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 ده:یچک
 طالعـاتی باشـد. سـواد ا  آموزش و یادگیري یکی ارکان مهم توسعه پایدار می

اشـتن  دتوانـد بـه کشـاورزان در دسـتیابی و اسـتفاده از اطالعـات بـراي        می
واد سـ کشاورزي پایدار کمک نماید. پژوهش پیمایشی حاضر با هدف بررسی 

جـام  طرق مشـهد و عوامـل مـرتبط بـا آن ان     منطقهاطالعاتی کشاورزان در 
فــر از ن 176همبســتگی -گرفــت. بــدین منظــور بــا روش تحقیــق توصــیفی

ر د. ابـزا ی قرار گرفتنـ موردبررسگیري ساده تصادفی کشاورزان با روش نمونه
 ز روایی صـوري ابود که روایی آن با استفاده  نامهپرسشگردآوري اطالعات، 

وه نین گـر داري دانشگاه فردوسی مشهد و همچو مراجعه به اساتید گروه کتاب
رگـان  ترویج و آموزش کشاورزي دانشگاه علوم کشاورزي و منـابع طبیعـی گ  

 لفـاي کرونبـاخ  آبا محاسبه ضریب  نامهپرسشمورد تأیید قرار گرفت. پایایی 
 ورزان در حـد دست آمد. نتایج نشان داد که سواد اطالعاتی کشابه 79/0برابر 

سـن،   باشد. همچنـین، سـواد اطالعـاتی مسـتقل از    ابی میمتوسط قابل ارزی
ـ اما ؛ تعداد قطعات اراضی کشاورزي و درآمد ساالنه کشاورزان بود د ین سـوا ب

جـود  ودار اطالعاتی کل با سابقه کار کشاورزي، یـک رابطـه منفـی و معنـی    
مینـه  زدر  لعهموردمطاگانه سواد اطالعاتی، کشاورزان داشت. از بین ابعاد پنج

ر هتر و دبدر وضعیت » بندي به اصول اخالقی و قانونی کاربرد اطالعاتپای«
تـر  ضـعیف » ؤثر و کارآمـد مبه شکل  ازیموردنیابی به اطالعات دست«زمینه 

ـ   منظـور بهبه کشاورزان  بودند. ارائه آموزش  کسـب اطالعـات   تارتقـاء قابلی
 اضــرحي ایــن اطالعــات، از پیشــنهادهاي تحقیــق ریکــارگبــهکشــاورزي و 

 باشد.می
 

 .سواد اطالعاتی، توسعه پایدار، دانش، کشاورزان :يدیکل يهاواژه
 

 
Abstract: 
Education and learning is an important pillar of 
sustainable development. Information literacy can help 
farmers to access and use the information for sustainable 
agriculture. The present study aimed to assess the 
information literacy of farmers and related factors in the 
Torogh region of Mashhad County. The descriptive-
correlation research method was used and 176 farmers 
were examined through a simple random sampling 
method. The data collection tool was a questionnaire 
which its formal validity confirmed by the face validity 
of faculty members of the Department of Library 
Science of Ferdosi University of Mashhad and 
Department of Agricultural Extension and Education of 
Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural 
Resources. Cronbach’s alpha coefficient was calculated 
for questionnaire reliability (α=0.79). The results 
showed that the information literacy of farmers can be 
assessed at a medium level. Also, information literacy is 
independent of age, some pieces of agricultural land and 
the annual income of farmers. But there is a significant 
and negative correlation between total information 
literacy and agricultural history. Among the five 
dimensions of information literacy, studied farmers have 
a better condition in "adhere to the ethical and legal 
principles of the use of information". On the contrary, 
they are weakest in "achieving the required information 
efficiently and efficiently". This is suggested that 
necessary training courses for farmers be provided to 
enhance their capabilities in access and use of 
agricultural information. 
 
Keywords: Information Literacy, Sustainable 
Agriculture, Knowledge, Farmers. 
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 مقدمه
اطالعات و دانـش از ضـروریات توسـعه اقتصـادي و اجتمـاعی      

به سطح و نوع  کهنیاپیشرفت جوامع بیش از  کهيطوربهاست، 
فنّاوري وابسته باشـد، بـه توانمنـدي منـابع انسـانی در کسـب،       
ــت   ــته اســ ــش وابســ ــاربرد دانــ ــد و کــ ــل، تولیــ   تحلیــ

(Ebrahimzadeh, 2005) .ســرمایه واقعــی یــک ، درواقــع
باشـد کـه از رهگـذر    انسانی متفکر و خـالق مـی   کشور، نیروي

ارزش امـروزه   شـود. کارگیري آن محقـق مـی  کسب دانش و به
از آن در قالب تعامل پویـا بـا منـابع و     مؤثراطالعات و استفادة 

است. افراد برخـوردار   دركقابلهاي اطالعاتی و ارتباطی رسانه
 .(Yari, 2012) نامنـد از این قابلیت را باسوادان اطالعاتی می

باشد کـه فـرد را   ها میاي از توانمنديسواد اطالعاتی مجموعه
سازد دریابد چه موقع به اطالعـات نیـاز دارد و توانـایی    قادر می

را بـه   ازیـ موردنکارگیري مؤثر اطالعات یابی، ارزیابی و بهمکان
توان . سواد اطالعاتی را می(Ghasemi, 2006)دهد وي می

دهی ، درك چگونگی سازمانازیموردنتوانایی شناخت اطالعات 
یـابی آن منـابع،   ، تعیین بهترین منابع اطالعاتی، مکاناطالعات

 ارزشیابی تحلیلـی منـابع و اشـتراك اطالعـات در نظـر گرفـت      
(Doroodi, 2008) . بــر اســاس تعریــف انجمــن کتابــداري

شود هایی گفته میآمریکا، سواد اطالعاتی به مجموعه توانمندي
توانند تشخیص دهند که چه موقع بـه  که افراد به کمک آن می

اطالعات نیاز دارنـد و بـه جایـابی، ارزیـابی و اسـتفادة مـؤثر از       
 ,Hashemzadeh & yari(اقـدام کننـد    ازیموردناطالعات 

العمـر را تشـکیل   سواد اطالعاتی مبناي یادگیري مادام. 2010)
ها و همۀ ها، همۀ محیطراي همۀ رشتهدهد. این نوع سواد بمی

سطوح آموزشی صادق است. سـواد اطالعـاتی یادگیرنـدگان را    
ــادر مــی ــد و  ق ــواي اطالعــات تســلط یابن ــر محت ســازد کــه ب

کندوکاوهاي خود را گسترش داده و بر یادگیري خویش، کنترل 
هر جـا  ، درواقع. (Ghasemi, 2006)آورند  به دست بیشتري

گیـري وجـود   نجام شود و نیاز بـه تصـمیم  که قرار است کاري ا
 داشته باشد، نیاز به اطالعات و سواد اطالعاتی نیز وجود دارد.

