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  دهیچک
، یکشارز  های مختصزسانه یاندا ر زاه یدز کشارز  یزاسیونمکان یتاهم دز توساهه کشاوز ر یکشاارز  یتباتوجه به اهم

تفاده ا  ا اسآرزی اطالعات بجمع .بود میزان موفقیت زسانه ملی دز زاستای توسهه مکانیزاسیون کشارز ی هدف ا  این مطالهه
یشتر دز این بهای تهداد برنامهبه نتایج نشان داد که کشارز   .گرفت انجامر کازشناس  ز ، سا ندهه کشارسه گرر دز پرسشنامه

ا  دیگر نتایج به دساات آمده می توان به هر زاسااتا بودن ن رات مبنی بر عدم پخن برنامه ها دز  مان  . مینه نیا مند اساات
یاز کشارز ی، بس-ی ترریجیهای ساخته شدهتهداد کر برنامه ا  همین سامر مکانیزاسیون عالره بر این مناسا  اشاازه کرد.
 هاینیماش یجترردز  یماصدا ر س یهابرنامه یتموفق یزانمطبق ن ر گرره کازشاناس، ساا نده ر کشارز ، اندک بوده اسات. 

 کر، بسیاز کر ر هیچ بوده است. به ترتی  هاآن کازبرد یر نحوه یامزا یانمدزن ر ب
 

 .رسانه ملی، تلوزیون، رادیو، کارشناس زاسیون،مکانیتوسعه  کلیدی: کلمات

 
 

 مقدمه. 1

باشد. بدرن مکانیزاسیون، چشر اندا  زرشنی ا  یک کشارز ی پویا ز کشارز ی مدزن میمکانیزاسایون یکی ا  ازکان اساسی د
باطات مکانیزاساایون ازت. ای مهقوالنه پاسا  دهد ااب  توااوز نیسااتر دز عین حال پایداز که بتواند نیا های غذایی زا به گونه
فسیلی فشردگی خاک، آلودگی هوا، مخاطرات های موارف انریی. تنگاتنگ ر پیوندهای بسایازی با پایدازی کشاارز ی دازد

همراه با کازبرد نمادهای شیمیایی، کاهن مواد آلی خاک، فرساین آبی ر بادی خاک، اشتغال نیرری کاز، حوادث کشارز ی ر 
اده کشوز ما استف . دز[4]ااب  تشخیص  باشد که براحتیهایی ا  این ازتباط میعملکرد ااتوادی فهالیت کشارز ی ر ... مثال

رپا که دز از یجدهرشررع شد ر اصوال دز ارن ه یکار امر ییازرپا یا  کشوزها یرترد یلیخ یهای کشارز نیا  تراکتوز ر ماشا
  ر ی، دز رسایداختراع گرد یکادز امر یدجد یهاداز مهمول شاد، ر دز ارن نو دهر که خرمن کو برگردان یهای فلزگارآهن

کشارز   یجبوده است که به تدز یرسال اخ 05تا  05. عمال دز طول یدحاص  نگرد ییریتغ گونهیچما ه شوزک یادرات کشارز 
دز  یکند کشارز می یجا امرر  ا یطکه شرا یآشانا شاده است، اما هنو  هر آن طوز یکشاارز  یهاینبا انواع ماشا یرانیا

 یادهیمواجه با مشکالت عد یادیه عل  بنامر انجام گرفته است، ب ینهر که ا یدز موازد .است نشاده ینیماشا ایران کشاوز
 .[1] با آن آشنا هستند ینیماش یکشارز  ینخووتاندزکازان ر مدست یباشد که همهیم
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باید توجه داشات که ازتباط نه تنما یکی ا  عناصر ممر ر اساسی  ندگی گررهی انسان است، بلکه سنگ بنای جامهه ر هسته 
س گشت ر بدرن فرهنگ، جامهه لباچه اینکه بدرن ازتباط، هرگز فرهنگ پدیداز نمیاصالی تشکی  ساختمان اجتماعی است  

های اجتماعی کوچک ر بززگ همانند خانواده، اجتماعات زرستایی، شمری، کشوزی ر کرد. ا  این زر، دز ن امرجود بر تن نمی
تواند به ا، نقن برجساااته داشاااته اسااات ر میها ر نگرش ر بارزها ر از ش هها ر ممازتبین المللی، ازتباط دز انتقال دانن

