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 چکیده
  یمختص کشاورز هایرسانه اندازیو راه یدر کشاورز ونیزاسیمکان تیدر توسعه کشور و اهم یکشاورز تیباتوجه به اهم

مورد  یاست. جامعه آمار یکشاورز ونیزاسیدر توسعه مکان یجمع هاینقش رسانه یبندتیو اولو یبررس قیتحق نیهدف ا

تعداد نمونه  نییبودند. تع ین خراسان رضو( شهرستان مشهد در استانبردارامطالعه کارشناسان و کشاورزان متخصص )بهره

 لیهدفمند انجام گرفت. پس از تکم یرگینظرات کارشناسان با استفاده از روش نمونه آوریجمع یمورد مطالعه برا

و هر  ارهایک از معیهر  بندیتیقرار گرفت و به اولو یو مورد بررس لیتحل یسلسله مراتب کتکنی با اطالعات هاپرسشنامه

از  کیهر  ییوزن نها ها،نهیو گز ارهایمع ینسب با ادقام وزن تیپرداخته شد و در نها ارهاینسبت به مع هانهیکدام از گز

نحوه کار با نسبت  ارمعی آمده دستبه جیاز آنها بر هدف مشخص شد. با توجه به نتا کیهر  ریتاث تیمشخص و اولو هانهیگز

حاصل از  جیبرخوردار بودند. بر اساس نتا تیاولو نیترو کم نیترشیاز ب 078/0با نسبت  یاقتصاد نهیهز اریو مع 841/0

توسعه  ریدر مس یجمع یهارسانه نیگرفت که از ب جهینت توانیبا توجه به هدف پژوهش م ارهایها و معنهیگز قیتلف

بعد  نیبوده است. همچن هانهیگز نتریتاهمی کم از هاهیبوده و در مقابل آن نشر نهیگز نیترمهم ونیتلوز نهیگز یکشاورز

در  یجمع یهامهم رسانه یهانهیگز گرید 565/0و  521/0 بیبا نسبت به ترت یمجاز یهاو شبکه هاتیسا ون،یاز تلوز

 . بودند. ونیزاسیتوسعه مکان
 

 .رسانه ون،یتلوز ،یسلسله مراتب لیتحل ون،یزاسیتوسعه مکانهای کلیدی: واژه

 

 مقدمه  -1
 وگران کمیاب منابع از بهینه و کامل استفاده جهت مناسب هایفناوری انتخاب اهمیت کشاورزی بخش در منابع محدودیت

 و سو یک از اقلیمی و فنی هایمحدودیت بر باغلبه مکانیکی هایفناوری. دهدمی نشان ارزان و فراوان غذای مواد تولید در را

فناوری حقیقت در اند،کرده میسر را کشاورزی بخش تولید و کشت زیر سطح افزایش امکان دیگر، سوی از زمانی هایمحدودیت

در نتیجه،  .اندساخته فراهم کشاورزی مختلف هایشاخه در را تحقیقاتی دستاوردهای شدن کاربردی امکان مکانیکی های

 استفاده یوربهره افزایش جهت ضرورتی به کار نیروی جای به ماشین ساده جایگزینی یک و انتخاب از یک کشاورزی مکانیزاسیون

 ورترتولید، سودآ افزایش چون اهدافی با مکانیزاسیون فرایند تسریع و تسهیل برای نیز هادولت .است شده تبدیل هانهاده سایر از
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-هسرمای برای آن جذابیت افزایش و کشاورزی کار سختی تولید، کاهش هایهزینه کاهش طریق از کشاورزی هایفعالیت کردن

 که باورند بر این نظران صاحب از . بسیاری(5921امجدی و چیذری، ) پردازدمی مکانیزاسیون هایسیاست اعمال به گذاری

 ندهآی هایحرکت پذیرای تواندمی که است ذهنی و فکری مناسب و مساعد بسترهای وجود توسعه، و پیشرفت اساسی شرایط

 قتصادیا بسترهای تجهیز رغمنباشد، علی توسعه بافرهنگ همسو و مساعد مردم رایج فرهنگ و اذهان، گرایشات که تا زمانی. باشد

 جهان در مردم گرایشات و هانگرش تغییر و نشر، القا در اساسی نهادهای از داشت. یکی نخواهد وجود پیشرفت امکان مالی، و

 نگرش عمومی، ایجاد آموزش اطالعات، انتقال برای مناسب ابزار مدرن دوره در تلویزیون و باشندمی همگانی هایرسانه کنونی

 .(5925زاده،  ساروخانی و مهدی) باشدمی مردم اجتماعی-سیاسی نگرش تغییر یا و منفی یا مثبت

ه رسان"هر وسیله ای که فرستنده به کمک آن مفهوم مورد نظر خود را به گیرنده منتقل نماید رسانه نامیده می شود. 

