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 -1دانش آموخته کارشناسی ارشد ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه
 -2دانشیار ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه
 -3دانشیار ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه

چکیده

شـناخت مخاطبـان و انتظارهـای آنان از عوامل اساسـی و موثـر در طراحی و اجـرای برنامههای رادیویی به شـمار می روند .در

ایـن تحقیـق علـی  -ارتباطی میزان اسـتفادهی روسـتاییان از برنامههای رادیویی ترویج کشـاورزی در شهرسـتان ایالم و همچنین

متغیرهـای موثـر بـر رضامنـدی روسـتاییان از ایـن برنامههـا ،مـورد مطالعـه قـرار گرفتهاسـت .جامعـه آمـاری تحقیـق  3546تن از
روسـتاییان شهرسـتان ایلام بـود کـه بـر پایه جـدول کرجسـی  -مـورگان  346تـن از آنـان بـا روش نمونهگیـری خوشـهای ،گزینش

شـدند .ابـزار گـردآوری دادههـا ،پرسشـنامه محقـق سـاخته بـود کـه روایـی آن توسـط گروهـی از کارشناسـان و پایایـی آن نیـز بـا
اسـتفاده از ضریـب آلفـای ترتیبـی ،مـورد تایید قـرار گرفـت( .)α=0/75نتیجه ی به دسـت آمده از تحلیل رگرسـیون ترتیبی نشـان
داد کـه چهـار متغیـر هـم آهنگـی و هم سـویی برنامههای رادیویـی با نیـاز مخاطبان ،ارتباط روسـتاییان بـا مرکز جهاد کشـاورزی،
وضعیـت تاهـل و کیفیـت برنامهها،قادرنـد  50/2درصـد از احتمـال تغییـرات متغیـر میزان بهـره منـدی روسـتاییان از برنامه های

رادیویـی را تبییـن نمایند.

نمایه واژگان  :نیاز آموزشی روستاییان ،برنامهی رادیویی ترویج ،ترویج کشاورزی

نویسندهی مسئول :خدابخش داودی نصر

رایانامهMohandesin.ilam@gmail.com :

دریافت 95/4/2 :پذیرش96/8/30 :
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متغیرهای موثر بر استفاده ی ...

مقدمه

رسـانههای جمعـی و ارتبـاط جمعـی میتواننـد به شـیوه ی

مالـی و بـازار را در بـر میگیـرد.

قربانـی پیرعلیدهـی و ولـی زاده 1394،بـه نقـل از شـاه ولـی

گسـترده و برنامـه ریـزی شـده بـرای هـدف هـای توسـعه ،مورد

و همـکاران( ،)1381آمـوزش هـای عملـی مـی تواننـد فرصـت

ابزارها برای پوشـش دادن جامعه(شـهری و روستایی) استفاده

سـازگاری ناشـی از یادگیری تجربـی ،تفکر انتقـادی و یادگیری

آموزشـی و مشارکتی را شامل میشـود .برای پیشرفت جامعه،

در قـرن  ،21اینترنـت ،تلفـن همـراه ،رادیـو و تلویزیـون،

اصلـی محسـوب میشـود .بـه لحـاظ آموزشـی ،میتـوان گفت

بـه روسـتاییان محسـوب میشـوند و بـا اسـتفاده از ایـن فـن

اسـتفاده قـرار گیرنـد .دولتهـا و حکومتهـا میتواننـد از ایـن

کننـد .نقـش رسـانهها در توسـعه ،سـه مولفـه آگاهـی بخشـی،
تاثیرگـذاری مناسـب اجتماعـی ،سیاسـی و اقتصـادی ،معیـار

کـه رسـانههای جمعـی ،نقـش مهمی در آمـوزش و تعلیـم افراد
دارنـد .آمـوزش مهارتهـای اساسـی بـه افـراد کمـک میکنـد

هـای خوبـی بـرای ترکیـب دانـش نظری،دانـش تجربی،دانش
بـه شـیوه ی حل مسـئله باشـند.

