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شهرستان زنجانبخش مرکزي کارگندمکشاورزان یابیاطالعبر رفتار مؤثرعوامل 

1*اله رضائیالمیرا خان محمدي و روح

)19/01/96؛ پذیرش: 08/08/95(دریافت: 
چکیده

تأکیدنظرانصاحبگذار بر توسعه بخش کشاورزي، بسیاري از محققان و تأثیرهاي لفهؤمعنوانبهبا توجه به اهمیت دانش و اطالعات 
یابی مطلوب دارند. با در نظر گرفتن داشتن رفتار اطالع،و به بیان دیگرهاآناز و استفاده مناسب منابع اطالعاتی اي بر روي شناخت ویژه

يمعه آمارگذار بر آن انجام گرفت. جاتأثیرو عوامل کارگندمکشاورزان یابی اطالعرفتار یاهمیت موضوع، پژوهش حاضر با هدف بررس
حجم نمونه عنوانبهنفر از آنان 250) که N=5705بود (بخش مرکزي شهرستان زنجاندرکارگندمق شامل تمامی کشاورزان یتحق

پرسشنامه،هادادهيگردآورابزار اي براي انجام تحقیق انتخاب شدند. گیري چندمرحلهاز طریق روش نمونهها ن شدند. سپس نمونهییتع
موضوع مورد پژوهش مورد تأیید قرار گرفت. براي تعیین يبا نظر پانلی از کارشناسان و متخصصان در زمینهنآیمحتوایروایی کهبود

هاي اصلی پرسشنامه در حد مناسب (در آزمون انجام گرفت که مقدار آلفاي کرونباخ محاسبه شده براي مقیاسپیش،پایایی ابزار تحقیق
درصد در 46در سطح متوسط، کارگندمدرصد از کشاورزان 50نتایج تحقیق نشان داد که در حدود ) بود.888/0تا 784/0دامنه بین 

با توجه به نتایج همچنین، نمایند.هاي اطالعاتی و ارتباطی استفاده میسطح پایین و تنها چهار درصد در سطح زیاد از منابع و کانال
هاي اي، برنامهبین فردي، اعضاي خانواده و مسئوالن محلی؛ منابع اطالعاتی چندرسانهدر بین منابع اطالعاتیتحقیق مشخص شد که

ها و هاي علمی و خبرنامهو منابع اطالعاتی چاپی، کتاب؛هاي آموزشیديها و سیهاي الکترونیکی، فیلمتلویزیونی و رادیویی؛ رسانه
نتایج تحلیل رگرسیون حاکی از آن بود که داشتند. از نظر میزان استفاده را هاها، به ترتیب باالترین رتبههاي پژوهشی سازمانگزارش

را شش متغیر میزان دسترسی به منابع و "هاي اطالعاتی و ارتباطیمیزان استفاده از منابع و کانال"درصد از واریانس متغیر وابسته 7/65
هاي اطالعاتی و ن نیازهاي اطالعاتی، میزان اعتماد به منابع و کانالهاي ارتباطی، میزاهاي اطالعاتی و ارتباطی، میزان مهارتکانال

.کردندیابی و میزان عملکرد گندم (دیم و آبی) تبیین ارتباطی، نگرش اطالع

، شهرستان زنجان.ارکگندم، کشاورزان هاي ارتباطی، مهارتیابیدانش و اطالعات، رفتار اطالعهاي کلیدي:واژه

.نزنجان، ایرا،آموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزي و دانشیار دانشکده کشاورزي، دانشگاه زنجاندانشبه ترتیب، 1
r_rezaei@znu.ac.irمسئول مکاتبات، پست الکترونیک: *
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مقدمه
بخش کشاورزي از محورهاي اصلی توسعه در بیشتر 

رود کشورهاي در حال توسعه و توسعه یافته به شمار می
)Swanson, یکی از منابع تنهانهزیرا این بخش )، 2010

تأمینباشد، بلکه زایی و ایجاد درآمد میاصلی اشتغال
بستري مناسب جهت کننده نیازهاي معیشتی مردم و

دهی ارزآوري و سامانمنظوربهتولید کاالهاي صادراتی 
,Sarrisشود (امور اقتصادي کشورها محسوب می 2006 .(

افزایش روز افزون امروزه با در نظر گرفتن از سوي دیگر، 
هاي کشاورزي، نیاز به جمعیت و محدود بودن زمین

این زمینه، شود. در جدي احساس میطوربهتوسعه پایدار 
بر این باورند که نظرانصاحببسیاري از محققان و 

در دستیابی به اساسیاطالعات و ارتباطات دو عامل 
Halakattiروند (توسعه پایدار به شمار می et al., 2010;

Aker, 2011; Babu et al., 2012; Okwu & Dauda,

2011; Rastogi & Hasan, در حال ). در حقیقت، 2014
کلیدي در روابط میان یهایبه ابزاردانش و اطالعات حاضر
ها تبدیل شده (معمارباشی و زمانی میاندشتی، انسان
وري، تسهیل پایداري سهم بسزایی در ارتقاء بهره) و 1392

و دندارسازي منابع انسانی در بخش کشاورزي و توانمند
بع حیاتی ابه همراه زمین، نیروي کار، سرمایه و مهارت، من

,Cukurl(دنآیمیحساببهاي کشاورزان بر 2013 ،(
که حتی دسترسی به اطالعات صحیح در زمان يطوربه

تواند سبب موفقیت یا مناسب و از طریق منابع معتبر می
,Ofuokuهاي کشاورزي شود (موفقیت در فعالیتعدم

). البته، در این زمینه بایستی توجه داشت که شیوه 2012
متفاوت مختلف،کشاورزانن یبدر دسترسی به اطالعات

میزان زیادي به شرایط و توانایی آنان در به بوده و این امر 
تر رفتار آوردن اطالعات و به عبارت دقیقدسته ب

,Cukurبستگی دارد (کشاورزانیابیاطالع 2013.(
سرچشمهاونیازهايوهاانگیزهازانسانرفتارهاي

براي ودارداي گوناگونینیازههموارهانسان.گیرندمی
دارند،اوزندگیدربیشترياهمیتکهنیازهاییبرآوردن

برآمده از تواندمینیزاطالعاتیکند. نیازهايتالش می
وشرایط محیطیذهنی،وجسمیرشدهاي انسانی،ذائقه

فرد اطالعاتینیازهايکهتحصیلی افراد باشد. زمانی
اطالعاتجستجويپیدراوطبیعیطوربهشود، مشخص

وجوددركازیابی پساطالعرفتارآید.میز بر نیامورد
فردتوسطشدهانجامفعالیتبه هروکندمینیاز، بروز

منظوربهاستفاده از ابزارهاي مختلف اطالعاتی یژهوبه
شود اطالعاتی وي اطالق مینیازرفعبراياطالعاتیافتن

قت، نیازهاي اطالعاتی، ). در حقی1393(احمدي و یاري، 
فرد را ناگزیر از قرار گرفتن در مسیرهاي کسب اطالعاتی 

یابی کند که این موضوع به پیدایش رفتار اطالعمی
دار در دانش و انجامد و به انسان در تغییر هدفمی

,Cukur، کوکور (زمینههمین دررساند.معلومات یاري می

از فرآیندهایی ايیابی را مجموعه) رفتار اطالع2013
داند که در نهایت منجر به دستیابی و استفاده از می

بدین ترتیب، کشاورزان در شود.اطالعات سودمند می
هاي حین تالش براي انجام امور کشاورزي و سایر فعالیت

برآورده کردن نیازهاي منظوربهزندگی و معیشت خویش، 
و رآمده و بسته به شرایطاطالعاتی خود به تکاپو د

ها و مجاري معینی براي برقراري ارتباط از کانالامکانات، 
برندگیري از منابع اطالعاتی سود میو دسترسی و بهره
). با توجه به مطالب اشاره شده، 1387(اسدي و همکاران، 

یابی را توان رفتار اطالعمیبندي کلی، در یک جمع
ی در نظر گرفت که یک فرد متناسبیهامجموعه فعالیت

نیازهاي اطالعاتی خود و امکانات در دسترس و با شرایط 
عمده شامل استفاده هدفمند از طوربهدهد و انجام می

منظوربهها و منابع اطالعاتی و ارتباطی مختلف کانال
نظر از صرفباشد. میکسب دانش و اطالعات مورد نیاز 

این ،یابی، آنچه مسلم استچگونگی تعریف رفتار اطالع
هاي مهم بشر است که به از رفتار یکی از فعالیتشکل 

کند گیري کمک شایانی میو تصمیممسألهیادگیري، حل 
بخش آن ن یترمهمکهشودمیهاي مختلفی جنبهو شامل 

