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DOR:20.1001.1.20081758.1401.18.2.13.8نوع مقاله: پژوهشی

از کاربرد تلفن رمانشاه کشهرستان کشاورزان منديیترضازانیمبر مؤثرعوامل 
ج کشاورزيیتروهايفعالیتهمراه در 
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)30/11/1401؛ پذیرش:20/07/1401(دریافت: 
چکیده
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ق پرسشنامه یابزار تحقاز بین کشاورزان انتخاب شدند.با انتساب متناسبيامرحلهگیرينمونهبه روش نفر برآورد شد که380مورگان 
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مقدمه
درصد 15درصد اشتغال و 22درصدي از تولید ناخالص داخلی، 12بخش کشاورزي و منابع طبیعی ایران با توجه به سهم 

مرکز دارد (در اقتصاد ملی ايیژهودرصد از مواد اولیه صنایع کشاورزي و غذایی کشور، جایگاه 90صادرات غیرنفتی و تأمین 
کشاورزي پایدار، . شده استرانیايدر بخش کشاورزداریتوسعه پابحثشدن پررنگامر، باعث نیا). 1395،آمار ایران

Menozzi(سازدمیو استفاده بهتر از منابع طبیعی برآورده زیستمحیطرهیافتی است که نیازهاي انسان را بدون آسیب به  et

al., ترویجی و يهاآموزشوستاییان، نیازمند راطالعات و ارتباطات، يفناوريهاشرفتیبا توجه به پدر عصر حاضر ).2015
با توجه به کمبود مروجان کشاورزي . هستندمحصوالت یابیدار و بازاریپايشاورزکهايفعالیتنه یدر زمموقعبهیرساناطالع

، قابل دسترس ریفراگیجیتروآموزش ستم یسبخش کشاورزي و منابع طبیعی، نیاز به یک بردارانبهرهدر مقابل طیف وسیع 
یدمیوع اپیبخصوص با ش. شودیم، بیشتر احساس شاورزانکاکثریت مکان با قابلیت تحت پوشش قرار دادن زمان ودر هر 

ن از ینویارتباطيهايفناوريریارگکبا بيمجازيها، توسعه آموزشيحضوريهاآموزشارائهت یو محدود19د یووکروس یو
ها از جمله نهیدر تمام زميآموزش مجازيهاشبکهو ) Agro Totur(کاربردي کشاورزيافزارهاينرم، جمله تلفن همراه

Laso Bayas(قرار گرفته استتأکیدش مورد توجه و یش از پیبيشاورزکج یتروبازاریابی محصوالت و  et al., 2020(.
Nawab Khanاران (کنواب خان و هم et al., در عرصه و مشاوره روزبهدسترسی به اطالعات عدم هک)، معتقدند 2020

توسعهدر حاليشورهاکدر اساسی کشاورزاند، جزء مشکالتننیاز دارهاآنبه بردارانبهرهدر زمانی که دار یپاکشاورزي
فروش ل دریموبایارتباطيبه فناوریدسترسبه دلیل عدم ياز جمله مالزتوسعهدر حاليشورهاکشاورزان در کثر کااست.

باشندیمبا مشکالت زیادي مواجه کارشناسان ترویجموقع با به ع ویسرارتباط بازار و روزبهافت اطالعات یمحصوالت و در
)Duncombe, همراه یکی از ابزارهاي ارتباطی ضروري در يهاتلفنبراي کاهش این شکاف، فناوري اطالعات مانند .)2011

کشاورزي و محصوالتو فروش تولیدند یفرا،تواندیمتوسعه در حاليشورهاکه در کرودیمشمار هبکشاورزي جیبخش ترو
هاييفناورروزبهو آسان یدسترسويشاورزکارشناسان کبا موقعهع و بیسرارتباطان کجاد امیاقیاز طررا شاورزانکیدام

,Chhachhar & HJ. Hassanبخشد (و ارتقابهبودو آب و هوابازار، اطالعاتجدید کشاورزي 2013(.
مختلفی را در روز، امکاناتامجهان یو اطالعاتیارتباطهايفناوريهمراه، به مثابه عصاره رسانهیکعنوانبهتلفن همراه 

مختلف يهانهیدر زمرسانیاطالعو یمختلف آموزشيهانهیاربرد آن در زمکه موجب توسعه روز افزون کاستگردآوردهخود 
دولت خدماتمندي از بهرهرسانه جهت یکعنوانبهتوان از تلفن همراه بنابراین می؛دار شده استیپايشاورزکج یاز جمله ترو

و و یراد،د و فروشیخر،، سرگرمیيشاورزکو محصوالت هانهادهو بازار یهواشناس، اخبار یجیترویآموزشالکترونیک، خدمات 
).1389منطقی، (کردو مانند آن یاد هاپیامارتباط و ارسال انواع ،اریار سکدفتر تلویزیون همراه،

و نگرش افراد جامعه از جمله روستائیان و کشاورزان براي ایجاد تغییر در سطح دانش، آگاهیتوانمیهمراه تلفناز بنابراین 
هايسالبهره جست تا زمینه دستیابی به اهداف توسعه پایدار کشاورزي فراهم گردد. در يشاورزکدار یپادر راستاي توسعه 

استفاده ابزاري از هايزمینه،همراه در میان جامعه روستایی و کشاورزانتلفن اخیر با توجه به افزایش ضریب نفوذ و کاربرد 
و در بسیاري از کشورهاي جهان به عنوان یکی از فراهم گردیده استيمجازیجیترورسانه جهت ارائه انواع خدمات ن یا

نوین و هايفناوريمربوط به بازارهاي کشاورزي، آب و هوا، روزبهپرکاربرد در جهت ارائه آخرین اطالعات و آمار هايرسانه
,Chhachhar & HJ. Hassan(گیردمیمورد استفاده قرار دار یپاشاورزي کآموزش اصول  روس یویدمیوع اپیشهک)2013

يهاالزم جهت توسعه آموزشيزیربرنامهيشاورزکج یترويهاظامنن راستا یدر ان امر دامن زده است و یبر ا19دیووک
. در حال حاضر از این رسانه در بخش خصوصی در قالب کاربردهاي اندخود قرار دادههايبرنامهو راه دور را در سرلوحه يمجاز

