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   ، آموزش كشاورزي گروه ترويج و كارشناسي ارشد آموختهدانش و دانشيار،۲، ۱
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  )۱۶/۲/۸۸:  تاريخ تصويب‐۱۲/۵/۸۷: تاريخ دريافت(
  

  چکيده
  

بوده  در ايران كشاورزان دامدار ارتباطي هدف اصلي اين مطالعه تحليل متغيرهاي تاثيرگذار بر رفتار
مل همه كشاورزان جامعه آماري مطالعه شا. است شده انجام پيمايشي روش به وكه در چهار استان 

 شرقي، آذربايجان هاي دامداري است كه حداقل داراي يك واحد دامي بوده و در مناطق روستايي استان
 بوده و اي مرحله چند اي طبقه تصادفي گيري نمونه روش .كنند  زندگي ميفارس و گلستان، مازندران

 گردآوري. دامدار تعيين گرديد نفر از كشاورزان ١٢٠٠حجم نمونه بر اساس فرمول كوكران به تعداد 
  کرونباخيآلفا، كه اعتبار آن توسط گرفت انجام شده آزمون پيش از پرسشنامه كمك با ها داده

)٨١/٠=α (دهند مي ترجيح باالتر، تحصيالت سطح با كشاورزان دامدار ها، يافته مطابق. تأييد گرديد 
برخالف تحقيقات قبلي . نمايند كسب وطهمرب محققان از مروجان جاي به را خود نياز مورد اطالعات

 در شركت ميزان و  تلويزيوني بر رفتار ارتباطي كشاورزان بسيار ناچيز بوده‐ هاي راديو نقش برنامه
 و مروجان با  كشاورزان دامدارارتباط عامل بر اثرگذار متغير بيشترين ،ترويجي و آموزشي هاي دوره

  .است بوده محققان
  

  يفناور انتقال اطالعاتي، منبع ارتباطي، رفتاررزان دامدار، كشاو :كليدي هاي واژه
  

  مقدمه
 و مراتع وسعت هوايي، و آب تنوع دليل به ايران كشور

ايجاد  جهت اي لقوهاب هاي پتانسيل كشاورزي، هاي زمين
 توسعه. دارد دامداري هاي توسعه زيرساخت و پيشرفت
 از يتركيب نيازمند ،كشوري هر در دامداري و كشاورزي
 و شرايط بهينه، هاي تكنولوژي كاربرد و اطالعات تبادالت
عليرغم . دارد كننده حمايت و مطلوب هاي موقعيت
هاي نوين و انقالب در  هاي جديد در تأسيس سازمان تالش
وري و توليد  هاي دامداري و دامپروري، ميزان بهره نوآوري

اي همچون  محصوالت دامي در كشورهاي در حال توسعه
، هنوز در مراتب  ان، در مقايسه با كشورهاي توسعه يافتهاير

 ,Rezvanfar  & Vaisy)تري قرار دارند آغازين و پايين

 توسعه كننده تعيين عامل يك حال عين در. (2003

 و مفيد اطالعات به كشاورزان دستيابي كشاورزي،
 ها كانال طريق از امر اين كه است كاربردي هاي تكنولوژي

). Tollefson, 1995 (است پذير امكان مؤثر اطيارتب منابع و
هاي ارتباط و مواجهه مؤثر كشاورزان با  ايجاد زمينه

ترين اهداف نهاد ترويج  هاي علمي، يكي از مهم نوآوري
كشاورزي محسوب شده و به عنوان كليد توسعه كشاورزي 

شود كه داراي شكاف اطالعاتي و  كشورهايي محسوب مي
). Rezvanfar & Zareh, 2006(شند با  وسيعي مييارتباط

 ،محققان بين موجود ارتباطي شكاف معضل به توجه با
 عنوان به فردي، بين ارتباطات نقش كشاورزان، و مروجان
 انتقال هاي زمينه بهبود جهت ضروري مؤلفهيك 
 & Singh)است  فراوانياهميت حائز مناسب، هاي فناوري

Sahay, 1970) .ي ادراي و آنچه مسلم است ساختارها
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هاي كشاورزي و غالب مشكالت  بروكراسي مرتبط با فعاليت
كشاورزي در كشورهاي در حال توسعه، ناشي از عدم 

هاي مشاركتي و  ارتباطات منسجم و فقدان فعاليت
كننده ميان نهادهاي تحقيق، آموزش و ترويج  هماهنگ

 ,.Randhir-Singh et al., 1992; Vimala et al)باشد مي

 ها نوآوري انتشار و پذيرش فرايند در ،مچنينه. (2005
در تعامالت  منطقي يپيوند ضرورت ايجاد ،ميان كشاورزان

انتقال و  هاي برنامهمروجان، محققان و  ،كشاورزان ميان
  ). Jigget, 1989 (شود مي احساس ها پذيرش نوآوري

اي از       رفتار ارتباطي كشاورزان، شامل مجموعه
 منابع اطالعاتي در دسترس بوده كه تعامالت ارتباطي با

 ,Parker)باشند داراي بازخوردهاي ارتباطي معناداري مي

؛ لذا موفقيت مروجان كشاورزي در برقراري ارتباط (1996
ها، رابطه  اثربخش براي پذيرش و انتقال تكنولوژي

مستقيمي با دريافت بازخوردهاي ارتباطي از مخاطبان 
  ).,Kiran & Schiere 1995(ترويج دارد 

 در راثرگذاعوامل  پركاربردترين و ترين مهم آنكه با     
با مروجان و ديگر منابع  مستقيم تعامالت ها، فناوري انتقال

 اطالعات به كشاورزان بيشتر چه هر دسترسي انساني و
 ,Ewell)است ارتباطي هاي كانال توسط استفاده قابل

 طيارتبا منابع شناخت رسد مي نظر بهلذا  ؛(1986
 نظام به آنها، يابي اطالع رفتار فرايند و كشاورزان دامدار

 ارتباطي هاي استراتژي كردن تعبيه در  كشاورزيترويج
خواهد  كمكهاي نوين  در راستاي انتقال فناوري مناسب
 انتقال دركشاورزي  ترويج نظام اصلي نقش بنابراين. كرد

 شرايط با متناسب حقيقت در كشاورزان، به اطالعات
 ؛استاصلي كشاورزان  يابي اطالع منابع وحاكم  رهنگيف

 عنوان به مروج يك شدن انتخاب بر ثرؤم عناصر از زيرا
 كشاورزان ارتباطي رفتار در أمنش مطمئن، اطالعاتي منبع

  ).  Haverkork & Rooling, 1984 (دارد 
جهت ) Karami et al.)1993 هاي       بر طبق يافته