هاي نوع منابع و کانالشناخت و ارزیابی مربوط به 
(مؤیدي و شوداطالعاتی و ارتباطی مورد استفاده می

اسدي و همکاران، ؛ 1391و پاریاب، غیاثی؛ 1394حیاتی، 
Rastogi؛ 1387 & Hasan, 2014; Babu et al., 2012;

Dinpanah & Lashgarara, ,Hillهیل (). 2011 2010 (
منابع اطالعاتی را به دو دسته منابع اطالعاتی بین فردي 
اعم از سایر کشاورزان، مأموران تغییر، مشاوران، کارکنان 

اطالعاتی چاپی همچون گزارش ترویج و غیره و منابع 
هاي پژوهشی، مقاالت علمی، نشریات و غیره طرح
بندي کرده است. در همین زمینه، راستوجی و حسن طبقه

)Rastogi & Hasan, )، منابع اطالعاتی را در قالب 2014
چهار دسته منابع اطالعات شخصی محلی (اعضاي 

)، خانواده، همسایگان، آشنایان، رهبران محلی و غیره
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(متخصصان و محققان یمحلیرغمنابع اطالعاتی شخصی 
ها و غیره)، کشاورزي، اعضاي هیأت علمی دانشگاه

هاي انبوهی (تلویزیون، تلفن همراه، روزنامه و غیره) رسانه
هاي هاي محلی، سازمانو منابع اطالعاتی بومی (رسانه

اند.ها و غیره) در نظر گرفتهکنندگان نهادهمحلی، عرضه
) انواع 1393ولی و ملکیان (شاهيگریديبندر دستهد

رسانی را به چهار دسته منابع فردي منابع ارتباطی و اطالع
(کارشناسان جهاد کشاورزي، دوستان و همسایگان و 
غیره)، برقی و الکترونیکی (رادیو، تلویزیون، رایانه، اینترنت 

و و غیره)، چاپی (روزنامه، نشریات ترویجی، مجالت علمی
محلی و غیره) تئاترهاي محلی، غیره) و بومی (نمایشگاه

با توجه به مطالب اشاره شده، در اند. بندي کردهتقسیم
انواع منابع و توان مینسبتاً جامع يبنددستهیک 
در قالب چهار دسته را هاي اطالعاتی و ارتباطی کانال

(اعضاي خانواده، مسئوالن محلی، منابع بین فردي
ن و آشنایان، کشاورزان نمونه، فروشندگان و همسایگا

ها و هاي زراعی، شرکت در دورهکنندگان نهادهتوزیع
ايمنابع چندرسانههاي آموزشی و غیره)، کالس
هاي هاي رادیویی و برنامههاي تلویزیونی، برنامه(برنامه
هاي ديها و سی(فیلمرونیکیهاي الکت، رسانهاي)ماهواره

و افزارهاي کامپیوتري) ها و نرمنت، برنامهآموزشی، اینتر
ها و مجالت، هاي علمی، روزنامه(کتابمنابع چاپی 

ها و ها، چارتنشریات آموزشی و ترویجی، عکس
در تحقیق .در نظر گرفتپوسترهاي ترویجی و غیره) 

یابی و رفتار اطالعبندي براي بررسی دستهاین از حاضر 
و ارتباطی مورد اطالعاتی هايو کانالمنابع شناخت نوع 

شده است.استفاده کشاورزان، بهره گرفته 
یک محصول حیاتی در الگوي مصرفی عنوانبهگندم 

بر ). 1383(شریف، شودخانوارهاي جهان محسوب می
در کشور ایران سطح برداشت آمارنامه کشاورزي، اساس 

میلیون 71/5حدود در 1393- 94گندم در سال زراعی 
درصد از کل سطح 24/50رد شده که معادل برآوهکتار 

درصد از کل سطح غالت 86/71محصوالت زراعی و 
این امر حاکی از جایگاه و اهمیت باشد. یمکشور 

مرکز فناوري اطالعات و (استراتژیک محصول گندم دارد
در استان زنجان .)1395ارتباطات وزارت جهاد کشاورزي، 

يطوربه، آیدمار مییکی از محصوالت مهم به شنیز گندم 
درصد از کل سطح برداشت گندم و 34/5در حدود که
در سال تولید این محصول میزان کل درصد از 43/2

این استان سطح کشور به در1393- 1394زراعی 
مرکز فناوري اطالعات و ارتباطات وزارت داشت (اختصاص 

علیرغم اهمیت و جایگاه ). 1395جهاد کشاورزي، 
استان زنجان، آمارها حاکی از آن است محصول گندم در 

گندم دیم در یژهوبهکه متوسط عملکرد این محصول 
که متوسط يطوربهنیست، مطلوب ین استاناسطح 

در حدود 1393-1394سال زراعی عملکرد گندم دیم در 
کیلوگرم در هکتار بود که از میانگین کل کشور که 700

-1394سال زراعی (در م در هکتار کیلوگر7/1043
در همین سال زراعی تر است. همچنین، ، پایینبود) 1393

هایی همچون اردبیل (با مقایسه با استاندر این مقدار 
کیلوگرم)، آذربایجان غربی (با میانگین 5/1518میانگین 

کیلوگرم)، 1/1354کیلوگرم)، قم (با میانگین 5/1201
گلستان و کیلوگرم)3/1266لرستان (با میانگین 

دار است رتوجهی برخوقابلاز تفاوت کیلوگرم)، 7/2276(
مرکز فناوري اطالعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزي، (

.داشته باشدمختلفیتواند دالیل میمسألهاین ؛ )1395
پایین مربوط هاآنن یترمهمیکی از ، فراواناحتمالبه

-از منابع و کانالکارگندمبودن سطح استفاده کشاورزان 

ضعف هاي اطالعاتی و ارتباطی مختلف و در نتیجه، 
در این زمینه، . هاي مختلف استآنان در زمینهاطالعاتی 

) نشان داد که 1394محمدي (خانپژوهشنتایج 
یابی و اطالعاز رفتار ارتباطی در استان زنجان کشاورزان 

منابع از آنان مناسبی برخوردار نبوده و میزان استفاده 
که يطوربهدر سطح پایینی قرار دارد، اطالعاتی مختلف 

آنان تولید ان عملکرد زسبب شده است تا میمسألهاین 
ضرورت بررسی و شناخت رفتار ،موضوعاین کاهش یابد. 

یژهوبهزنجان شهرستاندر کارگندمکشاورزان یابیاطالع
ر این . بنمایدرا دو چندان میبر آن گذار تأثیرعوامل 

هاي زیر اساس، این تحقیق به دنبال پاسخ دادن به پرسش
:است

از مورد مطالعه کارگندمکشاورزان میزان استفاده -1
منابع بین فردي، مختلف اعم از یو ارتباطیمنابع اطالعات

منابع چاپیهاي الکترونیکی و اي، رسانهمنابع چندرسانه
تا چه اندازه است؟

مورد کارگندمعتماد کشاورزان میزان دسترسی و ا-2
مختلف تا چه اندازه یو ارتباطیمطالعه به منابع اطالعات

است؟
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مورد مطالعه کارگندمهاي ارتباطی کشاورزان مهارت-3
در چه سطحی قرار دارد؟

مورد کارگندمیابی کشاورزان نگرش ارتباطی/ اطالع-4
؟استمطالعه چگونه 

مورد مطالعه تا کارگندمان نیازهاي اطالعاتی کشاورز-5
چه اندازه است؟

یابی گذار بر رفتار اطالعتأثیرعوامل ینترمهم- 6
؟اندکدممورد مطالعه کارگندمکشاورزان 

هاي اشاره شده، طرح شده و پرسشمسألهبا توجه به 
یابی بررسی وضعیت رفتار اطالعحاضر پژوهش هدف 

ان زنجان و شهرستيدر بخش مرکزکارگندمکشاورزان 
. با در نظر گرفتن بودگذار بر آن تأثیرشناسایی عوامل 

هاي مختلفی در داخل و خارج از اهمیت موضوع، پژوهش
طوربهادامه هاي اخیر صورت گرفته که در کشور در سال

شود.میاشارههاآنن یترخالصه به نتایج برخی از مهم
ان روستاي یابی زن) در بررسی رفتار اطالع1393پور (عرب

ــه    ــان نشــان داد ک ــد کرم بخــش مرکــزي شهرســتان زرن
ترین منابع اطالعاتی زنان، خانواده، دوستان، رادیـو و  اصلی

هـاي آموزشـی بودنـد. غیـاثی و پاریـاب      تلویزیون و کالس
هندوانه کارانیابی ) در بررسی رفتار و منابع اطالع1391(

کـه  شهرستان جوین نسبت به کشاورزي پایـدار دریافتنـد   
ترین منبع کسـب  کشاورزان همسایه و سایر کشاورزان مهم
در مطالعه دیگري، اطالعات کشاورزان مورد مطالعه بودند. 