ها ر زفتاز انسااان منجر گردد. به همین دلی ، ازتباط به عنوان یکی ا  ابزازهای ها، عقاید، از شگیری ر تغییر شااناختشااک 
 .تشن است که ازتباط خود به خود صوزت نمی گیرد، بلکه نیا  به ابزاز اس. زراصالی تغییرات اجتماعی ر سیاسی مطر  است

یرنده زا به گای اساات که فرسااتنده به کمک آن مهنا ر مفموم موزدن ر خود زسااانه رساایله»اند: چنین گفته زسااانه دز تهریف
کند. به عبازت دیگر، زساانه، رسایله حام  پیام ا  فرستنده به گیرنده است. کتا ، زر نامه، مجل،ه، عک ، فیلر، نواز منتق  می

بسیازی ا   پذیری،ها طی فرایند جامههانسان. [5] هایی ا  زسانه هستند... نمونه تلویزیون، ماهوازه ر صوتی ر توویری، زادیو،
ها زا، متناساا  بااا جایگاااه ر مواهیاات خاود دز گارره یاا اجتمااع مایهااا ر نقنها، انگیاازهها، ممازتها، از شدانن

هاای دیگر، متفارت با آنان میت شبیه سایر اعيای جامهاه ر ا  ن ار برخای ریژگایآمو نااد ر این به ترتی ، ا  بهيی جما
ترتی ، فرد برای ایفای  این یابد تا بهشاود ر دز سراسر عمر ادامه میای کودکی آغا  مایپذیری ا  نخستین سالهشوند. جامهه

 .[9]آمادگی کس  کند  های اجتماعی دز سطو  گوناگونهای مؤثر دز  نادگی شخوی ر گررهنقن
های جمهی اهداف مختلفی همچاون فراهر کاردن شوند ر زسانهعنااوان مرکاز عوابی جامهاه محسو  میهااا بااهزسانه

د. ها انسان بار عمده دازنین میلیونای نامحسوس انتقال فرهنگ زا بگونهاطالعاات، سارگرمی، متقاعدساا ی ر همچناین به
. دز فرهنااااگ [3] ها دز تحااقق فرآینااد ازتباطااات هسااتندترین ر مؤثرترین ابزاز انتقال اطالعات ر آگاهیها ممرزسانه

، اند، مانناد زادیاوآمده است هر رسیله کاه مطل  یا خباری زا باه اطاالع ماردم برسا« زسانه»فازساای عمیاد مقاب  کلمه 
توجه باه نگارش ر  طوز متفارتی باای بهبینناده کناد رصوزت گزینشاای عماا  مایجامهه امرر  به .[6]تلو یون ر زر نامه 

، مجله، زیونهااای متفاارتی مانند زادیو، تلویها به شک دزنتیجه، زسانه. نماینداش بااه اسااتفاده ا  زسانه عم  میتجربااه
انکاز دز توسهه آگاهی ر انتقال  ها نقاااان محااااوزی ر غیرااب زسانه. [10] زر نامه، اینترنت ر تواریر متحرک رجود دازند

اشد. بهاااا نقااان زهبری ر زاهنمایی میریژه مسئولیت اصااالی زساااانه اطالعات به شااانوندگان ر تغییر افکاز آنما دازند. به
. [8 ;11]هاای جدیاد داشته باشند تواناد نقان مؤثر دز باال بردن آگاهی عماومی ر گساترش ایادههای جمهای مایهزسان
 ر وادیاتا فرهنگی، زشد متغی،ر تابع داشته، ضهف ر شدت هاآن ا  همگانی استقبال نیز ر هازسانه تأثیر دزجه که است زرشن

 انیهمگ هایزسانه ا  جامهه یک افراد استفاده نحوه دز زا اصلی سمر فن،ارزی ر دانن پیشرفت چون باشد می جامهه اجتماعی
 رفص افراد که است  یادی رات خاطر به این ر نیست انکاز ااب  جمهی هایزسانه عمیق تأثیر اصا  زری، هر به ،[2]دازد 