مهمتریـن وسـایل ارتباطی عرضـه دانش و اطالعات کشـاورزی
آوریهـا ،نتیجـه هـای مثبـت و مفیـدی در زمینـهی توسـعهی

کشـاورزی در کشـورهای مختلـف ،فراهم شـده اسـت (چاچهار

تـا اسـتانداردهای زندگـی خـود را افزایـش دهنـد .به طـور کلی

و همـکاران.)2014،

بسـیاری دارد .مشـارکت ،نیازمند آگاهی اسـت که بخشی از آن

افزایـش تولیـد و گسـترش اطالعـات نـه تنهـا تأمیـن کننـده

مشـارکت دائمی و داوطلبانه افرادجامعه برای توسـعه ،اهمیت
از طریق بحث در باره مسـائل جاری کسـب میشـود .رسـانهها

عباسـی و نجفلـو 1394،بـه نقل از هـد و ایسـنبری(،)2011

نیازاطالعاتـی افـراد نمـی باشـند ،بلکـه واقـع شـدن اطالعـات

میتواننـد زمینه مشـارکت افـراد را در مباحث گوناگـون ،فراهم

بـا ارزش در میـان انبـوه اطالعـات و داده هـای زائد،افـراد

تاثیـر وسـیلههای ارتبـاط جمعـی ،از جملـه رادیـو ،در

شـرایطی،افراد ناچـار هسـتند کـه در میـان انبـوه اطالعـات بـه

کننـد (کالنتری و همـکاران.)1391 ،

را بـا چالـش هـای فراوانـی رو بـه رو مـی سـازد.در چنیـن

انتقـال اطالعـات کشـاورزی بـه روسـتاییان تـا حـدود زیـادی

اسـتخراج منابـع مـورد نیـاز خـود بپردازند.فراینـد اسـتخراج

بـه اثبـات رسـیده اسـت.

صرف وقت اسـت.فرد در فرایند جسـت و جـوی اطالعات،وارد

درکشـورهای جهـان ،اعـم از توسـعه یافتـه یـا در حال توسـعه،
پخـش برنامـه بـرای رسـانهها ،هزینههـای مالـی ،انسـانی و

اطالعـات مطلـوب در میـان انبـوه اطالعـات بی مورد،مسـتلزم

مجـاری اطالعاتی می شـود که برخاسـته از نیازهـای اطالعاتی

تجهیزاتـی فراوانـی در پـی دارد .رسـانهها در موردهای چندی

افـراد اسـت.

صـورت ،بخشـی و یـا در بیـش تـر موردهـا ،تمامی برنامـه ،هرز

کشـور ،بـه طـور معمـول بـرای تامیـن نیازهـا و ارتقـای دانـش

بـه مخاطبـان و جهـان ذهنـی آنهـا توجـه نمیکنند کـه در آن
مـیرود .یعنـی ،یـا مخاطـب نـدارد یـا مخاطبـان بـه متـن پیام
توجـه نمیکننـد و یـا آن کـه توجـه میکننـد ،امـا آن را بـه کار

نمیگیرنـد .رسـانه اگـر نتوانـد اعتمـاد عمومـی را جلـب کند در

خلاء قـرار میگیـرد و فرآینـد کمیـت زدگـی تـا آن جـا پیـش
مـیرود کـه دو تصویـر متفـاوت صـوری و واقعـی ،پدیـد میآید
(سـاروخانی.)1394 ،

روسـتاییان و عشـایر بـه عنوان بخـش عمـدهای از جمعیت

و اطالعـات خـود بـه مجراهـای مختلـف اطالعاتـی از جملـه

وسـیلههای ارتبـاط جمعـی مراجعـه میکننـد و در ایـن زمینـه

فعاالنـه از بین مجراهـا و منبعهای مختلـف ،انتخاب میکنند.
از سـوی دیگـر ،رسـانهها نیـز بـرای این کـه برنامههـای کیفی و
موثـر را تولیـد و پخش کننـد از راههای گوناگون در پی شـناخت

نیازهـا و انتظارهـای مخاطبـان خود هسـتند و تلاش میکنند

اوالدل ( ،)2006اطالعـات کشـاورزی را بـه دو قسـمت

تـا بداننـد آیـا برنامههـای پخـش شـده در راسـتای نیـاز بهـره

برپایـه ی کار کشـاورزی و فعالیتهـای مرتبـط بـا آن ماننـد

رادیـو بـه دلیـل آسـانی دسترسـی و برخـورداری از پوشـش

فنـی و شـغلی تقسـیم کـرده و معتقـد اسـت کـه اطالعـات فنـی
تحلیـل محیـط ،تهیـه زمیـن ،کاشـت ،داشـت ،برداشـت ،پس

از برداشـت و فـرآوری محصـوالت میباشـند و اطالعات شـغلی
نیـز سـویگان اقتصادی بخـش کشـاورزی چون سـرمایه ،منابع
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وسـیع و گسـترده ،میتوانـد بـا بهرهگیـری از الگـوی برنامـهای

مناسـب هـم به عنـوان وسـیلهی کمک آموزشـی در اثر بخشـی

آموزشهـای رسـمی نقش موثری ایفا کند و هـم با آموزشهای
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غیررسـمی ،گامهـای موثری در باال بردن سـطح آگاهـی مردم،