) در تحقیـق خـود متغیرهـاي    1388رضوانفر و سوختانلو (
گذار بر رفتار ارتباطی کشاورزان دامدار ایران را مـورد  تأثیر

کــه نشــان دادتحقیــق ن یــاانــد. نتــایج تحلیــل قــرار داده
کشاورزان دامدار با سطح تحصیالت باال اطالعات مورد نیاز 

نماینـد.  مروجـان از محققـان کسـب مـی    يجـا بـه خود را 
ــایج تحق ــین، نت ــش   همچن ــه نق ــود ک ــاکی از آن ب ــق ح ی

و تلویزیونی بر رفتار ارتباطی کشاورزان ییهاي رادیوبرنامه
-هـاي آموزشـی  بسیار ناچیز بوده و میزان شـرکت در دوره 

بر ارتبـاط کشـاورزان دامـدار بـا     را تأثیریجی بیشترین ترو
) در 1387اســدي و همکــاران (. داردمروجــان و محققــان

یـــابی کشـــاورزان هـــاي رفتـــار اطـــالعبررســـی انگـــاره
کـه  به ایـن نتیجـه رسـیدند   کار استان بوشهر فرنگیگوجه

فرنگـی،  متغیرهاي سـن کشـاورزان، سـابقه کشـت گوجـه     
ــاتی، هــاي ترویجــشــرکت در کــالس ی، دسترســی اطالع

ــامندي     ــی، رض ــاي محل ــویت در نهاده ــت وام، عض دریاف
ــاتی،  ــاتی و مناســبت اطالع ــرمهــماطالع ــاي ینت متغیره

یابی کشاورزان مورد مطالعه بودند. تأثیرگذار بر رفتار اطالع
ــک ــدي مل ــاران محم ــار  1387(و همک ــی رفت ) در بررس
نـد ادنشـان د کاران استان کردسـتان  فرنگییابی توتاطالع

کـاران بـا تعـداد افـراد     فرنگییابی توتکه بین رفتار اطالع
، میـزان درآمـد، فاصـله مزرعـه تـا      کشتیرزخانوار، سطح 

ی بـه منـابع تولیـدي و میـزان نیـاز     فـروش، دسترسـ  بازار 
. نتــایج داردداري وجــودرابطــه مثبــت و معنــییاطالعــات

و ) در بررســی میــزان دسترســی1385تحقیــق ســعدي (
استان همدان بـه فنـاوري اطالعـات و    گندم کاراناعتماد 

حـاکی از  ارتباطات براي مدیریت و کنترل آفت سن گندم 
که میزان اعتمـاد کشـاورزان بـه مراکـز تحقیقـات      آن بود

ــدمات    ــز خ ــاورزي، مراک ــاد کش ــازمان جه ــاورزي، س کش
. باشدیمکشاورزي و مروجان کشاورزي در حد بسیار زیاد

نتایج تحقیـق حـاکی از آن بـود کـه بـین      گریدهمچنین، 
سطح زیـر کشـت گنـدم، میـزان تولیـد گنـدم بـا میـزان         
ــات و    ــاوري اطالع ــه فن ــاد کشــاورزان ب دسترســی و اعتم

دار و بین سـن کشـاورزان و   ارتباطات رابطه مثبت و معنی
دسترسی و اعتماد آنان بـه فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات     

.دار وجود داشتی و معنیفرابطه من
,Rastogi & Hasan(وجی و حسن راست در ) 2014

منطقه کشاورزان یابیاطالعاي به بررسی رفتار مطالعه
هند در ) Udham Singh Nagarناگار (اودهام سینگ 

یابی اطالعتحقیق، منابع این اند. بر اساس نتایج پرداخته
ها، اعضاي خانواده و فروشندگان بیشتر کشاورزان، همسایه

,Layaoenهاي کشاورزي بودند. الیائون (همحلی نهاد

ی به کاران فیلیپن) در بررسی الگوهاي ارتباطی برنج2013
با تغییرات آب و هوایی، به این نتیجه رسید هنگام مواجهه 

هاي اطالعاتی خاص که بیشتر کشاورزان جهت رفع نیاز
خود، از یک سیستم ارتباطی مشترك و نسبتاً مشابه 

کنند. استفاده میطالعاتی بین فردي هاي اشامل کانال
عوامل تحقیق حاکی از آن بود که ن یاهمچنین، نتایج 

نگرش و میزان اعتماد به منابع یژهوبهشناختی روان
پذیري از تأثیرمیزان عوامل اجتماعی شامل اطالعاتی و 

بر روي تأثیراز بیشترین مرجعهاي سایر کشاورزان و گروه
رزان برخوردار بودند. اوفوکو کشاویابی اطالعرفتار 

)Ofuoku, عوامل ارتباطی مروجان تأثیر) در بررسی 2012
هاي فنی مرتبط با طیور و کشاورزان در اثربخشی پیام

هاي ارتباطی مروجان و هارتنشان داد که م
مثبت قابل توجهی در تأثیردهندگان طیور پرورش
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ور دهندگان طیشده به پرورشارائهاثربخشی اطالعات 
Babuداشت. بابو و همکاران ( et al., ) در بررسی 2012

نیازهاي اطالعاتی و رفتارهاي جستجوي اطالعات در 
در هند به این ) Tamil Nadu(کشاورزان تامیل نادو 

میزان دسترسی به منابع اطالعاتی، که نتیجه رسیدند 
هاي ارتباطی کشاورزان از میزان نیاز اطالعاتی و مهارت

گذار بر رفتارهاي جستجوي اطالعات تأثیرعوامل اصلی
Vermaورما و همکاران (در مطالعه دیگري، آنان بودند.  et

al., و اشتراك هاي جستجو) در بررسی شیوه2012
Uttar(کشاورزان ایالت اوتار پرادشبیناطالعات در 

Pradesh( که منابع اطالعاتی بیشتر دریافتندهند
ن اطالعات دامی، منابع کشاورزان براي به دست آورد

. ندمحلی مانند کشاورزان همسایه و کشاورزان پیشرو بود
پس از منابع محلی، به ترتیب رادیو، تلفن همراه و روزنامه 

کسب منابع اطالعاتی دیگري بودند که کشاورزان براي 

مشابه، طوربهکردند. استفاده میهاآناطالعات دامی از 
Hossainحسین و همکاران ( et al., تحقیق) در 2011

ارتباطی کشاورزان در یابی و اطالعخود به بررسی رفتار 
-دریافت اطالعات جهت بهبود فناوري تولید برنج پرداخته

هاي اند. بر اساس نتایج کسب شده، شرکت در دوره
سطح دسترسی به منابع اطالعاتی، ترویجی، - آموزشی

ن اعتماد هاي ارتباطی، میزامهارتدانش فنی کشاورزي، 
هاي و نگرش نسبت به فناوريبه منابع اطالعاتی 

یابی اطالعداري با رفتار کشاورزي، رابطه مستقیم و معنی
. این در حالی است که بین سن ندکشاورزان داشت

-منفی و معنیآنان رابطه یابی اطالعپاسخگویان و رفتار 

داشت.داري وجود 
شین و بر هاي پیبر مبناي مطالب اشاره شده در بخش

پژوهش مفهومیاساس هدف تحقیق، در این بخش مدل 
.)1ترسیم شده است (نگاره 

کارگندمکشاورزان یابیاطالعگذار بر رفتار تأثیر: عوامل پژوهشمدل مفهومی - 1نگاره 

هاي اطالعاتی و ماد به منابع و کانالاعت
ارتباطی

اي،               منابع چندرسانه-2منابع بین فردي، -1
منابع چاپی- 4هاي الکترونیکی و رسانه-3

هاي اطالعاتی و دسترسی به منابع و کانال
ارتباطی

اي،                 منابع چندرسانه-2منابع بین فردي، -1
منابع چاپی- 4هاي الکترونیکی و رسانه-3

هاي فردي، زراعی و اقتصاديمشخصه
سن، سطح تحصیالت، سطح زیر کشت 

گندم، میزان درآمد، میزان عملکرد گندم 
و غیره

(میزان یابی رفتار اطالع
استفاده از منابع اطالعاتی و 

ارتباطی)
منابع -2منابع بین فردي، -1

اي هرسانه- 3اي، چندرسانه
منابع چاپی-4الکترونیکی و 

هاي ارتباطیمهارت

نیازهاي اطالعاتی نگرش ارتباطی/ 
یابیاطالع
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روش پژوهش
، متغیرهاتحقیق حاضر از لحاظ میزان و درجه کنترل