سواد اطالعاتی در عرصه کشاورزي نیز اهمیت زیادي دارد. 
باشـد، امـا   اگرچه توسعه کشاورزي تابعی از عوامل مختلف مـی 

 توسعه کشاورزي به میزان زیادي تابعی از تغییر و تکامل دانش
یی، اثربخشـی و  کـارا افـزایش   منظـور بـه و مهارت کشـاورزان  

باشـد. بسـیاري از پژوهشـگران    پایداري بخش کشـاورزي مـی  

توانـد  هاي شناختی (آگاهی و دانش) میمعتقدند ارتقاي ظرفیت
ــراهم آورد.    ــاورزان را ف ــازي کش ــراي توانمندس ــاي الزم ب مبن

همچنـین   مطالعات نیز نشان داده است که نبود دانش، آگاهی و
سازي و توانمندسازي کشاورزان، مانع راهبرد مناسب در ظرفیت
 ,.Roknodin-Eftekhari et al( توسـعه کشـاورزي اسـت   

، شـکاف بزرگـی بـین دانـش کشـاورزي و      وجودنیباا. )2009
، کشـاورزان  گریدانیببهکشاورزان در مزرعه وجود دارد.  فعالیت

اطالعات وجـود دارد، اسـتفاده    عنوانبه آنچهتوانند از تمام نمی
بخشی از این اطالعات بـدون اسـتفاده بـاقی     کهيطوربهکنند، 

سوادي گسـترده در بـین کشـاورزان    ماند. یکی از دالیل، بیمی
 Akanda & Roknuzaman, 2012; Malhan)اسـت  

& Singh, 2010) .  تحقیقات مختلف درباره کشاورزي پایـدار
ار نبـودن کشـاورزان از دانـش و    نیز نشان داده است که برخورد

انجـام کشـاورزي صـحیح و همچنـین      منظـور بـه آگاهی کافی 
نداشتن سواد، از عوامل اصلی رعایت نکردن اصـول کشـاورزي   

بـه  . (Sadough Vaninee et al., 2016)باشـد  پایدار می
رسـیدن بـه    منظـور بـه امروزه برخورداري از دانش همین دلیل، 

ـ پندان توسعه کشاورزي، اهمیت دوچ اسـت و دانـش و    داکردهی
اطالعات همانند زمین، سرمایه و نیـروي کـار، از عوامـل مهـم     

 .(Mtega et al., 2016)آیند می به شمارتولید در کشاورزي 
درباره دانش و اطالعات کشاورزي، همگـی   شدهانجامتحقیقات 

هاي دستیابی بر نقش و اهمیت برخورداري کشاورزان از قابلیت
دارند. براي مثال، نتایج تحقیق لوگا  دیتأکو استفاده از اطالعات 

) در تانزانیا نشان داد که دستیابی و اسـتفاده  2011( 1و همکاران
از دانش و اطالعات در کشاورزي امري حیاتی است و کاربرد و 
ارتقاي دانش و استفاده بهینه از اطالعات و فنّاوري اطالعاتی و 

هاي کشاورزي و رسیدن ، براي توسعه و ارتقاي فعالیتارتباطی
در مناطق روسـتایی، از ضـروریات محسـوب     ژهیوبهبه توسعه، 

یـابی  شود. این تحقیق نشان داد که منبع اصلی رفتار اطـالع می
هــاي بــومی (همســایگان، کشــاورزان، عمــدتاً از طریــق کانــال

هـا  تعاونیدوستان و خویشان) بوده است. در بعضی مناطق نیز، 
منبـع کسـب اطالعـات و     نیتـر مهمهاي غیردولتی، و سازمان

کتاب،  ژهیوبهاند. استفاده از مواد نوشتاري دانش کشاورزي بوده
به دلیل سواد پایین، بسیار کم بـوده اسـت. اسـتفاده از رادیـو و     

هاي جدید (ایمیل و اینترنت) نیـز بـا وجـود    تلویزیون و فنّاوري
 ,.Lwoga et al( ر اندك بـوده اسـت  دسترسی مناسب، بسیا

                                                      
1. Lwoga et al. 
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مطالعه دیگر در پاکستان نشان داد که اکثر کشـاورزان   .)2011
هـا  هـاي فـروش نهـاده   گـی خود را از نمایند ازیموردناطالعات 
اولـین منبـع بـراي کسـب      عنـوان بـه کننـد و بـه آن   کسب می

. در مطالعه دیگـر  (Khan et al., 1990)نگرند اطالعات می
از منابع  کردهلیتحصدر پاکستان، نشان داده شد که کشاورزان 
کنند. سواد استفاده میاطالعاتی بیشتري نسبت به کشاورزان بی

همچنین، کشاورزانی که توانسته بودند با مراکـز و منـابع دیگـر    
ي در اختیـار  تردسترسقابلاطالعاتی ارتباط برقرار کنند، منابع 

سواد، اکثراً بـه  منابع اطالعاتی کشاورزان بی کهیدرحال داشتند،
 ,Rahim( شـد دوستان، همسایگان و اطرافیـان محـدود مـی   

) معتقد است علـت اسـتفاده   2006( 1در این رابطه، تایر .)2003
 رابطـه نکردن از اطالعـات و دانـش جدیـد در کشـاورزي، بـه      

منجر به گردد که ضعیف بین کشاورزان و منابع اطالعاتی برمی
هـاي کشـاورزي   نبـودن فعالیـت   روزبهعدم توسعه کشاورزي و 

ــی ــکم ــود. قات ــردن  2007( 2ش ــتفاده نک ــل اس ــی از دالی ) یک
کشاورزان از منابع اطالعاتی و دسترسی نداشتن کشـاورزان بـه   

دارد که منجر به نبود آنها را فقر گسترده در بین آنان عنوان می
اتی شـده اسـت. تحقیـق    تعامل بین کشاورزان و منـابع اطالعـ  

در هندوستان نیز نشان داد که دوستان، همسایگان و  شدهانجام
ترین منبع کسـب اطالعـات کشـاورزي بـراي     افراد مسن، مهم

 .)Parvathamma & Pattar, 2013( روستاییان بوده است
) نشـان داد کـه   1999( 3نتایج تحقیـق محمـد و گـارفورث   

یگان، خویشـاوندان و  ي بـا همسـا  فـرد  نیبکشاورزان از روابط 
هاي جمعی، مانند تلویزیـون و رادیـو،   دوستان و همچنین رسانه

کنند. در این مطالعه براي کسب اطالعات کشاورزي استفاده می
مشخص گردید که به دلیل ارتباط کم بین عامالن ترویجـی و  
ادارات و مراکز تحقیقاتی، کشاورزان از این منابع بـراي کسـب   

کننــد. در تحقیـق دیگــر در  سـتفاده نمـی  خــوبی ااطالعـات بـه  
هندوستان مشخص گردید که منابع کسب اطالعات کشـاورزي  
شامل تجربـه شخصـی، خـانواده، دوسـتان، کشـاورزان دیگـر،       

هاي غیردولتی، مراکز ها، سازمانهاي کشاورزي، تعاونیسازمان
هـا و محصـوالت،   خدمات دولتی، فروشندگان و خریداران نهاده

باشـند.  هاي خصوصی و دولتـی مـی  عی و شرکتهاي جمرسانه
ترین منابع کسب اطالعات در بین کشـاورزان  بیشترین و اصلی

درآمـد نیـز شـامل تجربـه شخصـی، خـانواده،       مالک و کمخرده
                                                      
1. Tire 
2. Ghatak 
3. Muhammad & Garforth 

منبـع   نیترمهمدوستان و سایر کشاورزان بوده است. همچنین، 
 رودررودرآمـد، شـامل ارتباطـات    اطالعاتی براي کشاورزان کـم 