یک رسانه تمام ویژگی های یک موجود زنده  "موجود زنده ای است که پیامی را از یک پیام ساز به یک پیام گیر منتقل می کند

را دارا است و پیام یک سازنده پیام را منتقل مینماید. طبق گفته مک لوهان پیام و پیام ساز هر دو به صورت یک جریان پیوسته 

دایره ای را تشکیل می دهند که در هر نتطه که یکی به پایان برسد از همان نقطه دیگری شروع به همدیگر تبدیل می شنود و 

گیری واقعیات اجتماعی در جوامع تبدیل های جمعی امروزه به منبع قالب شکل(. رسانه5923می شود )طلوعی و همکاران، 

که ما از طریق درک خود را نسبت به جهان پیرامون و هایی هستند ها مسئول بخش اعظمی از مشاهدات و تجربهاند. رسانهشده

ای دارد که از پیش ساخته های رسانهای از نگرش ما به دنیا، ریشه در پیامبخشیم. در واقع بخش عمدهنحوه عملکرد آن سامان می

 دارند.ها و هنجارهای جامعه ها به لحاظ دارا بودن دامنه نفوذ وسیع، اثر مستقیمی بر ارزشاند. آنشده

س نتایج تحقیق مارکومطالعاتی نیز در این زمینه صورت گرفته است که از جمله آنها می توان به پژوهش ذیل اشاره کرد. 

ی اهای رسانهتحقیق که در زمینه استفاده از رسانه انجام گرفت، نشان داد کـه یادآوری پیام 83کـه از مـرور ( 5334) 5و همکاران

فــن اثــر استفاده از پرینــت و تل. هـا در افزایش فعالیت بدنی افراد به میزان بسیار پایینی بوداما اثر رسانهبه میزان باالیی بود؛ 

از شهروندان مناطق  نفر 910در تحقیـق خـود کـه در ( 5930صـادقیان ) مــدتی بــر تغییــر رفتــار افــراد داشــت. کوتــاه

کردنـد، انجام گرفت های ورزش همگانی شهر همدان ورزش مـیر در هفته در ایستگاهشهر همدان که حداقل یکبا چهار گانه

بر گرایش مردم شهر همدان بـه ورزش همگـانی تأثیر دارد و  (تصـویری، صوتی، چاپی)هـای جمعـی نشان داد که انواع رسـانه

های و همایش سازی مردم از فواید ورزش همگانیهها، آگاترین نقش رسانهدر گرایش مردم شهر همـدان بـه ورزش همگـانی، مهم

های جمعی را در گرایش دانشجویان دانشگاه الزهرا به ورزش تا نقش رسانه ندرصدد برآمد محققان ای دیگرمطالعه درآن بود. 

طالعات، ا گـردآوری ابـزار و مقطعی پیمایشی –روش پژوهش توصیفی در این مطالعه د. نهمگانی مـورد بررسـی قـرار ده

ی فواید ورزش همگـانی مطلـوب سازی درباره، نقش رسانه بر آگاهآنها گزارش کردند کهبوده است.  245/0پرسشنامه با پایایی 

 رسانه، نقش میزان همچنین. بود نامطلوب همگانی ورزش هایهمایش و مناسب هایمکان مورد در رسانه اطالع رسانی ولی بـود

ای (. در مطالعه5938شد )قره و همکاران،  ارزیابی نامطلوب همگانی ورزش به نسبت رفتار مثبت تغییر و نگرش مثبت ایجاد در

اطالعات از طریق پرسشنامه  .های کشاورزی مورد بررسی قرار گرفتهای جمعی در پذیرش تکنولوژیدر نیجریه سهم رسانه

عنوان نمونه از شش جامعه مورد مطالعه نفر به 60مرحله ای،  گیری تصادفی چندآوری گردید، که با استفاده از روش نمونهجمع

