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سازي خدمات ترویج کشاورزي     نظران در مورد طراحی و پیادههاي صاحبدیدگاه
در ایرانوبتحت

1، اسماعیل شهبازي و اسماعیل کرمی دهکردي*محبوبیمحمدرضااول، اسماعیلیمحمد

)18/11/95؛ پذیرش:08/08/95(دریافت:

چکیده
سازي خدمات ترویج کشاورزي تحت وب در ایران انجام شد. در مورد طراحی و پیادهنظران هاي صاحباین تحقیق با هدف شناسایی دیدگاه

نفر 310بودند که فعال در این حوزههاي وبگاهحوزه کشاورزي و مدیران نظرانصاحبتحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی و جامعه آماري 
پرسشنامه بود که براي تعیین روایی آن از نظرات ،ردآوري اطالعاتاي تصادفی انتخاب شدند. ابزار گگیري طبقهاز آنان با شیوه نمونه

بندي بر اساس نظر پاسخگویان اولویتقرار گرفت. نتایج نشان دادییدتأمورد کرونباخيآلفاکارشناسان استفاده شد و پایایی آن با ضریب 
هايیامپائه خدمات هواشناسی برخط و دقیق همراه با ارائه ار،ترویجی کشاورزي به ترتیب- سایت خدماتییک وبمورد انتظارهاي فعالیت

رسانی جدیدترین اخبار و معرفی دستاوردهاي جدید بوده است. همچنین ترویجی مناسب، بیان مشکالت کشاورزان و پیگیري آن و اطالع
سایت، لت استفاده از امکانات وببه ترتیب سهوترویجی کشاورزي-سایت خدماتییک وبهاي ساختاري و ظاهريبندي ویژگیاولویت

نتایج مقایسه میانگین نشان داد آن دسته قابلیت درك و فهم مطالب و پوشش موضوعی کامل و ارائه اطالعات جامع و تخصصی بوده است.
ت علمی دانشگاه را أسایت به شکل استانی اعتقاد دارند و مشاوره اعضاي هیمطالب وبارائههستند و به تسایوباز پاسخگویانی که مدیر 

ترویجی -سایت خدماتییک وبهاي مورد انتظار از فعالیتهاي ساختاري و ظاهري و ویژگیاهمیت دانند،سایت ضروري میبراي وب
یهکلیتخدمات آن با اولوارائهمخاطبان هدف و یازنبر اساسسایتوبيمطالب و محتواینتدو. اندکشاورزي را بیشتر ارزیابی کرده

.استاز جمله پیشنهادهاي این مطالعه برخط يبر گفتگویو مبتنیگانرااي،با گستره منطقهوجوانانیتبا اولویران و اورزان اکش

وب، اینترنت.ترویج کشاورزي مبتنی بر، فناوري اطالعات و ارتباطات: هاي کلیديواژه

هـا،  روستااستاد گروه مهندسی آبادانیگرگان، ایران،آموخته و دانشیار ترویج کشاورزي دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان،به ترتیب، دانش1
.، زنجان، ایرانت و توسعه روستایی دانشگاه زنجانگروه ترویج، ارتباطاو دانشیار، تهران، ایرانپارك علمی و تحقیقاتی دانشگاه شهید بهشتی

Mahboobi47@gmail.comمسئول مکاتبات، پست الکترونیک:*
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مقدمه
هاي ت بر تمام جنبهفناوري اطالعات و ارتباطایرتأثبه دلیل 

محور تحوالت اقتصادي و اجتماعی یاد عنوانبهزندگی، از آن 
,Chisitaشود (می و استفاده اطالعات يفناوربهتوجه .)2012

حاکی از توان باالي آن براي نیل مختلف يدر کشورهااز آن 
Meera(توسعه استبه  et al., 2004; Richardson, 2006(.

ات به یک ابزار کلیدي در روابط بین در عصر حاضر اطالع
ها تبدیل شده است (معمارباشی و زمانی میاندشتی، انسان
عنوانبهاطالعات در روند توسعه کشاورزي نیز ) و 1392

ابزاري براي ارتباط بین ذینفعان و کارکنان، داراي نقش 
,Chisitaحیاتی است ( ترین چالش با این حال بزرگ،)2012

انتقال اطالعات مفید به جوامع ،ورزيفراروي بخش کشا
,Letshelaروستایی است ( عنوانبهکشاورزيترویج.)1999

انسانی،توسعهبهنیلدرروستابامرتبطنهادهايازیکی
,Sharma)نمایدمیایفارامهمینقشروستاییوکشاورزي

2003a). بازار یسازمان،يکشاورزجیتروینکهابا توجه به
رییتغحالدريازهاینبهواستزندهوتکاملحالرد،محور

جامعهراتییتغبادیبازینراخودلذادهد،یمپاسخجامعه
Bull(بماندیباقمؤثرشهیهمتاهماهنگ و سازگار نماید et

al., بهمنجرارتباطاتواطالعاتيفناورکاربرد).2004
طالعاتاگردشتوسعهويکشاورزجیترويهاالگوتحول
اطالعاتمبادلهیخطروندباآنینیگزیجاوانهیگرامتکثر
یريکارگبه). 1385(فرج اله حسینی و نیکنامی، استشده
را يکشاورزیجخدمات تروی،و ارتباطیاطالعاتيهايفناور

یازهايخدمات نینکه ايطوربهکند،یتر و کارآمدتر ممتنوع
نماید یمینتأميترکشاورزان را در سطح باالیاطالعات

)Maru, ها در ترکیب با همچنین این فناوري.)2003
با بزرگساالن و مؤثرترمفاهیم آموزشی، امکان تعامل 

اند هاي آموزشی را فراهم کردهتر نمودن برنامهاثربخش
).  1391(رسولی آذر و همکاران، 
و اشاعه انتقال ي ترویج کشاورزي، در گذشته نقش عمده

اما )، 1380(عماد خراسانی، بوديکشاورزنوین هايروش
است که ينظام نوآوریاصلگریو بازگرتیهداجیامروزه ترو

Bull(داردمختلفگرانکنشنیشبکه بجادیدر ایسع et al.,

اطالعاتيفناورلهیوسبهشدهتوانمندجیتروواقعدر). 2004
يبراینیگزیجا،يمجازجیتروهمانایارتباطاتو

بلکهباشدینمموجودچهرهبههچهریجیترويسازوکارها
شیافزايبراموجوديسازوکارهامکملعنوانبهفقط

,Sharma(هاستآنياقتصادصرفهویاثربخش 2003b.(به

اطالعات و ارتباطات و از جمله يفناورقیرسد تلفینظر م
ازیکیتواند ینظام منیايدر ساختارهاکیتجارت الکترون

باشدجیبهبود سطح پوشش خدمات ترويبرامؤثريراهکارها
).1386و همکاران، (فلکی 

درتحت وبسازي خدمات ترویج کشاورزي تجارب پیاده
یگوناگونیجها و نتایوهشنشان دهنده نقاط مختلف دنیا

مراکز خـدماتی اطالعـاتی و ارتبـاطی در در ایران اکثراست.
اند و فاصله بین جوامع روستایی منـاطق شـهري مستقر شده

ها و شهري در داخل کشـور از نظر دسترسی به این فناوري
موجود براي هايترین چالشمهم. شودهر روز بیشتر می

هــاي فناوريبا استفاده از ساماندهی شبکه ملی ترویج 
نابسامانی ،ایرانکشاورزي در مــدرن ارتبــاطی و اطالعــاتی 

ناآشنایی مروجان ، ار مراکـز خدمات ترویجیاسـتقردر نحـوه
هـاي مـدرن بـا فناوريبـاالتريهاردهمدیرانیحتـومحلی

يهاي مناسـب بــراســاختزیرنبـود ، اطالعـاتی و ارتباطی
پایین ی، سطح و ارتباطي اطالعاتیهــافناوريیريکارگبه

یان و یپراکنــدگی روســتا، بـردارانسواد بهره
هزینه اولیه باالي کشاورزي و ـدکننــدگان بخــشتولیـ

يرورضها و تجهیـزاتمورد نیاز براي استقرار زیـرسـاخت
است (شعبانعلی هاي مدرن اطالعاتیفناوريیريکارگبهبراي 

). با این حال از گذشته 1382فمی و زمانی میاندشتی، 
پاسخگو (در استانیتلفنيهانظاميینهدر زماربیتج

يهانظامیز) و نآبوخاكیقاتتحقموسسهیزو ناصفهان
درینترنتیاهايیگاهپابر اساساطالعاتمبادلهياشبکه

منجر به ها آنیقتلفکهشته است ها وجود دااستانیبرخ
در سال )(نداكي کشاورزو اطالعاتدانشنظاممعرفی
(مانند اطالعاتلیدکنندگانتواین نظام اجزايشد. 1382

وپردازشگران، )گذاريیاستس، مراکز پژوهشی
مراکز وترویجینهادهاي(ماننداطالعاتدهندگانانتقال

اطالعاتکاربرانو)و روستاییيخدمات کشاورز
از جمله اهداف آن وندمعرفی شد)کشاورزيبرداران(بهره
و و اطالعاتدانشنظامياجزاینروابط دروو توسعهیمتحک
يبراسازي، زمینهو اطالعاتید دانشتولیفیتکیشافزا
یی، رسانشروستاو توسعهيکشاورزدر بخشدانشیریتمد

ویديتوليواحدهابهعاتاطالهنگامو بهمطلوب
یقاز طریپژوهشهايیتفعالو بهبود کیفیتبردارانبهره

از ). 1384(عمادي، بودو کشاورزانیدانیمکارکنانارتباط با
کارگیري فناوري اطالعات و جمله بسترهاي دیگر براي به

ینطرح نظام نوهاي ترویجی در کشور، ارتباطات در فعالیت
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آغاز شده 1394ی آن از سال یکه مراحل اجرااست یج ترو
ال ترویج در گري فعمداخلهاز اجراي این طرح هدف است. 