. در تحقیـق دیگـر   (Malhan & Singh, 2010)است  بوده
مشخص شد که منابع اطالعاتی زنان کشـاورز در هنـد شـامل    

، باتجربــهمروجــان کشــاورزي، کشــاورزان موفــق، کشــاورزان 
دوستان، همسایگان، همسر کشاورزان، رادیو، تلویزیون، موبایل 
و روزنامه بوده است. این تحقیق نشان داد که دانش کشـاورزي  

تبادل اطالعات بـا سـن، خویشـاوندي، درآمـد، انـدازه زمـین       و 
زنـدگی، داراي رابطـه مثبـت و     منطقهملکی، طبقه اجتماعی و 

باشد. همچنین، تبادل اطالعات در بین کشـاورزانی  دار میمعنی
اند. از طـرف دیگـر،   بیشتر بوده است که با یکدیگر همگن بوده

و روزنامه در بین کشاورزان به دلیـل   ونیزیتلواستفاده از رادیو، 
زیاد، بسیار کم بود و کشاورزان وقت کافی براي استفاده  مشغله

. در پـژوهش دیگــر  (Das, 2012)از ایـن منـابع را نداشــتند   
تـرین مشـکالت کشـاورزان شـمال     مشخص گردیـد کـه مهـم   

بــنگالدش در ارتبــاط بــا ســواد اطالعــاتی شــامل محــدودیت  
ارتباطی، ناتوانـایی در اسـتفاده بهینـه از     هايدسترسی به کانال

ها و ابزار اطالعاتی، درآمد پایین، عالقه پایین بـه کسـب   رسانه
اطالعات، نبـود امکانـات کـافی بـراي مسـافرت، نـرخ بـاالي        

هاي آموزشـی  برنامه سوادي، کمبود مخابرات روستایی، ارائهبی
ــو  ــو در زمــان مشــغله و کــار کشــاورزان، نب د تلویزیــون و رادی

هاي غیردولتی و آشنا نبودن کشـاورزان بـا   دسترسی به سازمان
گردیـد. ایـن پـژوهش نشـان داد کـه      هاي دولت مـی مسئولیت

هــاي کشــاورزان بــا اهــداف مختلفــی از اطالعــات در فعالیــت
هاي نوین کشـاورزي  کنند و از روشکشاورزي خود استفاده می

اورزي آگاهی ندارند. رضایت کشاورزان از کسب اطالعـات کشـ  
در حد متوسط و در مـواردي در حـد خیلـی کـم بـوده اسـت و       

تـرین منبـع کسـب اطالعـات     مهم عنوانبهاي کشاورزان حرفه
اند. عالوه بر این، کشاورزان درصد از کشاورزان بوده 1/78براي 

» مرکز اطالعات اجتماعی«بیشترین اطالعات را از  موردمطالعه
درصـد   6/66اسـت کـه   انـد. ایـن در حـالی بـوده     کسب کـرده 

ــات   ــراي اطالع ــافی ب ــاورزان ارزش ک ــوده   کش ــل ب ــد قائ ان
(Akanda & Roknuzaman, 2012). 

، توسـعه سـواد کشـاورزي در بـین     ادشدهبا توجه به موارد ی
کُنشگران عرصه کشاورزي، یک رسالت مهم است. بـه همـین   
دلیل، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی سواد اطالعاتی کشاورزان 

مرتبط با آن انجام شد. سؤاالت تحقیق عبـارت بودنـد   و عوامل 
از: سواد اطالعاتی و ابعاد آن در بین کشاورزان به چـه صـورت   
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اي بین ابعاد سواد اطالعـاتی کشـاورزان وجـود    است؟ چه رابطه
هـاي فـردي و   اي بین سواد اطالعاتی و ویژگیدارد؟ چه رابطه

 اقتصادي کشاورزان وجود دارد؟
 

 ششناسی پژوهروش
 ازنظرشناسی بر مبناي راهبرد پیمایش، روش ازنظراین تحقیق 

ها، گردآوري داده ازنظرمقطعی و هاي تکزمانی از نوع پژوهش
دربرگیرنـده تمـام کشـاورزان     موردمطالعهجمعیت میدانی است. 

). حجم نمونه 1نفر بود (شکل  320منطقه طُرق مشهد به تعداد 
نفر از کشاورزان خارج از  30ي با انجام یک مطالعه راهنما بر رو

نفر تعیین  176محدوده تحقیق و با کمک فرمول کوکران برابر 
هـاي  گیري کامالً تصـادفی، نمونـه  گردید. سپس با روش نمونه

-انتخاب شدند. ابـزار جمـع   موردمطالعهاز بین جمعیت  ازیموردن
ی موردبررسمتغیرهاي استاندارد بود.  نامهپرسشآوري اطالعات 

هــاي فــردي (ســن، میــزان ســواد اطالعــاتی، ویژگــیشــامل 
هاي اقتصادي (میـزان  تحصیالت، سابقه کار کشاورزي)، ویژگی

ي، تعـداد قطعـات   کشـاورز  ریـ غدرآمد کشاورزي، میزان درآمـد  
اراضی، نوع مالکیت اراضی) و منابع کسب اطالعات کشـاورزي  

ـ اطالعاتی از تعریف و ابعـاد  سواد گردید. براي سنجش می  هارائ
) استفاده گردید. در این راسـتا، پـنج   2006( یقاسمشده توسط 

بعد سواد اطالعاتی در نظر گرفته شـد و متناسـب بـا هـر بعـد،      
ها به صورتی در نظر گرفته شدند که متناسـب بـا شـرایط    گویه

یعنی کشـاورزان باشـند. در ایـن راسـتا، از      موردمطالعهجمعیت 
) در سنجش سـواد  2012( 1مشی پژوهش آکاندا و رکنازامانخط

اطالعاتی کشاورزان بنگالدش نیز استفاده گردید. بدین ترتیب، 
گویه اسـتفاده شـد کـه هـر      22براي بررسی سواد اطالعاتی از 

ي طیـف لیکـرت شـامل کـامالً     انـه یپنج گزکدام بر یک دامنه 
نظـر  )، بی4)، موافق (با ارزش عددي 5موافق (با ارزش عددي 

) و کامالً مخالف 2الف (با ارزش عددي )، مخ3(با ارزش عددي 
بـا روش   نامـه پرسـش داشـتند. روایـی   ) قرار 1(با ارزش عددي 

روایی صوري و با مراجعه به اسـاتید گـروه کتابـداري دانشـگاه     
فردوسی مشهد و همچنین گـروه تـرویج و آمـوزش کشـاورزي     
دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان مورد تأیید قـرار  

پایایی آن بـا انجـام یـک مطالعـه راهنمـا و محاسـبه        گرفت و
ضریب آلفاي کرونباخ مورد ارزیابی قرار گرفـت کـه میـزان آن    
                                                      
1. Akanda & Roknuzaman 

آمد که بیانگر  به دست 79/0براي مقیاس سواد اطالعاتی برابر 
از  آمـده دسـت بههاي باشد. دادهپایایی مناسب ابزار سنجش می

مـورد   18نسـخه   SPSSافـزار آمـاري   هـا بـا نـرم   نامـه پرسش
 .(SPSS, 2017)قرار گرفت  لیوتحلهیتجز