به اعتقاد . [5]کنند می سااینما به زفتن ر زادیو به دادن گوش تلویزیون، هایبرنامه تماشااای زر نامه، ل،ه،مج کتا ، خواندن
ا ههای بسیازی زا دزبازه ملتهای غیرمستقیر اما فراگیار، اطالعات ر آگاهیههای گررهی اغل  به شیوزسانه( 5990) بیلیگ

همچنین شواهد پژرهشی متهددی رجاود . دهدگی زر مره آنان زا  یر نفوذ خود اراز میکنناد کاه  نادبه مخاطبان منتق  می
های گررهی، بویژه تلویزیون، فیلممای سینمایی ر مطبوعات میتوانند بار دانن ر اعتقادات ملی دهد زسانهدازد کاه ناشان می

 .[7]مخاطبان گررهمای سنی مختلف تأثیر بگذازند 
 های مختصزسااانه یاندا ر زاه یدز کشااارز  یزاساایونمکان یتاهم دز توسااهه کشااوز ر یکشااارز  یتباتوجه به اهم حال

باشد  تواند نقن داشتهیم یزاسیونر مکان یتا چه اندا ه دز توسهه کشارز  یشود که زسانه ملیسوال مطر  م ین، ایکشاارز 
ا داشته ز یرتاث ترینینمخاط  ر ب ترینینشاود که ب نپخ ییهاچه  مان زر د یفیتیر دز چه ساط  ر ک ییهار چه برنامه

 میزان موفقیت زساانه ملی دز زاساتای توساهه مکانیزاسیون کشارز یشاود ر یممر پرداخته م ینپژرهن به ا یندز ا باشاد.
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ر  زاسیونیتوسهه مکان یبرا هاانهزسبمتر ا   ر یشترچه ب استفاده هر یبراکه ازائه شود  ییهایزمشود مکانیر تالش م یسازبر
 ی باشد.کشارز  یدازبه دنبال آن توسهه پا

 

 هامواد و روش. ۲

ثر گیری اای مهیازهای مناس  جمت اندا هآرزی اطالعات با اساتفاده ا  پرساشانامه انجام شاد، ابتدا با مطالهات کتابخانهجمع
شدند که دز ادامه به شر  آنما خواهیر پرداخت ر سپ  با عوام  ر فرضایات بر توساهه مکانیزاسایون کشاارز ی شاناساایی 

ده آرزی اطالعات ا  سه گرره کشارز ، سا نترین زرش شناخته شد، به جمعاستفاده ا  پرسشنامه با توجه به نوع تحقیق مناس 
ن ر  مکانیزاسیون ر)ادرات کشاارز ی( ر کازشاناس پرداخته شد. به این خاطر دز این تحقیق ن ر کازشناسان فهال دز توسهه 

ساا ندگان ادرات کشاارز ی موزد برزسای اراز گرفته که مشخص شود چقدز ن ر این در گرره که به طوز مستقیر دز توسهه 
وسهه اند تا  بتوانند دز تمکانیزاسایون فهالیت دازند، با ن ر کشاارز ان همساو است ر تا چه اندا ه نیا های کشارز ان زا شناخته

تری داشته باشند. پ  ا  مطالهات انجام شده ر مشوزت با کازشناسان متخوص، ها فهالیت جدیریق زسانهمکانیزاسیون ا  ط
اخذ مختلف  هایافراد موزد مطالهه دز گررهای طراحی شد که دازای در بخن بود. دز بخن ارل، اطالعات فردی پرساشنامه

ا   ها پ شده اراز داشت، ااب  ذکر است که پرسشنامهشاد ر دز اسامت درم سواالت مربوطه با توجه به موضوعات برزسی 
  آرززی اطالعات ارلیه دز چند نوبت توحی   ر سواالت با ن ر کازشناسان ر اساتید زاهنما موزد توحی  اراز گرفت.جمع
 ا ندهر س کازشناس، کشارز یما با توجه به هر یک ا  سواالت ذی  طبق ن رات سه گرره صادا ر س یهابرنامه یتموفق یزانم

