شماره  ،41تابستان 1396

سازههای ارتباطی و اطالعرسانی اثرگذار بر نیازهای آموزشی باغداران شهرستان
شازند
محمود رساییان ،1علی شمس ، 2حسن بیات ،3حلیمه رزمی ، 4زهرا هوشمندان مقدم فرد

4

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد ،ترویج و آموزش كشاورزی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زنجان
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چکیده

یکی از راههای توانمندسازی باغداران و ارتقای بهرهوری زیربخش باغی کشور ،طراحی و اجرای آموزشهای موردنیاز

باغداران میباشد و برای این کار شناسایی نیازهای آموزشی آنها ضرورت دارد .هدف این تحقیق علی -رابطهای سنجش

نیازهای آموزشی باغداران و عاملهای اثرگذار بر آن بود .جامعهی آماری تحقیق را  1575نفر از باغداران شهرستان شازند به
عنوان یکی از قطبهای تولید باغی در استان مرکزی در سال  1395تشكیلدادند كه با استفاده از فرمول کوکران و با استفاده

از روش نمونهگیری چندمرحلهای تصادفی 150 ،باغدار گزینش و بررسی شدند .ابزار تحقیق پرسشنامهای چندبخشی بود که

روایی آن با نظرسنجی از متخص صان موضوعی تأیید شد و با انجام آزمون پیشآهنگ با  ۳۰باغدار و محاسبه ضریب تتای

ترتیبی ( )Ө=0/9پایایی آن تأیید شد .دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSS21پردازش شدند و از آمار توصیفی و تحلیلی برای
دستیابی به هدفهای تحقیق استفاده شد .نتیجه نشان داد که سطح نیاز آموزشی  86/7درصد از باغداران در حد زیاد بود

و تشخیص زمان مناسب مبارزه شیمیایی با آفتها و بیماریها ،تشخیص نوع سم مناسب برای مدیریت مبارزه با آفتها و
بیماریها و شناخت انواع آفتها و حشرههای زیانآور و مفید باغی به ترتیب اهمیت در رتبههای اول تا سوم نیازهای آنان

قرار داشتند .متغیرهای تحصیالت ،شمار کارگاههای آموزشی شرکت کرده ،شمار درختان باغ (سیب ،هلو و انگور) ،ویژگیهای

اجتماعی (میزان مشارکت ،اعتماد و رهبری اجتماعی) ،میزان دریافت اطالعات از منبعهای اطالعاتی و از رسانههای ارتباطی
دارای همبستگی منفی معنیدار و متغیرهای سن و اندازه خانوار دارای همبستگی مثبت معنیدار با نیاز آموزشی بودند .برپایه

تحلیل رگرسیون ترتیبی ،سه متغیر تحصیالت ،میزان دریافت اطالعات از منبعهای اطالعاتی و میزان دریافت اطالعات از
رسانههای ارتباطی سطح احتمال نیاز آموزشی باغداران را در حد  77/2درصد تحت تأثیر قرار میدهند.
نمایه واژگان  :نیاز آموزشی ،منبعهای اطالعاتی ،سازههای ارتباطی ،باغداری ،توانمندسازی

نویسندهی مسئول :علی شمس
رایانامهshams@znu.ac.ir :

دریافت 95/10/8 :پذیرش96/6/13 :
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سازه های ارتباطی و اطالع رسانی...

مقدمه

مخاطبـان درهمـهی مراحـل بوده و بـدون مشـارکت ،ترویج در

بخـش کشـاورزی بـه عنـوان یکـی از مؤثرتریـن بخشهـای

دسـتیابی بـه هدفهای خـود ناتوان اسـت .رضامنـدی زمانی

اسـت و نقـش مهـم آن در ارتقـای شـاخصهای اقتصـاد ملـی

پایهریـزی شـده باشـند (پناهـی .)1389 ،یکـی از مهمتریـن

اجتماعـی و اقتصـادی در بیشـتر کشـورهای جهـان مطـرح

تحقـق خواهـد یافـت كـه برنامههـا بـر پایـهی نیـاز مخاطبـان

غیرقابـل انـکار اسـت (حسـن و همـکاران .)2010 ،بـا رونـد

دشـواریهای برنامههـای آموزشـی ترویـج ،بیرغبتـی

جهـان ،ضـرورت توجـه بـه بخـش کشـاورزی بیشـتر احسـاس

اسـت کـه پیآمـد مناسـب نبـودن فعالیتهـا و دورههـای

افزایـش جمعیـت و نیـاز روزافـزون بـه تهیـهی مـواد غذایـی در

روسـتاییان بـه شـرکت در فعالیتهـای آموزشـی و ترویجـی

میشـود .بخـش کشـاورزی ،افـزون بـر رفـع نیـاز روزافـزون بـه

آموزشـی برگـزار شـده بـا نیازهـای کشـاورزان اسـت .هنگامـی

بنـا بـر سرشـماری عمومـی کشـاورزی ( ،)1393از 4006890

پیریـزی نشـده باشـد ،افـزون بـر هـدر رفتـن سـرمایه ،وقـت و

غـذا ،بایـد در کیفیـت و سلامت غذا گامهـای محکمی بـردارد.

کـه فعالیتهـای آموزشـی بـر پایـهی نیـاز و خواسـت مخاطبان

بهرهبـردار حقیقی بخش کشـاورزی کشـور  34درصد بیسـواد،

انـرژی کارکنـان ترویـج ،رغبـت ،گرایـش و انگیـزه بهرهبـرداران

راهنمایـی ،متوسـطه و پیشدانشـگاهی تحصیلات داشـتند.

مییابـد (چرمچیـان و چیـذری .)1385،بـرای طراحـی یـك

 35درصـد در حـد ابتدایـی و غیررسـمی 25 ،درصـد در سـطح
تنهـا یـک درصـد دارای تحصیلات دانشـگاهی کشـاورزی

بودنـد و چهـار درصـد دارای تحصیلات دانشـگاهی غیـر

بـرای شـرکت در فعالیتهـای آموزشـی و ترویجـی کاهـش

برنامـهی آموزشـی اثربخـش و كارآمـد ،بایـد از جنبههـای

گوناگـون ویژگیهـای روحـی و جسـمی ،فراگیـران در نظـر

کشـاورزی بودنـد 31 .درصـد از آنـان زیـر یـک هکتـار و 32

گرفتـه شـود تا آنـان انگیـزه الزم برای شـركت فعـال در آموزش

گسـترهی زمیـن  63درصـد از بهرهبـرداران کشـور زیـر پنـج

مینایـی.)1388 ،

بهرهبـرداران بخـش کشـاورزی را میتوان در تحصیلات پایین

نظامهـای آموزشـی ،بهویـژه ترویـج و آمـوزش كشـاورزی،

بخـش از بهرهبـرداران تنهـا از طریـق افزایـش دانـش ،مهارت و

برنامهریـزی شـده بـرای تغییـر رفتـار مطلـوب فراگیـران از راه

درصـد نیـز بیـن یک تـا پنج هکتـار زمین دارنـد به ایـن ترتیب،

هکتـار زمیـن بـود .بـر این پایـه به نظـر میرسـد ویژگی بیشـتر

و کوچـک بـودن زمین کشـاورزی بیان کـرد .توانمند کـردن این

تغییـر نگـرش آنـان امکانپذیـر خواهـد بـود .بهعبارتـیدیگر،
اگرچـه توسـعهی کشـاورزی ،تابعـی از عاملهـای اجتماعـی،
اقتصـادی و محیطـی اسـت ،امـا توسـعه ایـن بخـش بـه میـزان

درخـور توجهـی تابعـی از تغییـر و تکامـل دانـش و مهـارت

را داشـته باشـند (سیمپسـون و همـکاران2002،؛ صبـوری و
نیـاز بـه آگاهی بیشـتر ،یكـی از مبناهـای پایـهای در همهی

بـه شـمار میآیـد كـه شـالودهی اساسـی اعمـال تغییرهـای

برنامههای آموزشـی اسـت .یكـی از دلیلهـای توجیه کنندهی
ضرورت تعیین نیازهای آموزشـی ،آنسـت كـه اطمینان حاصل

شـود ،محتـوا و روشهـای آموزشـی و هـم سـطحی كـه بـرای
تدریس انتخاب شـده ،مناسـبترین باشـد؛ بنابرایـن به منظور

کشـاورزان بهمنظـور افزایـش کارایـی ،اثربخشـی و پایـداری در

حصـول كارایـی و اثربخشـی ،همـه برنامههـای آموزشـی باید با

اطالعـات و نحوه دسترسـی به آن توسـط کشـاورزان یکی از

رابطـه با نیاز و سـنجش آن ،بررسـیهای چندی صـورت گرفته

و یکـی از معیارهـای حیاتـی بخش کشـاورزی اسـت و رسـیدن

از جمله ،بررسی اوینکا و بوالرینوا ( ،)2015نشان داد که

ایـن بخـش اسـت (رکـن الدیـن افتخـاری و همـکاران.)1388 ،
مؤلفههـای مهـم در برنامههـای توسـعه روسـتایی و کشـاورزی
به هدف توانمندسـازی کشـاورزان نیازمند ارایـهی اطالعات به

نیازسـنجی آموزشی آغاز شـوند (صبوری و عمانی .)1389 ،در
است.