رادیویـی ترویج کشـاورزی ،همبسـتگی مثبت و معنـیداری به

پاسـخ گویـی به نیازهـای آموزشـی الیههای مختلـف اجتماعی

حامـدی اغولبیـک ( ،)1374در پژوهـش خـود بـا عنـوان

تسـهیل و تسـریع فرآینـد توسـعه ،برقـراری عدالت آموزشـی و

بـردارد (همراز و همـکاران.)1393 ،

میـزان موفقیـت رادیـو یـا یـک برنامـه رادیویـی بـه میـزان

دسـت آورده است.

بررسـی چگونگـی تاثیـر وسـایل ارتبـاط جمعـی در افزایـش

اطالعـات و آگاهیهـای روسـتاییان و نقـش آن در توسـعه

زیـادی به شـناخت ویژگیهای فـردی ،اقتصـادی ،اجتماعی و

روسـتایی ،دریافتـه اسـت کـه بیـن نـوع شـغل اصلـی و میـزان

و تنـوع کمـی کیفـی موضوعهـا بسـتگی دارد که ایـن مطلب نیز

یعقوبـی ( ،)1386بـا انجـام مطالعـه تحلیـل پذیـرش

محیطی مخاطبان ،روشهای مورد اسـتفاده برای ارسـال پیام

نیازمنـد مطالعـه دقیق علمـی و آگاهی از نیازهـا و انتظارها و به
عبارتـی نظـر خواهی از جامعه مورد بررسـی اسـت تـا مجریان،

مدیـران و برنامـه سـازان رادیـو بتواننـد بـه فراخـور موقعیـت و
شـرایطی کـه در آن به سـر میبرنـد ،موضوع برنامههـای خود را
از نظـر کمـی و کیفی متناسـب با نیـاز مخاطبـان ،تعیین کنند و

بـر میـزان بهره منـدی (تاثیـر بیش تـر) آنهـا ،بیفزایند.

رمضانـی ( ،)1378بـا بررسـی الگـوی بهـره منـدی و انتظـار

اسـتفاده از رادیـو ،رابطـه معنـیداری وجـود دارد.

روشهـای زراعی پیرامـون مدیریت مزرعه در بیـن گندم کاران

شهرسـتان تفـرش ،بیـن میـزان اسـتفاده از رادیـو و کاربـردی
بـودن برنامههـای رادیویـی ،رابطه معنـیداری به دسـت آورده

اسـت.

عقیلـی و همـکاران ( )1390بـا بررسـی میـزان بهرهمنـدی

دانشـجویان کارشناسـی رشـته ارتباطات اجتماعی شهر تهران

از برنامههـای شـبکههای رادیویـی ایـران و بـا هدف شناسـایی

روسـتاییان از برنامههـای رادیویـی جهـاد سـازندگی در اسـتان

عوامـل تاثیرگـذار بـر میـزان بهـره منـدی افـراد ،دریافتنـد کـه

اسـتفاده از رادیـو ،به دسـت آورده اسـت.

همبسـتگی معنـیداری وجـود دارد.

اردبیـل ،تفاوت معنـیداری بین گروههای شـغلی از نظر میزان
زرنگار ( ،)1374با بررسـی چگونگی بهره مندی روسـتاییان

بیـن زمـان گـوش دادن بـه رادیـو و میـزان اسـتفاده از رادیـو،
بـا وجـود این که توجه به پژوهش از سـوی دسـت انـدرکاران

شهرسـتان سـاری از برنامـه ی رادیویـی روسـتا در مازنـدران،

بـر نامههـای رادیویـی و یافتـن پاسـخ ایـن پرسـش کـه چـرا

برنامـه و میـزان بهـره منـدی از رادیو ،همبسـتگی وجـود دارد.

تاکنـون در زمینـهی اسـتفاده روسـتاییان از رادیـو در اسـتان

وسـایل ارتبـاط جمعـی بـر سـبک زندگی روسـتایی و عشـایری

مدیـران و برنامـه سـازان برنامههـای رادیویـی (سلام هـام

نتیجهگیـری کـرده اسـت کـه بیـن کاربـردی بـودن محتـوای
ارجمنـد سـیاهپوش و حیـدری ( ،)1391بـا بررسـی تاثیـر

شهرسـتان گیلان غـرب ،دریافتنـد کـه بیـن سـن و جنـس

و میـزان بهرهمنـدی از وسـیلههای ارتبـاط جمعـی رابطـه
معنـیداری وجـود دارد.