 سیاز  یاد( موزد پرسن اراز گرفت.بر اساس پنج گزینه )هیچ، کر، بسیاز کر،  یاد ر ب
 .کشارز ان یا با ن یکشارز  یهای تختوومناس  بودن برنامه .5
 ی.بخن کشارز  یهای ساخته شده برامناس  بودن تهداد برنامه .2
 دز  مان مناس . یزیونیر تلو ییویمختلف زاد یهاا  شبکه یمربوط به کشارز  یهابرنامه  پخن .3
 .یکشارز  یهابخن یرنسبت به سا یهای کشارز ینمختص به ماش یهامناس  برنامه  پخن .4
 ها.کازبرد آن یر نحوه یامزا یانمدزن ر ب ینمایماش ترریج .0
 یزاسیونمکان ینهکشارز ان دز  م یدانن فن ازتقاء .0

 

 نتایج و بحث. ۳

های مختلف ر با موضوعات گوناگون کشارز ی کشاارز ی زادیویی ر تلویزیونی دز شابکههای ترریجی دز زساانه ملی برنامه
های کمی داشته ر دازند ر به همین خاطر دز این پژرهن میزان شاود. بخن ترریج کشارز ی دز این  مینه فهالیتپخن می

 اراز دادیر ر سواالت  یر زا طراحی ر موفقیت ر یا عدم موفقیت زساانه ملی زا دز توسهه مکانیزاسیون کشارز ی موزد برزسی
 های مربوطه ر نتایج آن به شر  ذی  آرزده شده است.ا  سه گرره موزد ن ر پرسیده شد. تو یع فرارانی هر سوال ر شک 

 کشارز ان یا با ن یکشارز  یهای تختوومناس  بودن برنامه

 یزانمشاود نتایج حاکی ا  این موضاوع است که طبق ن ر در گرره سا نده ر کشارز ، همانطوز که مشااهده می 5 شاک دز 
الی هیچ بوده است، دز ح کشارز ان یا با ن یکشارز  یهای تختوومناس  بودن برنامهدز  یماصادا ر سا یهابرنامه یتموفق

ر  در گرره کازشناسان توسهه مکانیزاسیونباشد که جای تام  دازد که چرا باید بین که طبق ن ر کازشناس این موزد  یاد می
های ترریجی صال  با توجه به اینکه طبق ن ر کازشناسان برنامهکشارز ان این اختالف ن ر باشد ر ممکن است مسئولین ذی

 کشارز ی متناس  با نیا  کشارز ان است، به زسانه ملی کمتر توجه کنند دز صوزتی که کشارز ان چنین ن ری ندازند.
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 کشاورزان یازبا ن یکشاورز یهای تخصصدر مناسب بودن برنامه یماصدا و س یهابرنامه یتموفق یزانم یفراوان یع. توز1 کلش

 

 یبخن کشارز  یهای ساخته شده برامناس  بودن تهداد برنامه 

خن ب یساخته شده برا هایمناس  بودن تهداد برنامهدز  یماصادا ر سا یهابرنامه یتموفق یزانم یفراران یعتو  2 شاک دز 
ن شود نتایج حاکی ا  ایازائه شده است. همانطوز که مشاهده می کازشناس، کشارز  ر سا ندهی طبق ن رات سه گرره کشارز 

های مناس  بودن تهداد برنامهدز  یماصدا ر س یهابرنامه یتموفق یزانمموضوع است که طبق ن ر در گرره سا نده ر کشارز ، 
ج نشان ا  باشد. نتایی بسیاز کر بوده است، دز حالی که طبق ن ر کازشناس این موزد کر میبخن کشارز  یساخته شده برا

 .های بیشتری تمیه ر پخن شونداین دازد که کشارز  دز این بخن احساس نیا  کرده که باید حتما توجه ال م شود ر برنامه

 
 یبخش کشاورز یهای ساخته شده برادر مناسب بودن تعداد برنامه یماسصدا و  یهابرنامه یتموفق یزانم یفراوان یع. توز2 شکل

 

 دز  مان مناس  یزیونیر تلو یوییمختلف زاد یهاا  شبکه یمربوط به کشارز  یهابرنامه  پخن