 

 
 طُرق مشهد منطقهموقعیت جغرافیایی . 1شکل 

Figure 1. The geographical location of Torq 
region of Mashhad  

 
 هاي پژوهشیافته

 3/23دست آمد که سال به 5/51میانگین سنی کشاورزان برابر 
 41ین نفر) ب 92درصد ( 3/52سال،  40از  کمترنفر)  41درصد (

 1/1سـال و   80تـا   61نفر) درصد بـین   41( 3/23سال،  60تا 
. ایـن  سال قرار داشتند 81نفر) در گروه سنی بیش از  2درصد (

رزي سـال سـابقه کـار کشـاو     2/27میـانگین   طوربهکشاورزان 
فـر  ن 52سطح تحصیالت، بیشترین فراوانـی بـا    ازنظرداشتند و 

 درصد) مربوط بـه افـرادي بـود کـه تـا مقطـع ابتـدایی        5/29(
ــ ــردهلیتحص ــو کم ک ــا ت ــی ب ــر ( 4رین فراوان ــ 3/2نف د) درص
تند. افـرادي بـود کـه مـدارك بـاالتر از دیـپلم داشـ        رندهیدربرگ

ریـق  نفـر) از ط  125( موردمطالعـه درصد از افراد  71همچنین، 
اراي دنفر) نیـز   51درصد ( 29کردند و می امرارمعاش کشاورزي

 اورزي،مالکیت زمین کش ازنظرمنبع درآمد غیر کشاورزي بودند. 
نفـر) مالـک شخصـی زمـین بودنـد و       106درصد افـراد (  2/60

کتـار  ه 56/1برابـر   موردمطالعـه کشاورزي افراد  میانگین زمین
رصـد)  د 5/85نفر ( 150یعنی  موردمطالعهبود. بیشتر کشاورزان 

 زي نداشتند.اي به مروج کشاورمراجعه
 منابع کسب اطالعات کشاورزي

براي یافتن پاسـخ ایـن پرسـش کـه کشـاورزان بـراي کسـب        
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کننـد، از  اطالعات کشاورزي در ابتدا به کدام منبع مراجعـه مـی  
شد. نتایج نشان داد که شرکت تعـاونی   سؤالآنان در این رابطه 

تولید روستایی، همسایگان و کشاورزان موفق و نوآور، به ترتیب 
-اولین منابع کسب اطالعات کشاورزي براي آنان مـی  عنوانبه

 ).1باشند (جدول 
 نیاز اطالعاتی در زمینه کشاورزي

هــاي یــک از زمینــهگردیــد کــه در کــدام ســؤالاز کشــاورزان 
کشاورزي به اطالعات نیاز دارند. نتایج این بررسی نشان داد که 
بیشترین نیاز اطالعاتی کشاورزان به ترتیب در زمینه مبـارزه بـا   

، بیمـه محصـوالت   شـده اصـالح هاي هرز، شـناخت بـذور   علف
).2باشـد (جـدول   می سازي زمین براي کشتکشاورزي و آماده

 

 توزیع فراوانی کشاورزان در مراجعه به اولین منبع اطالعاتی. 1جدول 
Table 1. Frequent distribution of farmers according to the first source of information 

 درصد
Percent 

 فراوانی
Frequency 

 منبع کسب اطالعات
Source of information 

6.3 11 
 هاي کشاورزيفروشندگان نهاده

Sellers of agricultural inputs 

4.5 8 
 مدیریت جهاد کشاورزي

Office of Jihad-e-Agriculture 

50 88 
 شرکت تعاونی تولید روستایی

Rural production cooperative 

1.1 2 
 مرکز خدمات ترویج کشاورزي

Center for agricultural extension service 

2.3 4 
 تحقیقاتیهاي مراکز و ایستگاه

Research centers and stations 

17 30 
 کشاورزان موفق و نوآور

Successful and innovative farmers 

17.6 31 
 همسایگان

Neighbors 

1.1 2 
 هاي کشاورزيمجالت و کتاب

Agricultural magazines and books 

- - 
 رادیو

Radio 

- - 
 تلویزیون

Television 
 

 نیاز اطالعاتی برحسبگویان توزیع فراوانی پاسخ. 2جدول 
Table 2. Frequent distribution of respondents according to information needs 

 درصد
Percent 

 زمینه
Context 

 
yes (52.8)  no (47.2) 

 سازي زمین براي کشتآماده
Preparing the land for cultivation 

 
yes (71.6)  no (28.4) 

 شناخت بذور اصالح شده
Recognition of improved seeds 

 
yes (40.9)  no (59.1) 

 چگونگی استفاده از سموم
How to use toxins 

 
yes (42.6)  no (57.4) 

 میزان استفاده از کود
The rate of fertilizer use 

 آبیاري نوین روش 
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yes (51.1)  no (48.9) New irrigation technique 
 

yes (59.7)  no (40.3) 
 استفاده از ماشین آالت کشاورزي

Use of agricultural machinery 
 

yes (82.4)  no (17.6) 
 هاي هرزمبارزه با علف

Weed combat 
 

yes (31.3)  no (68.8) 
 روش برداشت محصول

Harvesting method 
 

yes (20.5)  no (79.5) 
 انبارداري محصول روش

Product storage method 
 

yes (30.1)  no (69.9) 
 بازاریابی و فروش محصول روش

Marketing method and product sales 
 

yes (46.6)  no (53.4) 
 هاي آلودهضرر استفاده از آب

Disadvantages of using contaminated water 
 

yes (26.1)  no (73.9) 
 رویه از کودمضرات استفاده بی

Disadvantages of excess fertilizer 
 

yes (28.4)  no (71.6) 
 مضرات استفاده از سموم

Disadvantages of using toxins 
 

yes (38.6)  no (61.4) 
 کشت گیاهان جدید

Cultivating new plants 
 

yes (52.8)  no (47.2) 
 بیمه محصوالت کشاورزي

Insurance of agricultural products 
 

yes (11.9)  no (88.1) 
 سایر موارد

Other cases 
 

 سواد اطالعاتی
یـاس  با توجه به مقیاس سنجش سواد اطالعاتی، امتیاز ایـن مق 

ین مقیـاس  امتغیر باشد. میانگین امتیاز  110تا  22تواند بین می
اتی آمد. بر این اساس، سطح سـواد اطالعـ   به دست 9/75برابر 

ی کـرد.  توان در حد متوسط ارزیـاب را می موردمطالعهکشاورزان 
هـاي  گویه عالوه بر این، توزیع فراوانی میانگین و انحراف معیار

د مربوط به مقیاس سواد اطالعاتی بـه تفکیـک پـنج بعـد سـوا     
ـ آورده شده است. بر ایـن اسـاس، از    3اطالعاتی در جدول  ین ب

حفـظ اطالعـات   «گویه مربوط به سـواد اطالعـاتی، گویـه     22
ی قانون که مربوط به بعد پایبندي به اصول اخالقی و» محرمانه

ر د) 42/4باشـد، بـا بیشـترین میـانگین (    کاربرد اطالعـات مـی  
مترین با ک» یادداشت و نگهداري اطالعات«اولویت اول و گویه 

 فته است.) در اولویت آخر جاي گر88/1میانگین (
مقایسه ابعاد سواد اطالعاتی، اقدام به مقایسه میـانگین   منظوربه

هاي هر بعد با یکدیگر تعداد گویه ازآنجاکهامتیاز هر بعد گردید. 