نظام تولید کشاورزي و منابع طبیعی براي افزایش دانش فنی، 
هاي فنی و تخصصی و کاربردي کارشناسان و ارتقاي مهارت

است. سه عنصر اساسی این طرح برداران مدیریتی بهره
ساماندهی و تجهیز مراکز خدمات کشاورزي، مدیریت دانش و 

مدیریت دانش، هاي تولیدي است. در حوزهبندي عرصهپهنه
اطالعاتی و ارتباطی هايفناوري،یکی از عناصر کلیدي

هستند که در فرآیند کشف، کسب، توسعه، تسهیم، نگهداري، 
کارگیري دانش مناسب، در زمان مناسب و توسط ارزیابی و به

سامانه "اندازي فرد مناسب به خدمت گرفته خواهند شد. راه
و آسان کشاورزان به همراه با هدف دسترسی سریع"کشاورز

کارشناسان، حل سریع مشکالت فنی و دسترسی به اطالعات 
علمی و انتشارات نیز از جمله مراحل اجرایی دیگر در استقرار 

هاي اطالعاتی و کارگیري فناوريمدیریت دانش مبتنی بر به
ارتباطی در این طرح است (سازمان تحقیقات، آموزش و 

).1394ترویج کشاورزي، 
اي شنیداري ور هند نیاز به استفاده از ابزار چند رسانهدر کش

(به زبان محلی) همراه با متن، تصویر و ویدیو براي پاسخگویی 
,Goria & Bihaniبهتر به نیازهاي کشاورزان وجود دارد (

یکی از اشکال کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات در .)2015
بهبود هدف بااین کشور نظام اشاعه اطالعات کشاورزي 

در قالب متن و تصویر و وري محصول از طریق اینترنت بهره
,Barnabas(است پروژه پاکستان ایالت پنجاب در .)2013

خدمات ترویج کشاورزي مبتنی بر کاربرد فناوري اطالعات و 
آغاز 2011ارتباطات توسط بخش دولتی و خصوصی در سال 

افزایش برداشت وري، بهبود بهرهآن هدف از اجراي شده که 
هاي هدف سازي است. گروهمحصول، تسهیم دانش و شبکه

تدارك هاي محلی و این پروژه جوامع محلی، کشاورزان، دولت
,Sirajخدمات عمومی و خصوصی ترویج هستند (دهندگان

2012(.
دانشگاه فلوریدا و بخش 2010و از سال متحدهیاالتادر 

را م مبتنی بر وب کشاورزي و خدمات مصرف کنندگان، نظا
14در سطح ،کشآزمون اعتبارسنجی آفتيدر زمینه

شهرستان اجرا نموده است. این نظام از میزان پذیرش باالیی 
برخوردار بوده، فرصتی را براي آموزش کار با رایانه براي 

Fishelکشاورزان فراهم ساخته است ( et al., در .)2015
رتباطات باعث گسترش اروگوئه کاربرد فناوري اطالعات و ا

، کاهش زمان مؤسساتحوزه تحت پوشش خدمات و تولیدات 

خدمات و افزایش کمیت و کیفیت محصوالت و ارائهو هزینه 
در نتیجه کاربرد فناوري خدمات شده است. در کاستاریکا نیز 

کمیت و کیفیت محصوالت و خدمات اطالعات و ارتباطات، 
,Chavarriaاست (یافته افزایش  در اکوادور یکی از .)2015

ال ،هاي مبتنی بر کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطاتپروژه
Elاردنو ( Ordeño است. این پروژه مربوط به تولیدکنندگان (

یک بانک مجازي براي تولیدکنندگان عنوانبهشیر است و 
,Espinelکند (عمل می هاي در شیلی یکی از پروژه.)2015

وري اطالعات و ارتباطات شبکه آب و مبتنی بر کاربرد فنا
) است. پروژه دیگر Agro-climate networkهواي کشاورزي (

) است که توسط بنیاد نوآوري Yo agricultorیوآگریتور (
کشاورزي توسعه یافته است و هدف آن بهبود دسترسی 

گیري تولیدکنندگان و استفاده آنان از اطالعات براي تصمیم
Territorialم اطالعات اراضی (است. پروژه دیگر نظا

Information System است که در جوامع با سطح باالي فقر (
آغاز شده و امکان دسترسی به اطالعات پایه جغرافیایی در 

هاي هاي خاك، آب و هوا و محصول را با قابلیتزمینه
,Brossardکند (میفراهم تصویري  در بولیوي یکی از .)2015

ارائهسایت وزارت توسعه روستایی و ی وبطراح،اقدامات مهم
اقدام دیگر استقرار نظام نظارت بر و اطالعات مخاطرات جوي 

بازار و تولید بوده که دولت را قادر به کنترل قیمت محصوالت 
,Vasquez Mamaniنموده است ( 2015(.

در استرالیا با هدف کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات در 
ه چوب پشتیبانی تصمیم کشاورز ببخش کشاورزي، چهار

گیري تصمیمدر وجود آمده که هدف آن کمک به کشاورزان 
است. در این نظام، اطالعات محصوالت زراعی نزد منابع 

ها، مشاوران کشاورزي سایتگوناگون چون مقاالت چاپی، وب
و سایر کشاورزان، توسط دولت و مشاوران خصوصی گردآوري 

,Barnabas(شده است  ارائهدر کنیا یکی از اشکال .)2013
خدمات از طریق فناوري اطالعات و ارتباطات خدمات مبتنی 

به کشاورزان موقعبهبر ارسال پیام کوتاه است که اطالعات را 
دهد. از اقدامات دیگر کشاورزي الکترونیک بوده است میارائه

کنندگان آن شامل کشاورزان، مروجان کشاورزي، که مشارکت
هاي پشتیبان تصمیم کشاورزي آموزش دیده و نظامکارکنان

,Barnabasو خدمات پیام کوتاه هستند ( در زیمبابوه .)2013
مؤسساتها، ها، دانشکدههاي برخط وابسته به دانشگاهسایت

تحقیقاتی و خدمات هواشناسی، اطالعات مورد نیاز کشاورزان 
عنوانبهراه دور دهند. عالوه بر این، مراکز ارتباط ازمیارائهرا 

یک فضاي فیزیکی، تسهیل کننده دسترسی کشاورزان به 
فناوري اطالعات و ارتباطات هستند و اطالعات مربوط به 

دهند میارائهعملیات کشاورزي را از طریق اینترنت و تلفن 
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)Chisita, -Eهورودزا (- هاي دیگر، اياز برنامه.)2012

Hurudza کشاورزي است که يافزارنرم) است که یک بسته
یک شرکت خصوصی محلی طراحی شده است و یلهوسبه

شامل اطالعاتی در مورد چگونگی کشت محصوالت، 
ها، وسایل کشاورزي، پیشهاي کشت، اطالعات نهادهروش

مخاطرات و مدیریت دام است. در تانزانیا دسترسی از آگاهی 
رزي، هاي کشاومحدود کشاورزان به اطالعات معتبر و فناوري

هاي سنتی اشاعه دانش و اطالعات روشیريکارگبه
کشاورزي و ضعف ارتباط بین محققان، کارکنان ترویج و 
کشاورزان از موانع رشد و توسعه بخش کشاورزي است 

)Mago & Mago, انجام شده در داخل و مطالعات.)2015
فناوري اطالعات و یرگذارتأثخارج کشور بیانگر نقش 

1در جدول در ترویج کشاورزي است که ژهیوبهارتباطات 
آمده است.

کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات در ترویج کشاورزييدر زمینهیو خارجیمطالعات داخل-1جدول 
نتایجتحقیقعنوانسالنام محقق

ینی وحســـفـــرج الـــه 
نامییکن

اطالعات و ارتباطات مناسـب  هايآوريفنیتاولویینتع1385
یرانايکشاورزجیترو

به ترتیـب  اطالعات و ارتباطات مناسب هايآوريفن
رادیـو، تلفـن ثابـت، تلویزیـون، مـواد      اولویت شـامل  

است.چاپی، تعامالت و ارتباطات انسانی
نوري وندينور الهعمانی، 

چیذريو
يورابـر پایـه فنـ   ياشاعه اطالعـات کشـاورز  يراهکارها1387

بـر اسـاس دیـدگاه    رانایـ يدر نظـام کشـاورز  اطالعات
استان خوزستانيکارشناسان ترویج کشاورز

يبرقـرار نظـام اشـاعه اطالعـات کشـاورزي    ویژگی 
ــاورزان، مروجــ    ــین کش ــاط ب ن ان، متخصصــاارتب

و جامعـه از  یؤسسات و مراکز تحقیقـات مي،کشاورز
است.فناوري اطالعاتطریق

محمودي میمند، شـایان و  
کالنتري

اطالعـات و  يتوسـعه فنـاور  يارگـذ یمشخطچارچوب 1391
یرانارتباطات در ا

ناوري اطالعات و ارتباطات دخالت دولت در توسعه ف
است.ترتر و اثربخشمهم،یرمستقیمغبه شیوه

نــــــوروزي، نجفــــــی  
اللهــی و فــرجهزارجریبــی،

سرمدي

یقـات مدل انتقال دانش مؤسسـات و مراکـز تحق  یطراح1394
توســعه راســتايدرآمــوزش از دور یــقکشـاورزي از طر 

ییروستا

از یـق آمـوزش  انتقال دانش از طریهاي اصلشاخص
شـامل خلـق   یتاهمیببه ترتدر کشاورزي دور راه 

یدتولی، مالینتأم، دورراه موزش از آفناوري ، دانش
اطالعات و ارتباطـات،  فناوريمحتوا و مستندسازي، 

گـذاري یاسـت سی وفرهنـگ سـازمان  ، یشناختروان
است.

، جامتـانی )Shaik(شیک
)Jhamtani(ــو و رائـــــ
)Rao(

فناوري اطالعات و ارتباطات در توسعه کشاورزي: تحلیل 2004
اي سه پروژه در هندمقایسه

ها داراي مخاطبان جوان، مرد و با سـطح  تمام پروژه
تحصیالت بیشتر بودند ولی پروژه دولتی بیشـتر بـه   

سواد گرایش داشتند.سمت کشاورزان فقیر و بی
ــین ــا)Jain(جــ و گریــ

)Goria(
بـا اسـتفاده از   يکشاورزان هنـد يبرایجیتالکتابخانه د2006

یکاستراتژیزيربرنامهیکمنبع باز: افزارنرم
پـر  هـاي  نیازهاي اطالعاتی کشاورزان شـامل واریتـه  

هاي هـرز، دانـش   ، ابزار کنترل آفات و علفمحصول
-شـین ها، کودهاي شیمیایی، ماکشاستفاده از آفت

هاي کشـاورزي، فنـاوري قبـل و بعـد از برداشـت و      
فرآوري محصوالت کشاورزي، آزمایش خاك، تنـاوب  
زراعی، صادرات و کیفیت محصوالت، اطالعات بـازار  

و اطالعات جوي است.
اطالعات و ارتباطات يبر فناوریخدمات مبتنيمدل براSiraj(2012(سراج

در پاکستانيتوسعه کشاورزيبرا
بـر مبنـاي   کشـاورزان  یازهاي اطالعـاتی  نرینتمهم

آب يینـه در زم،اطالعات و ارتباطاتيفناورکاربرد 
ی،و هوا، بذور، اسـتفاده از سـمپاش، ابـزار کودپاشـ    

یمـت آب و خـاك، ق یشمحصول، آزمـا هايیماريب
یـره بـازار و ذخ هـاي هـا، فنـاوري  محصوالت و نهاده

محصول است.
& Goria(گریا و بیهانی

Bihani(
نهضت سواد اطالعاتی مبتنی بر وب بـراي انتقـال نتـایج    2015

تحقیقات کشاورزي و تکنولوژي به کشاورزان هندي: یک 
مدل

هـا و آفـات،   نیازهاي اطالعـاتی کشـاورزان بیمـاري   
زمـین،  يسـاز آمـاده اطالعات جـوي،  ،اطالعات بازار

ــالی،    ــاري و م ــات اعتب ــأماطالع ــادهینت ــا و نه ه
است.زمینيسازآماده
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جیتروگیري از ی، بهرهگسترده جهانراتییبا توجه به تغ
یاتیحيابزارایران، یژهوبهبراي تمامی کشورها يمجاز
در باشد. این ابزار بامیياز توسعه کشاورزتیحماجهت

به روند توسعه نترنتیاقیاطالعات از طرنمودن دسترس
. سازدیمرمؤثرتو ترعیو آن را سرکندیکمک ميکشاورز

يکشاورزجیکه نظام ترودنماییميضروربا این وجود 
بر این .دیبر وب ارائه نمایخدمات خود را مبتنزینرانیا

نظرانصاحبهايدگاهیدییشناساقیتحقاساس، هدف 
جیترودر وب مبتنی برخدمات سازيادهیو پیطراحبراي

:اهداف جزئی عبارتند ازباشد. ایران میيکشاورز
سازيادهیو پیطراحدربارهپاسخگویاننظرات شناخت . 1

گستره در ایران (تحت وبترویج کشاورزيخدمات
ن، نحوه ارائه و انتشار اپوشش و ارائه اطالعات، مخاطب

شیوه اي، محتوا، هزینه و شیوه ارائه خدمات مشاوره
سایت از نظر سازمان و تشکیالت وبمدیریت، 

محتوا و مدیریت ینتأملی، ، حمایت ماگذاريیاستس
اجرایی)

هاي ویژگیيپاسخگویان در زمینههايدیدگاه. شناخت 2
ترویجی - سایت خدماتیساختاري و ظاهري یک وب

کشاورزي
هاي فعالیتيپاسخگویان در زمینههايدیدگاه. شناخت 3

ترویجی کشاورزي-سایت خدماتییک وبمورد انتظار از
يپاسخگویان در زمینههايدگاهتفاوت بین دی. تعیین 4

هاي مورد انتظار فعالیتهاي ساختاري و ظاهري و ویژگی
بر حسب ترویجی کشاورزي - سایت خدماتییک وباز

یالت، سابقهتحص، میزانمحل تولدیت، شغل، جنس
، سابقهدر روستايکشاورزیتفعالي، مدتکشاورزیتفعال
در دوره تسایت، شرکدر وبیجی، فعالیتترویتفعال

، دیدگاه در مورد مشاوراناطالعاتيفناوریآموزش
سایت و مطالب وبارائهیت، دیدگاه در مورد شکلساوب

نقش در وبالگ
روش پژوهش
پژوهش حاضر در راستاي شناسایی ینکهابا توجه به 

سازي خدماتنظران براي طراحی و پیادههاي صاحبدیدگاه
به انجام رسیده است به در ایرانتحت وبترویج کشاورزي 

خوردار است. لحاظ هدف و ماهیت از رویکرد کاربردي بر
شناسی بر مبناي راهبرد همچنین این تحقیق از نظر روش

مقطعی و از هاي تکپیمایش، از لحاظ زمانی از نوع پژوهش
ها که با استفاده از پرسشنامه صورت جهت گردآوري داده

گیري هاي نمونهه از تکنیکگرفته میدانی است که با استفاد
داشته است.سعی در تعمیم نتایج حاصله از تحقیق به جامعه 

گیري متغیرها، پرسشنامه بود که ها و اندازهابزار گردآوري داده
با توجه به چهارچوب نظري و اهداف تحقیق تدوین گردید. 