ها، فی، از نظر نحوه گردآوري دادهغیرآزمایشی و توصی
ها، از نوع میدانی و در نهایت به لحاظ قابلیت تعمیم یافته

شود. جامعه آماري این تحقیق را پیمایشی محسوب می
در بخش مرکزي شهرستان کارگندمتمامی کشاورزان 

) که بر اساس جدولN= 5705(دهند یمزنجان تشکیل 
Bartlettبارتلت و همکاران ( et al., نفر 250تعداد ،)2001

. براي دستیابی به نداز آنان براي انجام تحقیق انتخاب شد
اي استفاده شد؛ گیري چندمرحلهها از روش نمونهنمونه

بدین ترتیب که در مرحله اول، از بین شش دهستان 
بخش مرکزي شهرستان زنجان شامل بوغداکندي، بناب، 

وق، چهار دهستان رود باال، معجزات، تهم و قلتزنجان
تصادفی طوربه(شامل بوغداکندي، بناب، تهم و قلتوق) 

روستاي 68. در مرحله بعد، از میان ندانتخاب شدساده 
و با در نظر گرفتن تعداد چهار دهستان اشاره شده

روستا براي 20، هادهستاناین ها در هر یک از اروست
و سپس،) 1(جدول انجام مطالعه مد نظر قرار گرفت 

در هر یک از کارگندمتعداد کشاورزان متناسب با 
ها روستایک ازروستاهاي انتخاب شده، تعداد نمونه در هر

ساده تصادفی طوربهها در نهایت، این نمونه.تعیین گردید
هاي در هر روستا انتخاب و دادهکارگندماز بین کشاورزان 

.)1(جدول گردآوري شدهاآنمورد نیاز از طریق 

هاآنک از به هر ییافتهاختصاصتعداد نمونه لعه و اطروستاهاي مورد مها و دهستان-1جدول 
یافتهاختصاصتعداد نمونه نام روستادهستانردیف

1

بناب

4دیزج آباد
6اردین2
7گوالی3
4زرنان4
8بناب5
13بوالماجی6
14اسکند7
28نیماور8
9

ديبوغداکن

33تلخاب
12حسین آباد10
15کاوند11
4سقل طولی12
7سعید کندي13
12گل بالغی14
15

قلتوق

10شیخ جابر
15چایرلو16
22قلتوق17
16قوزلو18
8همایونتهم19
12تهم20

250جمع
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ها در این تحقیق پرسشنامه بـود کـه از  ابزار گردآوري داده
ــش ــش ش ــف بخ ــدول  مختل ــود (ج ــده ب ــکیل ش ). 2تش

یـابی  است که متغیر وابسته تحقیق رفتار اطـالع ذکریانشا
بود که بـراي سـنجش آن بـه بررسـی    کارگندمکشاورزان 

هاي اطالعـاتی و  منابع و کانالازکشاورزانمیزان استفاده 
؛ 1387ارتباطی مختلف پرداخته شد (اسـدي و همکـاران،   

Rastogi & Hasan, 2014; Babu et al., 2012;

Dinpanah & Lashgarara, ــی ). 2011 ــوایی روای محت
اعضــاي هیــأت علمــی گــروه تــرویج، پرسشــنامه بــا نظــر 

ارتباطات و توسعه روستایی دانشگاه زنجـان و کارشناسـان   
سازمان جهاد کشاورزي اسـتان زنجـان بررسـی و پـس از     

تعیـین  منظـور بـه مورد تأیید قرار گرفـت.  انجام اصالحات 
نفـر خـارج از نمونـه    25آزمـون ( پایایی ابزار تحقیق پیش
آلفـاي کرونبـاخ   میـانگین مقـادیر   اصلی) انجام گرفت کـه  

در حـدود  هاي اصلی پرسشنامه محاسبه شده براي مقیاس

ــرار دارد    828/0 ــب قــ ــد مناســ ــه در حــ ــود کــ بــ
زان ، میـ 813/0، میزان اعتمـاد=  809/0یابی= (رفتار اطالع

ــی=  ــاتی=  844/0دسترســ ــاي اطالعــ ، 888/0، نیازهــ
ــاطی= مهـــارت ــاطی/ 784/0هـــاي ارتبـ و نگـــرش ارتبـ

). پـس از نهـایی شـدن ابـزار تحقیـق،      829/0یابی= اطالع
هاي مورد نظر قرار داده شـد.  ها در اختیار نمونهپرسشنامه

مـورد  SPSSافزار ي گردآوري شده با استفاده از نرمهاداده
ل قــرار گرفـت و نتــایج در دو بخــش آمــار  تجزیـه و تحلیــ 

توصیفی (فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، انحراف معیـار)  
) ارائـه شـد.   رگرسـیون و آمار اسـتنباطی (شـامل تحلیـل    

بنـدي  است که در بخش توصـیفی، بـراي گـروه   ذکریانشا
پاسخگویان (در سطوح پـایین، متوسـط و بـاال) از فرمـول     

.) استفاده شدISDMانگین (تفاوت انحراف معیار از می

هاآنو مقیاس سنجش هاگویههاي مختلف پرسشنامه به همراه تعداد بخش-2جدول 
مقیاس سنجش*تعداد گویهبخشردیف

نسبتی-ترتیبی-اسمی10اقتصادي-زراعی-هاي فرديویژگی1

یابی (میزان استفاده از منابع و رفتار اطالع2
)یو ارتباطیهاي اطالعاتکانال

10منابع بین فردي

= 0سطحی از 6ترتیبی (طیف لیکرت 
= خیلی زیاد)5هیچ تا 

3ايمنابع چندرسانه
3هاي الکترونیکیرسانه

5منابع چاپی

3

ارتباطیمیزان اعتماد به منابع اطالعاتی و

10منابع بین فردي
3ايمنابع چندرسانه

3هاي الکترونیکیرسانه
5منابع چاپی

میزان دسترسی به منابع اطالعاتی و 
ارتباطی

10منابع بین فردي
3ايمنابع چندرسانه

3هاي الکترونیکیرسانه
5منابع چاپی

سطحی از 5ترتیبی (طیف لیکرت 28نیازهاي اطالعاتی4
خیلی کم تا خیلی زیاد)

سطحی، 3ترتیبی (طیف لیکرت 20هاي ارتباطیمهارت5
همیشه، گاهی، هرگز)

سطحی از 5یف لیکرت ترتیبی (ط17یابینگرش ارتباطی/ اطالع6
کامالً مخالف تا کامالً موافق)

.ي استفاده شده براي سنجش اشاره نشده استهابا توجه به زیاد بودن تعداد متغیرها و طوالنی شدن مقاله، به گویه*
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ها و بحثیافته
نتایج تحقیق حاکی از آن بود که میانگین سن و سابقه کار 

سال بود. 88/25و 46/45به ترتیبکارگندمکشاورزان 
87/4همچنین، میانگین تعداد اعضاي خانوار پاسخگویان 

نتایج نفر بود. 12و 2نفر و کمینه و بیشینه آن به ترتیب
سطح برحسبتوزیع فراوانی پاسخگویان به دست آمده از 

طور نشان داده شده است. همان3تحصیالت در جدول 
سطح اوانیپیداست بیشترین درصد فرج ینتاکه از 

راهنماییدوره در بین پاسخگویان مربوط به التیتحص
کارشناسی و مدرك درصد) و کمترین مربوط به 4/27(

درصد) بود.4(باالتر
، نتایج تحقیق حاکی از آن بود محصولکشتاز نظر نوع

درصد از پاسخگویان مورد مطالعه داراي کشت 4/8که
هر نیز دارايدرصد 8/37درصد کشت دیم و8/53آبی،

بر اساس نتایج کسب شده، بودند. آبی و دیمکشت دو نوع
در بین و دیم میانگین سطح زیر کشت گندم آبی 

هکتار بود.41/6و 14/2مورد مطالعه به ترتیب کشاورزان
دیگر نتایج حاکی از آن بود که میانگین عملکرد گندم آبی 

در کیلوگرم3014پاسخگویان در منطقه مورد مطالعه، 
کیلوگرم در 827هکتار و میانگین عملکرد گندم دیم، 

نوع برحسبکارگندمهکتار بود. توزیع فراوانی کشاورزان 
نشان داده شده است. 4برداري در جدول نظام بهره