، ترکیب خطـی  آنهاساختن  سهیمقاقابل منظوربهباشد، برابر نمی
از  آمدهدستبهمیانگین  منظور نیبددار محاسبه گردید. غیر وزن

هاي همان بعد تقسیم هاي مربوط به هر بعد، بر تعداد گویهگویه
تـرین  گردید. از بین پنج بعد سواد اطالعاتی، بعد پنجم با بـیش 

و بعد دوم بـا کمتـرین میـانگین     ) در رتبه اول071/4میانگین (
 ).4) در رتبه آخر جاي دارد (جدول 875/2(
 

 همبستگی ابعاد سواد اطالعاتی
بـین ابعـاد سـواد     ايکـه چـه رابطـه    سـؤال اسخ به این براي پ

اطالعاتی وجـود دارد، از آزمـون ضـریب همبسـتگی پیرسـون      
استفاده شد. دلیل استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، مقیاس 

اي متغیرها و همچنین توزیع نرمال آنها بود که با آزمـون  فاصله
ـ . (P>0.05)اسمیرنف مشخص گردید -کولموگروف ن نتایج ای

دهد که همبسـتگی  آمده است نشان می 5بررسی که در جدول 
 داري بین تمام ابعاد سواد اطالعاتی وجود دارد.مثبت و معنی
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 هاي مقیاس سواد اطالعاتیتوزیع فراوانی میانگین گویه. 3جدول 
Table 3. Frequency distribution of the mean of items of the information literacy scale 

  ردیف
Row 

 هاگویه
Items 

 میانگین
Mean 

 انحراف معیار
Standard 
deviation 

 اولویت
Rank 

 بعد اول) تشخیص ماهیت و گستره اطالعات مورد نیاز 
First dimension: Identifying the nature and extent of the information required 

 

1 
 کنمدر خصوص اطالعات مورد نیاز در زمینه کشاورزي با دیگران مشورت می

I consult with others about the neede agricultural information 
4.03 0.82 1 

2 
 کنمت میدست آوردن اطالعات کشاورزي با دیگران مشورهاي بهبراي دانستن روش

I consult with others on how to obtain agricultural information 
3.96 0.85 2 

3 
 کنمتر میاگر نیاز داشته باشم با جستجوي بیشتر اطالعات خود را کامل

If I need to, I will make my information more complete by 
searching 

3.69 0.98 3 

4 

دیدي ه درك جبنمایم تا کنم اطالعات جدید درباره کشاورزي را با تجربه قبلی خود تلفیق سعی می
 از موضوع برسم

I try to integrate new information about agriculture with my 
previous experience to get a new understanding of the subject  

3.48 0.97 4 

5 
 طالعات کشاورزي را یاد بگیرمهاي استفاده از اکنم روشسعی می

I try to learn how to use agricultural information 
3.15 1.32 5 

6 
 هاي اطالع رسانی و نحوه انتشار اطالعات کشاورزي را بدانمکنم روشسعی می

I try to know the methods of informing and how to disseminate 
agricultural information 

2.60 1.34 6 

7 
 رومیمخود  خارج از محدوده زندگی و منطقه براي کسب اطالعات بیشتر درباره کشاورزي به

I go outside my life and region to gain more agricultural 
information 

2.47 1.16 7 

 کل مؤثر و کارآمدیابی به اطالعات مورد نیاز به شبعد دوم) دست 
Second dimension: achieve the required information in an efficient and effective manner 

 

1 

نتخاب ارا  آنهاتوان اطالعات کشاورزي را کسب کرد بهترین از بین اشخاص و مراکزي که می
 کنممی

I choose the best of the people and the places where agricultural 
information can be obtained 

3.96 0.88 1 

2 

ه کنم متناسب با شرایط اقدام بگیرم و سعی میمی شرایط منبع اطالعات کشاورزي را در نظر
 لفنی)تآوري اطالعات کنم (مراجعه حضوري، ارسال تقاضانامه، گرفتن وقت قبلی، تماس جمع

I consider the conditions of the source of agricultural information 
and try to collect information by the conditions (appointment, 

sending an application, taking a previous appointment, telephone 
call)  

3.86 0.91 2 

3 

ی اس تلفنهاي مراجعه حضوري، ارسال تقاضانامه، گرفتن وقت مالقات قبلی، تمچنانچه از روش
ان ارشد مدیرکنم (نامه، پست الکترونیکی، مراجعه به هاي دیگري استفاده مینتیجه نگرفتم از روش

 هاي باالتر)و مقام
If I did not receive the proper result from face-to-face visits, 

sending an application, getting an appointment, or making phone 
calls, I use other methods (letter, e-mail, referrals to senior 

executives and higher officials)  

3.27 0.99 3 



 )منطقه طُرق مشهد :مطالعه موردي( ارزیابی سواد اطالعاتی کشاورزان و عوامل مرتبط با آن :همکارانو باقریان                    30

 

4 
 را بازنگري کنم آنهابراي اطمینان نسبت به اطالعات کشاورزي، 

I review agricultural information for getting reassurance about it 
2.71 1.13 4 

5 
 کنمرا یادداشت و نگهداري می آنهاآوري اطالعات کشاورزي پس از جمع

After collecting agricultural information, I write and keep it 
1.88 1.21 5 

 
 بعد سوم) ارزیابی انتقادي اطالعات و مأخذ اطالعاتی و ادغام با تجربیات گذشته

Third dimension: Critical evaluation of information and information sources and integration 
with past experiences 

 

1 
 کنمگیري میام مقایسه و نتیجهآموزم با تجارب گذشتهکشاورزي را که میاطالعات جدید 

I compare the new farming information that I learn with my past 
experiences to make a conclusion  

3.76 0.90 1 

2 

ابع د و منافرا به آنهاقبل از بکارگیري اطالعات جدید کشاورزي، براي اطمینان از موثربودن 
 کنماطالعاتی جدید مراجعه می

Before using the new agricultural information, I refer to people and 
new sources of information to ensure its effectiveness. 

3.38 1.09 2 

 بعد چهارم) بکارگیري اطالعات و دانش جدید در عمل 
Fourth dimension: use of new information and knowledge in practice 

 

1 

 آنهااز  دهم تا طمینان دارم، در اختیار دیگران قرارا آنهاکنم اطالت کشاورزي که نسبت به سعی می
 استفاده کنند

I try to provide others with the agricultural information that I trust 
about them to use 

4.17 0.83 1 

2 
 ک کنمران کمکاربردن اطالعات جدید کشاورزي به دیگدر صورتی که نیاز باشد حاضرم در به

If it is need to, I am ready to help others use the new agricultural 
information 

3.84 0.80 2 

3 
 کنمهاي کشاورزي استفاده ت آمده در فعالیتدسکنم از تمام اطالعات کشاورزي بهسعی می

I try to use all obtained agricultural information in agricultural 
activities 

3.80 0.89 3 

4 
 گیرممی کاربه را آنهاتوانم استفاده کنم پس از این که مطمئن شدم از اطالعات جدید کشاورزي می