کشاورزي به نحو رسانیاطالعو یخدمات آموزشارائههايزمینهاجتماعی در هايشبکهپیامک و ارسالمختلف از جمله
محدود استفاده صورتبهبه طور غیر رسمی و از این پتانسیل رسانه همراه ز یندر بخش دولتی .شودمیاستفاده ايشایسته

به این رسانه در میان اقشار جامعه از جمله کشاورزان زمینه را براي رسمیت بخشیدن ع یاربرد وسکتوسعه اما؛ شودمی
.سازدمیفراهمیتیحماتصویب قوانین و مقررات با یجیتروخدمات ارائهآن در يریارگکب
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، بازاریابی، هواشناسی، داریپاکشاورزينهیشاورزان در زمکاطالعات دانش و و تلفن همراه،سیمیببه کمک شبکه ارتباطات 
,Nyamba(استه افزایش یافتگیاهی و غیرههايبیماري اختراعات قرن ترینبزرگیکی از توانیمهوشمند را يهاتلفن).2017

عنوان وسایل ارتباطی، بازي، هوشمند بهيهاتلفناربرد کبشر تبدیل شده است. یبه ابزاري جدا نشدنی از زندگهکحاضر دانست 
تلفن يهابرنامهي در حال گسترش است. با سرعت بیشترآموزش، سرگرمی، پشتیبانی فنی، اطالعات، پوشش خبري روزانه و تجارت

ن راستا ی. در ااندشدهطراحی هادستگاهها و سایر هوشمند، تبلتهايیگوشهستند که براي اجرا بر روي افزارينرميهابرنامههمراه،
خدمات آموزشی و ارائهجهت ياربردکيهابرنامهکشاورزي نیاز به طراحی و توسعه کارشناسان ترویجکشاورزان، دانشجویان و 

يهاو مشاورههاآموزشارائهبراي کشاورزان در هابرنامهن و کارشناسان کشاورزي باید دقت کنند تا یمروج.دارندجیترويامشاوره
,Aravindh Kumar & Karthikeyanباشند (، کاربرپسند یفن همراه توسط کشاورزان براي برقراري ارتباط با يهاتلفنامروزه ).2019

اسرع وقت اطالعات الزم و درتوانندیمق کشاورزان ین طری. از اشودیمدیگر کشاورزان و اشتراك گذاشتن اطالعات ضروري استفاده 
يهادورهت در ککنترل بیماري و دعوت به شريهاروششیوع بیماري در حیوانات و گیاهان، ماننددر مورد مسائل مهمی ياربردک

,Bukenyaکنند (د کشاورزي کسب یجديهايو فناوريو حضوريآموزشی مجاز 2016.(
نیمتنوع اياربردهاکو ییجمله مناطق روستاشور از کتلفن همراه در سطح هايشبکهخدمات ییایبا توجه به پوشش مناسب جغراف

ج یترویعنوان ابزار ارتباطه، در چند سال اخیر استفاده از تلفن همراه بیو ارتباطرسانیاطالعو یآموزشهايفعالیترسانه همراه در 
قرار گرفته است.تأکیددر نظام ترویج وزارت جهاد کشاورزي مورد توجه و روستاییدر مناطق يشاورزک

و باشندمیدرصد از روستائیان شهرستان کرمانشاه داراي تلفن همراه 97که حدود دهدمی) نشان 1388(مالئیگزارش پژوهش 
آموزشی ذکر شده براي آن، هايویژگیدر میان جامعه روستایی برخوردار گردد و با توجه به ايویژهاین رسانه توانسته از جایگاه 

و یج دولتیدار توسط نظام ترویدر راستاي توسعه کشاورزي پایجیتروهايآموزشاز این وسیله جهت انتقال اطالعات و ارائه توانمی
استان کرمانشاه و يشاورزکن راستا، مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزي سازمان جهاد یبهره جست. در اايشایستهخصوصی به نحو 
يطوره رده است. بکشاورزان تحت پوشش کاطالعاتی شماره تلفن همراه بانکه یتان، اقدام به تهاسهايشهرستانادارات تابعه در 

نفر از کشاورزان و روستائیان تحت پوشش 135000ن مدیریت شماره تلفن همراه حدود ی، در بانک اطالعات ا1399ه در سال ک
الزم براي کشاورزان و هايرسانیاطالعیاجتماعی محلهايشبکهپیامکی و هايسیستمه از طریق کشده است يآورجمع

).1399استان کرمانشاه، جهاد کشاورزيسازمان (آیدمیروستائیان به عمل 
و قبل از دهه نودسطنیز از اواو مراکز خدمات کشاورزي در این راستا کارشناسان و مروجین سازمان جهاد کشاورزي استان کرمانشاه 

641روستا با حدود 3172دهستان و 85در و آموزشییابزار ارتباطیکعنوانبه، از تلفن همراه 19ید وکوویروس شیوع اپیدمی 
هايردهيبرگزارمختلف از جمله: هايزمینهبراي ارائه اطالعات در هزار هکتار اراضی زیر کشت انواع محصوالت زراعی و باغی 

، یالت دولتیع در منطقه، مصوبات و تسهیشاهايبیماريرانه و مبارزه با آفات و یشگیپود، اقدامات کو هانهادهع یج، توزیترویآموزش
شاورزان تحت پوشش در مناطق روستایی از طریق کبه ییرات آب و هواییمحصوالت، اطالعات بازار و تغینید تضمیمه و خریب

داره روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزي استان (ااند استفاده کرده، یمحلاجتماعیهايشبکهجاد یو ایپیامک گروهسیستم
ق) مورد یتحقیاصلمسئله(یجیتروهايفعالیتاربرد این رسانه آموزشی در ک). ولی تاکنون رضایت کشاورزان از 1395نشاه، کرما

یجیتروهايفعالیتيمحتوايو اقدامات الزم جهت بهبود و ارتقاریزيبرنامهبه نتیجه تحقیق، با توجهبررسی قرار نگرفته است تا 
،ربط صورت گیرد. در این راستا هدف اصلی تحقیقق تلفن همراه و افزایش رضایتمندي کشاورزان توسط مسئوالن ذيیاز طريمجاز
رمانشاه و کشهرستان يدر روستاهاکشاورزي پایدار جیتروهايفعالیتهمراه در تلفنمیزان رضایتمندي کشاورزان از کاربرد یبررس