هاي قسمت اصلی شامل ویژگی6پرسشنامه در قالب سؤاالت
اي پاسخگویان در رابطه با شناخت فناوري هفردي، ویژگی

هاي پاسخگویان در رابطه با اطالعات و اینترنت، ویژگی
هاي اجتماعی و شناخت جمعیت روستا و کشاورز، ویژگی
پیرامون یاالتؤستعاملی پاسخگویان با روستا و در نهایت 

در مورد ارائه خدمات ترویجی نظرانصاحبدیدگاه کلی 
مناسب در تیساوبکیياندازراهيهامؤلفهو تحت وب

التیتشک، محتوا و خدماتي (ارائه خدمات کشاورزينهیزم
و نحوه دامنه، و ارتباطتعامل، هدفنیمخاطبی، سازمان

ها آوري داده) تدوین شد و براي جمعو ظاهرساختار، تیفعال
مورد استفاده قرار گرفت. روایی صوري پرسشنامه توسط 

نظران حوزه کشاورزي که در اسان و صاحبتعدادي از کارشن
قرار ییدتأفناوري اطالعات مهارت داشتند مورد يزمینه

گرفت و پایایی آن با انجام یک طرح مطالعه راهنما بر روي 
نمونه در یک جامعه مشابه با جامعه مورد مطالعه 30

ي آماري خارج از نمونهدرنظران حوزه کشاورزي) (صاحب
و يساختارهايیژگیوآلفاي کرونباخ براي ضریب.انجام شد

و 84/0، يکشاورزیجیترو- یخدماتسایتوبیکيظاهر
- یخدماتسایتوبیکمورد انتظارهايیتفعالبراي
که حاکی از دست آمد ه ب93/0ي، کشاورزیجیترو

برخورداري ابزار سنجش از پایایی الزم بود.
ظران حوزه نجامعه آماري تحقیق شامل دو گروه صاحب

کشاورزي و علوم وابسته بودند. گروه اول شامل کلیه اساتید 
خبره، پیشکسوتان، کارشناسان با تجربه و مدیران اجرایی 

ها و گروه دوم شامل و مدیران شرکتيجهاد کشاورزوزارت 
هاي فعال در این حوزه بودند. ها و وبالگمدیران سایت

ماه انجام شد و نظران در مدت دو عملیات شناسایی صاحب
145نفر از گروه اول و 440نظر (صاحب585طی این مدت 

الزم به توضیح است نفر براي گروه دوم) شناسایی شدند. 
نظران و اساتید خبره بر اساس میزان سواد شناسایی صاحب

هاي برخط، میزان مشارکت در مقاالت اطالعاتی آنان از رسانه
مجازي، داشتن وبالگ و پژوهشی مرتبط با اینترنت و فضاي 

یا سایت در حوزه کشاورزي و علوم وابسته، صورت گرفت. 
منظوربهبراي این منظور پس از شناسایی اولیه این افراد، 

انتخاب جامعه هدف و پایش افراد شناسایی شده، 
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اي براي این افراد تدوین و سپس از طریق پست پرسشنامه
هاي خود را منعکس الکترونیک براي آنان ارسال شد تا پاسخ

نمایند و بر این اساس خبرگی و میزان تسلط افراد به موضوع 
نظران، از شناسایی صاحبپسپژوهش مشخص گردید.

گیري از نام و پست الکترونیک این افراد تهیه و نمونهیفهرست
اي با انتساب انجام شد. براي تعیین تصادفی طبقهصورتبه

Krejcie(ورگان حجم نمونه از جدول کرجسی و م &

Morgan, استفاده شد. بر این اساس حجم نمونه براي )1970
ها) سازمانوزارتخانه و یرانمدیشکسوتان،پید،(اساتگروه اول 

هايو وبالگهاسایتوبیران(مدنفر و براي گروه دوم 205
نفر برآورد گردید. توزیع پرسشنامه از طریق 105)يکشاورز

،نرخ بازگشتشیافزامنظوربهم گرفت و پست الکترونیک انجا
. دیتصادفی توزیع گردصورتبهتعداد بیشتري پرسشنامه 

طوربهرا سؤاالتانیپاسخگویبرخنکهیتوجه به ابانیهمچن
ارسال و با حذف پرسشنامه مجدد،کامل پاسخ نداده بودند

شد. نفر کامل310با حجم تعداد نمونه ،ناقصيهاپاسخ
اري استفاده شده در تحقیق شامل آمار توصیفی هاي آمروش

افزار ها با کمک نرم و استنباطی بود و تجزیه و تحلیل داده
SPSSهاي آماري مورد استفاده ترین روشانجام شد. مهم

هاي مرکزي (میانگین، نما، میانه) و شامل شاخص
، فراوانی نسبی ییراتتغیبضرهاي پراکندگی (شاخص

هاي آماري یار، بیشینه و کمینه) و روشمعطبقات، انحراف 
و tهاي مقایسه میانگین استنباطی مورد استفاده شامل آزمون

F.بود
ها و بحثیافته

آنان سنیدرصد)، میانگین79بیشتر پاسخگویان مرد (
شهردرصد) و ساکن در 4/69سال، متولد شهر (96/40

ه درصد آنان سابقه خدمت ب4/57درصد) بودند. 2/85(
سال سابقه 22/9میانگین طوربهبخش کشاورزي داشته و 

فعالیت در روستا داشتند. اکثر آنان میزان شناخت خود از 
جامعه روستایی را زیاد و میزان تعامل با آن را زیاد اعالم 

درصد) سابقه فعالیت 1/68درصد). اکثر آنان (8/56اند (کرده
سال فعالیت 6/9میانگین داراي طوربهکشاورزي داشته و 

درصد 9/33کشاورزي بودند. شغل و یا حیطه فعالیت 
ت عضو هیأ"درصد 6/30، "سایتمدیریت وب"پاسخگویان، 

جهاد مدیر یا کارمند "درصد4/28و "علمی یا مدرس
هاي مدیر یا کارمند سایر دستگاه"درصد 1/7و "يکشاورز

گویان، از نظر میزان تحصیالت پاسخبود."دولتی و غیردولتی
به درجه مربوط) درصد6/51(فراوانی بیشترین

مربوط )درصد3/21(فراوانیکمترینو"دکتري"تحصیلی
به درجه تحصیلی لیسانس و از نظر رشته تحصیلی، بیشترین

ترویج و آموزش مربوط به رشته)درصد3/50(فراوانی 
هاي آموزشی درصد پاسخگویان در دوره9/81کشاورزي بود. 

میانگین طوربهي اطالعات و کار با رایانه شرکت نموده و فناور
ساعت در هفته از 3/25ساعت در هفته از رایانه و 9/37

در یتسابقه فعالیاناکثر پاسخگوکردند. اینترنت استفاده می
یتساوبیرها مدآنیتوبالگ را داشته و اکثریایتساوب

ت زیادي در درصد) اطالعا6/50اکثر پاسخگویان (بودند.
رابطه با فناوري اطالعات و اینترنت داشتند. بیشتر 

درصد)، گستره پوشش و ارائه اطالعات 9/33پاسخگویان (
اي مناسب دانسته، منطقهصورتبهسایت کشاورزي را وب

هیکلدر ارائه خدمات را سایتن پیشنهادي وبامخاطباولویت 
ئه خدمات را و مقطع سنی داراي اولویت ارارانیکشاورزان ا

1/67سال ذکر کردند. اکثر پاسخگویان (30تا 21افراد 
سایت وبدر یگانراياارائه خدمات مشاورهدرصد) معتقد به 

درصد)، روش تعاملی مبتنی بر 9/61بوده، بیشتر آنان (
اند. تر دانستهرا براي مشاوره مناسب)Chat(گفتگوي برخط

حقوقی را براي درصد)، شخصیت3/71اکثر پاسخگویان (
تر تشخیص داده، بیشتر آنان سایت مناسبمدیریت وب

درصد)، بر لزوم ایجاد یک مرکز جهت ارائه خدمات 4/88(
8/65و در عین حال اکثریت آنان (داشتهیدتأکتحت وب

ارشد وزارتخانه و رانیمددرصد)، تشکیل کارگروهی مرکب از 
يشاورزان عادخبرگان کشاورزان، ک،يجهاد کشاورزيرؤسا
سایت نمایندگان وبعنوانبهرا تیساوبییاجراریو مد

درصد)، 9/83اند. همچنین اکثر پاسخگویان (مناسب دانسته
سایت در یک مکان خاص، بر لزوم استقرار نمایندگان وب

داشته، بیشتر یدتأکارائه خدمات حضوري و برخط منظوربه
ها، معرفی راکز استاندرصد)، این مکان خاص را م8/44آنان (
ها و ها، تشکلسازماننقش هر یک از در رابطه با اند. کرده
درصد) موافق 9/70بیشتر پاسخگویان (،سایتوبها در گروه

انجمن خبرگان کشاورزي سایت توسط گذاري وبسیاست
حمایت مالی درصد) موافق2/91بیشتر پاسخگویان (کشور، 

، بیشتر پاسخگویان رزانکشاويهایتعاونسایت توسط وب
سایت ي وباطالعات و محتواینتأمدرصد) موافق 4/95(