 یهاا  شاابکه یمربوط به کشااارز  یهاپخن برنامهدز  یماصاادا ر ساا یهابرنامه یتموفق یزانم یفراران یعتو  3 شااک دز 
که  ازائه شده است. همانطوز کازشناس، کشارز  ر سا ندهطبق ن رات سه گرره  دز  مان مناس  یزیونیر تلو یوییتلف زادمخ
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دا ر ص یهابرنامه یتموفق یزانمشاود نتایج حاکی ا  این موضوع است که طبق ن ر در گرره سا نده ر کشارز ، مشااهده می
وده بسیاز کر ب دز  مان مناسا  یزیونیر تلو یوییمختلف زاد یها  شابکها یمربوط به کشاارز  یهاپخن برنامهدز  یماسا

یا ملی  های استانی رهای اندکی که ا  شبکهباشد. یهنی همین برنامهاست، دز حالی که طبق ن ر کازشناس این موزد کر می
اده کنند ر یا اگر دز  مان مناس  توانند ا  آنما استفهایی است که کشارز ان نمیشاوند دز  ماندز موزد کشاارز ی پخن می

 شود.شود، اطالع زسانی خو  انجام نمیهر پخن می

 
 ر زمان مناسبد یزیونیو تلو یوییمختلف راد یهااز شبکه یمربوط به کشاورز یهادر پخش برنامه یتموفق یزانم یفراوان یع. توز3 شکل

 

 یکشارز  یهابخن یره سانسبت ب یهای کشارز ینمختص به ماش یهامناس  برنامه  پخن

ها دز توسهه مکانیزاسون کشارز ی است ر با هدف با توجه به موضاوع موزد مطالهه دز این پژرهن که برزسای نقن زساانه
های ترریجی کشارز ی به موضوع محقق شادن فرضایات تحقیق، این ساوال زا مطر  کردیر که چه مقداز دز ساخت برنامه

نتایج حاکی ا  این موضوع است که طبق ن ر  4 شک شود دز است. همانطوز که مشاهده میتوساهه مکانیزاسیون توجه شده 
 هایینمختص به ماش یهاپخن مناس  برنامهدز  یماصادا ر سا یهابرنامه یتموفق یزانمساا نده، کازشاناس ر کشاارز ، 

های امهیهنی دز همین تهداد کر برنی به ترتی  بسیاز کر، کر ر هیچ بوده است. کشارز  یهابخن یرنسبت به سا یکشارز 
کشارز ی، سمر مکانیزاسیون بسیاز اندک بوده است. همچنین با توجه به این که ترریج مکانیزاسیون -ی ترریجیساخته شده

تر ر به لحاظ اعتمادی که به ها ا  طریق زسااانه ملی ااب  دزکر مهرفی ادرات کشااارز ی نوین ر نحوه اسااتفاده ر کاز با آن
ری دز های بیشتکنند، باید به این موضاوع توجه خاصای شود ر برنامههای نوین زا ابول میتر فنارزیه ملی دازندزاحتزساان

 زابطه با توسهه مکانیزاسیون ساخته ر پخن شود.
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 یشاورزک یاهبخش یرنسبت به سا یهای کشاورزینمختص به ماش یهادر پخش مناسب برنامه یتموفق یزانم یفراوان یع. توز4 شکل

 

 هاکازبرد آن یر نحوه یامزا یانمدزن ر ب هایینماش ترریج

رد کازب یر نحوه یامزا یانمدزن ر ب هایینماش یجترردز  یماصادا ر سا یهابرنامه یتموفق یزانم یفراران یعتو  0 شاک دز 
شود نتایج حاکی ا  این اهده میازائه شده است. همانطوز که مش کازشاناس، کشاارز  ر ساا ندهطبق ن رات ساه گرره  هاآن

 هاینیماش یجترردز  یماصدا ر س یهابرنامه یتموفق یزانمموضاوع اسات که طبق ن ر گرره کازشاناس، سا نده ر کشارز ، 
 کر، بسیاز کر ر هیچ بوده است. به ترتی  هاآن کازبرد یر نحوه یامزا یانمدزن ر ب

 
 هاکاربرد آن یو نحوه یامزا یانمدرن و ب هایینماش یجدر ترو یماصدا و س یهابرنامه یتموفق یزانم یفراوان یع. توز۵ شکل

 

 یزاسیونمکان ینهکشارز ان دز  م یدانن فن ازتقاء

ن طبق یزاسیومکان ینهکشارز ان دز  م یازتقاء دانن فندز  یماصادا ر س یهابرنامه یتموفق یزانم یفراران یعتو  0 شاک دز 
شود نتایج حاکی ا  این موضوع است ازائه شده است. همانطوز که مشاهده می کشارز  ر سا ندهکازشاناس، ن رات ساه گرره 