کشاورزان نیجریهای در زمینهی انتخاب رقم بذر مناسب

روز ،مناسـب و کاربـردی در آنـان میباشـد (مـورو و همـکاران،

و کود ،نیاز آموزشی زیادی دارند و سطح نیاز آنان با سطح

آموزشـی از راه یـک برنامـهی آموزشـی در افزایـش دانـش و

تحقیق کیم و شین ( ،)2012مشخص شد که کشاورزان کرهای

برنامههـای آموزشـی و ترویجـی ،مشـاركت همـه جانبـهی

کشتزار ،بازاریابی ،انبارداری و پرورش دام نیاز آموزشی باالیی

 .)2002بنـا بـر یافتههـای نظـری و حسـن ( ،)2011مداخلـهی

اطالعـات بـه کشـاورزان موثر اسـت .با ایـن وجود رمـز موفقیت
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داشتند .همچنین ،در تحقیق یادشده بر پایهی ویژگیهایی

( ،)1391نشـانگر آن اسـت کـه بـه دلیـل نـو بـودن کشـت کلـزا

مانند سن ،جنس ،وضعیت زندگی ،نوع محصول ،وسعت

در منطقـه زبرخـان نیشـابور ،کلـزاکاران بـه آموزشهـای

در انجمنهای کشاورزی ،نیاز آموزشی کشاورزان متفاوت

دالیـل اصلـی اقـدام نکـردن کشـاورزان بـه کشـت دوبـاره کلـزا

زمین کشاورزی ،سطح اطالعات ،سطح مدیریت و عضویت
بود .تحقیق لقمان و همکاران ( ،)2013بیان کننده این بود

که میزان نیاز آموزشی بیشتر زنان پنجاب جنوبی در زمینهی

خـاص نیـاز دارنـد و ناکافـی و نامناسـب بـودن آموزشهـا از
بـود .برپایـهی تحقیـق پیرمـرادی و همـکاران ( ،)1390سـطح

دانـش باغدارانـی کـه در کالسهـای آموزشـی شـرکت کـرده

مدیریت دام باال بود و سرپرست مرد خانوار منبع اصلی

بودنـد بـه طـور معنـیداری بیشـتر از آنانـی بـود کـه درکالسها

داد که آمادهسازی خاک ،بذر ،داشت و برداشت محصوالت و

کـه شـناخت بیماریهـا ،روش صحیـح مبـارزه بـا بیماریهـا،

اطالعات برای آنان بود .بررسی انور و نوید ( ،)2013نشان
پرورش دام اصلیترین نیاز آموزشی کشاورزان پاکستانی بود.

آنان برای تأمین نیازهای اطالعاتی خود به رابطه بین فردی
وابسته بودند و نقش رسانههای جمعی و مواد چاپی به عنوان

منبعهای اطالعاتی بسیار کم بود .نداشتن دسترسی به هنگام،

شـرکت نکـرده بودنـد .موسـوی و همـکاران ( ،)1394دریافتند
شـیوهی بازاریابـی ،شـناخت آفت هـای زراعی و تشـخیص بذر

مناسـب اصلیتریـن نیـاز آموزشـی سـیبزمینیکاران بـود.

تحقیـق پناهـی ( ،)1389نشـان داد کـه میـزان سـیب

تولیـدی ،گرایـش بـه بازدیـد از باغهـای كشـت درختـان سـیب

سطح پایین آموزش و مشکل زبان از مهمترین بازدارندههای

روی پایههای مالینگ و سـطح اسـتفاده از منبـع های ارتباطی

عمانـی و چیـذری ( ،)2005در نتایـج بررسـی خـود نشـان

میکنـد .نتایـج بررسـی صبـوری و عمانـی ( ،)1389نشـان

کشاورزان در دریافت اطالعات موردنیاز بودند.

 83درصـد از تغییـرات نیازهـای آموزشـی بـاغداران را تبییـن

دادنـد کـه گنـدمکاران خوزسـتانی دانـش کمـی در مـورد

داد؛ شناسـایی بیماریهـا و علفهـای هـرز پنبـه ،آبیـاری

از تنـاوب زراعـی در کنتـرل آفـت هـا ،نحـوه اسـتفاده از کودها،

انبـارداری و مبـارزه غیـر شـیمیایی بـا آفـت هـای مهمتریـن

(بیولوژیکـی) ،اصلیتریـن نیازهای آموزشـی آنان بود .بررسـی

ترویـج کشـاورزی بـود .صبـوری و مینایـی ( ،)1388در بررسـی

کشـاورزی پایـدار بـا نهادههـای کـم دارنـد و نحـوهی اسـتفاده

روش اسـتفاده از حداقـل خـاکورزی و کنتـرل زیسـتی

مردانـی و پزشـکیراد ( ،)1393مشـخص کـرد کـه انبـارداری،

فـرآوری و تبدیل ،بسـتهبندی محصول ،مهارتهـای بازاریابی
و عملیـات کشـاورزی مرتبـط بـا ارتقـای كیفیـت محصـوالت

صحیـح ،آمادهسـازی زمین ،اسـتفاده از نهادههای شـیمیایی،
نیازهای آموزشـی پنبهکاران اسـتان قـم از دیدگاه کارشناسـان
خود نشـان دادند که هرس بوتـههــا ،آبیاری مناســب ،داشـت

(شـامل هوادهـی و تنظیـم دمـا ،رطوبـت و نـور ،مبارزه بـا آفت
هـا ،بیماریهـا و علفهای هرز) ،كاشــت (شــامل آمادهسـازی

اولویتهـای نیازهای آموزشـی کشـاورزان بودنـد .همچنین در

زمیـن و جوانـهدار کـردن بـذر) ،انبـارداری ،بسـتهبندی و

در حرفـه كشـاورزی ارتبـاط مثبـت و معنـاداری وجود داشـت،

آموزشـی گلخانـهداران بـود ،ولـی اولویتبنـدی ایـن نیازهـا از

تحقیق یاد شـده بین نیاز آموزشـی با سـن و پیشـینهی اشتغال
ولـی ارتبـاط بیـن میـزان تحصیلات و میـزان درآمـد ماهیانـه

كشـاورزان بـا نیـاز آموزشـی آنـان منفـی و معنـادار بـود.

بازاریابـی و اسـتفاده از ریزمغذیهـا مهمتریـن نیازهـای

دیـد کارشناسـان بـا خـود گلخانـهداران متفـاوت بـود.

محمـدی و همـکاران ( ،)1388نیـز در تحقیـق خـود نشـان

میاندشـتی و همـکاران ( ،)1392در بررسـی خـود نشـان

دادنـد کـه کمبـود دانـش فنـی گنـدمکاران در مراحـل کاشـت،

غیرشـیمیایی بـا آفـت هـا ،فراوردههـای زیسـتی ،تشـخیص

بررسـی مهرنـگار و حسـینی نیـا ( ،)1388مشـخص کـرد ،بیـن

دادنـد کـه آشـنایی بـا کشـاورزی ارگانیـک و انـواع مبارزههـای

انـواع سـمهای پرخطـر ،کـم خطـر و ممنـوع شـده اصلیتریـن

نیاز آموزشـی فروشـندگان سـموم بـود .همچنین فروشـندگان
دارای تحصیلات غیـر مرتبـط بـا کشـاورزی ،نیـاز آموزشـی

بیشـتری نسـبت بـه فروشـندگان دارای تحصیلات مرتبـط
بـا کشـاورزی داشـتند .نتایـج بررسـی شـاه ولـی و شـاه مـراد

داشـت و برداشـت علـت اصلـی ضایعات گنـدممیباشـد .نتایج
سـطح سـواد اعضـا و شـرکت در دورههای آموزشـی بـا نیازهای