I use new agricultural information once I make sure I can use it 
3.74 0.99 4 

5 

ودم کمک ام از تجربه خکه نیاز باشد، براي استفاده از اطالعات کشاورزي که جدیدا آموخته در جایی
 گیرممی

Wherever needed, I will use my own experience to use the newly 
acquired agricultural information 

3.72 0.99 5 

 اخالقی و قانونی کاربرد اطالعاتبعد پنجم) پایبندي به اصول  
Fifth dimension: Adherence to the ethical and legal principles of the use of information 

 

1 
 را فاش نکنمآنهاکنم اگر اطالعات محرمانه کشاورزي در اختیارم قرار گرفت سعی می

I try not to disclose them if I have any confidential information 
available to me 

4.42 0.95 1 

2 
 کنم شرایط و قوانین مراکز ارائه کننده اطالعات کشاورزي را رعایت کنمسعی می

I try to comply with the terms and conditions of the agricultural 
information providers 

4.01 0.90 2 

3 

را انجام  ادم، آنعات کشاورزي به هر فرد یا سازمانی داطالکنم اگر تعهدي براي استفاده از سعی می
 دهم

I try to do it if I give the undertaking to use agricultural 
information to any individual or organization  

4 0.88 3 

Mean range: 1-5 
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آمار توصیفی ابعاد سواد اطالعاتی .4جدول   
Table 4. Descriptive statistics of information literacy dimensions 

 رتبه
Rank 

 بیشینه
Maximum 

 کمینه
Minimum  

 واریانس
Variance 

 انحراف معیار
Standard 
deviation 

 نما
Mode 

ترکیب خطی غیر 
 داروزن

Non-
weighted 

linear 
combination 

 ابعاد سواد اطالعاتی
Dimensions of information 

literacy 

1 5 2 0.390 0.63 4 4.0710 

 اخالقی و قانونی کـاربرد  اصولپایبندي به 
 اطالعات

Adhere to the ethical and 
legal principles of the use of 

information 

2 5 1.75 0.393 0.62 4 3.8608 
 بکارگیري اطالعات و دانش جدید در عمل
Use of new information and 

knowledge in practice 

3 5 1.5 0.672 0.81 4 3.5739 

ی ارزبابی انتقادي اطالعات و مأخذ اطالعات
 و ادغام با تجربیات گذشته

A critical assessment of 
information and information 
sources and integration with 

past experiences  

4 5 1.75 0.444 0.66 3.25 3.2656 

مـورد  تشخیص ماهیت و گستره اطالعـات  
 نیاز

Identify the nature and 
extent of the required 

information  

5 5 1.5 0.398 0.63 2.75 2.8750 

یابی به اطالعات مورد نیاز بـه شـکل   دست
 مؤثر و کارآمد

Achieving the required 
information effectively and 

efficiently 
 

 سواد اطالعاتیگانه ماتریس همبستگی ابعاد پنج .5جدول 
Table 5. Correlation matrix of five dimensions of information literacy 

 چهارم بعد
Fourth 

dimension 

 بعد سوم
Third 

dimension 

 بعد دوم
Second 

dimension 

 بعد اول
First 

dimension 

 ابعاد سواد اطالعاتی
Dimensions of information literacy 

 شخیص ماهیت و گستره اطالعات مورد نیازت-1 -   
1. Identify the nature and extent of the required 

information  
 ت مورد نیاز به شکل مؤثر و کارآمدیابی به اطالعاستد-2 **0.55 -  

2. Achieving the required information effectively and 
efficiently  

 ادي اطالعات و مأخذ اطالعاتی و ادغام با تجربیات گذشتهارزبابی انتق-3 **0.67 **0.37 - 
3.A critical assessment of information and 
information sources and integration with past 

experiences  
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 کارگیري اطالعات و دانش جدید در عملب-4 **0.52 **0.27 **0.45 -
4.Use of new information and knowledge in practice 

 ایبندي به اصول اخالقی و قانونی کاربرد اطالعاتپ-5 **0.42 **0.25 **0.45 **0.60
5.Adhere to the ethical and legal principles of the use 

of information  
** Significance at 0.01 level 

 
 موردمطالعههمبستگی سواد اطالعاتی و ابعاد آن با متغیرهاي فردي و اقتصادي کشاورزان  .6جدول 

Table 6. Correlation between information literacy and its dimensions with individual and economic variables 
of studied farmers 

درآمد غیر کشاورزي 
 (تومان)
Non-

agricultural 
incomes 
(Toman) 

درآمد سال 
 قبل (تومان)

Last 
year 

revenue 
(Toman) 

اراضی 
اي اجاره

 (هکتار)
Rented 

land 
(hectare) 

اراضی 
شخصی 
 (هکتار)

Owned 
land 

(hectare) 

تعداد قطعات 
 اراضی (عدد)

Number of 
land plots 

سن 
 (سال)
Age 

(year) 

سابقه کشاورزي 
 (سال)
Job 

experience 
(year) 

 
 ابعاد سواد اطالعاتی
Dimensions 

of 
information 

literacy 

0.019 -0.131 0.117 -0.098 -0.017 -0.137 -0.204** 
 بعد اول
First 

dimension 

0.003 -0.064 -0.053 -0.049 -0.040 0.187* 0.215** 
 بعد دوم

Second 
dimension 

0.054 -0.126 -0.048 0.075 -0.018 -0.138 0.230** 
 بعد سوم
Third 

dimension 

0.033 0.005 0.100 0.060 0.004 -0.025 0.113 
 چهارم بعد

Fourth 
dimension 

0.061 0.026 0.127 0.120 -0.069 0.046 -0.118 
 بعد پنجم
Fifth 

dimension 

0.025 0.092 0.053 -0.031 -0.035 -0.123 -0.0231** 

 سواد اطالعاتی (کل)
Information 

literacy 
(total) 

* Significance at 0.05 level 
** Significance at 0.01 level 

 

هــاي فــردي و رابطــه ســواد اطالعــاتی بــا ویژگــی
 اقتصادي

اي بـین ابعـاد سـواد    براي پاسخ به این سـؤال کـه چـه رابطـه    
وجود دارد، هاي فردي و اقتصادي کشاورزان اطالعاتی و ویژگی

از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد (با توجـه بـه مقیـاس    
اي متغیرها و نرمال بودن توزیع متغیر سـواد اطالعـاتی).   فاصله

) نشـان داد کـه بـین سـابقه کـار      6نتایج این بررسـی (جـدول   

دار وجـود  کشاورزي و سواد اطالعاتی یک رابطه منفی و معنـی 
ه کشاورزي افراد بیشتر باشـد،  دارد، به این معنی که هرچه سابق

کمتر است. ایـن همبسـتگی در مـورد بعـد      آنهاسواد اطالعاتی 
دار دار و براي ابعاد دوم و سوم، مثبت و معنیاول، منفی و معنی

باشد. دار میو براي ابعاد چهارم و پنجم، بیانگر نبود ارتباط معنی
راد دهد کـه هرچـه سـابقه کشـاورزي افـ     ها نشان میاین یافته

 آنهـا بیشتر باشد، توانایی تشخیص ماهیت و گسـتره اطالعـات   
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هرچه سابقه افراد در کار کشاورزي بیشتر باشـد،   ؛ اماکمتر است
توانند به اطالعات دسترسی پیدا به نحو بهتري می کهنیاضمن 