در ميان كشاورزان استان فارس، بررسي اثرات ارتباطات 
دهي رفتار ارتباطي  پذيري منبع اطالعاتي در جهت دسترس

راديو، به عنوان . كشاورزان بسيار اثربخش بود
پذيرترين منبع اطالعاتي و نشريات ترويجي، به  دسترس

پذيرترين منبع اطالعاتي كشاورزان  عنوان كم دسترس
صي، بيشتر هاي ارتباط شخ در بين كانال. شناخته شد

كشاورزان در تعامل با رهبران محلي بودند و تنها يك سوم 
لذا ارتباطات . كشاورزان به مروجان دسترسي داشتند

اثربخش كشاورزان با مروجان در سطح مطلوبي قرار 
  .نداشت

در ) Rezvanfar & Vaisy) 2003هاي  مطابق يافته
رفتار ارتباطي كشاورزان در استان ارتباط با بررسي 
از نظر )  درصد۹۸(بيشتر كشاورزان ، آذربايجان شرقي

در سطح ) درونداد اطالعات(مقدار اطالعات كسب شده 
مقدار اطالعات در اين پژوهش . بندي شدند  طبقه،پايين

داري در سطح  به طور معني) نداد اطالعاتدرو(كسب شده 
 داراي همبستگي مثبت با متغيرهاي ، درصد۱احتمال 

ارتباطي شامل ميزان اطالعات دامپروري و پذيرش 
، ارتباط درون سيستمي )برونداد اطالعات(ها  فناوري

مروج  ‐ پژوهنده، ارتباط كشاورز ‐كشاورزان، ارتباط كشاورز
قتصادي نظير سطح ا ‐ و ديگر متغيرهاي اجتماعي

تحصيالت، وضعيت تحصيلي خانواده و قابليت دسترسي به 
  . امكانات توليدي بود
جهت ) Rezvanfar & Zareh)2006 مطابق نتايج 
منابع اطالعاتي در  و ارتباطي هاي كانال شناسايي نقش

مراحل مختلف تصميم نوآوري در ميان صيادان استان 
 .بوده است تلويزيون ترين كانال ارتباطي بوشهر، اثربخش

 و دوستان صيادان، و ديگر همكاران از تلويزيون، پس

در مقابل . قرار داشتند بعدي هاي اولويت در آشنايان
 انساني و چاپي منابع ها و كانال و منابع، ها كانال اثرترين كم

 و روزنامه همراه به مروجان، يعني كارشناسان و غيرمحلي
هاي فرهنگي و عدم  وتتفا. بوده است و نشريات جزوات

تجربيات عملي كارشناسان و مروجان، دو عامل اثرگذار در 
  .اين زمينه معرفي شد

Rice) 1992 (را افراد ارتباطي رفتار بر اثرگذار عوامل 
 جايگاه و افراد اجتماعي جايگاه اجتماعي، اثرات هنجارها،
 نظر. كند مي معرفي اجتماع در مربوطه ارتباطي هاي رسانه
 Molkote ،انساني منابع توسعه در ارتباطات ميتاه به
 اثر رهيافت اساسي مؤلفه سه خود پژوهش در) 1991(

 انتقال رهيافت و جمعي ارتباطات رهيافت ارتباطات،
 انتقال هاي پژوهش در كه است كرده معرفي را ها فناوري
 بيروني عقايد انتقال عامل عنوان به ارتباطات از ،ها فناوري

 نهايتاً .است شده ياد زيادي اهميت با ليمح جوامع به
 از حاصل تئوريك هاي زمينه آوري فراهم با حاضر پژوهش
 Singh & Sahay) 1970(، Machado & Neal هاي بررسي

)1976(، Kareem et al. )1985(، Vasanta & 

Somasundaram) 1988(، Randhir- Singh et al. 
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)1992(، Tollefson) 1995(، Peters) 1998(، Vimala et 

al.) 2005( ،Chamala) 1981 ( وLarge )2005 (رفتار كه 
 تجربه ميزان تأثير شامل گوناگون، هاي جنبهاز  را ارتباطي

 توانايي افزايش در كشاورزان دامدار علمي اطالعات و
 مقدار شده، درك اطالعاتي نيازهاي آنان، مديريتي
 و ستميسي بين ارتباطي الگوهاي آمده، بدست اطالعات
 ارتباطي هاي راه انواع از استفاده فراواني سيستمي، درون

 متقابل ارتباطات بهبود براي الزم شرايط ،كشاورزان دامدار
 پيوندهاي كيفيت محققان، و كشاورزان دامدار بين

 وكشاورزي  ترويج عامالن با كشاورزان دامدار ارتباطي
 يرونيب ارتباطي هاي كانال و يابي اطالع رفتار فرايند

 جهت را الزم شرايط اند، كرده بررسي كشاورزان دامدار
 كسب با ارتباط در كشاورزان دامدار ارتباطي رفتار بررسي
 ايجاد دام پرورش نوين هاي فناوري و اي حرفه اطالعات
تحليل متغيرهاي  پژوهش اين ليصا هدفلذا . است نموده

 بوده راندر اي كشاورزان دامدار ارتباطي تأثيرگذار بر رفتار
 پژوهش اين نظر مد زير اختصاصي اهداف راستا اين در كه

  : قرار گرفت
بررسي ويژگي هاي انفرادي، اجتماعي و اقتصادي . ۱

                    كشاورزان دامدار؛
 رفتار ارتباطي كشاورزان دامدار با شاخص بررسي. ۲

 ميزانهاي ميزان استفاده از منابع اطالعاتي و ارتباطي؛ 
براي كسب  محققان با ارتباط ميزان و مروجان با باطارت

  اطالعات دامپروري؛
  واجتماعي انفرادي، متغيرهاي بين رابطه بررسي. ۳

   كشاورزان دامدار و  رفتار ارتباطي آنان؛اقتصادي
تعيين متغيرهاي تاثيرگذار بر رفتار ارتباطي . ۴

  .كشاورزان دامدار
  

  ها روش و مواد
 بوده همبستگي ‐ توصيفي قيقتح نوع از پژوهش اين

 ۲۰۰۴در سال  پيمايشي روش به و ملي سطح در كه
 كليه شامل تحقيق اين آماري جامعه. انجام شد يالديم

 هاي استان روستائي مناطق در ساكنكشاورزان دامدار 
است كه حداقل داراي يك واحد دامي  ايران كشور مختلف
 هاي روش از يكي (تاكسونومي روش از استفاده با كه بودند
 طبقه ،)مناطق يافتگي توسعه سطح بررسي در معمول
 تفكيك به ها استان بندي رتبه از بعد. گرديد بندي
 آذربايجان: شرح به مختلف استان چهار يافتگي، توسعه