آموزشـی اعضـای تعاونـی مرغـداران ارتباط معنـیداری وجود
دارد .قائـدی و حسـینی نیـا ( ،)1387در نتایـج بررسـی خـود
نشـان دادنـد ،آشـنایی بـا قوانیـن کار ،آشـنایی بـا نحـوه انتقال

آموزههـا و دانـش جدیـد بـه افـراد شـاغل در کشـتزار ،آشـنایی
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بـا شـیوهی پیشـرفته کاشـت محصـوالت تولیـدی ،آشـنایی

سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان مرکـزی ( ،)1394مهمتریـن

حفـظ بازارپسـندی محصـول تولیـدی و آشـنایی بـا شـیوههای

گـردو ،سـیب و هلـو اسـت .محصـوالت باغـی اسـتان ماننـد

بـا روشهـای نظـارت بـر فراینـد تولیـد بـرای کنتـرل کیفیـت و

پیشرفتـهی بسـتهبندی محصـوالت تولیـدی مهمتریـن

محصـوالت باغـی اسـتان شـامل انگـور ،پسـته ،انـار ،بـادام،
انـار ،پسـته ،کشـمش و گل و گیاهـان زینتـی قابلیـت صـادرات

نیازهـای آموزشـی بهرهبـرداران بـود .موسـوی و چیـذری

بـه خـارج کشـور را دارنـد .بـا توجه بـه مطالب یاد شـده اسـتان

در زمینههـای قیمتگـذاری و شـناخت بازار کم بود و شـناخت

اطالعاتـی و دانشـی کشـاورزان ایـن منطقـه از طریـق آمـوزش

( ،)1386مشـخص کردنـد کـه دانـش فنـی سـیبزمینیکاران
بـازار و فعالیتهـای پیـش از برداشـت مهمتریـن نیازهـای

آموزشـی آنـان بـود.

مرکـزی ظرفیتهای باالیی در کشـاورزی داردو توانمندسـازی

میتواند نقش مهمی در توسـعه اسـتان و کشـور داشـته باشـد.
بـا توجـه بـه اینکـه نیازسـنجی مهمترین رکـن ،نخسـتین گام و

در تحقیـق یادشـده مشـخص شـد کـه بیـن سـن ،سـواد،

بنیادیتریـن مرحلـه در طراحـی برنامههـای آموزشـی بـوده

آموزشـی ارتبـاط معنـیداری وجـود نـدارد .تبرایـی (،)1385

(نویـد و انـور2013 ،؛ مردانی و پزشـکی راد1393 ،؛ محمدی و

كـود سـبز و كودهـای شـیمیایی و كمتریـن نیـاز آنـان در زمینـه

بـه شناسـایی و تحلیـل نیازهای آموزشـی باغداران شهرسـتان

میـزان عملکـرد ،پیشـینه کار و سـطح کشـت بـا نیازهـای
بیشـترین نیازهـای آموزشـی كشـاورزان را در زمینـه مصـرف

اسـتفاده از نیـروی كار خانوادگـی و تنـاوب زراعـی یافت .سـن،
ارتبـاط مثبـت و معنـیدار ولی تحصیالت و پیشـینه كار ارتباط

و ضامـن رسـیدن بـه هدفهـای آموزشـی بـه شـمار مـیرود

همـکاران .)1388 ،ایـن تحقیق نیز در راسـتای تحقـق این امر
شـازند و عاملهـای مؤثـر بـر آن برابـر مـدل زیـر پرداخـت.

منفـی و معنـیداری بـا نیازهـای آموزشـی داشـتند .نتیجـه

ویژگیهای جمعیت شناختی

بررسـی چرمچیـان و چیـذری ( ،)1385ایـن بود کـه بین میزان
مشـارکت ،کسـب اطالعـات علمـی از اداره نوغانـداری و دیگـر
نوغانـداران ،بازدیـد از توتسـتانهای دیگر نوغانداران ،شـرکت

ویژگی های باغی

در کالسهـای آموزشـی ،دریافـت اطالعـات علمـی از رادیـو و

نیاز آموزشی باغداران

تلویزیـون ،مطالعـه مجلههـا و نشـریهها بـا نیازهـای آموزشـی
نوغانـداران ارتبـاط مثبـت و معنـیدار ولـی بیـن سـن ،سـواد

و میـزان درآمـد بـا نیازهـای آموزشـی آنهـا ارتبـاط منفـی و

معنـاداری وجـود داشـت.

اگرچـه تحقیقات چنـدی عاملهـای مختلفی را بـا نیازهای

میزان دریافت اطالعات از
رسانه های ارتباطی

متفـاوت بـوده و بـه سـختیمیتـوان نیازهـای کشـاورزان را در
دیگـر مناطـق ملاک قـرار داد .البتـه ایـن مربـوط بـه ماهیـت

تحقیقـات نیازسـنجی اسـت ،زیـرا نیازهـا پیوسـته در حـال

میزان دریافت اطالعات از
منبع های اطالعاتی

نگاره -1مدل نظری عاملهای موثر بر نیاز آموزشی
باغداران شهرستان شازند

آموزشـی کشـاورزان مرتبـط دانسـتهاند ولـی از منطقـهای بـه

منطقـهی دیگـر و از کشـوری بـه کشـور دیگـر ایـن عاملهـا

ویژگیهای اجتماعی

روششناسی

این تحقیق در دیدمان کمی به انجام رسیده است و از

لحاظ امکان و میزان کنترل متغیرها ،از نوع شبهآزمایشی و

تغییـر بـوده و از فـردی بـه فـرد دیگـر و از زمانـی بـه زمـان دیگر

از نظر هدف ،از نوع كاربردی است كه برای گردآوری دادهها از

سرشـماری کشـاورزی ( ،)1393در حدود  1704193بهرهبردار

مشتمل بر شش بخش شامل سنجش ویژگیهای جمعیت

متفـاوت هسـتند (قائـدی و حسـینی نیـا  .)1387بـر پایـه

باغـی در کشـور حـدود  1789555هکتـار بـاغ میـوه را در کشـور
مدیریـت میکننـد .اسـتان مرکزی بـا گسـتره  45166هکتار نیز

نقـش بـه سـزایی در تولیـدات باغـی کشـور دارد .برابـر گـزارش
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روش میدانی استفاده كرده است .ابزار تحقیق ،پرسشنامهای
شناختی ،باغداری ،اجتماعی ،استفاده از منبعهای اطالعاتی،
استفاده از رسانههای ارتباطی و سنجش نیاز آموزشی باغداران
بود .ویژگی اجتماعی باغداران شامل چهار متغیر مشارکت،

شماره  ،41تابستان 1396

اعتماد ،انسجام و رهبری اجتماعی بود .مشارکت اجتماعی،

پانـل متخصصیـن متشـکل از تعـدادی از اعضـای هیـات علمی

شوراها -تعاونیها و ارایه مشورت به آنها ،میزان تالش برای

زنجـان و کارشناسـان سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان مرکزی

در مراسم مذهبی و اجتماعی ،میزان کمک مالی به کارهای

و بازنگـری بهدسـت آمـد.

با پنج گویه شامل میزان مشارکت در نشستهای روستا مانند

حل مشکالت پیشآمده برای اهالی روستا ،میزان مشارکت
جمعی و برنامههای عمرانی و آبادانی روستا ،میزان مشارکت

در دورهها و کالسهای آموزشی و ترویجی برگزارشده در سطح

روستا اعتماد اجتماعی ،با چهار گویه شامل میزان اعتماد به
خویشاوندان و دوستان ،دیگر اهالی روستا ،سازمانهای

روستایی مانند دهیاری و شورای اسالمی روستا و کارشناسان
کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی ،انسجام اجتماعی با پنج
گویه شامل میزان در کنار هم بودن اهالی روستا در شادیها

مانند عروسی ،سفرهای زیارتی و غمهای همدیگر مانند فوت

گروههـای ترویـج و آمـوزش کشـاورزی و باغبانـی دانشـگاه

(شـاغل در بخشهـای رسـانه ،ترویـج و باغبانی) پـس از اصالح
بـرای تعییـن پایایـی پرسشـنامه نیـز بـا بررسـی مقدماتـی،

 30پرسشـنامه بیـرون از جامعـه آمـاری تکمیـل و ضریب تتای

ترتیبـی برابـر  0/9محاسـبه شـد .جامعـه آمـاری ایـن پژوهـش

شـامل همه ی بـاغداران شهرسـتان شـازند بودند کـه برابر آمار
ارایـه شـده سـال  1395مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان،

شـمار بـاغداران شهرسـتان حـدود  1575نفـر بودنـد .در ایـن
تحقیـق طبـق فرمـول کوکـران حجـم نمونـه برابـر بـا  137نفـر

مشـخص شـد که با لحاظ کـردن احتمال تکمیل نکـردن برخی

بستگان ،اهل سازش و گذشت بودن در هنگام ایجاد درگیری

از پرسشـنامهها و بـرای افزایـش دقـت تحقیق ،شـمار نمونهها

امور کشاورزی و باغی به همدیگر ،میزان فکر اهالی روستا تنها

در ایـن تحقیـق از روش نمونهگیـری چندمرحلهای تصادفی

و اختالف با همسایگان ،میزان کمک اهالی روستا در مدیریت
به کسبوکار خودشان و دوستی با همدیگر به خاطر منافع

بـه  150تـن افزایـش یافت.