ی و بیشتر پاسخگویان ها و مراکز آموزش عالدانشگاهتوسط
سایت توسط درصد) موافق مدیریت اجرایی وب6/80(

).2(جدول ی بودندخصوصهايشرکت



1396/ 1/ شماره 13علوم ترویج و آموزش کشاورزي ایران / جلد 

23

سایتها در وبها و گروهها، تشکلازماننقش ستوزیع فراوانی نظرات پاسخگویان در رابطه با -2جدول
نقش

ها،سازمان
ها                          ها و گروهتشکل

کننده ینتأمحمایت مالیگذاريسیاست
مدیر اجراییاطالعات و محتوا

خیربلهخیربلهخیربلهخیربله
2071032436728030107203معاونت ترویج 

14416619411629515148162مراکز تحقیقات کشاورزي
1901202446626941123187هاي اجرایی وزارت جهادمعاونت
14316717014029614121189و مراکز آموزش عالیهادانشگاه

1861242071032832721595سازمان نظام مهندسی کشاورزي
22090163147206104198112انجمن خبرگان کشاورزي کشور

1841262278324169203107هاي غیردولتی مربوطهسایر سازمان
190120283272387221991هاي کشاورزانتعاونی
181129256542496125060هاي خصوصیشرکت

17813214017026446191119ره و نمونهکشاورزان خب
1161941052052149699211کشاورزان عادي

در فعـال  هايتیساوببا پاسخگویان تا حدودي درصد 39
تـا  درصـد آنـان   7/48داشـته و  آشـنایی  ي کشـاورز حوزه 
يبخـش کشـاورز  خدمات دهندههاي سایتوببايحدود

هـا تـا   سـایت درصد آنان با این وب50آشنا بوده و بیش از 
ــخگویان (   ــتر پاس ــتند. بیش ــل هس ــدودي در تعام 8/63ح

در بخـش کشـاورزي را   تحت وبهاي فعالیتیرتأثدرصد) 
درصـد)،  8/36زیاد و خیلی زیاد دانسته ولی بیشـتر آنـان (  

هاي کشاورزي موجود را کم و خیلـی کـم   سایتکارایی وب
تیـ فیکدرصد)، 7/47ویان (اند. بیشتر پاسخگارزیابی کرده

ي را در حـد  موجود در بخـش کشـاورز  يهاتسایوبکلی
درصـد از آنـان   6/32متوسط ارزیابی نمـوده و در مجمـوع   

انـد.  اعـالم کـرده  کـم یلـی خها را در حد کـم و  کیفیت آن
درصـد از پاسـخگویان ضـرورت    7/77همچنین در مجموع 

ر حد زیاد و ي را دکشاورزیخدماتيهاتسایوباندازيراه
).3اند (جدول خیلی زیاد دانسته

و تاالر گفتمان یشبکه اجتماعیکیجادضرورت ادر مورد 
درصد از پاسـخگویان ایـن   7/69مجموع یت، درساوبدر 

درصد 2/75ضرورت را در حد زیاد و خیلی زیاد دانسته و 
کشاورزان، پژوهشگران و محققـان مراکـز تحقیقـاتی،    آنان 

ه و دانشجویان خبره، مدیران ارشد کشوري، اساتید دانشگا
هــاي خـدمات مشــاوره فنـی و مهندســی   اعضـاي شـرکت  

اعضـاي  عنـوان بـه را پزشکییاهگهاي کشاورزي و کلینیک
این اند. در معرفی کردهو تاالر گفتمانیشبکه اجتماعاین 

100، کلیــه پاســخگویان (و تــاالر گفتمــانیشــبکه اجتمــاع
3/72اعضـا را ضـروري دانسـته،    درصد) وجـود ارتبـاط بـین    

درصد موافق با امکان نمایش اطالعـات اعضـا بـراي دیگـران،     
89درصد موافق وجود صفحه شخصی براي هـر عضـو،   1/78

بـراي سـایت وبمحیطدرفروشوخریدامکاندرصد موافق 
وخریـد درصد داراي نظر مثبت در مـورد امکـان  4/78اعضا، 
کننـدگان،  مراجعـه سـایر بـراي سـایت وبمحیطدرفروش

سـایرین  بـه مشاورهیاخبرمطلب،درصد موافق ارسال1/97
مـدیران بااعضاارتباطدرصد موافق امکان5/94توسط اعضا، 

100کلیـه پاسـخگویان (  سـایت و  از طریـق وب کشـور ارشد
از طریـق  تحقیقـاتی مراکزبااعضاارتباطامکاندرصد) موافق 

).4اند (جدول سایت بودهوب
سایت بـر اسـاس   بندي نحوه ارائه و انتشار محتواي وباولویت

بـر اسـاس  مطالب و محتـوا نظر پاسخگویان نشان داد تدوین 
مطالـب و  ، بـاالترین رتبـه و ارائـه متنـی    هدفنامخاطبازین

ترین رتبه را به خود اختصـاص داده  سایت، پاییني وبمحتوا
).5است (جدول 

- سایت خدماتییک وبد انتظارمورهاي بندي فعالیتاولویت
6ترویجی کشاورزي بر اساس نظر پاسخگویان در جدول 

ارائه خدمات هایی چون دهد که به ترتیب فعالیتنشان می
، مناسبیجیتروامیهمراه با ارائه پقیبرخط و دقیهواشناس

و آنيریگیمشکالت و مسائل کشاورزان و پطرح
دیجديدستاوردهایفاخبار و معرنیدتریجدیرساناطالع

اند. این نتیجه نشان را به خود اختصاص دادهباالترین رتبه
دهنده دغدغه پاسخگویان در مورد موضوع تغییر اقلیم در 

پذیري بخش کشاورزي ایران از این هاي اخیر و آسیبسال
رسانی سریع به کشاورزان از طریق فضاي پدیده و لزوم اطالع
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ست آنان براي مواجهه منطقی گیري درمجازي جهت تصمیم
& Jainهاي جین و گریا (با آن است که همسو با یافته

Goria, ,Goria & Bihaniگریا و بیهانی ()، 2006 ) و 2015
,Sirajسراج ( در هند و پاکستان است. آنان بخش )2012

مخاطرات جوي یرتأثکشاورزي در این دو کشور را تحت 

ارائه خدمات سته و هاي موسمی و سیل دانچون باران
از مبتنی بر کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات را یهواشناس

ها براي مواجهه با این پدیدهجمله نیازهاي اساسی کشاورزان
اند.ذکر کرده

يکشاورزيهاتیساوبتوزیع فراوانی نظرات پاسخگویان در رابطه با -3جدول

و تاالر گفتمانیشبکه اجتماعهايیژگیوتوزیع فراوانی نظرات پاسخگویان در مورد -4جدول
درصدفراوانیگفتمانتاالرواجتماعیکههاي شبویژگی

خیربلهخیربله
31001000اعضابینارتباطامکان

224873/727/27دیگرانبراياعضاقابل نمایش بودن اطالعات
242681/789/21براي هر عضوشخصیوجود صفحه

276348911اعضابرايسایتوبمحیطدرفروشوخریدامکان
243674/786/21کنندگانمراجعهسایربرايسایتوبمحیطدرفروشوخریدامکان

30191/979/2توسط اعضاسایرینبهمشاورهیاخبرمطلب،امکان ارسال
293175/945/5سایتاز طریق وبکشورارشدمدیرانبااعضاارتباطامکان
31001000سایتاز طریق وبپژوهشگرانواتیتحقیقمراکزبااعضاارتباطامکان

سایتبندي نحوه ارائه و انتشار محتواي وباولویت-5جدول

یادزیلیخ زیاد يتا حدود کم کمیلیخ گویه

صد
در

انی
راو

ف

صد
در

انی
راو

ف

صد
در

انی
راو

ف

صد
در

انی
راو

ف

صد
در

انی
راو

ف

8/6 21 5/23 73 3/50 156 2/14 44 2/5 16 هاي بخش کشاورزيسایتمیزان تعامل با وب
6/20 64 2/43 134 5/23 73 8/6 21 8/5 18 هاي تحت وب در بخش کشاورزيفعالیتیرتأثمیزان 

7/9 30 1/26 81 7/48 151 11 34 5/4 14 بخش خدمات دهندههايیتساوبمیزان آشنایی با 
کشاورزي

1/47 146 6/30 95 2/15 47 1/7 22 0 0 يکشاورزیخدماتيهاتسایوباندازيراهضرورت
6/11 36 7/19 61 9/31 99 3/30 94 5/6 20 موجود در بخش يهاتیساوبییکارامیزان