 ،)باال بسيار يافتگي توسعه با هاي استان طبقه از (شرقي
 گييافت توسعه با هاي استان طبقه از (گلستان و مازندران

) پايين يافتگي توسعه با هاي استان طبقه از (فارس و) باال
 در آماري جامعه .ندشد انتخاب تصادفي صورت به

 ييروستا خانوار هزار ۸۰۰ تعداد شامل گانه سه هاي استان
 تحت كه بودند دامي واحد يك حداقل مالكيت باكشاورز 
 حجم. داشتند قرار دام امور ترويج هاي برنامه پوشش
  كوكران فرمول از استفاده با و نفر ۱۲۰۰ تعداد به نمونه
 تفاوت دليل به ها، نمونه انتخاب منظور به. گرديد تعيين
 روستاهاي و ها دهستان ها، شهرستان در توليد هايالگو

 نمونه عنوان تحت گيري نمونه از خاصي شيوه از مختلف،
 به. گرديد استفاده اي، مرحله چند يا طبقه تصادفي گيري

 شامل (شهرستان سه ،استان هر از ابتدا كه ترتيب ناي
 به نسبت شهرستان دورترين و ترين نزديك استان، مركز
 هر از سپس. شد انتخاب تصادفي صورته ب) استان مركز

 و ترين نزديك مركزي، بخش شامل (بخش سه ،شهرستان
 آن دنبال به و) شهرستان مركز به نسبت بخش دورترين

 انتخاب تصادفي طور به دهستان ركزم يك بخش هر از نيز
 ،استان هر از نظر مورد روستاهاي انتخاب منظور به. گرديد
  طبقه سه در نظر مورد هاي دهستان روستاهاي كليه ابتدا
  و خانوار ۱۵۰ الي ۱۰۰ بين خانوار، ۱۰۰ الي ۵۰ بين
 تصادفي طور به سپس. شدند داده قرار خانوار ۱۵۰ از بيش
 انتخاب از بعد. گرديد انتخاب تاروس يك طبقه هر از

 و طرف يك از نمونه حجم گرفتن نظر در با و روستاها
 روش از استفاده با ديگر، طرف از روستاها جمعيت
 روستاهاي از خانوار ۱۰ تعداد تناسبي، تصادفي گيري نمونه
 طبقة روستاهاي از خانوار ۱۵ خانوار، ۱۰۰ الي ۵۰ طبقة
 بيش طبقة روستاهاي از وارخان ۲۰ و خانوار ۱۵۰ الي ۱۰۰
  . گرفتند قرار مطالعه مورد و انتخاب  خانوار، ۱۵۰ از

 ارتباطي رفتار سنجش جهت مطالعه مورد هاي شاخص
منابع اطالعاتي و ارتباطي مورد . ۱ :كشاورزان دامدار شامل

ميزان ارتباط با . ۳ و ميزان ارتباط با مروجان. ۲استفاده، 
هاي  در خصوص فناوري، براي كسب اطالعات محققان

مربوط به مديريت دامپروري در نظر گرفته شد كه هركدام 
هاي  اي كه شرح آنها در جدول از آنها با متغيرهاي ويژه

به . نتايج توصيفي آمده است، مورد سنجش قرار گرفت
كه اطالعات در خصوص نوع و ميزان منابع اطالعاتي  طوري

 متغير، ۹ار جمعاً با و ارتباطي مورد استفاده كشاورزان دامد
 ۱۰ميزان ارتباط كشاورزان دامدار با مروجان جمعاً با 
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متغير و ميزان ارتباط كشاورزان دامدار با محققان جمعاً با 
  . گيري قرار گرفت  متغير مورد اندازه۱۰

 هاي ويژگي با ارتباط در اي پرسشنامه گيري، اندازه ابزار
 كشاورزان دامدار ارتباطي و اقتصادي اجتماعي، انفرادي،
 روايي تعيين جهت. بود دامي واحد يك حداقل داراي

 ييروا. گرديد استفاده محتوايي يايرو از پرسشنامه
 و متخصصان پانل نظرات از استفاده با پرسشنامه ييمحتوا
 جهت. آمد دست به بازنگري و اصالح مرحله چند از پس

 باخكرون يآلفا اعتبار ضريب از سنجش بخش اعتبار تعيين
 پرسشنامه. آمد بدست ۸۱/۰ آن مقدار كه گرديد استفاده
 گران پرسش طريق از اعتماد و اعتبار نظر از شده آزمون
 دامدار روستائيان تك تك زندگي محل در و ديده آموزش

 . گرفت قرار آماري تحليل و تجزيه مورد و گرديده پر
 توصيف بخش: شامل بخش دو در ها داده تحليل و تجزيه
 در. گرفت صورت ها، داده استنباطي تحليل بخش و ها داده
 نظير توصيفي هاي آماره از ها، داده توصيفي تحليل بخش
 تحليل بخش در و معيار انحراف و ميانگين درصد، فراواني،

 تحليل  وهمبستگي تحليل هاي روش از ها داده استنباطي
  .گرديد استفاده رگرسيون

  
  و بحث نتايج

اجتماعي و اقتصادي كشاورزان هاي انفرادي، ويژگي
                     دامدار

نتايج حاصل از توزيع فراواني متغيرهاي مستقل 
گويان در رده   درصد پاسخ۴۱/۴۰كه تحقيق نشان داد 

 قرار ۲۵ درصد در رده سني كمتر از ۰۸/۳و  ۳۵‐ ۴۵سني 
در خصوص وضعيت تحصيالت كشاورزان دامدار . دارند
 همچنين ؛گويان بيسواد بودند  درصد از پاسخ۳۳/۲۲
گويان نيز تحصيالتي در سطح   درصد از پاسخ۴۹/۴۶

 دبيرستاني در حاليكه تحصيالت ،خواندن و نوشتن داشتند
 درصد و ليسانس و ۵۸/۱  ديپلم و كمترگويان يعني پاسخ

 سابقه كشاورزان دامدار .گويان بود  پاسخ۲۵/۰باالتر شامل 
رسد   سال هم مي۷۰ع و تا ماه شرو۶در دامداري از حداقل

مطابق .  سال بود۲۷و ميانگين سابقه كار آنها در دامداري 
 درصد افراد ۶/۲۳ سال گذشته ۱۰توزيع فراواني، طي 

 ۴/۷۶هاي ترويجي دامپروري قرار داشته اند و  تحت برنامه
هاي ترويجي شركت  درصد در هيچ دوره آموزش

كت كننده در كه بيشترين تعداد شر ند؛ به طوري ا نداشته
 درصد در دوره بهداشت ۷/۱۳هاي ترويجي،  آموزش

گويان در آموزش ترويجي   درصد پاسخ۵/۴دامداري و 
هاي آموزشي شامل  ساير دوره. اند تغذيه دام شركت نموده