اسـتفاده شـد .برای ایـن منظور در مرحلـه اول ،از نه دهسـتان

خودشان و میزان وجود تضاد و اختالف بین طوایف و گروههای

واقـع در چهار بخش هفت دهسـتان به تصادف انتخاب شـدند.

میزان مراجعه مردم برای حل مسایل باغداری ،زراعتی و

باغـدار آن دهسـتان  24روسـتا بـه صـورت تصادفـی انتخـاب

قومی ساکن در روستا و رهبری اجتماعی نیز با سه گویه شامل
دامداری ،میزان مراجعه مردم برای حل مسایل شخصی و
خانوادگی و میزان مراجعه مردم برای حلوفصل اختالفهای

محلی و در قالب طیف پنجدرجهای لیكرت ( = 1خیلی کم تا = 5

خیلی زیاد) سنجیده شدند که مستند به بررسیهای پیشین و

مصاحبه با صاحبنظران مرتبط تدوین شدند.

میـزان اسـتفاده از  17منبـع اطالعاتـی بیـن فـردی و 16

رسـانه ارتباطـی نیز با اسـتفاده از طیف سـهدرجهای لیکرت (1

= کـم تـا  = 3زیاد) سـنجیده شـد .نیاز آموزشـی به عنـوان متغیر

وابسـته تحقیـق نیـز بـا شـاخص ترکیبـی دربردارنـده  25گویه و

در مرحلـه دوم ،از داخـل هـر دهسـتان بـه تناسـب جمعیـت

شـدند .در مرحله سـوم 150 ،نفر از باغداران داخل روسـتاهای
منتخـب بـه شـیوه تصادفی انتخاب و بررسـی شـدند .دادههای
گـردآوری شـده پـس از وارد کـردن در  Excelبـا نرمافـزار

 SPSS21پـردازش شـدند .برای خالصه كـردن دادهها از جدول
توزیـع فراوانـی و ضریبهـای همبسـتگی و بـرای تحلیلهـای

اسـتنباطی از فراسـنجههای مناسـب برای مقایسـه میانگین و
رگرسـیون ترتیبی اسـتفاده شـد.
یافتهها

بـه صـورت طیـف پنجدرجـهای لیكـرت ( = 0هیـچ نیـازی ندارم

یافتههـا نشـان میدهنـد کـه میانگیـن سـنی پاسـخگویان

پیشـین تدویـن شـدند .بـرای گـزارش بهتـر نتایـج مربـوط بـه

 11درصـد آنان بیسـواد بودنـد و  62درصد تحصیلات ابتدایی

تـا  = 4خیلـی زیـاد) سـنجیده شـد کـه مسـتند بـه بررسـیهای

شـاخصهای ترکیبـی ،بـا جمـع کـردن نمرههـای همـهی

گویههـا و بـا لحـاظ کـردن كمینـه و بیشـینهی ارزش وزنـی
شـاخصها و بـا در نظـر گرفتـن فاصلـهی بهدسـت آمـده ،هـر
یک از شـاخصهای ترکیبی به سـه سـطح مسـاوی نمادگذاری

دوبـاره شـدند .اعتبـار و روایـی ابـزار تحقیـق بـا نظرخواهـی از

 52/53سـال بـا انحـراف معیـار  10/49سـال بود .کمـی بیش از
و راهنمایـی داشـتند .شـمار اعضای خانوارهـا از دو تا هفت نفر
متفـاوت بـود و بـه طـور میانگین شـمار تعـداد خانـوار چهار تن

بـود .همچنیـن ،بیشتـر پاسـخگویان خانـواده کـم جمعیتـی
داشـتند .بنابـر نتایج ،پاسـخگویان به طـور میانگیـن در حدود

سـه کارگاه آموزشـی و ترویجـی شـرکت کـرده بودنـد و 31/3
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درصد پاسـخگویان در طول سـه سال گذشـته در هیچ کارگاهی

کوچـک بود و شـمار قطعههای بـاغ بیشتر پاسـخگویان (83/7

بودنـد بـه طوری کـه  68/7درصـد از آنان کمتر از یـک هکتار باغ

اطالعـات در زمینههـای مختلـف باغـداری را از رسـانههای

درصـد) ،بیـش از یـک قطعـه ( 4-2قطعـه) ،بـود .بـاغداران

شـرکت نکـرده بودنـد .بیشتـر بـاغداران دارای باغ کم وسـعتی

ارتباطـی مختلفـی (جـدول  ،)1کسـبمیکردنـد.

داشـتند .باغهـا در منطقـه مـورد بررسـی به صـورت قطعههای

جدول -1رتبهبندی از رسانههای ارتباطی بر پایه میزان استفاده توسط باغداران
میانگین*

انحراف معیار

CV

رتبه

رسانههای ارتباطی
تلویزیون سراسری (ملی)

1/53

0/598

0/39

1

رادیو (ملی)

1/53

0/887

0/58

3

0/892

0/68

5

0/895

0/71

7

0/76

9

تلویزیون (استانی)

1/75

رادیو (استانی)

0/843

1/57

فیلمهای آموزشی -ترویجی

0/965

1/32
1/47

انتشارات ترویجی (مانند نشریه ،كتاب  ،بروشور و )...

تلفن همراه (پیامک)

1/09

بازدید از نمایشگاههای کشاورزی و ترویجی

0/802

جشنوارهها  /همایشها /نشستهای علمی کشاورزی

1/05

شرکت در دورههای آموزشی و ترویجی برگزار شده

1/13

0/805

نشستها و دیدارهای گروهی غیررسمی باغداران و کارشناسان

1/01

0/839

تلفن همراه (برنامهها و شبکههای اجتماعی مثل تلگرام و )...

0/95

بازدیدهای گروهی باغداران از دیگر باغها

0/797

0/96

اینترنت

0/741

1/19

روزنامه -مجله

0/979

1/14

ماهواره

0/976

0/74
0/77

10

0/82

12

0/79

11

0/83

13

0/89

15

1/14

1/046

6

8

0/86

0/842

0/92

0/61

4

0/69

1/021

1/13

0/48

2

14
16

مقیاس٭ :کم =  -1متوسط =  -2زیاد = 3

بـا توجـه بـه نتایـج بـه دسـت آمـده از تحقیـق ،رسـانههای

انباشـت امتیازهـای باغـداران در مـورد همـهی رسـانهها و بـا

چهـار منبعـی بودند که در مقایسـه با دیگر رسـانههای ارتباطی

انتخـاب گزینـه کـم برابر بـا  16و گزینه زیـاد برابر با  48میشـد،

لحـاظ کـردن اینکه کمترین مقدار شـاخص ترکیبـی در صورت

ارتباطـی تلویزیـون سراسـری ،اسـتانی و رادیـو ملـی ،اسـتانی

در نتیجه نمره انباشـته جهت تفسـیر بهتر به سـه گروه مسـاوی

بـه ترتیب بیشـترین میـزان اطالعات از آنها توسـط بـاغداران

کدبنـدی مجـدد شـدند و نتیجه نشـان داد که بیشـتر بـاغداران

دریافـت شـده اسـت و در مقابـل روزنامه/مجلـه ،تلفـن همـراه

(برنامهها و شـبکههای اجتماعی مثل تلگـرام و  )...و ماهواره،

( 60درصـد) در حـد متوسـطی از رسـانههای ارتباطـی،

اطالعـات را از آنهـا دریافـت میکردنـد .بـا توجـه بـه میانگین

درصـد نیـز در حـد زیـادی اطالعـات از ایـن رسـانهها دریافـت

اطالعـات خـود را دریافـت کردهانـد 34 .درصـد در حـد کـم و 6

سـه رسـانه ارتباطـی بودنـد کـه بـاغداران کمتریـن میـزان

کردهانـد .میـزان دریافـت اطالعـات از  17منبـع اطالعاتی بین

طیف مورد پرسـش ( 2از  )3میزان اسـتفاده باغداران از همهی

فـردی توسـط بـاغداران در جـدول  2آورده شـده اسـت.