 نهیکشارز ان دز  م یازتقاء دانن فندز دز  یماصادا ر س یهابرنامه یتموفق یزانمکه طبق ن ر در گرره ساا نده ر کشاارز ، 
 باشد.موزد کر می یزاسیون بسیاز کر بوده است، دز حالی که طبق ن ر کازشناس اینمکان
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 یزاسیونمکان ینهکشاورزان در زم یدر در ارتقاء دانش فن یماصدا و س یهابرنامه یتموفق یزانم یفراوان یع. توز۶ شکل

 

 گیرینتیجه .۴

ه کمیزان موفقیت ر یا عدم موفقیت زساانه ملی زا دز توسهه مکانیزاسیون کشارز ی موزد برزسی اراز دادیر ر  مطالههدز این 
 یووهای تختمناسا  بودن برنامهدز  یماصادا ر سا یهابرنامه یتموفق یزانم .طوز کلی میتوان به نتایج  یر اشاازه کردهب

هیچ بوده است، دز حالی که طبق ن ر کازشناس این موزد طبق ن ر در گرره ساا نده ر کشارز   کشاارز ان یا با ن یکشاارز 
بین در گرره کازشناسان توسهه مکانیزاسیون ر کشارز ان این اختالف ن ر باشد  باشاد که جای تام  دازد که چرا باید یاد می

های ترریجی کشااارز ی متناس  با نیا  صاال  با توجه به اینکه طبق ن ر کازشاناساان برنامهر ممکن اسات مسائولین ذی
ازشناسان توان به کدز نتیجه می کشارز ان است، به زسانه ملی کمتر توجه کنند دز صوزتی که کشارز ان چنین ن ری ندازند.

تری اخذ نمایند تا بتواند هر زاسااتا با ن رات کشااارز ان ر تر ر کام این بخن پیشاانماد داد که دز این  مینه اطالعات جامع
ت که بیشتر دز این  مینه نیا مند اسهای تهداد برنامهبه نتایج نشان داد که کشارز  همچنین  زرند.پینساا ندگان این بخن 

. ا  دیگر نتایج به دست آمده می توان به هر زاستا بودن های بیشتری تمیه ر پخن شوندباید حتما توجه ال م شاود ر برنامه
ز های استانی ر یا ملی دهای اندکی که ا  شبکههمین برنامه ن رات مبنی بر عدم پخن برنامه ها دز  مان مناس  اشازه کرد.

توانند ا  آنما استفاده کنند ر یا اگر دز  مان مناس  هر هایی است که کشارز ان نمینشوند دز  ماموزد کشاارز ی پخن می
های ساخته تهداد کر برنامه ا  همین سامر مکانیزاسیون عالره بر این شاود.شاود، اطالع زساانی خو  انجام نمیپخن می

 رریج مکانیزاسیون ر مهرفی ادرات کشارز یکشارز ی، بسیاز اندک بوده است. همچنین با توجه به این که ت-ی ترریجیشده
تر تر ر به لحاظ اعتمادی که به زسااانه ملی دازندزاحتها ا  طریق زسااانه ملی ااب  دزکنوین ر نحوه اسااتفاده ر کاز با آن

های بیشاااتری دز زابطه با توساااهه کنند، باید به این موضاااوع توجه خاصااای شاااود ر برنامههای نوین زا ابول میفنارزی
دز  مایصدا ر س یهابرنامه یتموفق یزانمطبق ن ر گرره کازشاناس، سا نده ر کشارز ،  انیزاسایون سااخته ر پخن شاود.مک
 کر، بسیاز کر ر هیچ بوده است. به ترتی  هاآن کازبرد یر نحوه یامزا یانمدزن ر ب هایینماش یجترر

 

 . قدردانی۵ 
 نیه دز اک یتمام کسانفردرسی مشمد به عنوان حامی این طر  تحقیقاتی ر دانشگاه تا ا   دانندینگازندگان بر خود ال م م

 .ندینما یتشکر ر ادزداناند، کرده یما زا همراه قیتحق
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