 ۸/۰(، واكسيناسيون دام ) درصد۵/۲(دامپروري عمومي 
و متفرقه نظير تعادل دام )  درصد۲/۰(، زنبورداري )درصد
. بود)  درصد۹/۱(رتع، مرتعداري و پرورش گاو صنعتي و م

هاي  گويان نهاده  درصد پاسخ۱/۶۵طبق يافته هاي تحقيق 
 كيلو ۱۲/۱۳۲ميانگين (علوفه دامي : توليدي از قبيل

( ، بذر علوفه ) كيلوگرم۵۸/۲۰۲ميانگين (، كنستانتره )گرم
، ) مرتبه۲۷ميانگين (، تلقيح مصنوعي ) كيلوگرم۰۴۷/۱۷
و داروي ضد انگل )  مرتبه۷ميانگين (ناسيون واکسي

را در قالب خدمات حمايتي دريافت )  مرتبه۷ميانگين (
 ۳/۳ هكتار؛ ديم ۸۳/۱ميانگين مالكيت زمين آبي . اند كرده

ميانگين .  بود هكتار۹۸/۰باغ  و  هكتار۵۵/۱ هكتار؛ مرتع
 راس؛ ۸۹/۱س؛ گاو اصيلأ ر۶۴/۴مالكيت گاو بومي 

 همچنين .باشد  راس مي۱۰ بز  راس و۲۴گوسفند 
   .اند گويان داراي تعدادي شتر و گاوميش نيز بوده پاسخ

 گويان در سال تحقيق انواع توليدات كشاورزي پاسخ
عملكرد و ميانگين هزينه توليد ساليانه و ميزان  با همراه

 نيز مورد مطالعه قرار ميانگين درآمد ساليانه از آن محصول
 انواع محصوالت كشاورزي تحقيق،هاي  مطابق يافته. گرفت

 تن در هكتار؛ ۱۸/۸۰عبارتند از سيب زميني با ميانگين 
 تن در هكتار؛ گندم با ۱۱ميانگين عملكرد  سويا با

ميانگين   تن در هكتار؛ شالي با۳۵/۵ميانگين عملكرد 
ن؛  ت۳تن؛ خربزه  ۲ تن در هكتار؛ جو ۳/۱۰عملكرد 
گندم   تن؛۸/۹ياز  پ  تن؛۳/۱آفتابگردان  تن؛۲۶/۲توتون
 تن؛ ۱۴ تن؛ سيب ۵۲/۵ تن؛ يونجه ۴۵/۲ تن؛ انگور ۳ديم 

ميانگين عملكرد   تن و برنج با۷/۳بادام يك تن، مركبات 
  .باشد  مي تن در هكتار۹/۱

  هاي سنجنده متغيرهاي رفتار ارتباطي بندي گويه رتبه
در بخش توصيفي مطالعه مربوط به رفتار ارتباطي 

به منظور رسيدن به يك درك كلي، به كشاورزان دامدار و 
در اين قسمت . هاي سنجنده پرداخته شد بندي گويه رتبه
ميزان .۱هاي سنجنده متغيرهاي رفتار ارتباطي شامل  گويه

ميزان ارتباط با .۲استفاده از منابع اطالعاتي و ارتباطي، 
  ، در نظر گرفته ميزان ارتباط با محققان. ۳، مروجان

جمع و ميانگين نمره حاصل از نظر بر اساس . شده است
بندي شد، به طوري  گويان در مورد هر گويه رتبه كل پاسخ

اي كه نمره باالتري داشت در اولويت قرار  كه هر گويه
  . گرفت
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هاي سنجنده منابع اطالعاتي و ارتباطي  بندي گويه رتبه
  مورد استفاده كشاورزان دامدار

خصصان ، گويه مت)۱(ها در جدول   مطابق يافته
هاي مورد  دامپزشكي و گويه همسايگان در كليه استان

كه گويه  اند، در حالي  ها را احراز كرده مطالعه، بهترين رتبه
نمونه در دو استان مازندران و / كشاورزان دامدار پيشرفته 

ترين  در مورد پايين. گلستان، باالترين رتبه را داشته است
دو استان فارس و ها، گويه محققان امور دام در  رتبه

ترين رتبه و در مجموع آنها دركليه  آذربايجان شرقي پايين
  .ترين وضعيت را داشته است ها، نامناسب استان
هاي سنجنده ارتباط كشاورزان دامدار با  بندي گويه رتبه

  مروجان
 در مورد ارتباطات كشاورزان )۲( با توجه به جدول 

 محل كار در دامدار با مروجان، گويه مالقات مروج در
  باالترين گلستان، / هاي مازندران  هاي فارس و استان استان

بهترين رتبه براي استان آذربايجان شرقي، . رتبه را دارا بود
همچنين . اختصاص به گويه كالس آموزشي داشت

 و يمورد بررسهاي  ها در كليه استان ترين رتبه پايين
هاي  ه گويهها متعلق ب همچنين به تفكيك هر يك از استان

هاي  بندي گويه هاي تلويزيوني و راديويي است  رتبه برنامه
) ۳(سنجنده ارتباط كشاورزان دامدار با محققان در جدول 

، براي ارتباط كشاورزان دامدار با محققان، گويه آورده است
ديدار در مراكز تحقيقاتي در استان فارس و همچنين 

وع كليه هاي مازندران و گلستان و در مجم استان
هاي مورد مطالعه، بهترين رتبه را به خود اختصاص  استان

ترين رتبه در اين زمينه در كليه  پايين. داده است
هاي مورد مطالعه و همچنين به تفكيك هر يك  استان 

هاي تلويزيوني و  هاي برنامه ها، مربوط به گويه استان
  .راديويي بوده است

   
  

  جنده منابع اطالعاتي و ارتباطي مورد استفاده كشاورزان دامدارهاي سن بندي گويه  رتبه‐۱جدول 
  كل  گلستان/ استان مازندران   استان آذربايجان شرقي  استان فارس  متغيرهاي مورد مطالعه  رديف
  ۱  ۲  ۱  ۱  متخصصين دامپزشكي  ۱
  ۲  ۳  ۲  ۲  همسايگان و آشنايان  ۲
  ۳  ۴  ۳  ۴  هاي دامپزشكي تكنيسين  ۳
  ۴  ۱  ۴  ۳  نمونه/ رفته كشاورزان دامدار پيش  ۴
  ۵  ۶  ۵  ۵  هاي دامي كنندگان نهاده توزيع  ۵
  ۶  ۵  ۶  ۶  مروجان امور دام  ۶
  ۷  ۷  ۷  ۸  كارشناسان امور دام  ۷
  ۸  ۹  ۸  ۷  مأموران تلقيح مصنوعي  ۸
  ۹  ۸  ۹  ۹  محققان  ۹
  