 16رسـانه ارتباطـی بررسـی شـده کمتـر از حد متوسـط بـود .با

جدول -2رتبهبندی منبعهای اطالعاتی بر پایه میزان استفاده فردی توسط باغداران شهرستان شازند
منبع
باغداران همسایه و دیگر باغداران تولید كننده در روستا
اعضای خانواده و خویشاوندان
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میانگین*

انحراف معیار

CV

رتبه

1/85

0/58

0/31

1

2/24

0/80

0/36

2
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ادامه جدول2
منبع
كارشناسان كشاورزی سازمان جهاد كشاورزی شهرستان

میانگین*

انحراف معیار

CV

رتبه

1/39

0/81

0/59

3

1/11

0/76

0/69

5

باغداران پیشرو و نمونه معرفی شده سازمان جهاد کشاورزی

1/19

باغداران تولید كننده در روستاهای دیگر

0/95

کارشناسان کشاورزی مرکز خدمات جهاد کشاورزی دهستان

1/37

مروجان و مددکاران محلی

کارشناسان و کارکنان بانک کشاورزی

كارشناسان مراكز فروش (كلینیكهای گیاهپزشکی و دیگر نهادههای کشاورزی)

دهیار و اعضای شورای اسالمی روستا
خریداران و دالالن محصوالت باغی

کارشناسان صندوق بیمه محصوالت کشاورزی

اعضای تعاونی تولیدی در سطح روستا

0/78

0/71

6

1/01

0/75

8

0/91

0/70

0/77

10

0/76

0/62

0/82

12

0/91
0/96

0/97

0/67
0/66

0/73
0/76

0/88

0/76

کارشناسان شركتهای خدمات مشاورهای ،فنی و كشاورزی

0/85

0/87

هیئت علمی و کارشناسان دانشکده کشاورزی (دانشگاهیان)

0/41

دانش آموختگان کشاورزی ساکن در روستا

کارشناسان و محققان مرکز تحقیقات کشاورزی

0/66

4

0/79
0/69

0/73
0/76

0/79
0/87

0/75

0/96

0/75

1/08

0/68

7
9

11
13
14

1/03

15

1/69

17

16

مقیاس٭ :کم =  -1متوسط =  -2زیاد = 3

بـا توجـه بـه نتیجـهی تحقیـق ،کشـاورزان بیشـترین میزان

در نتیجـه نمره انباشـته برای تفسـیر بهتر به سـه گروه مسـاوی

دریافـت اطالعـات را از بـه ترتیـب از پنـج منبـع؛ بـاغداران

کدبنـدی دوبـاره شـدند و نتایـج نشـان داد بیشـتر پاسـخگویان

خویشـاوندان ،كارشناسـان كشاورزی سـازمان جهاد كشاورزی

منبعهـا کسـب کردهانـد 39/3 ،درصـد در حـد کـم و  0/7نیـز در

همسـایه و دیگـر بـاغداران روسـتا ،اعضـای خانـواده و
شهرسـتان ،بـاغداران پیشـرو و نمونـه معرفـی شـده سـازمان

( 60درصـد) در حـد متوسـط اطالعـات خـود را از طریـق ایـن
حـد زیـادی از ایـن منبعهـا اطالعـات دریافـت میکننـد.

جهـاد کشـاورزی و مروجـان و مـددکاران محلـی داشـتند.

در مورد ویژگیهای اجتماعی ،تحقیق نشـان داد که سـطح

کارشناسـان و محققان مرکز تحقیقات کشـاورزی و کارشناسان

و میـزان مشـارکت اجتماعـی  16درصـد آنـان در حـد کـم بـود.

اسـتادان و کارشناسـان دانشـکده کشـاورزی (دانشـگاهیان)،
شـركتهای خدمـات مشـاورهای ،فنـی كشـاورزی بـه ترتیـب
منبعهایـی بودنـد کـه بـاغداران شهرسـتان شـازند کمتریـن

مشـارکت اجتماعـی  80درصد باغداران در سـطح متوسـط بود

اعتمـاد اجتماعـی  92درصد باغداران در سـطح متوسـط و زیاد
بـود .انسـجام اجتماعـی  92/7درصـد پاسـخگویان در سـطح

میـزان اطالعـات را از آنـان دریافـت میکردنـد .بـا انباشـت

متوسـط بـود و از نظر رهبری اجتماعی نیـز  51/3درصد از آنان

لحـاظ کـردن اینکـه کمترین مقدار شـاخص ترکیبـی در صورت

نیاز آموزشـی باغداران با اسـتفاده از  25گویه سـنجیده شـد

امتیازهـای باغـداران در مورد همـهی منبعهـای اطالعاتی و با
انتخـاب گزینـه کـم برابر بـا  17و گزینه زیـاد برابر با  51میشـد،

در سـطح متوسـط قرار داشتند.

کـه اولویتبنـدی این نیازها در جدول  3آورده شـده اسـت.

جدول -3اولویتبندی نیازهای آموزشی باغداران شهرستان شازند
نیاز آموزشی
تشخیص زمان مناسب مبارزه شیمیایی با آفت ها و بیماریها
تشخیص نوع سم مناسب برای مدیریت و مبارزه با آفت ها و بیماریها
شناخت انواع آفت ها و حشرات زیانآور و غیر زیانآور باغی
حفظ رطوبت خاک و جلوگیری از تبخیر آب
اطالعات آبوهوایی و استفاده از آن در مدیریت باغ

میانگین*

انحراف معیار

CV

رتبه

2/71
2/70
2/48
2/62
2/59

0/53
0/59
0/62
0/69
0/66

0/20
0/22
0/25
0/26
0/26

1
2
3
4
5
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سازه های ارتباطی و اطالع رسانی...

ادامه جدول 3
نیاز آموزشی

میانگین*

انحراف معیار

CV

2/54
2/62
2/61
2/60
2/58
2/51
2/45
2/58
2/14
2/48
2/32
2/52
2/34
2/34
2/10

0/65
0/70
0/70
0/71
0/72
0/73
0/75
0/82
0/71
0/83
0/79
0/89
0/85
0/85
0/79

0/26
0/27
0/27
0/27
0/28
0/29
0/31
0/32
0/33
0/34
0/34
0/36
0/37
0/37
0/38

شناخت انواع بیماریهای درختان و محصوالت باغی
تشخیص روشهای مدیریت غیرشیمیایی آفت ها و بیماریها
شناخت نشانههای کمبود مواد غذایی درختان
روشهای مناسب کاهش اثرگذاریهای خشکسالی بر باغداری
شیوهی استفاده از تلههای نوری و دیگر ابزار و روشها کنترل آفت ها
تشخیص بهترین زمان عرضه محصوالت باغی به بازار
ت فروش محصوالت باغی /خرید نهادههای موردنیاز
برآورد قیم 
تشخیص مناسبترین روش هرس درختان
آگاهی از انواع و نحوه دریافت تسهیالت و وامهای مرتبط با مدیریت باغ
تعیین نیاز آبی درختان
نحوه رویارویی با سرمازدگی محصوالت باغی
روش پیوند زدن و انجام آن
تشخیص زمان و میزان مناسب کوددهی به درختان در طول فصل رشد
روشهای انبارداری محصوالت باغی
شناخت بیمه محصوالت باغی (پوشش ،حق بیمه ،اقدام ،دریافت خسارت)

2/26
2/01
2/03
1/82
0/94

اجرا و نگهداری سامانه آبیاری قطرهای
شناخت انواع نهالهای محصوالت باغی و ویژگیهای رشدی و عملکرد آنها
روشهای فراوری (صنایع تبدیلی) محصوالت باغی و ضایعات کشاورزی
آشنایی با روشهای مکانیزه و بهینه برداشت میوهها
آشنایی با نحوه کاشت و احداث باغ

0/88
0/78
0/87
0/89
0/98

رتبه
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

0/39
0/39
0/43
0/49
1/04

* هیچ= 0تا زیاد=4

بنابر جدول  ،3تشـخیص زمان مناسـب مبارزه شـیمیایی با

شرکت کرده ،شمار اصله درخت (هلو ،انگور و سیب) ،مشارکت

و مبـارزه بـا آفتهـا و بیماریهـا ،شـناخت انـواع آفتهـا و

اطالعات از منبعهای اطالعاتی و میزان دریافت اطالعات از

آفتها و بیماریها ،تشـخیص نوع سـم مناسـب برای مدیریت
حشـرات زیـانآور و غیـر زیـانآور باغـی ،حفـظ رطوبـت خـاک