کننـد، قادرنــد در ارزیــابی انتقـادي اطالعــات و ترکیــب آن بــا   
نماینـد. نتـایج ایـن بررسـی     تر عمل تجربیات گذشته نیز موفق

همچنین نشان داد که ابعاد مختلف سـواد اطالعـاتی بـا سـایر     
متغیرهــاي فــردي و اجتمــاعی پاســخگویان داراي همبســتگی 

درباره بعد دوم سواد اطالعـاتی کـه بـا     جزبهباشد، دار نمیمعنی
دار اسـت.  سن کشاورزان داراي یک همبستگی مثبـت و معنـی  

د که با افزایش سن کشـاورزان، آنـان در   دهاین یافته نشان می
 نمایند.دسترسی مؤثر و کارآمد به اطالعات، بهتر عمل می

 هاي مختلفمقایسه سواد اطالعاتی در بین گروه
هاي مختلف کشاورزان بـا  براي پاسخ به این سؤال که آیا گروه

سـواد   ازنظرتوجه به سن و سطح تحصیالت تفاوتی با یکدیگر 
بـا  استیودنت استفاده شد (-تییا خیر، از آزمون اطالعاتی دارند 

اي و نرمـال بـودن توزیـع متغیـر سـواد      توجه به مقیاس فاصله

 برحسـب  موردمطالعـه هـاي  . بدین منظور ابتدا نمونهاطالعاتی)
متغیرهاي سن و سطح تحصیالت بـه دو گـروه مجـزا تقسـیم     

 سال در یک گروه و افـراد  40شدند. براي متغیر سن، افراد زیر 
باالتر در گروه دیگر قرار گرفتند. همچنین، با توجه به مطالعات 

سواد و داراي سـواد  در زمینه سواد اطالعاتی، افراد بی شدهانجام
خواندن و نوشتن در یک گروه و افراد داراي تحصیالت ابتدایی 

هـاي  نتـایج مقایسـه گـروه   و باالتر در گروه دیگر قرار گرفتنـد.  
اد اطالعاتی گروه کشاورزان داراي سن نشان داد که سو ادشدهی

سـال، بـا یکـدیگر     40سال به باال و گروه کشـاورزان زیـر    40
سـواد و داراي  گروه کشـاورزان بـی  اما ؛ داري نداردتفاوت معنی

سواد خوانـدن و نوشـتن و گـروه کشـاورزان داراي تحصـیالت      
-سواد اطالعاتی با یکدیگر تفاوت معنـی  ازنظرابتدایی و باالتر، 

گـروه دوم، داراي سـواد اطالعـاتی     کـه يطـور بـه ري دارند، دا
 ).7باشد (جدول بیشتري می

 
 مقایسه سواد اطالعاتی کشاورزان از نظر سن و سطح تحصیالت .7جدول 

Table 7. Comparison of farmers' information literacy in terms of age and education level 
 ايمتغیر مقایسه

Comparison 
variable 

 بنديمتغیر گروه
Grouping 
variable 

 گروه اول
First group 

 میانگین
Mean 

 گروه دوم
Second 
group 

 میانگین
Mean 

t* P. 

 سواد اطالعاتی
Information 

literacy 
 

 سن
Age 

 جوان
Young 
(n=45) 

78.15 

 مسن
Elderly 
(n=129) 

 

75.89 1.15 0.25 

 سطح تحصیالت
Education 

level 

 و خواندن سوادیب
 نوشتن

Illiterate 
and able to 
read and 

write 
(n=64) 

73.32 
 

 ابتدایی و باالتر
Elementary 
and higher 

(n=110) 
 

78.31 
 

3.85 
 

0.00
5 
 

* Equality of variance assumed 
 

 گیريبحث و نتیجه
سازد، یکی از عوامل مهمی که پیشرفت کشاورزي را ممکن می

پذیر است که قادر به استفاده از وجود کشاورزان آگاه و مسئولیت
نتایج تحقیق حاضر نشـان داد  صحیح از منابع اطالعاتی باشند. 

کشاورزان پایین است. ایـن در حـالی   که سطح تحصیالت اکثر 
از عوامـل مهــم و   سـوادي یکـی  سـوادي و کــم اسـت کـه بـی   

محدودکننده کسب و انتقال اطالعات و همچنین درك مفـاهیم  
باشد. تحقیق حاضر نشان اساسی مسائل مرتبط با کشاورزي می

داد که شرکت تعاونی تولید روستایی، همسـایگان و کشـاورزان   
اولین منابع کسـب اطالعـات    عنوانبهموفق و نوآور، به ترتیب 

در  شـده انجـام این نتیجه بـا مطالعـه   باشند. براي کشاورزان می
در  شـده انجـام و مطالعـه   (Lwoga et al., 2011)تانزانیـا  
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 باشد.راستا میهم (Malhan & Singh, 2010)هندوستان 
، کـرده پژوهش حاضر نشان داد که کشاورزان باسواد و تحصـیل 

ه با نتیج سواد اطالعاتی در وضعیت بهتري قرار دارند. این ازنظر
) سازگار 2012و آکاندا و رکنازامان () 2003نتایج مطالعه رحیم (

ار اگرچه رابطـه سـواد اطالعـاتی (کـل) بـا سـابقه کـ       باشد. می
، شان دادطور که نتایج ندست آمد، اما همانکشاورزان، منفی به

یـابی بـه   تـوان آنـان در دسـت    با افزایش سابقه کار کشاورزان،
واد اطالعات مورد نیاز بـه شـکل مـؤثر و کارآمـد (بعـد دوم سـ      

ــذ   ــادي اطالعــات و مأخ ــابی انتق ــین ارزی ــاتی) و همچن اطالع
تی)، طالعااطالعاتی و ادغام با تجربیات گذشته (بعد سوم سواد ا

رزیـابی  توانـد در مقایسـه و ا  یابد که این ویژگی میافزایش می
ت جربیـا لف اطالعات، مفید باشد، زیرا امکان تلفیق تمنابع مخت

راهم با اطالعات جدید و رسیدن به درك بهتر از موقعیـت را فـ  
-هـاي الزم بـراي بـه   شـود زمینـه  بنابراین پیشنهاد می؛ کندمی

 کارگیري از تجربیات کشـاورزان در نشـر اطالعـات کشـاورزي    
 فراهم آید.
گانـه سـواد   ابعـاد پـنج  ها نشان داد که همبستگی بین یافته

یر نگر تأثباشد. این همبستگی بیادار میاطالعاتی، مثبت و معنی
توانـد بـر   مـی  افزاي ابعاد مختلف سواد اطالعاتی اسـت کـه  هم

عملکرد ذهنـی و فیزیکـی کشـاورز برجـاي گـذارد. همچنـین،       
ل کشاورزان مورد مطالعه بهتـرین عملکـرد را در رعایـت اصـو    

ظـر،  نانـد. از ایـن   سب اطالعات داشتهاخالقی نسبت به منبع ک
 شـده و مشـورت  تعامل کشاورزان درباره تبادل اطالعات کسـب 

نـد.  گیردرباره اطالعات مورد نیـاز، در مراحـل بعـدي قـرار مـی     
ناسبی مگروهی و فردي نسبتاً همچنین، کشاورزان از تعامل بین