  هاي سنجنده ارتباط كشاورزان دامدار با مروجان بندي گويه  رتبه‐۲جدول 
  كل  گلستان/ استان مازندران   استان آذربايجان شرقي  استان فارس  مطالعهمتغيرهاي مورد   رديف
  ۱  ۱  ۲  ۱  مالقات مروج در محل كار  ۱
  ۲  ۲  ۴  ۳  ترويجي/ دريافت و مطالعه نشريه آموزشي   ۲
  ۳  ۴  ۱  ۳  هاي آموزشي ارتباطات در كالس  ۳
  ۴  ۳  ۳  ۲  مالقات شخصي در مزرعه/  ديدار   ۴
  ۵  ۵  ۵  ۵  نمايش فيلم  ۵
  ۶  ۸  ۷  ۶  ايشگاه كشاورزينم  ۶
  ۷  ۷  ۶  ۷  كارگاه آموزشي/ سمينار   ۷
  ۸  ۶  ۸  ۸  ديدار از مزارع نمايشي  ۸
  ۹  ۹  ۱۰  ۹  هاي راديويي برنامه  ۹
  ۱۰  ۱۰  ۹  ۱۰  هاي تلويزيوني برنامه  ۱۰
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  هاي سنجنده ارتباط كشاورزان دامدار با محققان بندي گويه  رتبه‐۳جدول 
  كل  گلستان/ استان مازندران   استان آذربايجان شرقي  استان فارس  متغيرهاي مورد مطالعه  رديف
  ۱  ۱  ۵  ۱  ديدار در مركز تحقيقاتي                    ۱
  ۲  ۴  ۱  ۲  ترويجي/ دريافت و مطالعه نشريه آموزشي   ۲
  ۳  ۶  ۳  ۴  كارگاه آموزشي                 / سمينار   ۳
  ۴  ۵  ۴  ۵  هاي آموزشي ارتباطات در كالس  ۴
  ۵  ۲  ۴  ۳  مالقات شخصي در مزرعه/  ار ديد  ۵
  ۶  ۳  ۶  ۸  ديدار از مزارع نمايشي                      ۶
  ۷  ۷  ۷  ۶هاي مزرعه اي            ارتباطات از طريق تحقيق  ۷
  ۸  ۸  ۸  ۷  نمايشگاه                 ۸
  ۹  ۹  ۱۰  ۹  هاي راديويي                     برنامه  ۹
  ۱۰  ۱۰  ۹  ۱۰  يزيوني                     هاي تلو برنامه  ۱۰

  
  تحقيق متغيرهاي بين روابط تحليل
 مورد متغيرهاي بين روابط تحليل بخش، اين در
 شده انجام پيرسون همبستگي ضريب از استفاده با مطالعه
 پيرسون همبستگي ضريب از حاصل نتايج به توجه با. است
 در بيقيتط درك يك به رسيدن مجموع در ،)۴( جدول در

 و فارس مازندران، و گلستان استان كلي، بخش چهار
 به ادامه در. است گرفته قرار توجه مورد شرقي آذربايجان
 مابين همبسستگي ضرايب بررسي از حاصل نتايج تفصيل

 پرداخته متغيرها تفكيك به مطالعه، مورد متغيرهاي
  .شود مي

   مروجان با كشاورزان دامدار ارتباط ميزان
 با ارتباط ميزان متغير ،)۴( جدول نتايج مطابق
 متغير با جز به مطالعه مورد هاي استان کل در مروجان
 منفي همبستگي درصد ۱ سطح در که تحصيالت سطح
 عملکرد دام، تعداد متغيرهاي با شت؛دا داري معني

 ميزان و کشاورزي از درآمد ميزان کشاورزي، محصوالت
 سن، متغيرهاي با و درصد ۱ سطح در دامپروري از درآمد
 ۵ سطح در دامي، محصوالت عملکرد و دامپروري سابقه
  . بود داري معنيو  مثبت همبستگي داراي درصد

 هاي استان براي ،)۴( جدول روابط تحليل همچنين
 سن متغير جز به  که بود شرح بدين گلستان و مازندران

 متغير با داري معني منفي همبستگي درصد ۱ سطح در که
 ترتيب به متغيرها بقيه ،شتدا مروجان با ارتباط ميزان
 محصوالت عملکرد دامپروري، سابقه تحصيالت، سطح

 زمين، مقدار متغيرهاي و درصد ۱ سطح در کشاورزي

 در  دامپروري از درآمد ميزان و دامي محصوالت عملکرد
 رابطه مروجان با ارتباط ميزان متغير با درصد، ۵ سطح
  . دنشتدا داري معني و مثبت
  محققان با كشاورزان دامدار ارتباط ميزان

 با ارتباط ميزان متغير بين همبستگي ضرايب تفسير
 مطالعه مورد هاي استان کل براي ،)۴( جدول در محققان

 و تحصيالت سطح سن، متغيرهاي که بود صورت اين به
 و درصد ۱ سطح در کشاورزي محصوالت عملکرد

 سابقه و کشاورزي از درآمد ميزان دام، تعداد متغيرهاي
 داراي فوق متغير با درصد ۵ سطح در دامپروري
  . بود دار معني و مثبت همبستگي

   ميزان استفاده از منابع اطالعاتي و ارتباطي 
ميزان استفاده از منابع  ميزان متغير بين روابط تحليل

 هاي استان کل براي ،)۴( جدول در اطالعاتي و ارتباطي
 سطح سن، متغيرهاي که است ورتص اين به مطالعه مورد

 سطح در کشاورزي از درآمد ميزان دام، تعداد تحصيالت،
 محصوالت عملکرد  و دامپروري سابقه متغير دو و درصد ۱

 داري معني و مثبت رابطه ،درصد ۵ سطح در کشاورزي
  .داشت وجود
  رگرسيوني هاي تحليل
 متغيري چند رگرسيون ،مطالعه از قسمت اين در

 گام به گام شيوه به رگرسيون تحليلو روش ) گانه چند(
)Stepwise (ورود نحوه ،شيوه اين در .است شده استفاده 

 بيني پيش در متغير هر ثيرأت اساس بر معادله در متغيرها
 كه متغيرهايي ابتدا در كه صورت بدين بود؛ وابسته متغير
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 معادله وارد ،دارند وابسته متغير بر را نقش بيشترين
 ثيرأت كه متغيرهايي ساير آن از پس و شوند مي رگرسيون
 وابسته متغير بر قبلي متغيرهاي يا متغير به نسبت كمتري
 ييجا تا عمل اين. شوند مي رگرسيون معادله وارد ،دارند
 ازلذا . شود دارمعني آماري نظر از كه يابد مي ادامه