و جلوگیـری از تبخیـر آب ،اطالعـات آبوهوایـی و اسـتفاده از
آن در مدیریـت بـاغ ،شـناخت انـواع بیماریهـای درختـان و
محصـوالت باغی ،تشـخیص روشهای مدیریت غیرشـیمیایی

آفتهـا و بیماریهـا ،شـناخت نشـانههای کمبـود مـواد

غذایـی درختـان ،روشهـای مناسـب کاهـش اثرگذاریهـای

خشکسـالی بـر باغـداری ،شـیوهی اسـتفاده از تلههـای نـوری
و دیگـر ابـزار و روشهـا کنتـرل آفتهـا  10اولویـت نخسـت

نیازهـای آموزشـی بـود که توسـط بـاغداران گـزارش شـدند و با
جمعبنـدی امتیازهـای افـراد و دسـتهبندی آنـان در سـه طبقه
نیـاز آموزشـی پاییـن ،متوسـط و باال ،مشـخص شـد كه بیشـتر
بـاغداران ( 86/7درصـد) ،نیـاز آموزشـی باالیـی دارنـد.

برای بررسی رابطه بین نیاز آموزشی باغداران با متغیرهای

ب همبستگی اسپیرمن استفاده شد و
مورد بررسی از ضری 

نتیجه نشان داد كه نیاز آموزشی با سن و بعد خانوار رابطه
مثبت و معنیداری دارد ولی با تحصیالت ،شمار کارگاههای
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اجتماعی ،رهبری اجتماعی ،اعتماد اجتماعی ،میزان دریافت
رسانههای ارتباطی رابطه منفی و معنیداری دارد( .جدول .)4
جدول -4خالصهی همبسـتگی متغیرهـای پژوهش و نیاز
آموزشی باغداران
متغیر
سن

r

P

**0/754

0/000

**-0/801

0/000

**-0/241

0/003

*-0/163

0/049

اندازه خانوار

**0/374

شمار کارگاههای شرکت کرده

**-0/469

شمار درختان هلو

**-0/258

تحصیالت

شمار درختان سیب
شمار درخت انگور

0/000
0/000
0/001

میزان مشارکت اجتماعی

**-0/324

0/000

میزان رهبری اجتماعی

*-0/192

0/019

میزان دریافت اطالعات از رسانههای ارتباطی

**-0/877

میزان اعتماد اجتماعی

**-0/225

میزان دریافت اطالعات از منبع های اطالعاتی بین فردی **-0/908

0/006

0/000
0/000
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بـا توجـه بـه سـطح اندازهگیـری متغیرهـای پژوهـش ،بـرای

ارتباطـی توانسـتهاند 77/2 ،درصـد از احتمـال واریانـس نیـاز

بـاغداران بـر پایـه تغییـرات متغیرهـای مسـتقل مـورد مطالعـه

احتمـال مربـوط بـه دیگـر متغیرهایـی بـوده اسـت کـه در ایـن

بررسـی چگونگـی تغییـرات متغیـر وابسـته نیـاز آموزشـی
از رگرسـیون ترتیبـی اسـتفاده شـد .نتیجـهی آزمـون نسـبت

احتمـال نشـان داد کـه بـا توجـه بـه مقـدار بـه دسـت آمـده

بـرای آمـارهی كایاسـكور ( x2=130/806و  ) p=0/000مـدل

لوجیـت یـک مـدل مناسـب بـوده و متغیرهـای مسـتقل بـه
خوبـی میتواننـد احتمال تغییـر متغیر وابسـته را تبیین کنند.
مقـدار سـه ضریب تعییـن کاکـس و اسـنل (،)Cox and Snell

نـاگل کـرک ( )Nagelkerkeو مـک فـادن ( )McFaddenکـه به

آمارههـای ضریـب تعیین پـزدو شـهرت دارند به ترتیـب ،0/42
 0/84و  0/77بـه دسـت آمـد (جـدول  .)5ایـن ضریبهـا کـه

مقدارشـان بین صفـر و یک نوسـان دارند بیانگر میـزان توانایی
متغیرهـای مسـتقل در تبییـن تغییرپذیـری سـطح متغیـر

وابسـته هسـتند .بـا توجه به جدول  ،5سـه متغیـر تحصیالت و
میـزان دریافـت اطالعـات از منبعهـای اطالعاتی و رسـانههای

آموزشـی را بـرآورد کننـد ( R2= 0/772مـک فـادن) و مابقـی
تحقیـق بـه آنهـا پرداخته نشـد .نتایـج آمـارهی والـد ()Wald

و بـرآورد میزان احتمال تأثیر رگرسـیونی هر یـک از متغیرهای
اثرگـذار ،نشـاندهندهی آن اسـت که بعد از متغیـر تحصیالت،

دریافـت اطالعـات از رسـانههای ارتباطـی اهمیـت بیشـتری
نسـبت بـه دریافـت اطالعـات از منبعهـای اطالعاتـی دارد.

بنابراین ،شـاخص برآورد این متغیر  1/47محاسـبه شـده است

کـه بیانگر آن اسـت که در شـرایط ثابت مانـدن تاثیر متغیرهای

مـدل ،افزایـش یـک واحـدی در متغیـر مسـتقل دریافـت

اطالعـات از رسـانههای ارتباطـی موجب کاهـش  1/47واحدی
در نسـبت لگاریتـم متغیـر نیاز آموزشـی بـاغ داران میشـود .با

توجـه بـه ضریب منفی هر سـه متغیـر اثرگذار ،افزایـش هر یک

از این سـه متغیر باعـث کاهش احتمال نیاز آموزشـی باغ داران
میشـود.

جدول -5خالصه رگرسیون ترتیبی تاثیر متغیرهای مستقل بر نیاز آموزشی باغداران
متغیر
تحصیالت ()X1

دریافت اطالعات از منابع اطالعاتی ()X2

دریافت اطالعات از رسانههای ارتباطی ()X3

برآورد ()Estimate

Std. Error

Wald

P

-2/803

1/507

3/459

0/00

-1/475

1/145

1/658

0/01

0/563

-0/245

0/19

0/04

R2 McFadden= 0.772, R2Cox and Snell=0.42, R2 Nagelkerke=0.842
)Y= -3.57-2.803(X1)-0.245(X2)-1.475(X3

بحث و نتیجهگیری

شناسـایی نقـش و اهمیـت منبـع هـای اطالعاتـی و

مشـاورهای ،فنـی كشـاورزی بـه ترتیـب منبـع هایـی بودنـد

کـه بـاغداران کمتریـن میـزان اطالعـات را از آنهـا دریافـت

رسـانههای ارتباطـی در رفـع نیازهـای آموزشـی بـاغداران

میکردنـد کـه همسـو بـا یافتههـای موسـوی و همـکاران

سـازمانهای مرتبـط از جمله جهاد کشـاورزی ایفا کنـد .نتایج

یعقوبـی و جبلـه ( )1389بـود.

میتوانـد نقـش مهمـی در برنامهریزیهای آموزشـی و ترویجی
ایـن تحقیـق نشـان داد ،باغداران شهرسـتان شـازند بیشـترین
اطالعـات خـود را بـه ترتیـب از پنـج منبـع بـاغداران همسـایه

( ،)1394پناهـی ( ،)1389خشـنودی فـر و اسـدی ( )1391و
علـت اینکـه بیشـترین میـزان دریافـت اطالعـات بـاغداران

از بـاغداران همسـایه و دیگـر بـاغداران تولیدکننده در روسـتا و

و دیگـر بـاغداران روسـتا ،اعضـای خانـواده و خویشـاوندان،

اعضای خانواده و خویشـاوندان بود برگرفتـه از اعتماد باغداران

باغداران پیشـرو و نمونه معرفی شـده سـازمان جهاد کشاورزی

آنان تأثیر میگذارد .همچنین آشـنایی روسـتاییان و آشـنایان

كارشناسـان كشـاورزی سـازمان جهـاد كشـاورزی شهرسـتان،
و مروجان و مددکاران محلی داشـتند .اسـتادان و کارشناسـان

دانشـکده کشـاورزی (دانشـگاهیان) ،کارشناسـان و محققـان
مرکـز تحقیقـات کشـاورزی و کارشناسـان شـركتهای خدمات

بـه افـراد نزدیـک و خویشـانمیباشـد کـه بـر رفتـار اطالعیابی

آنان با مسـائل موجود در روسـتا و درک درسـت از وضعیت و در
دسـترس بـودن ایـن افـراد سـببمیشـود کـه بیشـتر بهعنوان

منبـع اطالعاتـی موردتوجـه باشـند .اسـتادان و کارشناسـان
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61

سازه های ارتباطی و اطالع رسانی...