واد سبرخوردارند. این موضوع یک عامل مهم براي ارتقاء سطح 
هـی  شود، زیرا تعامالت بین فردي و گروعاتی محسوب میاطال
 تواند کمک موثري به کسب اطالعات جدید نماید.می

هاي مربوط به سطح تحصیالت و سن کشـاورزان  اگر یافته
توان دلیل ضعیف بودن کشـاورزان  را با هم در نظر بگیریم، می

برداري و نگهداري از اطالعات کشـاورزي را بهتـر   در یادداشت
درك کرد. همچنین، باتوجه به میانگین سنی باالي کشـاورزان،  

به خارج شدن از محـدوده زنـدگی قابـل درك     آنهاعدم تمایل 
رسـانی و نحـوه کسـب    هـاي اطـالع  توانـد روش است که مـی 

اطالعات آنان را تحت تأثیر منفی قرار دهد. از طرف دیگر، سن 
وضـوعات  شود که میل بـه دانسـتن م  باال و سواد کم باعث می

 فنّی و تخصصی کشاورزي، از حوصله کشـاورزان خـارج شـود.   
ها لزوم استفاده از وسایل کمـک آموزشـی دیـداري و    این یافته

شنیداري مناسب براي ارتقاي سطح دانش و آگاهی کشـاورزان  
نماید. همچنـین،  در زمینه مسائل کشاورزي را بیشتر روشن می

یـابی بـه اطالعـات،    ها نشان داد که کشـاورزان در دسـت  یافته
شده در باشند. این نتیجه با نتایج مطالعه انجام داراي ضعف می

 ,Akanda & Roknuzaman)باشد راستا میبنگالدش هم
تواند شناخته نبودن منابع کسب اطالعات . دلیل آن می(2012

یا دسترسی نداشتن به این منابع به دلیل دسترسی نداشـتن بـه   
فاده از ابزارهاي ارتباطی باشد. مطالعـه  هاي ارتباطی و استکانال

تــرین مشــکالت مهــمیــاد شــده در بــنگالدش نیــز نشــان داد 
کشــاورزان در ارتبــاط بــا ســواد اطالعــاتی شــامل محــدودیت  

هاي ارتباطی و نـاتوانی در اسـتفاده بهینـه از    دسترسی به کانال
گـردد. از ایـن رو، الزم اسـت    مـی  هـا و ابـزار اطالعـاتی   رسانه

 درباره جستجوي صحیح اطالعات، آموزش ببینند. کشاورزان
ها نشان داد که هرچه سـن کشـاورزان بیشـتر باشـد،     یافته

یابی به اطالعـات مـورد   سواد اطالعاتی بیشتري در زمینه دست
نیاز بـه شـکل مـؤثر و کارآمـد دارنـد. مطالعـه انجـام شـده در         

نیز نشان داد بـا افـزایش سـن، دانـش کشـاورزي و       هندوستان
یکی . (Das, 2012)یابد ین تبادل اطالعات افزایش میهمچن

تر و همچنین تواند به تجربه بیشتر کشاورزان مسناز دالیل می
آشنایی بیشتر آنان با مسائل عملی و مورد نیاز کشاورزي باشـد.  
همچنین، بین سابقه کشاورزي و بعد اول سواد اطالعاتی، یـک  

بیان دیگر، هرچه فرد از  دست آمد. بهدار بهرابطه منفی و معنی
سابقه بیشتري در کشاورزي برخوردار بوده اسـت، در تشـخیص   

-تر است. یکی از دالیل مـی ماهیت و گستره اطالعات، ضعیف
تواند این باشد که سابقه زیاد، بیانگر سن بیشتر است و از آنجـا  

سوادي در بـین افـراد مسـن بیشـتر اسـت،      سوادي و کمکه بی
مینه ضعف بیشـتري دارنـد. در مطالعـه انجـام     بنابراین در این ز

شــده در بــنگالدش نیــز، یکــی از مشــکالت ســواد اطالعــاتی 
سوادي در بین آنـان ارتبـاط داشـت    کشاورزان به نرخ باالي بی

(Akanda & Roknuzaman, 2012).    ،از طـرف دیگـر
ها نشان داد که هرچه فرد سابقه کـار کشـاورزي بیشـتري    یافته

یق اطالعات کسب شده با تجربیات گذشـته  داشته است، در تلف
بنـابراین،  ؛ تر بوده اسـت و ارزیابی انتقادي اطالعات جدید، قوي

شود منابع اطالعاتی بیشـتري بـراي کشـاورزان بـا     پیشنهاد می
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تجربه فراهم گردد تا آنان ضمن تلفیق اطالعـات بـا تجربیـات    
 شوند. تر مفید واقعگذشته، در راهنمایی و ارشاد کشاورزان جوان

ها نشان داد که براي حـدود نیمـی از کشـاورزان، شـرکت     یافته
عنوان اولین منبـع کسـب اطالعـات کشـاورزي     تعاونی تولید به

بوده است. این یافته از این نظر قابل توجیـه اسـت کـه بیشـتر     
انـد. در ایـن ارتبـاط    کشاورزان، عضو شرکت تعاونی تولید بـوده 

هاي مناسب مانند برگـزاري  ششود با استفاده از روپیشنهاد می
-هاي آموزشی و همچنین نشسـت هاي آموزشی، کارگاهکالس

اندیشی، سطح دانش و آگـاهی مـدیران و   هاي تخصصی و هم
همچنین اعضاء شرکت تعاونی تولید نسبت به مسائل مربوط به 
کشاورزي ارتقاء داده شود تا بتوانند در ارائه اطالعات کشاورزي 

عمل نماینـد. در مقابـل، کشـاورزان مراجعـه     به کشاورزان بهتر 
بـراي کسـب اطالعـات کشـاورزي      اندکی به مجالت و کتـاب 

تواند سطح سـواد پـائین کشـاورزان    اند. یکی از دالیل میداشته
باشد که به عنوان یک مانع مهم در کسب اطالعات کشـاورزي  

ها نشان داد که رادیو و تلویزیون باشد. همچنین، یافتهمطرح می

ه عنوان منبـع کسـب اطالعـات کشـاورزي بـراي کشـاورزان       ب
باشند. این نتیجه بـا نتـایج مطالعـه انجـام شـده در      مطرح نمی

 ,.Lwoga et al)و تانزانیــا  (Das, 2012)هندوســتان 
استفاده از رادیو و تلویزیون  بنابراین،؛ باشدراستا میهم (2011

دقت بیشتري باید با مطالعه و براي نشر اطالعات کشاورزي می
صورت گیرد. با توجـه بـه نتـایج پـژوهش حاضـر، پیشـنهادات       

 شوند:پژوهشی زیر ارائه می
 شناسایی منابع و سواد اطالعاتی در بین سایر کشاورزان.-
شناسایی رابطه سواد اطالعاتی کشـاورزان بـا پایـداري نظـام     -

 کشاورزي.
مقایسه سواد اطالعـاتی در بـین کشـاورزان بـزرگ مالـک و      -

 مالک.خرده
ــاء ســواد  - ــرین مشــکالت کشــاورزان در ارتق شناســایی مهمت

 اطالعاتی.
هاي ارتقاء سـواد اطالعـاتی و عوامـل مـؤثر بـر      شناسایی راه-

 یادگیري و کاربرد اطالعات در بین کشاورزان
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