طور که از نتایج پیداست، بیشترین فراوانی مربوط به همان
درصد) و کمترین فراوانی 8/86برداري ملکی (نظام بهره

درصد) بود.4/6بري (برداري سهممربوط به نظام بهره
بندي نتایج به دست آمده از تحقیق در رابطه با رتبه

هاي مرتبط با میزان استفاده، دسترسی و اعتماد گویه
هاي اطالعاتی و به منابع و کانالکارگندمکشاورزان 

ارتباطی مختلف در قالب چهار مؤلفه منابع اطالعاتی بین 
اي، منابع الکترونیکی و منابع اطالعاتی چندرسانهفردي، 

آورده شده است. با 5منابع اطالعاتی چاپی در جدول 
توجه به نتایج تحقیق، در هر چهار مؤلفه مورد مطالعه، 
منبع اطالعاتی که باالترین رتبه را از نظر میزان دسترسی 
و اعتماد کسب کرده، از نظر میزان استفاده نیز باالترین 

ه را به خود اختصاص داده است؛ بر این اساس، در بین رتب
منابع اطالعاتی بین فردي، اعضاي خانواده؛ منابع اطالعاتی 

هاي الکترونیکی، هاي تلویزیونی؛ رسانهاي، برنامهچندرسانه
هاي آموزشی؛ و منابع اطالعاتی چاپی، ديها و سیفیلم

ها بودند.هاي علمی داراي باالترین رتبهکتاب

برحسب- ٣
فراوانی تجمعیدرصد( معتبر)فراوانیسطح تحصیالت

٤٠١/١٦١/١٦بی سواد
٢٩٧/١١٨/٢٧خواندن و نوشتن

٥٩٨/٢٣٦/٥١ابتدایی
٦٨٤/٢٧٧٩راهنمایی

٤٢٩/١٦٩٦دیپلم
١٠٤١٠٠کارشناسی ارشد و باالتر

٢٤٨١٠٠موعمج

برحسب- ٤

٢١٧٨/٨٦
٣٧٨/١٤

١٦٤/٦سهم
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هاي اطالعاتی و ارتباطیمنابع و کانالبهکارگندمان کشاورز، دسترسی و اعتمادمیزان استفادههاي مرتبط با بندي گویهرتبه-5جدول 
مختلف

ادــــتمـزان اعـــیـــــم یــــترســــزان دســیـــــم ادهـــتفـــزان اســـیــــم
هاگویه

نوع منابع 
و 

کانال
ها

رتبه انحراف 
معیار *میانگین رتبه انحراف 

معیار *میانگین رتبه انحراف 
معیار *میانگین

1 21/1 28/4 1 29/1 26/4 1 36/1 10/4 اعضاي خانواده

منابع اطالعاتی بین فردي

3 30/1 4 3 40/1 99/3 2 47/1 80/3 مسئوالن محلـی (اعضـاي   
ها و غیره)شورا، دهیاري

2 16/1 04/4 2 19/1 20/4 3 32/1 77/3 همسایگان و آشنایان
4 47/1 75/3 4 77/1 50/3 4 67/1 49/3 نهکشاورزان نمو

6 45/1 43/2 5 38/1 43/2 5 51/1 34/2
ــندگان و  فروشـــــــــــ

هـاي  کنندگان نهـاده توزیع
زراعی

7 62/1 19/2 8 41/1 52/1 6 72/1 55/1 ــرکت در دوره ــا و شــ هــ
هاي آموزشیکالس

5 44/1 92/2 6 48/1 66/1 7 48/1 43/1 متخصصین، کارشناسان و 
مروجان کشاورزي

8 76/1 07/2 7 68/1 55/1 8 70/1 40/1 بازدید از مزارع نمایشی

9 68/1 85/1 9 53/1 30/1 9 59/1 20/1 هــا و جشـنواره شـرکت در  
هاي ترویجینمایشگاه

10 71/1 73/1 10 49/1 17/1 10 46/1 02/1 شـــرکت در ســـمینارها و 
هاکنفرانس

1 62/1 71/2 1 80/1 09/3 1 76/1 43/2 هاي تلویزیونیبرنامه منابع اطالعـات 
ی 

چندرسانه
2اي 51/1 57/2 2 83/1 77/2 2 77/1 06/2 هاي رادیوییبرنامه

3 80/1 70/1 3 84/1 52/1 3 74/1 41/1 ايهاي ماهوارهبرنامه

1 77/1 36/2 1 61/1 71/1 1 65/1 60/1 ــیلم ــیف ــا و س ــاي ديه ه
آموزشی

رسانه
هاي الکترونیکی

2 85/1 87/1 2 79/1 54/1 2 70/1 42/1 ترنتاین
3

72/1 85/1
3

50/1 26/1
3

40/1 06/1 افزارهــاي هــا و نــرمبرنامــه
کامپیوتري

1 81/1 22/2 1 56/1 51/1 1 52/1 32/1 هاي علمیکتاب

منابع اطالعاتی چاپی

2 81/1 77/1 3 59/1 24/1 2 54/1 03/1 هـاي  گـزارش وهاخبرنامه
هاپژوهشی سازمان

5 64/1 55/1 2 43/1 25/1 3 24/1 87/0 ها و مجالتروزنامه

3 62/1 59/1 4 34/1 04/1 4 27/1 86/0 نشــــریات آموزشــــی و  
ترویجی

4 57/1 58/1 5 23/1 99/0 5 22/1 83/0 ــس ــارت عک ــا، چ ــا و ه ه
پوسترهاي ترویجی

)5خیلی زیاد=4زیاد=3تا حدودي=2کم=1خیلی کم=0(مقیاس: هیچ=*
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هاي هاي مرتبط با منابع و کانالبندي گویهعالوه بر رتبه
تحلیل منظوربه، 5جدول در اطالعاتی و ارتباطی مختلف 

هاي مرتبط با بندي مؤلفهبه رتبهها دادهتر بیشتر و دقیق
هاي اطالعاتی و ارتباطی از نظر میزان استفاده، منابع و کانال

داخته نیز پرهاآنبه کارگندمدسترسی و اعتماد کشاورزان 
طور آورده شده است. همان6در جدول هاآننتایج کهشد 

شود، باالترین رتبه از نظر میزان که از نتایج مشخص می
استفاده، دسترسی و اعتماد پاسخگویان مربوط به منابع 

ترین رتبه مربوط به منابع اطالعاتی بین فردي و پایین
منابع اطالعاتی چاپی بود. در این زمینه، ماهیت بیشتر 

اطالعاتی بین فردي همچون اعضاي خانواده، مسئوالن 
محلی، همسایگان و آشنایان، کشاورزان نمونه، فروشندگان و 

است که از ياگونهبههاي زراعی و غیره کنندگان نهادهتوزیع
در دسترس کشاورزان هستند و از یراحتبهیک سو معموالً 

مناطق در ی سوي دیگر، به دلیل بافت خانوادگی و فرهنگ
روستایی و ارتباط نزدیکی که افراد محلی با یکدیگر دارند، 

داشته و در هاآناعتماد بیشتري به کارگندمکشاورزان 
هاي در مقایسه با دیگر منابع و کانالاز این منابع نتیجه، 

در خصوص منابع کنند.اطالعاتی، بیشتر استفاده می
از نظر میزان استفاده، ترین رتبه رااطالعاتی چاپی که پایین

دسترسی و اعتماد داشتند، بایستی اشاره شود که باال بودن 
هزینه تهیه و چاپ این منابع اطالعاتی و تنگناهاي مالی 

سازمان ترویج کشاورزي در یژهوبهربط هاي ذيسازمان
قابل توجهی سبب شده است تا سطح طوربههاي اخیر سال

منطقه مورد مطالعه به منابع درکارگندمدسترسی کشاورزان 
ها و مجالت، نشریات اطالعاتی چاپی همچون روزنامه

ها و پوسترهاي ترویجی و چارتها،آموزشی و ترویجی، عکس
محمدي که خانطورهمانغیره کاهش یابد. افزون بر این، 

) تأکید دارد، مناسب و مرتبط نبودن محتواي این 1394(
ل، پایین بودن سطح تحصیالت منابع اطالعاتی و در عین حا

کشاورزان، از عوامل اصلی هستند که منجر به پایین آمدن 
سطح اعتماد پاسخگویان نسبت به این دسته از منابع 

اند. در مجموع با توجه به وجود چنین اطالعاتی شده
گونه که نتایج این تحقیق نیز نشان داد، میزان شرایطی، همان

چاپی در مقایسه با دیگر منابع استفاده از منابع اطالعاتی 
رتبه را به خود اختصاص تریناطالعاتی مورد بررسی، پایین