دانشـکده کشـاورزی (دانشـگاهیان) و کارشناسـان و محققـان

تلویزیـون اسـتانی سـبب افزایـش گیرایـی تلویزیـون اسـتانی و

پژوهشـی مرتبـط بـا کشـاورزی و دور بـودن از محیـط روسـتا،

از آن را افزایـش داده اسـت .رادیـو رسـانهای اسـت کـه تنهـا

شـده اسـت کـه کشـاورزان از اطالعـات آنان بهـره کافـی نگرفته

اسـتفاده کننـده اسـت و این لـزوم تمرکـز ،دریافـت اطالعات از

آشـنایی آنـان با فرهنـگ و اصطالحهای رایج محلی و اسـتفاده

شـایانتوجـه رادیـو (ارزان بـودن ،کوچـک و کمحجـم بـودن و

مرکـز تحقیقـات کشـاورزی بـه سـبب درگیـر بـودن در کارهـای
تعامـل کمتـری بـا روسـتاییان دارنـد کـه ایـن مسـأله سـبب
باشـند .همچنیـن سـطح سـواد بـاالی ایـن افـراد و گاهـی عدم
از اصطالحـات فنـی ،سـبب کاهـش تعامـل مؤثـر ایـن افـراد بـا

برتـری آن نسـبت بـه ماهواره شـده و میـزان دریافـت اطالعات
حـس شـنوایی را درگیـرمیکنـد و نیازمنـد تمرکـز بیشـتر افراد
رادیـو را سـختتر کـرده اسـت ولـی بـا توجـه بـه برتـری اصلی و
شـرایط مخابراتـی آسـان) بـه رغـم وجـود تلویزیـون ،هنـوز هم

روسـتائیان شـده و از مرجعیـت اطالعاتـی آنـان نزد کشـاورزان

مورداسـتفاده باغداران اسـت .انتشـارات و مـواد چاپی مختلف

از سـوی دیگـر تعامـل کـم ایـن گـروه سـبب کاهـش سـرعت

دسـترس بـودن ،کمتـر مورداسـتفاده بـاغداران هسـتند و در

میکاهـد.

و افزایـش هزینـه انتقـال و بهکارگیـری یافتههـای نویـن در

واحدهـای تولید کشـاورزی میشـود .میزان دسترسـی بیشـتر
بـاغداران بـه رسـانههای ارتباطـی در حـد متوسـط و کـم بـود.

بـه سـبب نیـاز به سـواد و دقـت و حوصلـه بیشـتر و همچنین در

نتیجـه اسـتفاده کمتـر از این رسـانه ،میـزان دریافـت اطالعات

از آن نیـز کمتـر اسـت.

کشـاورزان منطقه در اسـتفاده از اینترنت با محدودیتهایی

رسـانههای ارتباطـی تلویزیون سراسـری و اسـتانی و نیـز رادیو

مانند نداشـتن دسترسـی به اینترنت و زیرسـاختهای مناسب

رسـانههای ارتباطـی بـه ترتیـب بیشـترین میـزان اطالعـات از

و امکانـات الزم (ماننـد رایانـه) بـرای اسـتفاده از ایـن رسـانه

ملـی و اسـتانی چهـار منبعـی بودنـد کـه در مقایسـه بـا دیگـر

مخابراتی ،سـواد اطالعاتی پایین و نداشـتن دسترسـی به ابزار

آنها توسـط باغداران دریافت شـده اسـت و در مقابل روزنامه/

روبـهرو بودنـد و ایـن علت ،سـبب دریافت کمتر اطالعـات از آن

تلگـرام ) و ماهـواره ،سـه رسـانه ارتباطـی بودنـد کـه بـاغداران

از برتـری رسـانههای دیـداری نتوانسـتهاند اطالعات بیشـتری

علـت اینکـه بـاغداران بیشـترین میـزان دریافت اطالعـات را از

از سـطح پوشـش کمتـر پخـش عمومـی و سراسـری نشـدن این

و رسـانههای شـنیداری (رادیـو ملـی و اسـتانی) داشـتند؛ ایـن

بـه گوشـی تلفـن همـراه دسترسـی ندارنـد و از بیـن افـرادی هم

مجلـه ،تلفـن همـراه (برنامههـا و شـبکههای اجتماعـی مثـل
کمتریـن میـزان اطالعـات را از آنهـا دریافـت میکردنـد.

رسـانههای دیـداری (تلویزیـون اسـتانی ،تلویزیون سراسـری)
اسـت کـه اسـتفاده از رسـانههای دیـداری آسـان بـوده و بـه

مهـارت ارتباطی و اطالعاتی خاصی نیـاز ندارد و توانایی تعامل
همـهی گروههـای مختلـف سـنی و تحصیالتـی بـا رسـانههای

دیـداری سـبب تعامـل زیـاد افـراد بـا ایـن رسـانهها و در نتیجـه

آن دریافـت اطالعـات بیشـتر از ایـن رسـانهها شـده اسـت.

شـده اسـت .فیلمهای آموزشـی و ترویجی به رغـم برخورداری
را در اختیـار بـاغداران قـرار دهنـد و ایـن مسـأله نشـات گرفتـه
فیلمهـا نسـبت بـه تلویزیـون میباشـد .بسـیاری از بـاغداران
کـه دسترسـی به گوشـی تلفـن همـراه دارند؛ بیشـتر آنـان نیز با

همـهی کارکردهـای تلفـن همـراه آشـنایی ندارنـد و یا اسـتفاده
از آن را بلـد نیسـتند لـذا بـه میـزان کمتـری از این وسـیله برای

دریافـت اطالعـات در زمینـه باغـداری بهرهمنـدمیشـوند.

بـاغداران اطالعـات کمتـری از طریـق بازدیدهـای گروهـی

تلویزیون اسـتانی سـطح محدودتـری را از لحاظ جغرافیایی

از دیگـر باغهـا دریافـت کـرده بودنـد کـه علـت دریافـت کـم

کمتـری نسـبت بـه تلویزیـون ملـی کـه کل کشـور را پوشـش

رسـانهها بـرای جهاد کشـاورزی و نبـود اعتبار کافـی تخصیصی

و انسـانی-اجتماعی پوشـش میدهـد ،بنابرایـن پراکندگـی
میدهـد؛ دارد؛ بنابرایـن هماهنگـی بیشـتر مطالـب ارایـه

از چنیـن منبعـی بیشـتر بـه علـت هزینههـای زیـاد اینگونـه
بـرای اینگونـه رسـانهها در دو سـال اخیـر و همچنیـن امکانات

شـده در رسـانه اسـتانی سـبب اسـتفاده و دریافـت اطالعـات

پشـتیبانی میباشـد .کمتریـن میـزان اسـتفاده از رسـانهها

گویشهـا و لهجههـای محلی ،سـبک و روش زندگـی اجتماعی

رسـانه بـا فرهنـگ بـاغداران و نیـز کـم بـودن موضوعهـای

بیشـتر از تلویزیـون اسـتانی شـده اسـت .همچنین اسـتفاده از

منطقـه و همچنیـن اصطالحهـای رایـج و آشـنای کشـاورزی از
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مربـوط بـه ماهـواره بـود کـه دلیـل آن نداشـتن همسـویی ایـن
باغـداری ارایـه شـده در ایـن رسـانه اسـت .این تحقیق ،نشـان
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داد کـه دریافـت اطالعـات از رسـانههای ارتباطـی بیشـتر از

امـر باعـث میشـود کـه سـطح نیازهـای آموزشـی کاهـش پیـدا

پژوهشهـای خداوردیـان و فـرج الـه حسـینی ( ،)1389شـیخ

آموزشـی بـاغداران و نیـز تاثیـر منفـی آن در رگرسـیون ترتیبی

منبعهـای اطالعاتـی میـان فـردی اسـت .نتایـج بـاال بـا نتایـج

حسـنی و مهماندوسـت ( ،)1389محبوبـی ( ،)1388خانـی

کنـد .رابطـه منفـی و معنـیداری بیـن سـطح تحصیالت بـا نیاز
نشـان میدهـد کـه تحصیالت بـاال به عنـوان یک عامـل مثبت،

و علـی بیگـی ( ،)1391سـورانی و همـکاران ( ،)1391کاووسـی

سـبب اسـتفاده و تعامـل بهتـر و بیشـتر از منبعهـای اطالعاتی

همسـویی دارد.