يکشاورز
5/5 17 2/23 72 39 121 3/22 69 10 31 در يفعال کشاورزهايتیساوبمیزان شناخت از

سطح جهانی
3/1 4 4/18 57 7/47 148 3/21 66 3/11 35 موجود در بخش يهاتسایوبکلیتیفیکارزیابی 

يکشاورز

انحراف معیار *میانگین شکال ارائه و انتشار محتواي سایتا اولویت
785/0 56/4 شود.نیهدف تدونیمخاطبازیمطالب و محتوا بر اساس ن 1
791/0 48/4 شود.يسازحد امکان سادهمطالب و محتوا تا 2
834/0 45/4 .مناسب ارائه شوديداریدریمطالب و محتوا با تصاو 3
833/0 44/4 متحرك ارائه شود.ریو تصاولمیفصورتبهمطالب و محتوا  4
960/0 22/4 محتوا مشارکت داشته باشند.دیدر تولنامخاطب 5
935/0 05/4 شده ارائه شود.يصداگذارصورتبهمطالب و محتوا  6
963/0 63/3 ارائه شود.یمتنصورتبهمطالب و محتوا  7

5تا 1دامنه میانگین: *
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ترویجی کشاورزي-سایت خدماتییک وبمورد انتظارهاي بندي فعالیتاولویت-6جدول 
انحراف معیار*میانگینهافعالیتاولـویت

52/4686/0یجیتروامیراه با ارائه پهمقیبرخط و دقیارائه خدمات هواشناس1
50/4718/0آنيریگیمشکالت و مسائل کشاورزان و پطرح2
44/4679/0دیجديدستاوردهایاخبار و معرفنیدتریجدرسانیاطالع3
42/4601/0يکشاورزیجیو ترویمحصوالت آموزشدیو تولارائه4
38/4838/0يت کشاورزمحصوالدکنندگانیبانک اطالعات تولجادیا5
37/4802/0کشاورزان و کارشناساننیارتباط و تعامل بيبرقرار6
33/4711/0کشاورزان نمونهیگزارش و معرفهیته7
31/4676/0يکشاورزياخدمات مشاورهارائه8
30/4712/0موفق و نمونهيروستاهایگزارش و معرفهیته9
29/4843/0يل محصوالت کشاورزبانک اطالعات کامارائه10
28/4654/0برخط جهت استفاده کاربرانيهاکتابخانهایداده گاهیپاجادیا11
26/4747/0کشاورزي و باغیمحصوالتینترنتیایابیبازار12
25/4799/0يکنندگان محصوالت کشاورزو مصرفدکنندگانیتولتعامل13
23/4662/0يگفتمان کشاورزتاالراییشبکه اجتماعجادیا14
17/4716/0دکنندگانیتولغاتیتبلدرج15
16/4826/0تحت وبصورتبهيمحصوالت کشاورزمهیخدمات بارائه16
15/4870/0برخطصورتبهيکشاورزيهامحصوالت و نهادهفروش17
14/4748/0يمحصوالت انتشارریلوح فشرده و ساه،یکتاب، جزوه، نشرفروش18
12/4855/0دکنندگانیبه تولپزشکییاهگهايکینکلیتحت وبخدمات ارائه19
10/4899/0برخطصورتبهیخدمات تخصصارائه20
03/4073/1يدر بخش کشاورزیو خدمات بانکالتیتسهارائه21
00/4954/0مطالب متنوع و سرگرم کنندهارائه22

5تا 1دامنه میانگین: *

سایت هاي ساختاري و ظاهري یک وببندي ویژگیاولویت
ترویجی کشاورزي بر اساس نظر پاسخگویان در - خدماتی
هایی چون به ترتیب ویژگیه است کهنشان داد7جدول 

درك و فهم تیقابل، تیساسهولت استفاده از امکانات وب
و ارائه اطالعات جامع و کاملیموضوعپوششو مطالب
و تراکمهایی چونویژگیو باالترین رتبهی، تخصص

با توجه به زبان تیزبان سارییتغامکاناطالعات، فشردگی
را به خود ترین رتبهپایین، گریبه منابع دوندیپو مخاطب

توان به آگاهی این نتیجه را میاند.اختصاص داده
اي کشاورزان واد رایانهپاسخگویان از سطح تحصیالت و س

-خدماتیتیساوبایرانی نسبت داد که تمایل دارند 
ترویجی داراي طراحی ساده و سهولت استفاده بوده و به 

عبارت دیگر کاربرپسند باشد.
يپاسخگویان در زمینههايبراي مقایسه دیدگاه

هاي مورد انتظار فعالیتهاي ساختاري و ظاهري و ویژگی
براي ترویجی کشاورزي-خدماتیسایتیک وباز 

هاي و براي نمونهtهاي مستقل دوگروهی از آزمون نمونه

استفاده شد. نتایج Fمستقل بیش از دو گروه، از آزمون 
نشان داد بین tمقایسه میانگین با استفاده از آزمون 

هاي ساختاري و ویژگیيدر زمینههاي پاسخگویان دیدگاه
ترویجی کشاورزي تنها بر -سایت خدماتیظاهري وب

داري وجود دارد. تفاوت معنییجی ترویتسابقه فعالحسب
با توجه به مقادیر میانگین، پاسخگویان داراي سابقه 

هاي ساختاري و ظاهري ویژگیفعالیت ترویجی، اهمیت 
ترویجی کشاورزي را بیشتر ارزیابی - سایت خدماتیوب

سازینهزمویجی هاي تراند. شکی نیست سابقه فعالیتکرده
ها و تعامل و ارتباط بیشتر با کشاورزان و آشنایی با ویژگی

نیازهاي آنان است و بر ارزیابی پاسخگویان نسبت به 
هاي بین دیدگاهاست. یرگذارتأثها اهمیت ویژگی

یک هاي مورد انتظار از فعالیتيدر زمینهپاسخگویان 
نوع بر حسبترویجی کشاورزي-سایت خدماتیوب

داري وجود تفاوت معنیسایت در وبیتفعالمتخصصان و 
دارد. با توجه به مقادیر میانگین، پاسخگویان فعال در 

هاي مورد فعالیتاهمیت ، داراي نقش مدیرسایت ووب



خدمات ...سازينظران در مورد طراحی و پیادههاي صاحبدیدگاه

26

ترویجی کشاورزي، - سایت خدماتییک وبانتظار از 
فعالیت در اند. این بدان دلیل است که بیشتر ارزیابی کرده

ساز آشنایی بیشتر و مدیریت آن زمینهسایت وب
پاسخگویان با رویدادها و مسائل مربوط به بخش کشاورزي 
و به روز شدن اطالعات آنان بوده و در دیدگاه آنان در 

-سایت خدماتییک وبهاي مورد انتظار از فعالیتمورد 
).8(جدول استیرگذارتأثترویجی کشاورزي 

نشان داد بین Fه از آزمون نتایج مقایسه میانگین با استفاد
هاي ساختاري و ویژگیيدر زمینههاي پاسخگویان دیدگاه

ترویجی کشاورزي بر حسب- سایت خدماتیظاهري وب
و سایتمطالب وبارائهشکل ، نقش در وبالگ، شغلنوع

داري وجود دارد. با توجه تفاوت معنیسایتمشاوران وب
، تسایوبریمدبه مقادیر میانگین، پاسخگویان با نقش

کننده مطالب که معتقد به ارائه مطالب ینتأمنویسنده و 
گیري استانی هستند و بهرهصورتبهسایت در وب

ت علمی دانشگاه را ضروري أسایت از مشاوره اعضاي هیوب
سایت هاي ساختاري و ظاهري وبویژگیاهمیت دانند، می

بین اند. ترویجی کشاورزي را بیشتر ارزیابی کرده- خدماتی
هاي مورد فعالیتيدر زمینههاي پاسخگویان دیدگاه

بر ترویجی کشاورزي-سایت خدماتییک وبانتظار از 
سایتمشاوران وبو سایتمطالب وبارائهشکل حسب

داري وجود دارد. با توجه به مقادیر میانگین، تفاوت معنی
به شکل یتساارائه مطالب وبمعتقد به پاسخگویان 

ت أسایت از مشاوره اعضاي هیگیري وبی و بهرهاستان
یک هاي مورد انتظار از فعالیتاهمیت علمی دانشگاه، 

ترویجی کشاورزي را بیشتر ارزیابی - سایت خدماتیوب
).9(جدول اندکرده

و پیشنهادهاگیريیجهنت
هـا  امروزه فناوري اطالعـات و ارتباطـات در تمـامی زمینـه    

دارد. ورود این فناوري به بخـش  اي نقش و کاربرد گسترده
کشاورزي نقطه عطفی بـراي تحـولی عظـیم و سـاختارمند     
محسوب شده و با توجه به تجارب جهـانی، اسـتفاده از آن   