بر آن بود.مؤثرعوامل 
تحقیقات مختلفی صورت گرفته شاورزان،کيتمندیدار و رضایپايشاورزکج یتروهايفعالیتتلفن همراه در يهادر رابطه با کاربرد

:شودمیداخلی و خارجی اشاره تحقیقاتکه در ادامه به نتایج برخی از این 
درصد از کشاورزان 97،، نشان دادتلفن همراه) در آموزش کشاورزي(سیارطراحی مدلی جهت کاربست یادگیري ) در 1388(مالئی

. در استه و در مجموع نگرش کلی آنان به استفاده از تلفن همراه در آموزش کشاورزي مثبت بودهبه تلفن همراه دسترسی داشت
آب و هوا دربارهآموزشی و کسب اطالعات رایج هايردهکه اعالم زمان برگزاري اندبودهتی، اکثریت بر این باور ارابطه با نیازهاي اطالع
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ها و عوامل بررسی زمینهدر)1391(مقدمتاجري مطالعات. از طریق تلفن همراه خبررسانی شوندتوانندمیدریافت وام هايزمانو 
نشان داد که رابطه ، استان خراسان رضويدرترویج کشاورزيهايفعالیتو بازدارنده بکارگیري فناوري تلفن همراه در پیش برنده

بکارگیري به کشاورز، نگرش نسبت هايشمارهتلفن همراه، تعداد ايدوره، هزینه زیر کشتسن، سطح :بین متغیرهايداريمعنی
ترویج هايفعالیتبکارگیري تلفن همراه در پیش برندهترویج کشاورزي، ادراك نسبت به عوامل هايفعالیتتلفن همراه در 

.ترویج کشاورزي وجود داردهايفعالیتکشاورزي، میزان مهارت در زمینه بکارگیري تلفن همراه و میزان بکارگیري تلفن همراه در 
بین میزان همبستگی،جه گرفتینت،بررسی کارکردها و پیامدهاي پیامک در میان جـوانان،با عنوانايمطالعه) طی 1392(کریمی

در ) 1394(سلطانینبود.و وضعیت اشتغال به لحاظ آماري معنادار تأهلاستفاده از پیامک و جنسیت، میزان تحصیالت، وضعیت 
که اکثریت کشاورزان نگرش مثبتی ، نشان داد ترویجی- بررسی نگرش کشاورزان نسبت به بکارگیري تلفن همراه در خدمات آموزشی

تلفن همراه در منطقه، تماس به گوشی تلفن همراه، مقدار باغ، پوشش نوع:نتیجه تحلیل رگرسیون نشان داد که هفت عامل. دارند
پژوهش .دارندداريمعنیرابطه کشاورزانبرخورداري از تلفن همراه و مقدار زمین آبی با نگرشهايسالزبان آذري، سن، تعداد 

مورد هايفعالیتن،ایبر اساس نظر پاسخگوتحت وب،یجیخدمات تروارائههايویژگی) در رابطه با 1396(اران کی و هممحبوب
برخط و یارائه خدمات هواشناسبودند از:عبارتت یاولوبیبه ترتيکشاورزیجیترو- یخدماتتسایوبکیشاورزان از کانتظار 

یاخبار و معرفنیدتریجدرسانیاطالعآن و يریگیمشکالت کشاورزان و پانیبناسب،میجیترويهاامیهمراه با ارائه پقیدق
يهااز شبکهيکشاورزانیعوامل مؤثر بر استفاده دانشجو،) با عنوان1401و صفا (يق محمدیتحقج ینتا. دیجديدستاوردها

به آخرین اطالعات و دستیابی،کالسیهايفعالیتنشان داد که ارسال تکالیف و ، (مورد مطالعه: دانشگاه زنجان)يمجازیاجتماع
موارد استفاده تریناصلیمختلف درسی، هايزمینهبه سایر دانشجویان در رسانیاطالعودرسیخبرها در خصوص مسائل 

هايشبکهدرصد از واریانس میزان استفاده دانشجویان از 45هاي اجتماعی مجازي بودند. متغیر نگرش نیز دانشجویان از شبکه
.اجتماعی مجازي را تبیین کرد

,Kumar(ومار کپژوهش  بهراتلفن همراهدرصد افراد69نشان داد که ،هنددر کشورتلفن همراهبریمبتنآموزشرامونیپ،)2007
73و دانستهدیجدفرصتکیراتلفن همراهکمکبهيریادگیزیدرصد ن72دانند، یممؤثرخوديریادگیدريفورابزارکیعنوان

تلفن کمکبهيریادگیروشکهبودندمعتقددرصد66دانند و یمیعیسربازخورديداراراتلفن همراهقیطرازيریادگیدرصد 
,Abdullahi(یعبدالهمطالعات است. ر محوریفراگشتریبوداشتهیمکانویزمانپذیريانعطافهمراه نقش تلفن نه یدر زم)2014

از طریق، غالتبازاریابیبهبود باعث طور قابل توجهی ه تلفن همراه بهايگوشید دانشان کشاورزي در نیجریههاينوآوريهمراه در 
همچنین تغییر نقش کشاورزان و مروجان از طریق افزایش در غالت شده است. گرانمعاملهافزایش تماس در میان کشاورزان و 

,Moureen(نیمورمطالعات است.نیجریه اتفاق افتادهکانوایالت دسترسی و استفاده از تلفن همراه در  استفاده از نهیدر زم)2015
عمده از تلفن همراه براي طوربهماهی دهندگانپرورشکهداد نشان ،کشاورزو آرزوهاياوگاندا: تجاربکشاورزي تلفن همراه در 

، تماسو پرداختبانکداري و دریافتکارهاي، به دست آوردن اطالعات بازار، انجامدیگرفنی از کشاورزانهايراهنماییدسترسی به 
میزان استفاده از تلفن همراه اهش کثر بر ؤ. عوامل مکنندمیمورد نیاز استفاده هاينهادهبراي تهیه ریزيبرنامهو خانوادهء اعضابا 

و ياریاهللانگیزه شناسایی شد.نگهداري، عدم آگاهی و هايهزینهتماس باال وهزینهشامل کمبود برق، پوشش شبکه ضعیف، 
Allahyaria(همکاران  et al., همراه به عنوان یک مربی آموزشی در خدمات توسعه هايتلفنطی پژوهشی، امکان استفاده از )2018
توسعه کشاورزي، هايفعالیتهمراه در هايتلفنقرار دادند و نتیجه گرفتند که استفاده از یدر استان گیالن را مورد بررسکشاورزي
Bello-Bravo(و همکاران بلو براوومخابراتی قرار دارد. هايزیرساخت، مهارت کشاورزان و ير سه عامل اقتصادیتحت تأث et al.,