مـردم از رادیـو اسـتفاده میکننـد ،امـری ضـروری اسـت امـا،

ایلام ،بررسـی و ارزیابـی دقیقـی صـورت نگرفتـه اسـت .یعنی

والتـی و صـدای عشـایر) ،در ایـن زمینـه کـه برنامـه موجـود را
تـداوم بخشـند و یـا تعدیـل یـا تعطیـل کننـد ،اطالعـات کافـی

ندارنـد .بـه همیـن دلیـل این تحقیـق در جهـت ارتقـای کمی و

اکـوو و همـکاران ( ،)2007بـا انجـام بررسـی و ارزیابـی

کیفـی برنامههـای رادیویـی و جهتگیـری آنهـا بـه سـمت نیاز

کشـاورزی در نیجریـه ،بیـن متغیرهـای میـزان ارتقـای دانـش

قابلیـت اسـتفاده بیشـتر رادیـو در زندگی مردم ،طراحـی و اجرا

اسـتفادهی کشـاورزان از رادیـو در زمینـهی انتشـار اطالعـات
کشـاورزان و هـم سـویی و هـم آهنگـی برنامههـای رادیویـی

و خواسـتهی مخاطبـان و کمـک بـه آیندهنگـری برنامهریـزان و
شـده است.

بـا نیـاز آنـان و میـزان اسـتفاده از برنامههـای رادیویـی ،رابطـه

مـرور نتایـج بررسـیهای داخلـی و خارجـی نشـان میدهـد

عمـادی ( ،)1369بـا بررسـی میـزان بهـره مندی کشـاورزان

اسـتفادهی روسـتاییان از برنامههـای رادیویـی ،وضعیـت

ارتبـاط آن بـا برخـی ویژگـی های فـردی و اجتماعی آنـان ،بین

گاهـی ،جهـت ایـن ارتبـاط ،متفـاوت بـوده اسـت و همیـن امـر

معنـیداری بـه دسـت آوردهانـد.

نمونـه ایـران (منتخـب سـال  ،)1367از فرصتهـای ترویجی و
سـن کشـاورزان نمونه کشـوری و میـزان اسـتفاده از برنامههای

کـه بیـن متغیرهـای جنـس ،سـن و میـزان تحصیلات و میزان

یکسـانی وجـود نـدارد .چـرا کـه در بررسـیهای انجـام شـده

بـر ضـرورت بررسـی برنامههـای رادیویـی در زمانهـا ،مکانها
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و شـرایط مختلـف ،میافزایـد .در بررسـیهای پیشـین ،بیـش

بـه منظـور تحلیـل دادههـا در بخـش آمـار توصیفـی از

و شـناخت انتظارهـای روسـتاییان پرداختـه شـده کـه در ایـن

معیـار ،ضریـب همبسـتگی اسـپیرمن و ضریـب همبسـتگی

تـر بـه موضوعهـای تـک سـویهای ماننـد چگونگی بهـره مندی

تحقیـق افـزون بـر ایـن ،عاملهـای موثـر در میـزان اسـتفاده

روسـتاییان از برنامههـای آموزشـی رادیویـی محلـی ترویـج

کشـاورزی بـه صـورت جامعتـری نیـز مـورد بررسـی و تحلیـل

قـرار گرفتهانـد.

شـاخصهای در صـد ،درصـد انباشـته ،میانگیـن ،انحـراف
پیرسـون اسـتفاده شـد و در بخش آمار اسـتنباطی از آمارههای
متناسـب بـا مقیـاس دادههـا از جملـه آزمونهـای مـن ویتنـی
و کروسـکال والیـس و رگرسـیون ترتیبی اسـتفاده شـده اسـت.

از ضریـب همبسـتگی پیـر سـون بـرای بررسـی شـدت و نـوع

بـه منظـور دسـتیابی بـه یـک چارچـوب نظـری مطلـوب،

رابطـه بین سـن و شـمار اعضـای خانـوار (متغیرهای بـا مقیاس

موضـوع ،از جملـه نظریـهی اسـتفاده و رضامنـدی و نظریـهی

آمـوزش کشـاورزی رادیـو اسـتفاده گردیـده و بـرای بررسـی

افـزون بـر مـرور پیشـینهی تحقیـق از مبانـی نظـری مرتبـط بـا
میدانی لوین ( ،)1963اسـتفاده شـد .بر پایه نظریهی اسـتفاده