 .ها از فراوانی، درصد، میانگین و مقیاس لیکرت استفاده شددر این مطالعه برای تجزیه و تحلیل داده .از کشاورزان انتخاب شدند

سال تجربه کشاورزی  81تا  55درصد بین  67/25درصد از پاسخ دهندگان با سواد بودند و  31نتایج این پژوهش نشان داد که 

-به ترتیب بیشترین تاثیر را بر پذیرش تکنولوژی 67/66و  67/66، 99/29داشتند. همچنین پوستر، رادیو و تلویزیون با درصد نفوذ 

اثرات  یهدف بررس(. در مطالعه ای دیگر با 8059، 2انوانکو و اریجیاسخ دهندگان داشتند )های کشاورزی با توجه به نظر پ

کشاورز که بطور تصادفی  36اطالعات از طریق مصاحبه با  یجریه،ن در کشوربر کشاورزان  یجمع یهارسانه یو اقتصاد یاجتماع

                                                           
1 Marcus et all 
2 Nwankwo and Orji 
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اده مانند جدول توزیع فراوانی و درصد استفاده شد. نتایج در این مطالعه از ابزارهای توصیفی س .آوری گردیدانتخاب شدند جمع

های مدرن، بیشترین فایده را برای توسعه خدمات آوریاین پژوهش نشان داد که ارتباط مروجین با کشاورزان با هدف آموزش فن

 (.8059، 5و همکاران امجی بیکرها داشته است )با توجه به سودمندی این نوآوری

 های مختصرسانه یاندازو راه یدر کشاورز یزاسیونمکان یتاهم در توسعه کشور و یکشاورز یتمباتوجه به اه حال

 .تواند نقش داشته باشدیم یزاسیونو مکان یتا چه اندازه در توسعه کشاورز یشود که رسانه ملیسوال مطرح م ین، ایکشاورز

 . پردازدمی یکشاورز یزاسیوندر توسعه مکان یجمع هاینقش رسانه بندییتو اولو یبررساین تحقیق به 

 

 هامواد و روش -2
برداران( شهرستان مشهد در استان خراسان رضوی متخصص )بهرهآماری مورد مطالعه کارشناسان و کشاورزان جامعه 

گیری هدفمند نمونهآوری نظرات کارشناسان با استفاده از روش بودند. همچنین تعیین تعداد نمونه مورد مطالعه برای جمع

، 8برنز و گروو) باشدهای خاص توسط پژوهشگر میکنندهگیرد. این روش انتخاب آگاهانه شرکتگیری قضاوتی( انجام می)نمونه

شوند؛ چرا که باید یا به صورت مشخص دارای ویژگی و یا چین میکنندگان توسط پژوهشگر دست(. در این روش شرکت8001

د و یا غنی از اطالعات در مورد خاص هستند. این روش بیشتر زمانی مورد استفاده می شود که نیاز به نمونه پدیده مورد نظر باشن

های مورد پرسشنامه به عنوان نمونه 50های انجام گرفته در نتیجه با توجه به بررسی (.8058، 9بوسول و کننهای خبره باشد )

  مورد بررسی قرار گرفتند.مطالعه برای انجام مقایسات زوجی انتخاب شده و 

گیری اثر عوامل و های مناسب جهت اندازهای معیارآوری اطالعات به دو روش انجام شد، ابتدا با مطالعات کتابخانهجمع

وری شناسایی شدند که در ادامه به شرح آنها خواهیم پرداخت و سپس با استفاده از پرسشنامه مقایسات زوجی فرضیات بر بهره

ها دارای دو بخش بودند که در بخش اول،درجه اهمیت معیارها ها پرداخته شد. پرسشنامهها و گزینهمقایسات زوجی معیاربه 

 پایایی مورد ها با توجه به هر معیار نسبت به هم سنجیده شد. درنسبت به هم سنجیده شد و در قسمت دوم درجه اهمیت گزینه

 چارچوب و اسلوب حالت ثابتی دارد و AHP  تکنیک در اطالعات آوریجمع هایشرو چون که گفت باید AHP هایپرسشنامه

 تغییر را پرسشنامه ساختار و نمود ایجاد تغییراتی جواب گرفتن نحوه در توانفقط می است،شده  مشخص هاتکنیک این در کار

