراهم گردد.
ــيون پيشنهاد مي گردد كه سازمان هاي  - با توجه به نتايج تحليل رگرس
ــازي در رابطه با اين فناوري و  ــاني و فرهنگ س ذي ربط به اطالع رس
ــان از طريق برگزاري  ــرويس و آموزش كارشناس توليد محتوا در اين س
ــتر با مزايا و  ــي- توجيهي جهت آگاهي و آشنايي بيش ــات آموزش جلس

كاربردهاي تلفن همراه در اين زمينه اقدام نمايند. 
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