داده است.
افزون بر نتایج اشاره شده در باال، در این بخش نتایج حاصل 

میزان استفاده، برحسبکارگندماز توزیع فراوانی کشاورزان 

و هاي اطالعاتی دسترسی و اعتماد آنان به منابع و کانال
طور که از نتایج ارتباطی مختلف نشان داده شده است. همان

شود، بیشترین فراوانی در مشخص می7مندرج در جدول 
50مورد هر سه متغیر مورد بررسی شامل میزان استفاده (

درصد) و میزان اعتماد به 8/66درصد)، میزان دسترسی (
بوط درصد) مر6/65هاي اطالعاتی و ارتباطی (منابع و کانال

بود که در سطح متوسط قرار يکارگندمبه کشاورزان 
46داشتند. نکته قابل توجه آن است که میزان استفاده 
هاي درصد از کشاورزان مورد مطالعه از منابع و کانال

اطالعاتی و ارتباطی مختلف در سطح کم بوده و تنها در 
حدود چهار درصد از کشاورزان مورد مطالعه دسترسی زیاد 

هاي اطالعاتی و ارتباطی داشتند.نابع و کانالبه م
کارگندماز توزیع فراوانی کشاورزان آمدهدستبهنتایج 

هاي سه متغیر میزان نیازهاي اطالعاتی، مهارتبرحسب
آورده 8یابی آنان در جدول ارتباطی و نگرش ارتباطی/ اطالع

درصد)9/51شده است. با توجه به نتایج، بیشترین فراوانی (
بود که میزان نیازهاي يکارگندممربوط به کشاورزان 

هاي در سطح زیاد بوده است. از نظر مهارتهاآناطالعاتی 
درصد) 2/65ارتباطی، بیشتر کشاورزان مورد مطالعه (

هاي ارتباطی خود را در سطح متوسط ارزیابی کرده مهارت
بودند. نکته قابل توجه آن است که تنها چهار درصد از 

هاي ارتباطی باالیی برخوردار بودند. در ورزان از مهارتکشا
یابی، نتایج نشان داد که نهایت، به لحاظ نگرش اطالع

درصد) مربوط به کشاورزانی بود که 8/52بیشترین فراوانی (
یابی مساعد داشتند.نگرش اطالع

در این بخش براي بررسی میزان تأثیر متغیرهاي مستقل 
یابی (میزان استفاده وابسته رفتار اطالعمورد مطالعه بر متغیر

هاي اطالعاتی و ارتباطی) از مدل رگرسیون از منابع و کانال
طور که از نتایج تحقیق در گام به گام استفاده شد. همان

پیداست، رگرسیون تا شش گام ادامه پیدا کرده و 9جدول 
اند در در مجموع شش متغیر وارد شده در تحلیل توانسته

یابی رفتار اطالع"درصد از واریانس متغیر وابسته 7/65حدود 
)Y(" .هاي ارائه شده در با توجه به یافتهرا تبیین نمایند

معادله خطی حاصل از تحلیل رگرسیونی گام به ،9جدول 
توان به شکل زیر نوشت:گام را می

Y= 618/1 + 531/1 X1+ 155/1 X2 + 110/1 X3+

060/1 X4+ 480/1 X5+ 102/1 X6
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هاي اطالعاتی و ارتباطی از نظر میزان استفاده، دسترسـی و اعتمـاد   هاي مرتبط با منابع و کانالبندي مؤلفهرتبه-6جدول
هاآنبه کارگندمکشاورزان 

هانوع منابع و کانال
ادــتمـــزان اعـــیــــمیــترســــزان دســیــــمادهــتفــــزان اســـیــــم

*ميانگين
*ميانگين*ميانگينمعي

٤١/٢٥٢/١١٥٥/٢٤٧/١١٩٢/٢٤٨/١١منابع اطالعاتی بین فردي
٩٦/١٧٥/١٢٤٦/٢٨٢/١٢٣٢/٢٦٤/١٢ايمنابع اطالعاتی چندرسانه

٣٦/١٥٨/١٣٥٠/١٦٣/١٣٠٢/٢٧٨/١٣هاي الکترونیکیرسانه
٩٨/٠٣٥/١٤٢٠/١٤٣/١٤٧٤/١٦٩/١٤ابع اطالعاتی چاپیمن
)5خیلی زیاد=4زیاد=3تا حدودي=2کم=1خیلی کم=0(مقیاس: هیچ=*

هاي اطالعاتی و ارتباطیمنابع و کانال، دسترسی و اعتماد به میزان استفادهبرحسبگندم کارانتوزیع فراوانی - 7جدول 
درصد تجمعیدرصدنیفراواطبقاتمتغیر

از منابع و کشاورزانمیزان استفاده
هاي اطالعاتی و ارتباطیکانال

1154646کم
1255096متوسط

104100زیاد
250100جمع

منابع کشاورزان به میزان دسترسی 
هاي اطالعاتی و ارتباطیو کانال

732/292/29کم
1678/6696متوسط

104100زیاد
250100جمع

منـابع و  کشاورزان به میزان اعتماد 
هاي اطالعاتی و ارتباطیکانال

482/192/19کم
1646/658/84متوسط

382/15100زیاد
250100جمع

آنانیابیعاطالهاي ارتباطی و نگرش ، مهارتمیزان نیازهاي اطالعاتیبرحسبکارگندمتوزیع فراوانی کشاورزان -8جدول 
درصد تجمعی درصد فراوانی طبقات متغیر

5/16 5/16 41 کم

1/48میزان نیاز اطالعاتی 6/31 79 متوسط
100 9/51 130 زیاد

100 250 جمع
8/30 8/30 77 کم

96هاي ارتباطیمیزان مهارت 2/65 163 متوسط
100 4 10 زیاد

100 250 جمع
2/7 2/7 18 نامساعد

یابیاطالع/یارتباطشنگر
2/47 40 100 نظربی

100 8/52 132 مساعد
100 250 جمع
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هاي مدل نهایی معادله رگرسیونیمشخصه- 9جدول 

متغیرگام
ضریب 

همبستگی 
)R(

ضریب 
)R2تعیین (

ضرایب 
)Bغیراستاندارد (

ضریب استاندارد 
.tSigمقدار )Betaشده (

b0--618/1-291/2024/0ضریب ثابت: -

هـاي  میزان دسترسی به منابع و کانال1
X1(653/0426/0531/1525/0177/6000/0(اطالعاتی و ارتباطی

X2(719/0517/0155/1399/0070/4000/0(هاي ارتباطیمیزان مهارت2
X3(758/0574/0110/1370/0968/3000/0(میزان نیازهاي اطالعاتی3

هـاي  عتماد به منـابع و کانـال  میزان ا4
X4(788/0621/0060/1296/0478/3001/0(اطالعاتی و ارتباطی

X5(800/0641/0480/1252/0733/2008/0(یابینگرش ارتباطی/ اطالع5

میزان عملکـرد گنـدم (دیـم و آبـی)    6
)X6(811/0657/0102/1139/0142/2035/0

، میزان ه از تحلیل رگرسیونبا توجه به نتایج کسب شد
هاي به منابع و کانالکارگندمکشاورزان یدسترس

رفتار بردار اثر مثبت و معنیاطالعاتی و ارتباطی داراي 
این بود که از این منابعهاآنمیزان استفاده یابی یا اطالع

)، 1387(و همکاران هاي اسدي یافته با نتایج پژوهش
Babuبابو و همکاران (و )1387محمدي و همکاران (ملک

et al., ن یاد وجود چنیزاحتمالبه. داردهمخوانی ) 2012
است که استفاده از منابع و ل ین دلیبه ایارتباط
هاي اطالعاتی و ارتباطی مختلف در درجه نخست کانال

که تا يطوربه، هاستآنفیزیکی به یمستلزم دسترس
توان انتظار زمانی که این دسترسی فراهم نشود، نمی

منابع و این بتوانند از کارگندمداشت که کشاورزان 
کسب اطالعات و رفع اري ارتباط، ربرقجهت ها کانال

علیرغم اهمیت نیازهاي اطالعاتی خود استفاده نمایند. 
از نظر یژهوبهبا توجه به شرایط مناطق روستایی موضوع، 

ها و چالش، افزاريسختزیربنایی و هاي زیرساخت
بهبود دسترسی فراروي پرشماريهاي محدودیت

وجود هاي اطالعاتی و ارتباطی کشاورزان به منابع و کانال
گونه که نتایج آمار توصیفی در این زمینه، هماندارد. 