پور گردد )حسینها و محاسبات برقرار میپاسخ پایایی نوعی به باال، نرخ ناسازگاری با هایگذاشتن پاسخ پس در نتیجه با کنار داد،

 باشدباشد نشان از عدم پایایی محاسبات می 5/0(. در روش سلسله مراتبی چنانچه نرخ ناسازگاری بیشتر از 5923و زارعی 

 (.5924 نیا، )حافظ

ر یک رفت و به اولویت بندی هها اطالعات با تکنیک سلسله مراتبی تحلیل و مورد بررسی قرار گپس از تکمیل پرسشنامه

ها، وزن نهایی هر نسبی معیارها و گزینه ها نسبت به معیارها پرداخته شد و در نهایت با ادقام وزناز معیارها و هر کدام از گزینه

 Expert Choice 11 رم افزارها مشخص و اولویت تاثیر هر یک از آنها بر هدف مشخص شد. قابل ذکر است که از نیک از گزینه

است.  های آنو شاخه های تصمیم گیری چندمعیارهویژه محاسبات فازی و تکنیک ها استفاده شد این نرم افزارجهت تحلیل داده

، سلسله مراتبی انتخاب 5شکل  .طراحی شده است فرایند تحلیل شبکهو  برای فرایند تحلیل سلسله مراتبی این نرم افزار

رسانه جمعی در ترین دهد که انتخاب مناسبرا نشان می اصلی سطح یک هدف دهد.شان میرا نترین رسانه جمعی مناسب

 اشد.بترین رسانه جمعی میمناسبانتخاب های اساسی تاثیرگذار در معیاری در برگیرندهسطح دوم . استتوسعه مکانیزاسیون 

 . دهدرا نشان میهای انتخاب گزینهسوم یا آخر نیز  سطح

 

                                                           
1 Mgbakor et all 
2 Burns and Grove 
3 Boswell and Cannon 
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 رسانه جمعی انتخاب مراتبی سلسله ساختار سازی. مدل1شکل 

 

 نتایج و بحث -3

 نسبت به هدف ارهایمع یزوج سهیمقا -3-1

در مرحله اول معیارها به صورت زوجی، نسبت به هدف ) اولویت بندی نقش رسانه ها در توسعه کشاورزی( مقایسه گردید. 

و معیار  841/0باشد، معیار نحوه کار با نسبت به هدف پژوهش میکه نشان دهنده مقایسه زوجی معیارها با توجه  8طبق شکل 

از بیشترین و کمترین اولویت برخوردار بودند. همچنین بعد از معیار نحوه کار، معیارهای جامعیت  078/0هزینه اقتصادی با نسبت 

شترین نقش را به خود اختصاص به ترتیب بی 885/0و  881/0، 897/0اطالعات، قابلیت دسترسی و کیفیت ارتباطات با نسبت 

باشد، بنابر این سازگاری معیارها با هدف اولویت بندی نفش رسانه ها در می 09/0دادند. نرخ سازگاری محاسبه شده برابر با 

 توسعه مکانیزاسیون کشاورزی قابل قبول است.

 

 
 . مقایسه زوجی معیارها به صورت زوجی با توجه به هدف پژوهش2شکل 

 

۰.۰۰ ۰.۰۵ ۰.۱۰ ۰.۱۵ ۰.۲۰ ۰.۲۵

نحوه کار

جامعیت اطالعات

یقابلیت دسترس

کیفیت ارتباط

هزینه اقتصادی
Inconsistency=0.03
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 یمورد بررس یارهایو مع یجمع یهاانواع رسانه قیتلف -3-2

، تلوزیون، شامل: رادیو رایج هشت رسانه جمعیاز بین  تاثیرگذارترین رسانه جمعیتحلیل سلسله مراتبی در انتخاب  و تجزیه

، های اقتصادیههای مجازی، سایتهای اینترنتی، کتاب ها و نمایشگاه ها برای هر یک از معیارهای هزینسی دی، نشریه ها، شبکه

رداران( بقابلیت دسترسی، جامعیت اطالعات، نحوه کار و کیفیت ارتباط با توجه به نظرات کارشناسان و کشاورزان متخصص )بهره

قابل مشاهده است بر اساس نتایج حاصل از تلفیق گزینه ها  9ارائه شده است. همانطور که در شکل  9شهرستان مشهد در شکل 