سنتی در میان هايروشمتحرك آموزشی در مقایسه با هايفیلمارزیابی دستاوردهاي یادگیري از به یپژوهشیط)2018
که طراحی هاییانیمیشنبوده و از آنجا که آمیزموفقیتنتیجه گرفتند که این روش آموزشی و، پرداختندبنینکشورکشاورزان،

به منظوربههمراه هايتلفنهمراه هستند، کشاورزان عالقه زیادي به بکارگیري هايتلفندر، به راحتی قابل دسترسی اندشده
Misaki(و همکاران کیزایمدارند.هاانیمیشناین گذارياشتراك et al., کشاورزان در هايچالشیپژوهشی به بررسیط)2018

شده، استفاده شناساییچالشترینمهمپرداختند.در جنوب صحراي آفریقا همراه هايتلفندسترسی به اطالعات کشاورزي از طریق 
Finkو همکاران (کنیفمطالعه.شاورزان قابل فهم نبودکيه براکبودهاآموزشاطالعات و ارائهانگلیسی) در (خارجیاز زبان  et al.,
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کشاورزان، با استفاده از رسانیاطالعتلفن همراه به عنوان ابزار آموزش و افزارهاينرم) در زمینه توسعه و ارزیابی استفاده از 2018
همراه مناسب هايتلفنبراي آموزش کشاورزان با افزارهانرمنشان داد این سیستم پشتیبانی مزرعه هوشمند پژوهشی در پاکستان 

براي آموزش کشاورزان در مورد مدیریت مزرعه و تواندمیهوشمند تلفن همراهدر افزارهانرمن یاتوسعه و استفاده از نیاست. همچن
براي ترویج کشاورزي پایدار تواندمی، یک برنامه تلفن همراه هادستگاهدر مزرعه مفید باشد. با استفاده از این زیستمحیطحفظ 

Laso Bayas(اران کاس و همیالسو با.استفاده شود et al., هايتوصیهافزایش پذیرش کشاورزي پایدار، منظوربه، معتقدند )2020
Agro(يشاورزکباید با شرایط محلی تطبیق داده شوند و به موقع ارائه شوند. برنامه موبایل تور کارشناسان ترویجارائه شده توسط 

Tutor( ساخته شده است. در کارشناسان ترویجکشاورزي به موقع به کشاورزان در سراسر مکزیک و تکمیل کار هايتوصیهبراي ارائه
. این برنامه به صورت رایگان در دسترس است کندمیبه اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد کمک مستقیم برنامهن یعین حال، ا

و محصوالت هازمینتلفن همراه تصاویر با وضوح بسیار باال از ) GPS(اسیپیجتا با استفاده ازدهدمیو به کشاورزان این امکان را 
مبتنی هايتوصیهو ثبت کنند. برنامه اطالعات هدفمندي در مورد آب و هوا، عملکرد بالقوه، اطالعات مالی، یابیمکانکشت شده را 

نه: خاك، یتا اطالعات مزرعه خود را در زمشوندمی. کشاورزان همچنین تشویق دهدمیقیمت کاال را ارائه بینیپیشو هادادهبر 
برنامه بهبود هايویژگیکشاورزان و عوامل ترویج، برخی از يق بازخوردهایعملکرد را به اشتراك بگذارند. از طرهايدادهمدیریت و 

ارتقا یابد.گیريصمیمتافته است تا در آینده عملکرد برنامه به عنوان یک ابزار پشتیبانی ی
کشاورزان در منديرضایتدر مؤثرنظر گرفتن اهداف تحقیق عوامل دربا توجه به منابع و پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی، با

) زیر مورد توجه و بررسی قرار داد.1نگاره (در چارچوب نظريتوانمیترویجی را هايفعالیتکاربرد تلفن همراه در 

چارچوب نظري تحقیق-1نگاره 
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پژوهشروش 
بود. جامعه همبستگی و پیمایشی-از نوع توصیفیبه لحاظ هدف از نوع مطالعات کاربردي و به لحاظ روش تحقیق تحقیق ن یا

بودند شهرستان کرمانشاههايدهستانجهاد کشاورزيخدمات مرکز 10روستائیان تحت پوشش ،نفر32278ق، یتحقيآمار
استان کرمانشاه جهاد کشاورزيکه شماره تلفن همراه آنان در بانک اطالعات مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزي سازمان 

به روش موردمطالعهمورگان تعیین شد. کشاورزان - نفر با استفاده از جدول کرجسی 380حجم نمونه به تعداد .بودموجود 
از بین پنج بخش شهرستان، سه در مرحله اول، بدین منظور کشاورزان انتخاب شدند.از بین با انتساب متناسبيامرحله

جهاد بخش بیلوار، کوزران و فیروزآباد با توجه به پراکنش جغرافیایی منطقه انتخاب گردیدند. در مرحله دوم در مراکز 
که از مرکز طوريه ب.تعیین شدهوشمند یگوشيشاورزان داراکت یجمعتناسببهسه بخش مذکور، حجم نمونه کشاورزي

نمونه انتخاب عنوانبهیتصادفطوربهشاورز کنفر 95کوزران و122، فیروزآبادسر، 68، جاللوند، 95بیلوار، جهاد کشاورزي
ق و یبا توجه به اهداف تحقاز نوع محقق ساخته ق یتحقو براي تکمیل پرسشنامه مورد مصاحبه قرار گرفتند. پرسشنامه شدند 

شاورزان کآشناییزان یو مي، اقتصاديفردهايویژگیدر بخش اول طراحی شد. سؤال39بخش و 3ر د، يچارچوب نظر
اي لیکرت در قالب طیف پنج گزینهسؤال15و بخش دوم با باز و بسته پاسخ سؤاالت) با سؤال12(تلفن همراه هايباقابلیت

12با کشاورزان (متغیر وابسته)تیزان رضایتلفن همراه و بخش سوم مياربردهاکزمینهرخیلی موافقم تا خیلی مخالفم) د(
بررسی روایی منظوربهدر این پژوهش طراحی شد.اد)یزیلیم تا خکیلیخ(رتیکليانهیپنج گزفیدر قالب طه یگو