و رضامنـدی ،مخاطـب بـه عنـوان یـک فـرد پویـا و هدفمنـد از

میـان منبعهـای ارتباطـی پر شـمار و متناسـب بـا نیاز خـود به
صـورت آگاهانـه دسـت به انتخـاب میزنـد .بنابرایـن ،مخاطب
نـه تنهـا یـک فـرد منفعـل نیسـت بلکـه دارای نیازهـا ،عالقهها

فاصلـهای) بـا میـزان اسـتفادهی روسـتاییان از برنامههـای

همبستگی بین سـطح تحصیالت روسـتاییان و میزان استفاده
از برنامههـای آموزشـی رادیـو،از ضریب همبسـتگی اسـپیرمن
اسـتفاده شـد .در نهایـت ،بـرای تعییـن سـهم هـر یـک از

متغیرهای مسـتقل در تبیین تغییرات متغیر وابسـته اسـتفاده

از برنامههـای رادیویـی کشـاورزی از رگرسـیون ترتیبـی،

و انتظارهـای ویـژهای اسـت کـه باید به دقـت مـورد ارزیابی قرار

اسـتفاده شـد.

و حرفـهای مخاطبـان ،ویژگیهـای برنامههـای رادیویـی نیـز

یافته ها

گیرنـد .بـر این پایـه در این تحقیق افـزون بر ویژگیهـای فردی
مـورد بررسـی قـرار گرفته اسـت.
روش شناسی

ایـن تحقیـق از نظر ماهیـت از نوع تحقیقات کمـی ،از لحاظ

نتایـج بـه دسـت آمـده از جـدول  1نشـان میدهـد کـه 46/9

درصـد از پاسـخگویان بیسـواد و یـا در سـطح ابتدایـی ،سـواد

داشـته اند ،شـمار اعضای خانوار  54/8در صد از پاسـخگویان،
 5-4نفـر بـوده 55/2 ،درصـد بـه میـزان زیـاد و خیلـی زیـاد بـا

هـدف ،کاربـردی ،از لحـاظ روش گـردآوری دادههـا میدانی و از

جهـاد کشـاورزی ارتبـاط داشـته و  48/4درصـد آنهـا نیـز بـه

روسـتاییان سرپرسـت خانـوار در محـدوده سـنی  20-70سـال

پاسـخ گویـان همچنیـن در مـورد برنامههـای بهداشـت

نظـر آمـاری از نـوع علـی  -ارتباطـی اسـت .جامعـه آمـاری آن
سـاکن روسـتاهای شهرسـتان ایلام کـه دسـت کـم یـک بـار در

هفتـه بـه برنامههـای رادیویـی از زمسـتان  1393تـا تابسـتان

میـزان زیـاد برنامـه آموزشـی رادیـو را شـنیدهاند.

جایـگاه دام ،پیـش گیـری از بیماریهـای مشـترک انسـان و

دام ،اصـول مبـارزه بـا بیماریهای دام و طیـور ،پرورش ماهی،

 1394گـوش دادهانـد بـود .حجـم نمونـه بااسـتفاده از جـدول

اصـول تبدیـل محصـوالت دامـی و زراعـت غلات گفتهانـد کـه

بـه دلیـل تشـابه سـاختار اقتصـادی – اجتماعـی بیـن روسـتاها

یابـد .آنـان مـدت زمـان پخـش برنامههـای زیـر را حـدود 30

کرجسـی-مورگان 346 ،تـن بـرآورد شـد و بـرای انتخـاب آنـان
و تفـاوت سـاختار درونـی آنهـا از روش نمونهگیـری خوشـهای

مـدت زمـان پخـش برنامهها باید به بیـش از  30دقیقـه افزایش
دقیقـه گفتند.

اسـتفاده شـد .ابـزار گرد آوری دادهها ،پرسشـنامه بـود که برای

-اصول باغداری و باغبانی

ترویـج و آمـوزش کشـاورزی ،ارتباطـات و جامعـه شناسـی

-پرورش دام ،طیور و زنبور عسل

ضریـب آلفـای ترتیبـی مـورد سـنجش قـرار گرفـت و مقـدار آن

-روشهـای مبـارزه بـا آفـات ،بیماریهـا و علفهـای هـرز

تعییـن روایـی آن از نظر سـنجی متخصصان شـامل رشـتههای
روسـتایی اسـتفاده شـد.پایایی ابـزار تحقیـق نیـز با اسـتفاده از
 α=./75بـه دسـت آمـد.
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جدول -1توزیع فراوانی پاسخگویان بر پایهی ویژگیهای
شخصی و برنامههای رادیویی ترویج کشاورزی