کـه بـا نتایج بـه دسـت آمـده از تحقیـق طباطبایی فـر (،)1381

و حیـدری روچـی ( )1391و نیکنامـی و همـکاران ()1391
نتایـج تحقیـق در زمینـه سـرمایه اجتماعـی بـاغداران

مختلـف شـده و نیازهـای اطالعاتـی آنـان را برطـرف میکنـد

آدسـوجی و همـكاران ( ،)2006عمانـی و چیـذری ()2005

نشـان داد ،بـاغداران از بیـن ویژگیهـای اجتماعـی (اعتمـاد،

احمدونـد و احمـدی کیـش ( ،)1395پیرمـرادی و همـکاران

مـورد دیگـر دارا بودنـد .لذامیتـوان گفت که اعتمـاد اجتماعی

نیـا ( )1388همسـو میباشـد .بـاغداران بـا سـطح بـاالی

مشـارکت ،انسـجام اجتماعی) اعتماد اجتماعی را بیشـتر از دو

( )1390و چرمچیـان و چیـذری ( )1385و مهرنـگار و حسـینی

در جامعـه مورد بررسـی باال اسـت و این یک نکته شـایان توجه

دریافـت اطالعـات از طریـق منبعهـای اطالعاتـی بیـن فردی و

میتواننـد از راههایـی که نیازمند داشـتن اعتمـاد اجتماعی باال

کردهانـد و ایـن نشـات گرفتـه از ایـن مسـئله اسـت که بـاغداران

و مثبـت در ارائـه خدمات ترویجی اسـت که کارشناسـان ترویج

هسـتند اسـتفاده کنند.

رسـانههای ارتباطـی سـطح کمتـری از نیـاز آموزشـی را گزارش
از طریـق تعامـل بـا ایـن راههـا اطالعـات موردنیاز را کسـب و به

بنابـر نتایـج تحقیـق ،میتـوان گفـت ،نیازهـای آموزشـی

دانـش خـود اضافـه کردهانـد کـه همسـو بـا نتایـج بررسـیهای

مبـارزه شـیمیایی بـا آفتهـا و بیماریهـا ،تشـخیص نـوع سـم

( ،)2011عباسـی رسـتمی و همـکاران ( )1393و احمدونـد و

اولویـتدار بـاغداران بیشـتر در زمینه تشـخیص زمان مناسـب

مناسـب برای مدیریت و مبارزه با آفتها و بیماریها ،شـناخت

طباطبایـی فـر ( ،)1381تبرایـی ( ،)1385نظـری و حسـن
احمـدی کیـش ( )1395بـود.

انـواع آفتهـا و حشـرات زیـانآور و غیـر زیـانآور باغـی ،حفـظ

بـه طـور خالصـه و بـا توجـه بـه اینکـه مدیریـت آفتهـا و

از ایـن نیـاز نشـأت گرفتـه از تغییـر اقلیـم و بروز خشکسـالی در

پیشـنهاد میشـود کـه سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان ایـن

رطوبـت خـاک و جلوگیـری از تبخیـر آبمیباشـد کـه بخشـی
منطقـه و در نتیجـه آن افزایـش آفتهـا و بیماریهـامیباشـد
کـه سـبب روبـهرو شـدن بـاغداران بـا پدیدههـای جدیـد شـده

بیماریهـا اولویتدارتریـن نیـاز آموزشـی بـاغداران بـود لـذا
مـورد را در اولویـت برنامهریزیهـای آموزشـی و ترویجـی

خـودش قـرار دهد .در ایـن زمینه چون اسـتفاده از رسـانههای

و احسـاس نیـاز بـاغداران را بـاال بـرده و آمـوزش بـاغداران در

رادیـو و تلویزیـون نسـبت بـه دیگـر رسـانهها آسـانتر بـوده و

بخشـیده اسـت کـه ایـن یافتـه بـا بخشـی از نتیجه بررسـیهای

تعامـل همـه گروههـای مختلـف سـنی و تحصیالتـی بـا ایـن

ایـن زمینههـا و ارائـه فناوریهـا و راهکارهـای نویـن را ضرورت
یاسـمین ( )2013و التیمـر و همـكاران ( )2002همسـویی
داشت.

بـه مهـارت ارتباطـی و اطالعاتـی خاصـی نیـاز نـدارد و توانایـی

رسـانهها بیشـتر اسـت؛ سـرمایهگذاری بیشـتری روی توسـعه
اسـتفاده از این رسـانهها بـه ویژه برنامههای تلویزیونی اسـتانی

نتایـج تحقیـق گویـای ایـن اسـت کـه میـزان نیـاز آموزشـی

بـرای آمـوزش بهرهبـرداران کشـاورزی و روسـتاییان صـورت

و معنـیداری داشـت که همسـو با یافتههـای اوینـکا و بوالرینوا

اهمیـت رسـانههای انبوهـی و برنامههـای جـذاب و اثربخـش

بـاغداران بـا متغیرهای سـن و انـدازه خانوار همبسـتگی مثبت

( ،)2015زارع و زاللـی ( )1394و چرمچیـان و چیذری ()1385
بـود .بیـن هر چهـار مؤلفه اجتماعـی با نیاز آموزشـی بـاغداران

ارتبـاط منفـی و معنـیداری وجـود داشـت و نشـان میدهـد

هنگامـی کـه سـرمایه اجتماعـی در جامعـهای باالسـت ،تعامل
و تبـادل اطالعـات در آن جامعـه بهتـر صـورت گرفتـه و همیـن

بگیـرد و اطالعرسـانی بیشـتر بـه بـاغداران در زمینـه نقـش و
توسـط ایـن رسـانهها بـا محوریـت نیازهـای بـا اولویـتدار

شناسـایی شـده میتواند گام مهمی در ارتقـای بهرهوری بخش
باغـداری شهرسـتان بـردارد .بـا توجـه بـه اینکـه هـر گروهـی از

کشـاورزان بیشـتر نیازهای اطالعاتـی خود را از یک یـا چند راه

(بسـته بـه شـرایط و امکانـات و آسـانی برقـراری ارتبـاط بـا آن)
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تأمیـن مینماینـد؛ پیشـنهاد میشـود زیرسـاختهای الزم

مخاطبـان خود بدهیم و زیرسـاختهای فنـی الزم برای حضور

بـرای توسـعه اسـتفاده از رسـانههای دیگر توسـط کشـاورزان و

ایـن رسـانهها در روسـتاها فراهـم شـود؛ در شـرایط کنونـی این

زمینـه رفـع شـود؛ بـرای مثـال اگـر آموزشهـای الزم در زمینه

کشـاورزان بسـیار مؤثـر و مفیـد باشـند.

روسـتاییان نیـز فراهـم شـود ونیـز کاسـتیهای موجـود در ایـن
اسـتفاده از رسـانههایی چـون اینترنـت و تلفـن همـراه را بـه

رسـانهها نیـز میتواننـد در اطالعرسـانی و بـاال بـردن دانـش
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Abstract
One of the ways to empower Fruit Growers and promote the productivity of the horticulture sector is to design and implement the necessary training of Fruit Growers in this sector and this requires
identifying their educational needs. The purpose of this cause- correlational study was to investigate
effective factors on the educational needs of friute growers. The statistical population consists all 1575
fruit growers in Shazand Township as one of the poles of garden production in Markazi province in
1395, which 150 of them were selected based on Cochran sampling formula and applying randomized
stratified sampling method. The research tool had several sections which its validity was confirmed by
a panel of related experts. A pilot study was conducted and calculated ordinal coefficient thetas were at
the appropriate level (θ= 0.9). Data were analyzed with Spsswin21 by using descriptive and inferential
statistics. The results revealed that educational needs of 86.7 percent of fruit growers were high and
correct time for chemical control of pests and diseases, identification of suitable pesticides to control
and combat pests and diseases and diagnosis of types of harmful and unharmful pests and insects to the
garden were ranked first to third respectively in terms of their needs. There was a negative significant
correlation between education level, number of participated classes, number of trees, social trust, social
participation, social status, using extent of information resources, using extent of media with educational
needs of fruit growers but the correlation for two variables of age and family size were positive. Ordinal
regression analysis showed that three variables named as education level, using extent of information
resources, using extent of media affect on the level of probability of the training needs of fruit growers.
Index Terms: Educational need, information resources, communication media, horticulture, empow-

erment.
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