کارشناسان سازمان جهاد پس از اصالحات پیشنهادي پرسشنامه سؤاالتپرسشنامه از روش روایی صوري استفاده شد و 
، پس از انجام یک يتمندیرضاسؤاالتپایایی مورد تأیید قرار گرفت. توسط اعضاي کمیته تحقیقکشاورزي استان کرمانشاه،

در کرونباخآلفايضریب محاسبهبا غیر نمونه،خدماتمرکزاز روستاهاي تحت پوشش دریکیپرسشنامه 30با آزمونپیش
پرسشنامه، از هماهنگی و وابسته درر یمتغسؤاالتاین میزان پایایی، بیانگر آن است که .)87/0(برآورد شد خوب یلیحد خ

از ايفاصلهاس یمقدر شاورز کت هر یزان رضایم.دارندراپژوهش هايمؤلفهبرخوردار است و توانایی سنجش ییباالهمبستگی 
متغیرهاي مستقل به دست آمد.اد)یزیلیخيبرا5م و کیلیت خیزان رضایميبرا1از یامت(گویه12پاسخ به ازیامتجمع 

کشاورزي، هايفعالیت، میزان استفاده از تلفن همراه در همراهتلفن ايدورهتحقیق عبارت بودند از: سن، میزان درآمد، هزینه 
ایمیل)،(الکترونیکیپست : میزان استفاده ازو یاس اسمیدر مق: جنسیت، تحصیالت، يرهایو متغیاس نسبیدر مق
فعالیت زان یو مزان رضایت از سرعت اینترنتیممختلف، هايمکانتلفن همراه در اینترنت،مختلف تلفن همراه،هايقابلیت

شدهآوريجمعهايداده، هاپرسشنامهبراي رسیدن به اهداف تحقیق پس از تکمیل .ايرتبهاس یدر مقاجتماعیهايشبکهدر 
در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی هادادهSPSSافزارنرماز گیريبهرهکدگذاري و کدها وارد رایانه گردیدند. سپس با 

توزیع فراوانی، درصد، ضریب تغییرات، انحراف معیار، واریانس قبیلاز هاییآمارهدر بخش آمار توصیفی از شدند. وتحلیلتجزیه
ISMDروشهمراه از تلفنکاربردازکشاورزان منديرضایتمتغیر بنديرتبهیرهاي تحقیق و براي و میانگین در مورد متغ

هايآزموناز براي بررسی رابطه همبستگی بین متغیرها در بخش استنباطی. استفاده شدن یانگیار از میبر انحراف معیمبتن
شاورزان، ازکيتمندیبر رضامؤثرعوامل ییشناسايبراگاما) وپیرسون، اسپیرمن، فی، (يپارامترنا همبستگی پارامتري و 

استفاده شد.گام بهگامچندگانهتحلیل رگرسیون
هاي پژوهشفرضیه
و میزان)، سابقه کشاورزي، سابقه داشتن تلفن همراهتأهلسن، جنسیت، تحصیالت،(کشاورزانفرديهايویژگیبین -

داري وجود دارد.ترویج کشاورزي پایدار رابطه معنیهايفعالیتهمراه در تلفنکاربردازرضایتمندي
، اشتغال اصلی، هزینه تلفن همراه، میزان استفاده از اینترنت در زیر کشتدرآمد، سطح (کشاورزاناقتصاديهايویژگیبین -

همراه در تلفنکاربردازرضایتمنديو میزان)هاي کشاورزيروز، میزان استفاده از اینترنت و تلفن همراه در فعالیت
داري وجود دارد.ترویج کشاورزي پایدار رابطه معنیهايفعالیت
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هايشبکههاي اجتماعی، سابقه داشتن تلفن همراه، میزان استفاده ازعضویت در شبکه(هاي اجتماعی کشاورزانبین ویژگی-
تلفنکاربردازرضایتمنديمیزانبا)مراجعه به کارشناسان ترویجاجتماعی، میزان استفاده از اینترنت تلفن همراه، دفعات 

داري وجود دارد.ترویج کشاورزي پایدار رابطه معنیهايفعالیتهمراه در 
، میزان سرعت اینترنت، میزان مهارت استفاده از امکانات تلفن آنتن دهیمیزان (کشاورزانمهارتی و ارتباطی هايویژگیبین - 

همراه در تلفنکاربردازرضایتمنديو میزان) و مکان استفاده از تلفن همراه در روز، میزان استفاده از پست الکترونیکهمراه، زمان 
داري وجود دارد.ترویج کشاورزي پایدار رابطه معنیهايفعالیت

بحثوهاافتهی
یفیآمار توص

میانگین سن بودند. متأهلنفر 351نفر مرد و 312ان، زن و یپاسخگونفر از 68شاورزان:ک، اقتصادي و اجتماعیيفردهايویژگی- الف
) از درصد5/5(نفر21بود.سال40- 49گروه سنی درصد در 36با حدود یسنین فراوانیشتریو بسال بود45حدود پاسخگویان

سال بود. 24ان، یسابقه کار پاسخگومیانگین سن داشتند.سال50از شتریبدرصد) 6/26(نفر101و سال30ازکمتر پاسخگویان 
سال 6/3ن سابقه داشتن تلفن همراه، یانگیمدرصد) بود.2/35(نفر 93بیشترین فراوانی سطح تحصیالت مربوط به سطح دیپلم با 

در حد یاجتماعيهاهکاستفاده از شبايرتبهن یانگیو م5/4در حد ینترنت درگوشیبا استفاده از اییآشنايان رتبهیانگیبود. م
شاورزان حدود کنترنت در روز توسط ین استفاده از ایانگیبود. م98/1نترنت در حد یشاورزان از سرعت اکت یزان رضایبود. م12/4
نه ماهانه ین هزیانگیبود. مساعت1/2، يشاورزکهايفعالیتيریادگیيبراینترنت گوشیاستفاده از اروزانه ن یانگیساعت و م5/2

ال بود.یهزار ر200حدود موردمطالعهشاورزان کتلفن همراه 
تلفن همراه پاسخگویاناز )درصد6/51(نفر196:يشاورزکج یتروهايفعالیتاربرد تلفن همراه در کاثرات شاورزان در مورد کنظرات - ب
در حد استفاده از تلفن همراه که بودندمعتقد، پاسخگویان. همین تعداد از دانستندمیبراي انتقال مطالب آموزشی وسیله مناسبی را 