متغیر

سطح

فراوانی

درصد

جنس

مرد

269

77/7

20-30

39

11/3

40-50

126

36/4

21

6/1

سن

زن

30-40
50-60
60-70

77
88
72

تاهل

متاهل

319

سطح تحصیالت

بی سواد

38

راهنمایی

54

دیپلم و باالتر

79

5-4

مجرد

ابتدایی

متوسطه

شمار اعضای خانوار

2-3
6-7

شغل اصلی

8-9

زارع

27

57

15/6

16/4

17

85

123

35/5

73

21/1

خیلی زیاد

85

37

95/1

34/4
9

6/6

6/6

10/7

17/3

106

30/6

75/4

14

4

30

27/5
24/6

44/8
100
4

8/6

12/6

29

80/6

متوسط

135

39

خیلی زیاد

67

19/4

100

30

74

21/4

32/4

31/5

100

6/4

9/8

زیاد

15

100
38

11

125

36/1

میزان هم سویی و هم آهنگی

خیلی کم

12

3/4

مخاطبان

متوسط

84

خیلی زیاد

90

برنامههای رادیویی با نیاز

16/4

4/9

24/6

45
60
کم

زیاد

109
22
138

51/6

11

68/5
3/4

24/3

34/1

26

100

39/9

 -زنان روستایی و عشایری

 -معرفی تولید کنندگان نمونه روستایی و عشایری و

اسکان عشایر کوچنده

پایینتریـن رتبـه را بـه بحـث کارشناسـی اختصـاص دادهانـد.
جدول -2اولویت بندی قالب برنامه های رادیویی ترویج

کشاورزی
قالب

میانگین

3/56
نمایش
3/30
گزارش
3/53
مصاحبه
3/30
مسابقه
3/90
گفتار
بحث کارشناسی 3/32

100

متوسط

(دقیقه)

100

187

95

مدت زمان پخش برنامه

93/9

54/8

ارتباط با مرکز جهاد کشاورزی خیلی کم

میزان استفاده از رادیو

36/7

73/1

70/5

23

کم

11/3

11

22/8

 -اصول تعاونیها و تشکلهای روستایی و عشایری

در جـدول  ،2پاسـخگویان باالتریـن رتبـه را بـه نمایـش و

8/4

51

سایر

خیلی کم

91/6

14/7

31

زیاد

20/8

124

دامدار

کم

25/4

35/9

119

باغدار

22/3

درصد

انباشته

-حفاظت از منابع آب و خاک و بهره برداری بهینه از آنها

74

انحراف معیار

ضریب تغییرات

رتبه

1/09
1/09
1/17
1/15
1/16
1/22

3/06
3/30
3/31
3/48
3/63
3/67

1
2
3
4
5
6

بر اسـاس نتایج جـدول  ،3نمایش ،باالتریـن کیفیت و گفتار

مجـری برنامـه نیز،پاییـن تریـن کیفیـت را داشـته اسـت.قابل

توجـه اسـت کـه پاییـن بـودن میـزان کیفیـت گفتار بـه خاصیت
کسـل کنندگـی آن بـر میگردد.

جدول -3اولویت بندی قالب برنامه های رادیویی ترویج

کشاورزی
قالب

میانگین

3/83
نمایش
3/40
گزارش
3/32
مسابقه
3/27
مصاحبه
بحث کارشناسی 3/18
3/11
گفتار

انحراف معیار

ضریب تغییرات

رتبه

1/15
1/12
1/10
1/09
1/21
1/19

/300
/329
/331
/333
/380
/382

1
2
3
4
5
6

میـزان اسـتفاده از رادیـو بـا متغیر سـن ،همبسـتگی مثبت

در حـد  p=0/000 ،r =./193داشـت .میـزان تحصیلات و

شـمار اعضـای خانـوار بـا میـزان اسـتفاده از رادیو ،همبسـتگی

معنـیداری نداشـتند .دادههـای بـه دسـت آمـده از آزمون من
وایـت نـی نشـان داد کـه بیـن میـزان اسـتفاده زنـان و مـردان

از رادیـو ،تفـاوت معنـیداری وجـود دارد ،همچنیـن آزمـون

کروسـکال والیـس حکایـت از وجـود اختلاف بیـن چهـار گـروه
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اسـت .در این جـدول ،معنی دار نبـودن مقدار آمـاره های کای

شـغلی از نظـر میـزان اسـتفاده از رادیـو ،دارد.
جدول -4تاثیر جنس و شغل بر میزان استفاده از برنامه
رادیویی ترویج کشاورزی

متغیر

سطح

شمار

میانگین
رتبهای

جنس

زن
مرد
زارع
دامدار
باغدار
سایر

77
269
124
119
72
31

12/8
32/9
31/8
29/8
38/8
89/7

شغل

سطح
نوع آزمون
معنیداری

اسـکویر ،نشـان دهنـده ایـن اسـت کـه متغیرهـای مسـتقل بـه

خوبـی مـی تواننـد احتمـال تغییر پذیـری هـای متغیر وابسـته
را پیـش بینـی کنند.