  براي،گام به گام روش به متغيري چند رگرسيون
 وابسته متغيرهاي بر مستقل متغيرهاي اثرات بيني پيش
 ارتباط ميزان مروجان، با كشاورزان دامدار ارتباط ميزان

ميزان استفاده از منابع  محققان، با كشاورزان دامدار
 ورود با مجموع در و شد استفاده اطالعاتي و ارتباطي

 و آموزشي هاي دوره در شركت مدت مستقل متغيرهاي
 عملكرد وام، به دسترسي فتي،دريا خدمات ميزان ترويجي،
  و زمين ميزان دريافتي، هاي وام ميزان  زراعي، محصوالت

 ،وابسته متغيرهاي بر را آنها ثيرأت ميزان دامپروري، سابقه
 از معموالً با توجه به آنكه. اند گرفته قرار بررسي مورد

 براي Beta ضرايب از و معادله نوشتن براي B ضرايب
 درلذا  ،شود مي گرفته بهره متغيرها اهميت تبيين

 تحقيق هاي متغير نسبي اهميت پيگيري بدليل رگرسيون
 Beta ضرايب از ،B و Beta ضرايب نزديكي و يكسو از

 هاي تحليل انجام به مربوط معادالت ادامه در. شد استفاده
 شده ارائه) وابسته متغير شش با ارتباط در (رگرسيوني

  .است
   اول رگرسيوني معادله
 ارتباط ميزان ،نظر مورد وابسته متغير معادله ينا در

 از حاصل نتايج. باشد مي مروجان با كشاورزان دامدار
. است شده هيارا) ۵( جدول در مربوطه رگرسيوني تحليل

 در شده ارائه نتايج نيز و شده ارائه توضيحات به توجه با
 رگرسيوني تحليل از حاصل خطي معادله مزبور جدول
  : نوشتقرار بدين به انتو مي را نخست

Y= ۳۶۳/۷   ۹۸۱/۰ + X1 + ۳۲۹/۰  X2 + ۶۸۱/۰  X3 + ۴۴۳/۰  X4                          
  
Y = ؛مروجان با ارتباط ميزان  

X1  =؛ترويجي/ آموزشي هاي دوره در شركت مدت  
X2 =؛زراعي محصوالت عملكرد  
X3=  ؛دريافتي خدمات ميزان  
X4 = عاتي و ارتباطيميزان استفاده از منابع اطال.  

 مورد متغيرهاي بين از كه است معني بدان اين
 متغير تغييرات تبيين در فوق مربوطه متغير پنج ،مطالعه
  .هستند سهيم" مروجان با ارتباط ميزان "وابسته
   دوم رگرسيوني معادله
 نظر مورد وابسته متغير  رگرسيوني دوم،معادله در

 نتايج .بود "ققانمح با كشاورزان دامدار ارتباط ميزان"
 شده ارائه ۶ جدول در مربوطه رگرسيوني تحليل از حاصل
 ارائه نتايج نيز و شده ارائه توضيحات شرح به توجه با .است
 تحليل از حاصل خطي معادله مزبور جدول در شده

  :است  قراردينب دوم رگرسيوني
Y= ۴۵۳/۳  + ۸۱۰/۰  X1 + ۵۹۳/۰  X2 + ۳۵۰/۰  X3 + ۴۴۸/۰  X4                          

Y = ؛                                       محققان با كشاورزان دامدار ارتباط ميزان
 X1 =؛ ترويجي/ آموزشيهاي  مدت شركت در دوره  
X2=  ؛زراعي محصوالت عملكرد  
X3 = ؛ مروجان با ارتباط ميزان  

X4  =اتي و ارتباطيميزان استفاده از منابع اطالع. 

   
  دام امور رجوع ارباب سيستم مطالعه در تحقيق متغيرهاي بين ما همبستگي ضرايب ‐۴ جدول

 استفاده از منابع اطالعاتي و ارتباطي ميزان محققان با ارتباط ميزان مروجان با ارتباط ميزان مطالعه مورد متغيرهاي رديف

 ۳۵۹/۰** ۶۵۴/۰** ۳۲۴/۰* سن ۱
 ۲۶۹/۰** ۳۰۳/۰** ‐۴۵۲/۰** تحصيالت سطح ۲
 ۳۲۴/۰* ۱۴۵/۰* ۳۲۷/۰* دامپروري سابقه ۳
 ‐۱۵۶/۰ ۴۲۳/۰ ۰ /۳۱۰ زمين مقدار ۴
 ۲۲۱/۰** ۱۱۴/۰* ۳۵۶/۰** دام تعداد ۵
 ۱۶۶/۰* ۱۷۲/۰** ۴۲۵/۰** كشاورزي محصوالت عملكرد ۶
 ۳۲۱/۰ ۲۲۲/۰ ۵۳۲/۰* دامي محصوالت عملكرد ۷
 ۷۷۶/۰** ۲۲۳/۰* ۵۵۴/۰** كشاورزي از درآمد ميزان ۸
 ۲۴۱/۰ ۱۹۰/۰ ۴۱۲/۰** دامپروري از درآمد ميزان ۹
                       درصد۱ دار در سطح يمعن**درصد          ۵ دار در سطح يمعن*
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  سوم رگرسيوني معادله
 نظر مورد وابسته متغير ،سوم رگرسيوني معادله در 

 جدولكه  ودهب ميزان استفاده از منابع اطالعاتي و ارتباطي
 هيارا نتايج و توضيحات به توجه با. است شده هيارا) ۷(

 تحليل از حاصل خطي معادله مزبور، جدول در شده
  :نوشت زير  قرار به توان مي را سوم رگرسيوني

Y=۲۴۶۵  ۶۲۷/۰+ X1 + ۶۹۱/۰  X2 + ۴۶۵/۰  X3 + ۹۳۱/۰  X4 

Y =؛ميزان استفاده از منابع اطالعاتي و ارتباطي  
X1=  ؛دريافتي خدمات ميزان  
 X2= دامپروري؛ سابقه 
X3 =تعداد دام؛  
X4= مروجان با ارتباط ميزان.  