(یعنی کارگندمشمار بسیار اندکی از کشاورزان ،نشان داد
تنها در حدود چهار درصد) از سطح دسترسی مطلوبی به 

عاتی و ارتباطی برخوردار بوده و نزدیک به منابع اطال
یژهوبهدسترسی پایینی به این منابع سطح هاآنسومیک

داشتند. هاي الکترونیکی و منابع اطالعاتی چاپی رسانه

هاي میزان مهارتنتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که 
داري بر اثر مثبت و معنیکارگندمارتباطی کشاورزان 

هاي میزان استفاده از منابع و کانالبی آنان (یارفتار اطالع
هاي این یافته با نتایج پژوهشداشت. )اطالعاتی و ارتباطی

,Ofuokuاوفوکو ( Babu)، بابو و همکاران (2012 et al.,

Hossain) و حسین و همکاران (2012 et al., 2011 (
از آنجایی که فرایند ارتباطی و دستیابی به . داردهمخوانی 

عات معتبر و کارآمد یک فرایند نسبتاً پیچیده و البته اطال
ها و رو، نیازمند وجود یکسري مهارتبر است، از اینزمان

هاآنتا از طریق باشدیابی میو اطالعارتباطیهايقابلیت
اطالعاتی خاص هاينیازدر راستاي رفعبتوانند کشاورزان

وتاهی خود، اطالعات مؤثق و معتبر را در مدت زمان ک
اهمیت این موضوع، با در نظر گرفتن تنوع کسب نمایند. 

حجم زیادي از اطالعات از ارائهمنابع اطالعاتی موجود و 
و اهمیت دسترسی سریع به برخی سویکاز هاآنطریق 

هاي کشاورزي از سوي اطالعات با توجه به ماهیت فعالیت
کاچارو که طور همان، درواقعاست. دوچنداندیگر، 

)Kacharo, ی یهاوجود چنین مهارتدارد، تأکید) 2007
شود تا فرد به لحاظ ذهنی و روانی، احساس سبب می

اعتماد به نفس و خود کارآمدي پیدا کرده و در مواجهه با 
دچار سردرگمی نشود، تنهانهمنابع اطالعاتی مختلف، 

اطالعات ینشگزبهبلکه به شکل فعاالنه و هوشمند نسبت 
رغم در این زمینه نیز به.کندنیاز خود اقدام معتبر مورد

هاي ارتباطی، نتایج آمار توصیفی حاکی از اهمیت مهارت
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آن بود که در حدود تنها چهار درصد از کشاورزان 
هاي ارتباطی باالیی مورد مطالعه داراي مهارتکارگندم

در سطح هاآنهاي ارتباطی بیشتر مهارتمیزانبوده و 
تواند رفتار میمسألهقرار داشت که این پایین و متوسط

یابی آنان را دچار اختالل نماید.اطالع
با توجه به نتایج تحلیل رگرسیون مشخص شد که میزان 

داري اثر مثبت و معنیکارگندمکشاورزان یاز اطالعاتین
داشت یاز منابع اطالعاتی و ارتباطآنانمیزان استفاده بر 

محمدي و همکاران ملکهايژوهشکه این یافته با نتایج پ
Babu) و بابو و همکاران (1387( et al., همخوانی) 2012

,Bachhavباچاو (گونه که در این خصوص، همان. دارد

گیري و بروز دلیل اصلی شکل،د، نیاز) تصریح دار2012
د؛ این موضوع در مورد نیازهاي اطالعاتی نیز باشرفتار می

سبب یاز اطالعاتینه وجودکيطوربهنماید، صدق می
زه کشاورزان به استفاده از منابع اطالعاتی و یش انگیافزا

شود. یمیابی خاص مختلف و بروز رفتار اطالعیارتباط
شتر درصدد ی، افراد بیاز اطالعاتینمیزان ش یرا با افزایز

کنند تا با تالش میو ازهاي خود بوده یبه نییگوپاسخ
از منابع اطالعاتی به شکل دسترسی و استفاده بیشتر

اهمیت . پاسخ دهندنیازهاي اطالعاتی خود بهتري مطلوب
که بیش از مسألهاین موضوع، با مد نظر قرار دادن این 

مورد مطالعه میزان نیازهاي کارگندمنیمی از کشاورزان 
دوچنداناند، اطالعاتی خود را در سطح زیاد ارزیابی نموده

که در صورت فراهم بودن زمینه و رسد بوده و به نظر می
کشاورزان از انگیزه باالیی براي جستجوي شرایط الزم، 

هاي اطالعاتی مختلف اطالعات و استفاده از منابع و کانال
نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که پس . باشندبرخوردار 

از سه متغیر اشاره شده، متغیر بعدي که اثر مثبت و 
داشت، میزان اعتماد یابیعرفتار اطالداري بر معنی

هاي اطالعاتی و به منابع و کانالکارگندمکشاورزان 
هاي سعدي ارتباطی بود که این نتیجه با نتایج پژوهش

,Layaoen) و الیائون (1387( . داردهمخوانی ) 2013
بر این باورند که عوامل نظرانصاحباز محققان و يبسیار
به منابع اطالعاتی از اعتماد نسبتیژهوبهشناختی روان
بر گرایش افراد براي استفاده گذارتأثیرترین عوامل اصلی

که در يطوربهد، نباشاز منابع اطالعاتی مختلف می
ارائهصورت شکل نگرفتن چنین اعتمادي، حتی در صورت 

اطالعات با کیفیت، باز هم امکان دارد که افراد از رغبت 
منبع اطالعاتی خاص ز یکبسیار پایینی براي استفاده ا

یکی عنوانبهاهمیت متغیر اعتماد رغمبهبرخوردار باشند.
نتایج آمار یابی، گذار بر رفتار اطالعتأثیراز متغیرهاي اصلی 

درصد از 85که نزدیک به استتوصیفی حاکی از آن 
از سطح اعتماد در منطقه مورد مطالعه کارگندمکشاورزان 

هاي اطالعاتی و و کانالکم و متوسط نسبت به منابع 
احتمالبهمسألهاین ارتباطی مختلف برخوردار بودند که 

تواند یکی از دالیل اصلی پایین بودن میزان فراوان می
باشد.ها منابع و کانالاین استفاده پاسخگویان از 

گیري و پیشنهادهانتیجه
امروزه، دانش و اطالعات از عوامل ضروري در توسعه 

روز و اطالعات بهدسترسی به .دنآیمار میکشاورزي به ش
گیري و کارآمدترین ابزار تصمیمعنوانبهبه هنگام

تواند نقش مهمی را در افزایش سطح ریزي میبرنامه
برداران بخش کشاورزي بهرههايآگاهی، دانش و توانمندي

ایفا نموده و زمینه الزم جهت بهبود سطح تولیدات 
آنچه در این زمینه حائز اهمیت کشاورزي را فراهم آورد. 

است، جستجوي هدفمند و شیوه صحیح دسترسی به 
یابی تر، داشتن رفتار اطالعو به عبارت کاملاطالعات 

به رفع نیازهاي اطالعاتی افراد و تواند مطلوب است که می
. با آنان کمک شایانی نمایداطالعاتبهبود سطح دانش و 

ر با هدف بررسی توجه به اهمیت موضوع، پژوهش حاض
در شهرستان زنجان و کارگندمیابی کشاورزان رفتار اطالع

کلی، نتایج این طوربه.شدگذار بر آن انجام تأثیرعوامل 
از الگوها و کارگندمکشاورزان تحقیق نشان داد که 

براي رفع برخوردار بوده و مختلفی یابی اطالعهايرفتار
از منابع و انزمهمطوربهنیازهاي اطالعاتی خود 

منابع اطالعاتی بین فردي، اعم ازگوناگونیهاي کانال
هاي الکترونیکی و اي، رسانهرسانهمنابع اطالعاتی چند

میزان ، هرچند. کردندمیمنابع اطالعاتی چاپی استفاده 
بیشترین یکسان نبوده و ین منابع اطالعاتی استفاده از ا

فردي بود که منابع اطالعاتی بین مربوط به آن میزان 
این منابع داراي باالترین رتبه از نظر سطح دسترسی بته، ال

هاي عالوه بر متنوع بودن منابع و کانالو اعتماد نیز بودند. 
، با توجه به نتایج کارگندممورد استفاده کشاورزان 

در درون منابع اطالعاتی مشخص شد که پاسخگویان از 
و ارتباطی مختلفی ها و ابزارهاي اطالعاتی شیوهنیز از 

که يطوربهکردند، براي کسب اطالعات استفاده می
)،در بین منابع اطالعاتی بین فردي(اعضاي خانواده 

(در بین منابع اطالعاتی رادیوییهاي تلویزیونی و برنامه
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- (در بین رسانههاي آموزشیديها و سیفیلماي)، چندرسانه