توان نتیجه گرفت های جمعی در توسعه مکانیزاسیون کشاورزی( میبه هدف پژو هش ) اولویت بندی رسانه و معیارها با توجه

های جمعی در مسیر توسعه کشاورزی گزینه تلوزیون مهمترین گزینه بوده و در مقابل آن نشریه ها از کم اهمیت که از بین رسانه

دیگر  565/0و  521/0های مجازی با نسبت به ترتیب ها و شبکهایتترین گزینه ها بوده است. همچنین بعد از تلوزیون، س

باشد، بنابر این می 09/0های جمعی در توسعه مکانیزاسیون بودند. نرخ سازگاری محاسبه شده برابر با های مهم رسانهگزینه

  های مورد بررسی قابل قبول است.سازگاری هدف مطالعه با گزینه

 

 
 های جمعی و معیارهای مورد بررسی با توجه به  هدفانه. تلفیق انواع رس3شکل 

 

ها در هر یک از معیارها، میزان حساسیت تصمیم )آنالیز حساسیت( با توجه به تغییر در عالوه بر مقایسه گزینه 4در شکل 

و مقایسه دو گزینه  4دست آمده با بررسی شکل ارجحیت هر یک از معیارهای مورد مطالعه نیز قابل بررسی است. طبق نتایج به

وه های اقتصادی، قابلیت دسترسی، نحمهم تلوزیون و سایت ها می توان به این موضوع رسید که با افزایش نسبی معیارهای هزینه

 عنوانبه هاگیرد. اما با افزایش ارجحیت معیار جامعیت اطالعات گزینه سایتها صورت نمیکار و کیفیت ارتباط تغییری در انتخاب

 رسانه جمعی در انتخاب مطرح بود. گذارترینتاثیر

۰.۰۰ ۰.۰۵ ۰.۱۰ ۰.۱۵ ۰.۲۰

تلوزیون

سایت ها

شبکه های مجازی

رادیو

سی دی

نمایشگاه ها

کتاب ها

نشریه ها

Inconsistency = 0.03
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 ها برای هر یک از معیارهای مورد مطالعهای گزینه. نمودار مقایسه۴شکل 

 

 گیرینتیجه -۴
به  سپس آنها پرداخته شد. یبررسو  لیتحل به یسلسله مراتب کتکنیاستفاده از  با ،اطالعات آوری تمامیپس از جمع

و  ارهایمع ینسب با ادقام وزن تیپرداخته شد و در نها ارهاینسبت به مع هانهیو هر کدام از گز ارهایک از معیهر  بندیتیاولو

 دستبه جیاز آنها بر هدف مشخص شد. با توجه به نتا کیهر  ریتاث تیمشخص و اولو هانهیاز گز کیهر  ییوزن نها ها،نهیگز

از بیشترین و کمترین اولویت برخوردار بودند.  078/0اقتصادی با نسبت و معیار هزینه  841/0معیار نحوه کار با نسبت  آمده

و  881/0، 897/0همچنین بعد از معیار نحوه کار، معیارهای جامعیت اطالعات، قابلیت دسترسی و کیفیت ارتباطات با نسبت 

بر اساس همچنین . باشدمی 09/0 به ترتیب بیشترین نقش را به خود اختصاص دادند. نرخ سازگاری محاسبه شده برابر با 885/0

 ونیزاسیدر توسعه مکان یجمع یهارسانه یبند تیبا توجه به هدف پژو هش ) اولو ارهایها و مع نهیگز قیحاصل از تلف جینتا

بوده و در  هنیگز نیمهمتر ونیتلوز نهیگز یتوسعه کشاورز ریدر مس یجمع یهارسانه نیگرفت که از ب جهینت توانی( میکشاورز

ه با نسبت ب یمجاز یهاو شبکه هاتیسا ون،یبعد از تلوز نیها بوده است. همچن نهیگز نیتر تیاهمها از کم  هیمقابل آن نشر

 بودند. ونیزاسیدر توسعه مکان یجمع یهامهم رسانه یهانهیگز گرید 565/0و  521/0 بیترت

 

 

 تشکر و قدردانی
 نیه در اک یتمام کساندانشگاه فردوسی مشهد به عنوان حامی این طرح تحقیقاتی و تا از  دانندینگارندگان بر خود الزم م

 .ندینما یتشکر و قدردان، اندکرده یما را همراه قیتحق
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