جدول -6آزمون نکویی برازش مدل

U =4/55

/03

مدل

χ2=21/08

/04

پیرسون
انحراف

بـرای بررسـی نقـش متغیرهـای مسـتقل پژوهش بـر میزان

کای اسکویر

معنی داری

11/32
14/23

0/16
0/25

بـرای محاسـبه ضریب تعیین در رگرسـیون ترتیبـی از آماره

هـای ضریـب تعییـن پـزودو اسـتفاده شـد ضریـب تعییـن بـه

اسـتفاده از رادیـو از رگرسـیون ترتیبـی ،اسـتفاده شـد .بـه

دسـت آمـده یعنـی کاکـس و اسـنل (،)Cox and Snellنـاگل

مدل،بررسـی شـد .مقـدار بـه دسـت آمـده بـرای آمـاره کای

./502،./42و ./48نشـان مـی دهـد کـه متغیـر هـای مسـتقل

منظور انجام رگرسـیون ترتیبی در آغاز،آزمون نسـبت احتمال
اسـکویردر جـدول  5نشـان مـی دهـد کـه مـدل رگرسـیون،یک
مـدل مناسـب اسـت .

کـرک( )NagelKerkeو مـک فـادن( )McFaddenبـه ترتیـب
توانسـته انـد بیـن  42-50/2درصـد از احتمـال واریانـس متغیر

وابسـته را تبییـن کننـد.

بـر پایـه جـدول  ،5ضریبهای به دسـت آمده از رگرسـیون

جدول -5آزمون نسبت احتمال مدل
مدل

Log likelihood

کای اسکویر

معنی داری

پایه
نهایی

53/7
51/4

31/9

/000

ترتیبـی و سـطح معنیداری بـرای تک تک متغیرهای مسـتقل
تحقیـق ،محاسـبه شـد امـا فقـط ضریبهـای مربـوط بـه چهار

متغیـر ،معنـیدار شـدند .ضریـب تعییـن نـاگل کـرک ،نشـان
میدهـد کـه متغیرهـای مسـتقل توانسـتهاند بـه طـور تقریبـی

نتیجـه ی آزمـون نکویی بـرازش نیز در جدول  6آورده شـده

 50/2درصـد از احتمـال تغییـرات متغیـر وابسـته (میـزان بهره

منـدی از رادیـو) را پیـش بینـی کنند.

جدول -7متغیرهای تاثیرگذار بر میزان استفاده روستاییان از برنامههای آموزشی رادیویی ترویج کشاورزی
متغیر

Exp

S. E

W

S

هم آهنگی برنامهها با نیاز مخاطبان
میزان ارتباط با مراکز
تاهل
کیفیت برنامه

/427
/132
/0389
/016

/033
/027
/106
/008

13
4/9
3/7
2

0/00
0/00
0/00
/048

R2pseudo NagelKerke=.502
R2pseudo Cox and Snell=.42
McFadden=.48 R2pseudo

بحث و نتیجه گیری

همخوانــی دارد.

 -یافتههــای ایــن تحقیــق در زمینــه تفــاوت بیــن

 -یافتههـای بـه دسـت آمـده از ایـن تحقیـق گویـای وجـود

تحقیــق رمضانــی ( )1378و حامــدی اغولبیــک (،)1374

از رادیـو میباشـد .کـه ایـن موضـوع بـا نتایـج بررسـی عمـادی

گروههــای شــغلی از لحــاظ میــزان اســتفاده از رادیــو بــا نتایــج
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همبسـتگی مثبـت و معنـی دار بیـن سـن و میـزان اسـتفاده

شماره  ،42پاییز 1396

( )1369و ارجمنـد سـیاهپوش و حیـدری ( )1385هـم خوانـی

به برنامههای رادیویی را تفریح و سرگرمی و افزایش اطالعات

ولـی بـا نتایـج بررسـی زرنـگار ( )1374هـم خوانـی نـدارد.

و دانش خود ،ذکر کردهاند که برنامهسازان رادیویی باید بیش

مخاطبان و گرایش نداشـتن افراد با سـن پایین در فعالیتهای

افزایش اطالعات و دانش مخاطبان ،توجه کنند.