  
  مروجان با ارتباط ميزان وابسته متغير براي رگرسيوني تحليل نتايج ‐۵ جدول

 Beta P)  (استاندارد ضرايب )B (استاندارد غير ضرايب مستقل متغيرهاي رديف
 ‐‐ ‐‐ b( ۳۶۳/۷(ثابت ضريب ۱
 ۰۰۰/۰ ۹۸۱/۰ ۰۷۴/۱ ترويجي/ هايآموزشي دردوره شركت مدت ۲
 ۰۱۱/۰ ۳۲۹/۰ ۴۸۵/۰ يافتي در خدمات ميزان ۳
 ۰۰۶/۰ ۶۸۱/۰ ۷۶۲/۰ زراعي عملكردمحصوالت ۴
 ۰۰۳/۰ ۴۴۳/۰ ۴۷۱/۰ ميزان استفاده از منابع اطالعاتي و ارتباطي ۵

  
  محققان با كشاورزان دامدار تباطار ميزان وابسته متغير به مربوط رگرسيوني تحليل نتايج ‐ ۶ جدول

 Beta P)  (استاندارد ضرايب )B (استاندارد غير ضرايب مستقل متغيرهاي رديف
 ‐‐ ‐‐  b( ۴۵۳/۳ (ثابت ضريب ۱
 ۰۱۳/۰ ۸۱۰/۰ ۹۶۳/۰ ترويجي/ آموزشي هاي دردوره شركت مدت ۲
 ۰۰۰/۰ ۵۹۳/۰ ۷۶۳/۰ زراعي عملكردمحصوالت ۳
 ۰۰۱/۰ ۳۵۰/۰ ۴۲۱/۰ مروجان با ارتباط ميزان ۴
 ۰۱۷/۰ ۴۴۸/۰ ۶۳۳/۰ ميزان استفاده از منابع اطالعاتي و ارتباطي ۵

  
  ميزان استفاده از منابع اطالعاتي و ارتباطي وابسته متغير  به مربوط رگرسيوني تحليل نتايج ‐۷ جدول
 BetaP)  (استاندارد ضرايب )B (استاندارد غير ضرايب مستقل متغيرهاي رديف
 ‐‐ ‐‐ b( ۲۴۶/۵ (ثابت ضريب ۱
 ۰۰۱/۰ ۶۲۷/۰ ۷۱۷/۰ دريافتي خدمات ميزان ۲
 ۰۱۰/۰ ۶۹۱/۰ ۸۶۷/۰ دامپروري سابقه ۳

 ۰۰۰/۰ ۴۶۵/۰ ۵۳۹/۰ تعداد دام ۴
 ۰۲۷/۰ ۹۳۱/۰ ۰۱۵/۱ مروجان با ارتباط ميزان ۵

  
  شنهادهاي و پيريگجهينت

 در، مروجان با ارتباط ميزان تحقيق هاي يافته طبق بر 
 در تحصيالت سطح متغير با مطالعه مورد ايه استان کل

داشت و در  داري معني منفي همبستگي ،درصد ۱ سطح
 منابع اطالعاتي و ارتباطي مورد استفاده كشاورزان دامدار،

به عبارتي غالب . ارجحيت با متخصصين دامپروري بود
 تحصيالت سطح با كشاورزان دامدارپاسخگويان به ويژه 

 جاي به را خود نياز مورد اطالعات دهند مي ترجيح باالتر،
مطابق نتايج  (نمايند كسب مربوطه محققان از مروجان

Rezvanfar & Vaisy) 2003( ،Jigget) 1989 ( وAbate 

 مروجان علمي سطح و توانايي رسد مي نظر به. ))1996(
 ونبوده  كشاورزان دامدار از گروه اين نيازهاي جوابگوي
 لذا. نكرده است برآورده نانآ جذب براي را الزمه اعتماد
 دامپروري، هاي فناوري و اطالعات كسب سطح ارتقاء جهت
 تحصيالت سطح مالك مروجان گزينش در است الزم
 هاي دوره برگزاري با همچنين. گيرد قرار مدنظر باالتر
 به توجه با خدمت ضمن هاي آموزش روز به و منظم

 آگاهي سطح منطقه، كشاورزان مخاطبان نيازسنجي
كشاورزان  رجوع هاي زمينه تا داده افزايش را مروجان
  .   گردد فراهم مروجان با را باالتر تحصيالت سطح با دامدار
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هاي راديويي و   در بررسي نتايج تحقيق، برنامه
تلويزيوني بر رفتار ارتباطي كشاورزان دامدار نقش بسيار 

 & Rezvanfarمطابق نتايج (ضعيفي ايفا كرده است 

Vaisy) 2003 ( و برخالف نتايجRandhir- Singh et al. 
با توجه به گستردگي دامنه )). 1992 (Kunjuو ) 1992(

پذيري راديو و تلويزيون در ميان انواع ديگر  نفوذ و دسترس
ها، اين امر حكايت از عملكرد ضعيف و بدون  رسانه

هاي راديو و تلويزيوني در راستاي  هدفمندي برنامه
رسد تحولي  لذا به نظر مي.  داردهاي ترويجي آموزش

هاي فوق  هاي رسانه مناسب در مديريت و محتواي برنامه
ها بر اساس   به تدوين هر چه بيشتر برنامه با توجه
هاي بومي مناطق و نيازهاي آموزشي مناسب در  نيازسنجي

 بين ها، يافته مطابق. ز اهميت باشديمراكز روستايي حا
 محصوالت عملكرد و امپروريد و كشاورزي از درآمد ميزان

 و كشاورزان دامدار ارتباط ميزان با دامي و كشاورزي
بر جايگاه  كه شد، مشاهده داري معني رابطه مروجان

 و عملكرد رشد در مناسب ارتباطي مروجان و محققان
 اشاره دامپروري و كشاورزي هاي فعاليت از حاصل درآمد

 مروجان ارتباطيتوان بر نقش اثرگذار كانال  مي لذا. شتدا
 وتأكيد كرد  دامداري نوين هاي فناوريانتقال  با ارتباط در
 با كشاورزان دامدار ارتباطي هاي زمينه افزايش با آن طي

 جلسات منظم هاي برنامه تنظيم طريق از مروجان،
 ارائه و آموزشي محتواهاي هدفمندي افزايش ترويجي،
 تباطيار كانال طريق از دامپروري جديد هاي فناوري
 ميان در دامينوين  هاي فناوري گسترش بر مروجان،

 متغيرهاي ميان درها،   مطابق يافته.افزود كشاورزان دامدار
 همه با دام تعداد و دامپروري سابقه سن، تحقيق

 دار معني رابطه ارتباطي رفتار كننده تعيين متغيرهاي
 و كمتر  تجربه با كشاورزان دامدار عبارتي به. داشتوجود 
 نظر به لذا. اند بوده تر ناموفق ارتباطي رفتار زمينه در جوانتر

كشاورزان  از گروه اين آشنايي هاي زمينه بايستي رسد مي
 جلسات برگزاري توسط اطالعات، كسب منابع با دامدار

 انتشار دهنده، انگيزش هاي روش از استفاده توجيهي،
 وجودم اطالعاتي منابع با آشنايي جهت راهنما بروشورهاي