استفاده از بودند که معتقددرصد) 3/50(نفر از پاسخگویان 191. شودیمکشاورزان به یادگیري يمندعالقهش یباعث افزامتوسط 
نفر از186. دهدیمکاهش را و یادگیري مطالب آموزشیبراي معامالت کشاورزانوآمدرفتنه یهزدر حد متوسط تلفن همراه 
جهاد کشاورزيتسهیالت و خدمات سازمان بودند که تلفن همراه در حد زیاد موجب آگاهی آنان از معتقد)درصد9/48کشاورزان (

از رنف210. شودمیجی یتروهايفعالیتل اطالع ازیتسهباعث زیاد در حداستفاده از تلفن همراه بودند که نفر معتقد191. شودمی
روزبهباعث سهولت دستیابی کشاورزان به اطالعات زیاد در حداستفاده از تلفن همراه بودند که نیز معتقد) درصد3/55کشاورزان (

سبب در حد زیادق تلفن همراهیکشاورزان از طریجیتروآموزش بودند که ، معتقد)درصد4/57(نفر218. شودمیيشاورزک
از یجیتروهايآموزشيمحتوابودند کهمعتقد)درصد5/49(نفر188. کندمیترآسانادگیري را یند یو فرآشودمیادگیري بهتر ی

استفاده از تلفن همراه )درصد2/59(پاسخگویاننفر از225باشد.میدر دسترس مکانهر زمان ودرزیاد در حدتلفن همراه ق یطر
.استت آنان یاز رضاکیه حاککنندمیپیشنهاد زیاد در حدرا ر کشاورزان یادگیري مطالب کشاورزي به سایبراي 

با کشاورزيجیتروهايفعالیتدرهمراهتلفناز کاربرد ت یزان رضایمبرحسبکشاورزان بنديگروه:شاورزانکت یزان رضایم- ج
از یراضنسبتاًو یدر حد راض،انیدرصد پاسخگو7/58حدود ، با توجه به جدولاست.شدهارائه1جدول درISMDفناستفاده از 

بودند.یدرصد ناراض7/14حدود ت داشتند و یرضاکشاورزيجیتروهايفعالیتدرهمراهاربرد تلفنک

ISMDروشاستفاده از کشاورزي باج یتروهايفعالیتمیزان رضایت کشاورزان از کاربرد تلفن همراه در توزیع فراوانی وبنديرتبه- 1جدول 

یمکدرصد ترادرصدفراوانیمتغیر
A(5673/1473/14(ناراضی
B(10157/263/41(ناراضینسبتاً
C(20623/5453/95(راضینسبتاً
D(1747/4100(راضی

380100کل
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در حدتلفن همراهاز کاربردشاورزان کمیزان رضایت يارتبه، میانگین2جدولتوجه به بات:یزان رضایميهاهیگوبنديرتبه- د
براي وآمدرفتاستفاده از تلفن همراه هزینه يهاهیگوت از یزان رضایم.بود57/0انحراف معیار ) با6/3متوسط به باال (

و کشاورزان از تسهیالت و ، تلفن همراه براي انتقال مطالب آموزشی وسیله مناسبی استدهدمیمعامالت کشاورزان را کاهش 
.ندقرار گرفتاول تا سومهايرتبهدر ترتیببه.شوندمیآگاه موقعبهد کشاورزيجهاخدمات سازمان 

کشاورزيجیتروهايفعالیتتلفن همراه در يهامیزان رضایت کشاورزان از کاربرديهاهیگوبنديرتبه-2جدول

خیلی هیگو
خیلی کممتوسطزیادزیاد

کم
میانگین 

ايرتبه
انحراف 

معیار
ضریب 
رتبهتغییرات

براي وآمدرفتاستفاده از تلفن همراه هزینه 
.دهدمیمعامالت کشاورزان را کاهش 

9/473/508/10046/488/019/01

تلفن همراه براي انتقال مطالب آموزشی وسیله 
مناسبی است.

7/46/516/411/2058/381/022/02

جهاد کشاورزان از تسهیالت و خدمات سازمان 
.شوندمیآگاه موقعبهکشاورزي

5/49/485/441/2055/382/0231/03

استفاده از تلفن همراه باعث بهبود کیفیت 
.شودمیترویجی هايفعالیت

7/33/505/446/1056/383/0233/04

استفاده از تلفن همراه وسیله مفیدي براي 
آموزش کشاورزان است.

8/61/429/481/2053/384/0237/05

تا شودمیاستفاده آموزشی از تلفن همراه سبب 
یادگیري خود را هر زمان و هر هايفعالیت

مکان انجام دهم.

7/45/499/438/1056/385/0238/06

آموزش کشاورزان از طریق تلفن همراه سبب 
و فرایند یادگیري را شودمییادگیري بهتر 

.کندمیترآسان

5/44/578/354/2064/389/024/07

روزبهاطالعات لفن همراهق تیارشناسان از طرک
.دهندمیقرار اندر اختیار کشاورز

52/397/531/2047/385/025/08

منديعالقهاستفاده از تلفن همراه باعث افزایش 
.شودمیاز راه دور کشاورزان به یادگیري 

9/32/436/513/1049/386/02464/09

دانش و مهارت الزم براي استفاده از مطالب 
آموزشی تلفن همراه را دارم.