میانگیـن سـنی  44/5سـال در ایـن بررسـی ،بیانگـر سـن باالی
کشـاورزی دارد.

از پیش به موضوعهای تفریحی و سرگرمی به عنوان مقدمه
-شـصت و پنـج درصـد از پاسـخگویان ،زمـان فعلـی پخـش

 -بیـن شـمار اعضـای خانـوار بـا میـزان اسـتفاده از رادیـو،

برنامههـا (سـاعت  )20-19را مناسـب دانسـتهاند کـه در واقـع

سـیاهپوش و حیـدری ( )1385ایـن مطلـب را تاییـد میکنـد.

پاسـخگویان ،دارد .تحقیـق عقیلـی و همـکاران ( )1390ایـن

رابطـه معنـیداری وجـود نـدارد کـه نتیجـه بررسـی ارجمنـد
شـاید یکـی از دالیـل نبـود رابطه بیـن متغیرهای باال این باشـد
کـه دیگـر اعضای خانوار ،نقـش اصلی و کلیـدی در فعالیتهای

کشـاورزی ندارنـد.

حکایـت از تطابـق زمـان پخـش برنامههـا بـا اوقـات فراغـت

موضـوع را تاییـد میکنـد.

با توجه به این نتایج پیشنهادهای زیر ارائه میشوند:

 -توجـه برنامهریـزان و مجریـان برنامههـای رادیویـی بـه

 -میـزان بـاالی کاربـردی بـودن برنامههـای رادیویـی در این

شـرایط خـاص اقتصـادی ،اجتماعـی ،فرهنگـی و انتظارهـای

یعقوبـی ( )1386هـم خوانـی دارد .کاربـردی بـودن برنامههـا

 -در برنامههـای رادیویـی آتـی زمان پخـش کمتری به بحث

بررسـی بـا نتایـج بـه دسـت آمـده از بررسـی زرنـگار ( )1374و
میتوانـد زمینـه سـاز بـه کارگیـری مطلـوب توصیههـای

کارشناسـی توسـط روسـتاییان باشـد.

 -یافتههای این تحقیق در زمینه تاثیر هم آهنگی برنامههای

رادیویی با نیاز مخاطبان بر روی میزان استفاده از رادیو با نتایج

بررسی آکوو و همکاران ( )2007هم خوانی دارد.

جامعـه روسـتایی،

کارشناسـی و گفتار معمولی اختصاص داده شـود.

 -بـرای ترغیـب و تشـویق بیـش تـر افـراد تحصیـل کـرده بـه

کشـاورزی ،برنامههـای رادیویی متناسـب بر پایـهی یافتههای

پژوهشـی بـه روز ،تدویـن و پخش شـود.

 -بـرای سـایر اعضـای خانـوار روسـتایی نیـز برنامههـای

 -گوش دادن به رادیو در منزل توسط 67/9در صد از

رادیویـی الزم و جالـب مرتبـط بـا روسـتا و کشـاورزی ،تـدارک

برنامههای رادیویی با اوقات فراغت روستاییان میباشد،

 -برنامـه ریـزان و مجریـان ،بیـش تـر از گذشـته بـر موضـوع

مخاطبان تا حدودی نشان دهنده همسویی ساعت پخش

بنابراین تا حد امکان باید از ایجاد نوسان در ساعت پخش

برنامهها ،پرهیز شود.

 -حدود 61در صد از افراد مورد بررسی ،هدف از گوش دادن

دیـده شـود.

کاربـردی بـودن برنامههـا ،تاکید نماینـد واز ارائـه ی بخشهای
تفریحـی و سـرگرمی در طـول برنامهرادیویـی ،غفلـت نکنند.
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Abstract
Audiences cognition and their expectations are fundamental and effective factors on designing and implementing radio programs.
The aim of this cause- correlational research, was to study the villagers use of agricultural extension
radio programs in Ilam Township and also to determine the effective variables on rural satisfaction of
these programs.
The statistical population consisted of 3546 rural in Ilam Township which 346 persons of them were randomly selected based on Krejcie and Morgan table and applying randomized cluster sampling technique.
The data collection tool was a researcher – made questionaire.
The validity of the questionaire confirmed by a panel of Experts and its reliability was calculated through
ordinal alpha coefficient(α=0.75).
The ordinal regression analysis showed that four variables of ordination and alignment of Radio programs with audiences educational need , marital status , rural people linkages with Jihad- agriculture center
and quality of programs, were explained 50. 2% of variance of dependent variable of villagers use of radio
programs.
Index Terms: villagers Educational Needs, Extension radio program , Agricultural

Extension
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