ها و دستیابی به توسعه خواهـد شـد. از   موجب بهبود برنامه
یت سـا جمله مصادیق ایـن فنـاوري، ظهـور اینترنـت و وب    

دگی بشر داشـته و در  باشد که نقش قابل توجهی در زنمی
ها ورود پیدا کرده است. به یقین حال حاضر در کلیه زمینه

بخش کشاورزي از این قاعده مستثنی نیسـت و الزم اسـت   
تســهیل در ارائــه خــدمات و دسترســی بیشــتر منظــوربــه

ذینفعان به جدیدترین تولیدات و دسـتاوردهاي کشـاورزي   

دمات مبتنـی  هاي آن بهره گرفته و خسایت و قابلیتاز وب
ییشناسـا بر وب ارائه نماید. از این رو این تحقیق با هـدف  

سـازي ادهیـ و پیطراحـ بـراي نظـران صـاحب هـاي دگاهید
اجـرا شـد.   ایرانيکشاورزجیترودر وب مبتنی برخدمات 

هـاي  گیري از فنـاوري بهرهپاسخگویاننتایج نشان داد اکثر 
وب در خـدمات مبتنـی بـر   یـژه وبـه اطالعـاتی و ارتبـاطی   

کشاورزي ایران را براي دسـتیابی ایـن بخـش بـه توسـعه،      
افزایش سطح آگاهی و ارائه خدمات روزآمد و در دسـترس  

مطالـب و  تـدوین  را به ذینفعان ضروري دانسته، معتقد بـه  
، با گسـتره  هدفانمخاطبازینبر اساسسایتي وبمحتوا

هیـ کلاولویت با و رایگان، ايپوشش و ارائه اطالعات منطقه
و مقطع سنی به نسبت جـوان، مبتنـی بـر    رانیکشاورزان ا

روش تعاملی گفتگوي برخط هستند. همچنین اکثـر آنـان   
ــدیریت وب ــایتم ــا س ــب از  ب ــوقی و مرک ــیت حق شخص

ــه و رؤســارانیمــدکــارگروهی از  جهــاد يارشــد وزارتخان
کشــاورزان خبــره، یــاگــروه خبرگــان کشــاورز ،يکشــاورز

و مستقر در یـک  تیساوبییجرااریو مديکشاورزان عاد
منظـور بـه هـا را  مکان خاص را پیشنهاد کرده، مراکز استان

موافـق  تـر دانسـته،   ارائه خدمات حضوري و برخط مناسـب 
انجمن خبرگان کشـاورزي  سایت توسط گذاري وبسیاست

ــالی   ــت م ــور، حمای ــط  وبکش ــایت توس ــاونس ــایتع يه
توسـط سـایت ي وباطالعـات و محتـوا  ینتـأم ، کشاورزان
ــال دانشــگاه ــوزش ع ــز آم ــا و مراک ــی ه ــدیریت اجرای ی و م

هستند.ی خصوصهايشرکتسایت توسط وب
سایت نشان داد از وبمورد انتظارهاي بندي فعالیتاولویت

همراه با ارائه قیبرخط و دقیارائه خدمات هواشناس
را به خود ، باالترین رتبهمناسبیجیترويهاامیپ

هاي بندي ویژگیاولویتمچنین اختصاص داده است. ه
سهولت استفاده از سایت نشان داد ساختاري و ظاهري وب

را به خود اختصاص دادهرین رتبهباالتتیساامکانات وب
نتایج مقایسه میانگین نشان داد پاسخگویان داراي است. 

هاي ساختاري و ویژگیسابقه فعالیت ترویجی، اهمیت 
ی کشاورزي را بیشتر ترویج-سایت خدماتیظاهري وب
سایت ووبپاسخگویان فعال در اند. همچنین ارزیابی کرده

هاي مورد فعالیتاهمیت سایت در وبداراي نقش مدیر
ترویجی کشاورزي را -سایت خدماتییک وبانتظار از 

.اندبیشتر ارزیابی کرده
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ترویجی کشاورزي-سایت خدماتیهاي ساختاري و ظاهري یک وببندي ویژگیاولویت-7جدول 
انحراف معیار*میانگینهاي ساختاري و ظاهريویژگیاولویت

71/4455/0سایتاز امکانات وبسهولت استفاده 1
69/4515/0درك و فهم مطالبتیقابل2
68/4564/0ی کامل و ارائه اطالعات جامع و تخصصیموضوعپوشش3
66/4676/0محتوابودنو روزآمدیتازگ4
65/4535/0و کنش متقابلفعال ارتباط يبرقرار5
63/4580/0تیفیکبا محتوا و اطالعات ارائه 6
61/4563/0هاي مختلفو بازیابی محتوا در قالبدسترسی قابلیت7
58/4595/0مربوط به جستجوالتیتسهارائه8
57/4636/0اطالعات و منابعو اعتبار تیصالح9
56/4600/0مطلوبيداریو دیکیگرافیطراح10
54/4667/0یتساوبنیمختلف تعامل با کاربران و مراجعيهاسیسروارائه11
53/4584/0یتساوبیکلساختار12
52/4657/0یدسترسسرعت13
51/4667/0بودنيارسانهچندتیقابل14
50/4672/0و دقتصحت15
49/4696/0به فرد بودنمنحصر16
48/4700/0مخاطبانازیمتناسب با نيو ارائه محتواساختار17
45/4726/0یتساوبهدف18
43/4752/0منابع معتبرارائه19
41/4887/0با انواع مرورگرهایتساوبمشاهده تیقابل20
34/4753/0مخاطبازیو نقیبا توجه به عالیتساوبساختار رییتغامکان21
22/4732/0گریبه منابع دوندیپ22
19/4999/0با توجه به زبان مخاطبتیزبان سارییتغامکان23
98/3818/0(کافی بودن اطالعات موجود در هر صفحه)و فشردگیتراکم24

5تا 1دامنه میانگین: *
در ترویجی کشـاورزي -سایت خدماتیاز یک وبمورد انتظارهايیتفعالهاي ساختاري و ظاهري و ویژگیگین مقایسه میان-8جدول 

هاي پاسخگویانمیان گروه

هاگروهمتغیرها
ارـظــورد انتــمايـهتــیالـعـفريـاهــاري و ظـاختــاي ســهیــژگــوی
tمقدارحراف معیارانمیانگینtمقدارانحراف معیارمیانگینفراوانی

24524/4مردجنسیت
32/4

5/0
43/0

168/1-48/4
49/4

4/0
43/0

7/0 -
65زن

21523/4شهرمحل تولد
32/4

49/0
48/0

588/1 -49/4
47/4

4/0
4/0

486/0
95روستا

13219/4خیریجیترویتسابقه فعال
3/4

49/0
48/0

*994/1-49/4
48/4

39/0
41/0

145/0
178بلی

9925/4خیريکشاورزیتسابقه فعال
26/4

54/0
46/0

185/0 -46/4
5/4

42/0
4/0

791/0 -
211بلی

20525/4نظرانصاحبنوع متخصصان
27/4

5/0
47/0

245/0 -45/4
56/4

41/0
39/0

*402/2 -
105سایتمدیران وب

22824/4بلیسایتفعالیت در وب
29/4

49/0
48/0

828/0 -52/4
39/4

4/0
41/0

*353/2
82خیر

شرکت در دوره آموزشی 
فناوري اطالعات

25428/4بلی
16/4

48/0
49/0

691/15/4
43/4

4/0
43/0

164/1
56خیر

05/0دار در سطح معنی* 
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ترویجی کشاورزي-سایت خدماتیاز یک وبمورد انتظارهايیتفعالاري و ظاهري و هاي ساختویژگیمقایسه میانگین -9جدول 

هاگروهمتغیرها

مورد انتظارهايیتفعالهاي ساختاري و ظاهريویژگی

انحراف میانگینفراوانی
انحراف میانگینFمقدار معیار

Fمقدار معیار

شغل

9545/442/0/ مدرس دانشگاهیعلمتأیعضو ه
*747/2

22/451/0

254/0 8847/437/027/447/0يجهاد کشاورزکارمند /ریمد
يهــادســتگاهریکارمنــد ســا/ریمــد