2/41/466/471/2052/387/02471/010

استفاده از تلفن همراه براي یادگیري مطالب 
.کنممیکشاورزي را به سایر کشاورزان پیشنهاد 

2/45/597/346/1066/391/02486/011

استفاده از تلفن همراه باعث سهولت دستیابی 
.شودمیروزبهکشاورزان به اطالعات 

2/43/552/393/1062/394/02596/012

57/0انحراف معیار: 5بیشترین: 2کمترین:6/3: ايرتبهل کن یانگیم64/43ل:کمیانگین 

یآمار استنباط
یل همبستگیج تحلینتا-الف
همبستگی هايآزمون، از متغیر مالك)(يتمندیرضازانیمتحقیق و بینپیشهمبستگی بین متغیرهاي یبررسمنظوربه

درآمدهدستبهشد. نتایج استفادهرها یمتغگیرياندازهاس یبا توجه به مقو گاما یرمن، فیاسپپارامتريناو رسونیپيپارامتر
زان استفاده از اینترنت، یم، درآمد، التیتحصسن، جنسیت، : بینپیشمتغیرهاي و كر مالیمتغکه بین دهدمینشان 3جدول 

هايفعالیتزان استفاده از تلفن همراه در یاجتماعی، مهايشبکهزان استفاده از یایمیل)، م(الکترونیکیمیزان استفاده از پست 
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تلفن همراه ايدورههزینه ر یمتغو همبستگی مثبت ،میزان آشنایی با امکانات مختلف ارتباطی تلفن همراهو کشاورزي
نان یک درصد وجود دارد.یدر سطح اطمیهمبستگی منف

هـاي فعالیـت همراه در تلفنکاربردمیزان رضایتمندي از(مالكمتغیر و بینپیشهمبستگی بین متغیرهاي هايآزموننتایج -3جدول 
)کشاورزي پایدارجیترو

Sigضریب همبستگیآزموننوع متغیر

592/1000/0رسونیپسن
695/0003/0**یفتیجنس

692/0000/0گاماتحصیالت

649/0000/0رسونیپدرآمد
689/0000/0رسونیپزان استفاده از اینترنتیم

001/0- 789/0رسونیپتلفن همراهايدورههزینه 

528/0000/0رمن*یاسپایمیل)(الکترونیکیزان استفاده از پست یم
603/0001/0رمنیاسپاجتماعیهايشبکهزان استفاده از یم

436/0002/0رسونیپکشاورزيهايفعالیتزان استفاده از تلفن همراه در یم
287/0006/0رمنیاسپتلفن همراهامکانات مختلف ارتباطی زان آشنایی با یم

در نظر گرفته شد.ايرتبهاس یدر مقيتمندیزان رضایر میمتغگیرياندازهاس یرمن مقیاسپیهمبستگآزمون*در 
ل شد.ی) تبدمنديرضایتو عدم منديرضایت(دو وجهییاسممقیاسبهيتمندیر رضایمتغگیرياندازهاس ی، مقیفیهمبستگآزمون** در 

نویل رگرسیتحل-ب
ون یاز رگرسـ داریـ پايشاورزکجیتروهايفعالیتاربرد تلفن همراه در کشاورزان از کيتمندیبر رضامؤثرعوامل شناساییيبرا

مسـتقل  و -3+ و 3در حـد  یبـر اسـاس چـولگ   موردمطالعـه يرهایع نرمال متغیاستفاده شد. با توجه به توزگامبهگامچندگانه 
الزم هـاي شـرط پیشه کمشخص شد ،بود5/2و 5/1ه در حد ک) 74/1(ن واتسون یب دوربیمقدار ضربه با توجهبودن متغیرها

در تحلیـل  واردشـده متغیـر مسـتقل   12کـه از بـین   دهـد مـی نشان 4جدول.استفراهم یخطونیل رگرسیانجام تحليبرا
گـام  4و تحلیل تـا  داشتنديتمندیرضادرصد بر متغیر وابسته 99نانیاطمدر سطحداريمعنیمتغیر تأثیر 4رگرسیون فقط 

میـزان  تلفـن همـراه و   ايدورهنهیهز،یاجتماعهايشبکهاستفاده از میزان نترنت،یاستفاده از امیزان ،پیش رفته و متغیرهاي
وارد معادله رگرسیون شدند.همراهآشنایی با امکانات مختلف ارتباطی تلفن

گامبهگامتحلیل رگرسیون چندگانه به روش -4جدول 
BBetatSigمتغیر

Constant(864/10-64/21000/0(ثابتمقدار 
x1(565/079/054/6000/0(اینترنتمیزان استفاده از 
x2(463/043/065/7000/0(اجتماعیهايشبکهمیزان استفاده از 

x3(43/1 -31/0 -64/12000/0(همراهتلفن ايدورههزینه 
x4(436/030/001/2005/0(میزان آشنایی با امکانات مختلف ارتباطی تلفن همراه

74/1=Durbin-Watson927/0=R859/0=R2246/29=F000/0=Sig

، =000/0sig(اسـت معناداریک درصدنان یاطمسطحدررگرسیوننشان داد که معادله)ANOVA(طرفهیکتحلیل واریانس 
246/29F=( ، تأثیرگـذار يرهایمتغیونیب رگرسیبا توجه به ضرتوانمیلذا) چهـار را نوشـت. یونی) معادلـه رگرسـ  4جـدول
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کـه درصـد   کننـد مـی بینـی پـیش درصد از تغییرات متغیر وابسته را 86حدود درمجموعدر تحلیل رگرسیونی واردشدهمتغیر 
شـدن اثـر متغیرهـاي مسـتقل بـر وابسـته در       دارمعنیبود. با توجه به 92/0. ضریب رگرسیون مرکب در حد استتوجهیقابل

را به شرح زیر نوشت:معادله رگرسیونی توانمی) Fآزمون(جدول
y= 56/0+864/10 x1+ 46/0 x2 43/1- x3+ 43/0 x4

گفت به ازاي افزایش یک واحد در میزان استفاده از اینترنت با توجه توانمیرها در معادله یمتغبا توجه به ضرایب رگرسیونی 
افزایش خواهد یافت. این تغییر در مورد متغیر میزان 56/0اندازهبهبه عالمت ضریب، میزان رضایت از کاربرد تلفن همراه 

خواهد داشت.دنبالبهواحد کاهش در میزان رضایت 43/1با توجه به ضریب رگرسیونی در حد تلفن همراهايدورهنهیهز
هاپیشنهادو گیرينتیجه

ی، در حد راضیجیتروهايفعالیتاربرد تلفن همراه در کان از یدرصد پاسخگو58ت حدود یزان رضایمق نشان داد:یج تحقینتا
در حدشاورزان از کاربرد تلفن همراهکمیزان رضایت يارتبهبودند. میانگینیدرصد ناراض14بود و حدود یراضنسبتاًو 

و ارتباط براي معامالت وآمدرفتهزینه اهش ک،تیزان رضایميهاهیگورات،ییب تغی) بود و با توجه به ضر6/3متوسط به باال (
جهاد کشاورزان از تسهیالت و خدمات سازمان موقعبهیج و آگاهیتروبراي انتقال مطالب آموزشی مناسب بودن ، سانانشارکبا