 هاي طرح و ها ريزي  برنامه در آنها بيشتر دادن  مشاركت و
 رفتار جهت تقويت الزم زمينه دامپروري، و كشاورزي
  . كرد  فراهم رابهينه آنان ارتباطي

 متغير بيشترين دوم، و اول رگرسيوني معادله مطابق   
 شركت مدت محققان، و مروجان با ارتباط عامل بر اثرگذار

 اثرگذاري جهت لذا. است ترويجي و موزشيآ هاي دوره در
 محققان و مروجان با كشاورزان دامدار ترمؤثر ارتباط بر

 افزايش دامي، امور زمينه در اي حرفه اطالعات ارتقاء جهت
 بيشتر هر انتقال هدف با ترويجي و آموزشي هاي دوره

 جلب جهت الزم بسترهاي ايجاد دامي، هاي فناوري
 دام، امور ترويجي هاي رهدو در شركت به مخاطبان
 هاي مشوق ايجاد  وآموزشي هاي كارگاه برگزاري
 در حضور تقويت جهت ،كشاورزان دامدار به بخش انگيزش
 مسائل مطابق ها آموزش محتواي تقويت و آموزشي جلسات

 توصيه كشاورزان دامدار زندگي در مطرح هاي چالش و
فاده از ميزان است سوم، رگرسيوني معادله مطابق .شود مي

 ارتباط ميزان با كشاورزان دامدار منابع اطالعاتي و ارتباطي
شناسايي  لذا. است شده تبيين عامالن ترويج با آنان
گيري انتخاب  هاي تأثيرگذار بر روند تصميم ترين مؤلفه مهم

تواند نقش مؤثري  منبع اطالعاتي در كشاورزان دامدار، مي
ال سريع تر و در بكارگيري منابع اطالعاتي جهت انتق

هاي نوين دامداري به مخاطبان ترويج  تر تكنولوژي اثربخش
 رفتار داشته و راهكارهاي مناسبي را در راستاي ارتقاء

هاي ترويج  پيش روي برنامه ،كشاورزان دامدار ارتباطي
  .دهد قرار  كشاورزي

  
REFERENCES  
1. Abate, G. (1996). Analysis of extension contact and farmers' knowledge. Proceedings of the sixth 

international symposium in horticulture economics, 4-9, Aug. 1996. Rutgers, The State University of New 
Jersey, U.S.A.  

2. Chamala, S. (1981). Differential source-utilization patterns: At awareness stages in progressive and non-
progressive villages in India. In B. R. Crouch & S. Chamala, (Ed.), Extension education and rural 
development, 1, pp. 281-291. 

3. Ewell, P. T. (1986). Designing and agricultural ecosystems for humid tropics. Annual review of ecological 
systems, 17, 245-271. 

4. Haverkork, A. W. & Rooling, N. G. (1984). Six approaches to rural extension. Proceedings of  the seminar 
center. Wegeningen, Netherlands. 



 ۱۳۸۸، ۳، شماره ۴۰‐۲ ايران، دوره تحقيقات اقتصاد و توسعه کشاورزیمجله   ۱۶۶

5. Jigget, J. (1989). Seminar proceeding: Part 1, International seminar on rural extension policies. Washington 
DC: International Agricultural Center, U.S.A. 

6. Karami, E., Zamani, G. H., Lari, M. B. & Hawkins, H. S. (1993). Agricultural development: the impact of 
communication. Iran Agricultural Research, 12, 29-50. (In Farsi). 

7. Kareem, K., Menon, A. & Bhaskaran, A. G. (1985). Determinate of communication behavior of contact 
farmers- a path analysis. Agriculture and  Research Journal, 23 (1), 104-109. 

8. Kiran, S. & Schiere, J. B. (1995). Farmers’ perceptions of innovations. Handbook for Straw Feeding 
Systems. ICAR, New Delhi, India, pp: 107-118. 

9. Kunju, O. A. R. (1992). Transfer of agricultural technology, structural and functional Linkages: A Study of 
Improved Rice Varieties. Concept Publication, Co., New Dahli, India. 

10. Large, R. O. (2005). External communication behavior of purchasers effects on supplier management 
performance. University of Applied Sciences, Faculty of Business Administration, Waldhausweg 14, D-
66123 Saarbrucken, Germany. 

11. Machado, F. F. & Neal, J. W. (1976). The communication behavior of extension agents in Texas, U. A. S. 
Experientias, 24(8), 183-207. 

12. Melkote, S. R. (1991). Communication for development in the third world-theory and practices. Sage 
Publication, New Delhi, India.  

13. Parker, E. (1996). Communication and the Cancian dip. Proceedings of AEJMC Conference. Central 
Michigan University, U. S. A.  

14. Peters, B. A. (1998). Measuring the quality of communication linkages between farmers and the diffusion of 
innovations in the South West Province of Cameroon. Department of Agricultural Education Texas A&M 
College Station, Texas, pp: 77843-2116. 

15. Randhir- Singh, R., Tiagi, K. C. & Singh, R. (1992). A study of communication behavior of dairy farmers. 
Indian Journal of Dairy Science, 45(8), 405-408.  

16. Rezvanfar, A. & Zareh, A. (2006). Role of different communication channels and information sources in 
different stages of innovation–decision process over the adoption of GPS technology: An effectiveness 
model. Iranian Journal of Agricultural Sciences, 37-2 (1), 49-61. (In Farsi). 

17. Rezvanfar, A. & Vaisy, H. (2003). Communication behavior among farmers in East Azerbayjan, Iran. 
Journal of Science and Technology of Agriculture and Natural Resources, 6(4), 41-52. (In Farsi). 

18. Rezvanfar, A. (2001). Information flow: A study of dairy husbandry technology in East Azarbayjan, Iran. 
Iranian Journal of Agricultural Sciences, 32(1): 17-29. (In Farsi). 

19. Rice, R. E. (1992). Task analyzability, use of new medium and effectiveness: A multi-site exploration of 
media richness. Organization Science, 3(4), 475-500. 

20. Singh, I. B. & Sahay, B. N. (1970). Communication behavior and Social Change. East Patel Nagar, New 
Delhi. Pp: 26-18. 

21. Tollefson, L. C. (1995). Requirements for improved interactive communication between researchers, 
managers, extensionists, and farmers. Saskatchewan Irrigation Diversification Centre. Canada. 

22. Vasanta, K. J. & Somasundaram, D. (1988). Communication behavior of tribal leaders and their followers in 
progressive and less progressive settlements. Indian Journal of Extension Education, 24(3&4), 7-15. 

23. Vimala, D., Kumaran, M., Krishnan, M., Chandrasecaran, V. S. & Shanthi, B. (2005). Communication 
behaviour of shrimp farmers. ACAR, Central institute of brackishwather aquaculture. 

 
 
 