بین منابع اطالعاتی (در هاي علمی کتابهاي الکترونیکی) و 
هاي مورد استفاده کشاورزان را ترین شیوهچاپی)، عمده

نتایج این تحقیق همچنین، در مجموعدادند. تشکیل می
در کارگندمیابی کشاورزان رفتار اطالعحاکی از آن بود که 

96که در حدود يطوربهمنطقه مورد مطالعه ضعیف بود، 
هاي از منابع و کانالدرصد از آنان در سطح متوسط و کم 
نتایجافزون بر کردند. اطالعاتی و ارتباطی مختلف استفاده می

توان میاین تحقیق هايیافتهدیگر بر اساس اشاره شده، 
شش متغیر دسترسی به اهمیت به ترتیب نتیجه گرفت که 

هاي ارتباطی، هاي اطالعاتی و ارتباطی، مهارتمنابع و کانال
هاي اطالعاتی و تماد به منابع و کانالنیازهاي اطالعاتی، اع

ترین ، اصلیعملکرد گندمسطح یابی و ارتباطی، نگرش اطالع
کارگندمیابی کشاورزان متغیرهاي تأثیرگذار بر رفتار اطالع

علیرغم اهمیت هر یک از این متغیرها، مورد مطالعه بودند. 
سطح دسترسی کشاورزان تحقیق نشان داد که این نتایج 
هاي به منابع اطالعاتی مختلف پایین بود، مهارتارکگندم

ارتباطی بیشتر آنان در سطح متوسط و کم قرار داشت، 
با بیشتر آنان نیازهاي اطالعاتی زیادي داشتند و در نهایت، 

یابی بیشتر پاسخگویان، مساعد بودن نگرش اطالعوجود
بودهاي اطالعاتی پایینسطح اعتماد آنان به منابع و کانال

وجود چنین شرایطی سبب شده است تا که در مجموع، 
یابی مناسبی در رفتار اطالعطور که اشاره شد، همان

آنان به شکل اثربخش در نتیجه، نگرفته و کشاورزان شکل 
از حالبه هر نتوانند نیازهاي اطالعاتی خود را رفع کنند. 

بهیابی یک مقوله پیچیده و چندبعدي رفتار اطالعآنجایی که 
هر یک از عوامل ضروري است بهبود آن ، براي آیدشمار می
در این به شکل مقتضی مورد توجه قرار گیرد که تأثیرگذار 

تواند راهگشا باشد:خصوص، توجه به پیشنهادهاي زیر می
هاي ارتباطی کشاورزان با توجه به ضعف مهارت-1

مثبت و تأثیرو مورد مطالعه در سطح منطقهکارگندم
هاي دورهشود ، پیشنهاد مییابیدار آن بر رفتار اطالعمعنی

جهت بهبود سطح آموزشی ترویجی با محتواي مناسب 
ریزي و اجرا برنامهکارگندمکشاورزان یارتباطيهامهارت

در این زمینه، مساعد بودن نگرش ارتباطی/ شود.
تواند میمورد مطالعهکارگندمیابی بیشتر کشاورزان اطالع

مناسبی جهت تشویق و ترغیب آنان به شرکت در فرصت 
باشد.هاآنیابی ها و بهبود رفتار اطالعاین دوره

نیازهاي و سطح باالي شدت در نظر گرفتن با -2
دار این مثبت و معنیتأثیرو کارگندماطالعاتی کشاورزان 

انجام واسطهبهشود یابی، پیشنهاد میاطالعمتغیر بر رفتار
نسبت به تعیین ،مشارکت فعال کشاورزانبانیازسنجی

دار آنان اقدام شده و بر اساس نیازهاي اطالعاتی اولویت
رسانی مناسب از سازي و اطالعهاي آگاهیآن، برنامه

هاي اطالعاتی و ارتباطی متناسب طریق منابع و کانال
سرعتبهبدیهی است که با توجه طراحی و تدوین شود. 
یی نیازهاي اطالعاتی کشاورزان، تغییرات محیطی و پویا

مستمر و صورتبهها ضروري است که این نیازسنجی
هاي در این زمینه، تشکیل بانک داده.اي انجام گیرنددوره

آن یروزآمد رسانکشاورزي در هر منطقه و تالش براي 
یابی دهی رفتار اطالعتواند کمک شایانی به شکلمی

کشاورزان نماید.مناسب در 
، يفردینبدر میان منابع اطالعاتی نکه یتوجه به ابا-3
کشاورزان مورد مطالعه به یزان اعتماد و دسترسیم

ر منابع یشتر از سایبو کشاورزان نمونه یمحلمسئوالن
از یاطالعاتيهاتیشود با حمایشنهاد میرو، پبود، از این

یبه منابع اطالعاتهاآنیل دسترسین منابع و تسهیا
یبایان اطالعیدر جرهاآناز، از یمورد نمعتبر و

همچنین، با توجه . ه شودم کشاورزان بهره گرفتیرمستقیغ
ها و به رتبه پایین مواردي همچون شرکت در دوره

هاي آموزشی، بازدید از مزارع نمایشی و شرکت در کالس
هاي ترویجی از نظر میزان استفاده، ها و نمایشگاهجشنواره

د، ضروري است یک بازنگري جدي در سترسی و اعتماد
هاي ترویجی ارائه شده در منطقه مورد ها و فعالیتبرنامه

ریزي بهتر، خدمات ترویجی مطالعه صورت گرفته و با برنامه
تري براي کشاورزان فراهم شود.تر و اثربخشمناسب

تاً مناسب سطح اعتماد و دسترسی نسببا در نظر گرفتن - 4
هاي به برنامهدر منطقه مورد مطالعه کارگندمن اکشاورز

هاي و کارکردها و پتانسیلسویکتلویزیونی و رادیویی از 
، پیشنهاد از سوي دیگرهاقابل توجه این رسانهرسانی اطالع

با در نظر گرفتن نیازهاي اطالعاتی اصلی کشاورزان و شود می
مناسب نیز توجه به معیارهایی همچون ارائه به زبان محلی، 

در یريکارگبهتازگی و روزآمدي، قابلیت ودن زمان پخش، ب
پوشش قرار دادن شمار منظوربهشرایط مزرعه و غیره، 

ها، نسبت به جویی در هزینهاز کشاورزان و صرفهيبیشتر
هاي تلویزیونی و رادیویی اقدام شود.طراحی و تدوین برنامه
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منابع
، 30سال فصلنامه پردازش و مدیریت اطالعات،در ایران. یابیاطالعمتون رفتار ). مروري بر 1393احمدي، ح.، و یاري، ش. (

. 173-197، صص 1شماره 
کار (مطالعه موردي فرنگیگوجهکشاورزانیابی هاي رفتار اطالع). بررسی انگاره1387و شریفی، م. (،زاده، ا.اسدي، ع.، شریف
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Abstract
Many scholars and experts have a special emphasis on an appropriate understanding of information resources as
well as the suitable use of them which means having a desirable information seeking behavior due to the
importance of the knowledge and information as the main effective factors of agricultural development.
Investigating the information seeking behavior of the wheat farmers in order to determine its affecting factors
was the main purpose of the study. All of the wheat farmers of central district of Zanjan township (N=5705)
were the statistical population of the study in which 250 individuals were selected as a sample through
multistage sampling method. Data were collected through a questionnaire. The content validity of the
questionnaire was confirmed by a panel of experts. The reliability was also confirmed through a pretest which
the Cronbach`s alpha of the variables were calculated in an acceptable level (0.784 to 0.888). The results
showed that about 50 and 46 percent of the wheat farmers used the communication and information resources
and channels at moderate and low levels, respectively; whereas, only 4 percent of them used the resources and
channels at high level. Furthermore, the results revealed that among the interpersonal information sources,
family members and local authorities; multimedia information sources, television and radio programs; electronic
media, educational films and CDs; and printed information sources, scientific books and newsletters and
research reports of organizations had the highest ranks in terms of application, respectively. The results of a
regression analysis indicated that 65.7 percent of the variance of dependent, use of communication and
information resources and channels, were explained by the six variables including access to the resources and
channels, communication skills, information needs, trust to resources and channels, information seeking attitude
and the wheat yield.

Keywords: Knowledge and Information, Information Seeking Behavior, Use and Access to Information
Resources, Communication Skills, Wheat Farmers, Zanjan Township.

1 Former M.Sc. Student and Associate Professor of Agricultural Extension and Education, respectively,
University of Zanjan, Zanjan, Iran.
* Corresponding author, Email: r_rezaei@znu.ac.ir

www.SID.ir

www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