قرار گرفتند.اول تا سومهايرتبهدر ترتیببهکشاورزي
زان استفاده از اینترنت، میزان ی، مدرآمد، التیتحص: سن، جنسیت، يرهایت و متغیزان رضاین مینشان داد: بیل همبستگیتحل

هايفعالیتزان استفاده از تلفن همراه در یاجتماعی، مهايشبکهزان استفاده از یایمیل)، م(الکترونیکیاستفاده از پست 
در یتلفن همراه همبستگی منفايدورههزینه ر یو متغهمبستگی مثبت ،پیامارسال هايروشآشنایی با زانیمو کشاورزي
)، 1394(پورنیک)، 1391()، تاجري مقدم 1392(کریمیبا نتایج پژوهش هایافتهنان یک درصد وجود دارد. این یسطح اطم
Moloo)مولو و همکاران)،2018)، الهیاري و همکاران (1394(سلطانی  et al., همخوانی دارد.(2018

توجه به ضریب با،یجیتروهايفعالیتاربرد تلفن همراه در کشاورزان از کت یزان رضایبر ممؤثرعوامل بادر رابطه 
ايدورهنهی)، هز43/0(اجتماعیهايشبکهاستفاده از زان یم)، 79/0(اینترنتاستفاده از زان یم،، متغیرهايبتااستانداردشده

زانیرا در مریتأثنیشتریببه ترتیب )، 30/0(تلفن همراهدرمیزان آشنایی با امکانات مختلف ارتباطی) و - 31/0(همراهتلفن 
ر وابسته را یرات متغییدرصد تغ86رها ین متغیند. اداشتیجیتروهايفعالیتتلفن همراه در کاربردازشاورزان کتیرضا

,Moureen))،1392کریمی (قاتیتحقجینتاباهایافتهاین .کردندمیبینیپیش ) و1391تاجري مقدم (،(2015
(Bello-Bravo et al., مطابقت داشتند.(2018

هايفعالیتاربرد تلفن همراه در کشاورزان از کيتمندیش سطح رضایر جهت افزایزيشنهادهایق پیتحقيهاافتهیبا توجه به 
گردد:یمشنهاد یرمانشاه پکشهرستان يشاورزکارشناسان سازمان جهاد کج توسط یترویآموزش

تلفن يانه دورهیهزیمنفتأثیرو طرفازیکشاورزان کيتمندینترنت در رضایزان استفاده از ایمثبت متأثیربه توجهبا-
شاورزان و کتوسط ییمناطق روستادرنترنت یو اتلفن همراه کارگیريبهبراي توسعه شودمیپیشنهاد گر یهمراه از طرف د

ف یتخفکشاورزان نترنت یتلفن همراه و اهايتعرفهدر )غیرهآب، برق و(روستاییهايتعرفهمانند سایر ، دولت نهیاهش هزک
در نظر بگیرد.توجهقابل

نسبت ترویجساناکارشنشودمیکشاورزان، پیشنهاد منديرضایتاجتماعی در هايشبکهمثبت استفاده از تأثیربا توجه به -
و نظرتبادلکارشناسان براي با اجتماعی محلی جهت برقراري ارتباط با یکدیگر و هايگروهبه تشویق کشاورزان به تشکیل 

اقدام الزم را مبذول نمایند.، اطالعات
شاورزان از کت یو عدم رضاکشاورزانمنديرضایتبین میزان استفاده از اینترنت و میزان دارمعنیمثبت تأثیربا توجه به -

دولت نسبت به توسعه پوشش اینترنت و افزایش سرعت ،شودمی، پیشنهاد یینترنت در مناطق روستایسرعت و پوشش ا
اقدام الزم را مبذول نماید.روستاییدر مناطق اینترنت 

کشاورزي پایدار و جیتروهايفعالیتبا توجه به رضایت اکثریت کشاورزان در حد متوسط به باال از کاربرد تلفن همراه در -
مختلف تلفن همراه در فرآیند آموزش راه دور، نظام هايقابلیتپایین بودن سطح اطالعات و مهارت کشاورزان در استفاده از 
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مختلف تلفن همراه، هايقابلیتدر استفاده از الزم جهت ارتقا سطح اطالعات و مهارت کشاورزان ریزيبرنامهترویج کشاورزي، 
آموزشی ترویج مبذول نماید.هايردهگزاري از طریق بر

و راه دور بخصوص در دوران از طریق الکترونیکیهادرخواستبا توجه به عالقه و استقبال کشاورزان از انجام امور اداري و -
، پیشنهاد یکترونکتوسعه دولت اليدر راستادر وقت و هزینه شده و جوییصرفهکه هم موجب رونا)ک(19د وویکیدمیاپ

به کشاورزان تا ج یو نظام تروخدمات وزارت جهاد کشاورزي یبرخنظام ترویج کشاورزي نسبت به الکترونیکی کردن شودمی
الزم را مبذول نماید.هايپیگیريحد امکان 
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Abstract 
The main goal of present study was to investigate the level of satisfaction of farmers with the use of mobile phones 

in agricultural extension activities in the villages of Kermanshah. The methodology employed in this research was 

descriptive-correlational. The statistical population of the study was 32278 farmers who owned mobile phones and 

covered by media education services of 10 agricultural service centers in Kermanshah. The sample size was 

estimated by using Krejcie-Morgan table (n=380). Samples were selected using proportional stepwise sampling 

method. The research tool was a questionnaire consisted of three parts with 39 open-ended and close-ended 

questions. The validity of the questions was confirmed by a research committee and group of experts. In addition, 

the reliability of the construct satisfaction questions was confirmed by calculating Cronbach's alpha coefficients 

(0.87). Data analysis showed that farmers' satisfaction with mean rank of 3.6 was greater than the average. Variables 

including age, gender, education, income, internet usage, e-mail usage, social media usage, mobile usage for 

agricultural activities, and cost of mobile usage had significant correlations with the farmers' satisfaction. Stepwise 

regression analysis demonstrated that four variables, including level of internet and social networks’ use, periodic 

cost of mobile phones, and level of familiarity with various mobile phone communication facilities had significant 

effects on farmers' satisfaction. These variables could account for 86% of variance changes in farmers' satisfaction 

level. 
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