2232/449/029/456/0وابسته

10556/434/027/447/0ي/ وبالگ کشاورزتسایوبرانیمد

میزان 
تحصیالت

8446/44/0ترلیسانس و پایین
703/0

3/445/0
455/1 6656/436/028/453/0فوق لیسانس

16047/442/023/448/0دکتري
مدت فعالیت 
کشاورزي در 

روستا

9946/442/0بدون سابقه فعالیت کشاورزي
035/2

25/454/0
417/0 17452/439/025/446/0سال15کمتر از 

3738/443/033/445/0سال و بیشتر15

نقش در 
وبالگ

1755/441/0مدیر
*239/3

25/447/0
803/0 5357/436/02/454/0کننده مطالبینتأمنویسنده و 

824/44/031/448/0هیچکدام

ارائهشکل 
مطالب 

سایتوب

8639/445/0شهرستانی
*919/2

4/031/0
**502/9 10555/438/039/454/0ايمنطقه

3657/432/042/431/0استانی
8346/44/022/455/0ملی

مشاوران 
یتساوب

پژوهشـــگران مراکـــز تحقیقـــات   
10534/445/0کشاورزي

**998/6

16/447/0
*076/3 9254/439/032/439/0مروجان کشاورزي

4258/433/019/45/0ت علمی دانشگاهأاعضاي هی
7157/432/036/458/0سه گروههر 

01/0دار در سطح معنی**05/0دار در سطح معنی*

ها به شرح زیر ارائه هاي پژوهش، پیشنهادبا توجه به یافته
گردد:می
يو ضرورت ورود فناوریقتحقیجبا توجه به نتا-1

، تحت وبياطالعات و ارتباطات در ارائه خدمات کشاورز
ها سازمانیهکلیندگانمتشکل از نمایزم است کارگروهال

شکل يوابسته به کشاورزیردولتیو غیدولتهايو ارگان
جهت ارائه خدمات گذاريیاستو نسبت به سگیرد 
در این مورد همکاري .ینداقدام نماببر ویمبتنيکشاورز

و زیتجه، جادیاوزارت ارتباطات و فناوري اطالعات براي 
در نقاط روستایی ضروري یارتباطيهارساختیزتکمیل 

است.

نامخاطبازینبر اساسسایتي وبمطالب و محتواتدوین - 2
کشاورزان هیکلو خدمات آن در درجه نخست شامل هدف

صورتبهگستره ارائه خدمات ، با اولویت جوانان، با رانیا
گفتگوي برخط در نظر گرفته اي، رایگان و مبتنی بر منطقه

د.شو
بوده و این شخصیت حقوقیسایت داراي مدیریت وب- 3

رانیمدمرکب از کارگروهی از شخصیت حقوقی بهتر است 
خبرگان کشاورز، ،يکشاورزجهاديارشد وزارتخانه و رؤسا

، مستقر در یک تیساوبییاجراریمدباشد.يکشاورزان عاد
.ها باشدمراکز استانبهتر است این مکان و باشد مکان خاص 
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انجمـن خبرگـان کشـاورزي    سـایت  وبگذاريیاستسدر - 4
، در کشـاورزان يهـا یتعـاون سایت وبکشور، در حمایت مالی 

هــا و مراکــز دانشــگاهســایت ي وباطالعــات و محتــواینتــأم
هـاي شـرکت سـایت  ی و در مـدیریت اجرایـی وب  آموزش عـال 

ی در اولویت قرار گیرند.خصوص
ارائه سایت، هاي وباولویت اولیه خدمات و فعالیت-5

يهاامیهمراه با پقیبرخط و دقیخدمات هواشناس
طرح مشکالت و مسائل کشاورزان و ، مناسبیجیترو

یاخبار و معرفیدترینجدرسانیو اطالعآنیگیريپ
هاي ساختاري و ویژگیید و اولویت اولیه جديدستاوردها

،تیساسهولت استفاده از امکانات وب،سایتظاهري وب
کامل و ارائه یموضوعو پوششدرك و فهم مطالبقابلیت

گرفته شود.ی در نظراطالعات جامع و تخصص

شودپیشنهاد مینظرانصاحبدگاهیدبر اساس- 6
کشاورزان، ي (کشاورزحوزهنفعانیذکلیهتعامل منظوربه

پژوهشگران و محققان مراکز تحقیقاتی، اساتید دانشگاه و 
ران ارشد کشوري، اعضاي دانشجویان خبره، مدی

هاي خدمات مشاوره فنی و مهندسی کشاورزي و شرکت
و تاالر یشبکه اجتماعیک ،)و...پزشکییاهگهاي کلینیک

گردد و ياندازراهسایت ي در وبگفتمان کشاورز
ارتباط بین اعضا، نمایش اطالعات اعضا هایی چون ویژگی

فروشوخریدبراي دیگران، صفحه شخصی براي هر عضو، 
کنندگان، مراجعهسایربرايفروشواعضا، خریدبراي

سایرین توسط اعضا، بهمشاورهیاخبرمطلب،ارسال
مراکزبااعضاکشور و ارتباطارشدمدیرانبااعضاارتباط

.شودبینی در آن پیشپژوهشگرانوتحقیقاتی

منابع
و وضعیت استفاده از فناوري اطالعات ياحرفهسی میزان اطالعات ). برر1391رسولی آذر، س.، صدیقی، ح.، و چیذري، م. (

، 2، شماره 8، جلد علوم ترویج و آموزش کشاورزي ایرانتوسط کارشناسان و محققان ستادي وزارت جهاد کشاورزي. 
. 139-152صص 

شبکه یبراي ساماندهیرتباطو ایمدرن اطالعاتهاييفناوریريبکارگ).1382شعبانعلی فمی، ح.، و زمانی میاندشتی، ن. (
و ارتباطات در روستا، تهران، پژوهشکده اطالعاتيفناورکاربرد یشمجموعه مقاالت هما.کشاورزيیجترویمل

. 37- 46اسفند، صص 6و 5الکترونیک دانشگاه علم و صنعت، 
- 2، صص 1. شماره نظام نوین ترویجخبرنامه ). معرفی نظام نوین ترویج. 1394. (سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي

1.
.3-17، صص2، شماره 1، دوره محیطیعلومفصلنامهمحیطی.علوم). ترویج1382. (اشهبازي،

فصلنامه مطالعات ملی . در ایرانيکشاورزیرساننقد و تحلیل عملکرد نظام و خدمات اطالع). 1380. (نی،عماد خراسان
. 96-114، صص 3، شماره 12ره دو،کتابداري و سازماندهی اطالعات

، 269، شماره 25، سال جهادي. کشاورزتوسعهدر تسریع فرآیند و ارتباطاتاطالعاتيآورفننقش). 1384عمادي، م.، ح. (
. 56- 64صص 

در نظام اطالعاتيورابر پایه فنياشاعه اطالعات کشاورزيراهکارها). 1387. (.، و چیذري، مانوري وندي، نور الهعمانی، ا. ر.، 
پژوهش و سازندگی ویژه زراعت مجله. استان خوزستانيبر اساس دیدگاه کارشناسان ترویج کشاورزایرانيکشاورز

. 206- 213، صص 4، شماره و باغبانی
یران.ايکشاورزیجاطالعات و ارتباطات مناسب تروهايآوريفنیتاولویینتع). 1385م. (،نامییکنو .،جینی،حسفرج اله

. 36-47صص ،237شماره ، جهادمجله
بر کاربري فناوري اطالعات یرگذارتأثتحلیل عوامل ). 1386و موحد محمدي، ح. (.، ه،ایروانی.،ح،شعبانعلی فمی.،، مفلکی

، صص 2، شماره 38- 2، دوره کشاورزي ایرانتحقیقات اقتصاد و توسعه . توسط کارشناسان نظام ترویج کشاورزي ایران
197-185 .
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Abstract
This study aimed to identify experts’ viewpoint toward web-based design and implementation of agricultural
extension services in Iran. The methodological approach was a descriptive and survey study. The statistical
population of the study consisted of agricultural experts and active website managers in this field, of whom 310
people were randomly selected using the stratified sampling method. The data were collected by Questionnair
and its content and face validity was evaluated by experts and its reliability measured using Cronbach's alpha
coefficient. The results showed that according to the respondents’ view, the prioritized expected activities from
an agricultural service-extension website were providing online and accurate meteorological information along
with appropriate extension messages, expressing farmers’ problems and dealing with them, providing
information regarding latest news and introducing new research achievements. Prioritized structural and
appearance properties of an agricultural extension services website were respectively, the easy use of website
facilities, comprehensibility and understanding of messages, full subject coverage and offering comprehensive
and specialized information. Compare mean results showed that the respondents who were web managers and
believed to present the website content through a provincial form and emphasized the necessity of taking the
advice of academic members for updating the website, assessed the importance of the structural and appearance
properties of and agricultural extension service website with a higher priority. This study recommended
developing the website content based on target audience needs and providing its services to all Iranian farmers
and rural through a regional, free and online scope.

Keywords: Information and Communication Technology, Web-based Agricultural Extension, Agricultural
Extension, Internet.
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