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چکیده
ارايـه بهینـه اطالعـات بـرای پاسـخ گويی به نیازهـای برنـج کاران، از طريق راه هـای ارتباطـی و منبع های مختلـف امكان-
پذيـر مي باشـد و بهبـود فرآيند دسـتیابی بـه اطالعات، نیازمند بررسـي رفتار اطالع يابی برنج کاران اسـت. شناسـايي عامل هاي 
تأثیرگـذار برايـن رفتـار اطالع يابـي ماننـد نیازهـاي اطالعاتـي و آموزش هـاي ترويجـي نیـز، دارای اهمیـت زيـادي اسـت. در 
همیـن راسـتا، ايـن پژوهش با هدف بررسـی تأثیـر نیازهاي  اطالعاتـی و آموزش های ترويجـی در رفتار اطالع-يابـی برنج کاران 
سـاری در سـال 1400 انجـام گرفتـه اسـت. جامعـه ی آماري پژوهش شـامل برنج کاران شهرسـتان سـاری در اسـتان مازندران 
مي باشـند  )N= 24502(کـه بـا اسـتفاده از فرمـول کوکـران، 273 برنـج کار به عنـوان نمونه ی آمـاري گزينش شـدند. داده ها 
بـا اسـتفاده از پرسشـنامه محقـق سـاخته گردآوری شـدند. پرسشـنامه در سـه بخـش اصلی شـرکت در آموزش هـای ترويجی، 
نیازهـای اطالعاتـی و رفتـار اطالع يابی بود. روايی شـكلی پرسشـنامه با اسـتفاده از نظـر متخصصان تأيید شـد. همچنین بر پايه 
میـزان میانگیـن واريانـس اسـتخراج شـده )AVE  > 0/617  > 0/501( و پايايـی ترکیبی )CR >0/935>  0/833(، پرسشـنامه 
دارای روايـی همگـرا و پايايـی مناسـبی بـود. بـرای پـردازش داده هـا از نرم افزارهـاي SPSS16 و Smart PLS2 بهره گرفته شـد. 
يافته هـای مدل سـازي معادله هـاي سـاختاري نشـان داد کـه نیازهـای اطالعاتـی و شـرکت در آموزش هـای ترويجـی، تأثیـر 
مثبـت و معنـی دار بـر رفتـار اطالع يابـی داشـتند. نیازهـای اطالعاتـی و شـرکت در آموزش هـای ترويجـی حـدود 46 درصد از 

واريانـس رفتـار اطالع يابی را تبییـن کردند. 
نمايه واژگان: آموزش های ترويجی، نیاز اطالعاتی ، رفتار اطالع يابی، ساري.
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مقدمه
بـرای  و  دارد  گوناگونـی  نیازمندهـای  همـواره  انسـان 
بـرآوردن آن هايـی کـه اهمیت بیشـتری در زندگـی او دارند، 
تـالش می کنـد )احمـدی و يـاری، 1393(. هنگامـی کـه 
نیازهـای اطالعاتـی فـرد مشـخص شـود، به خـودي خـود او 
در پـی جسـتجوی اطالعـات مورد نیـاز بر می آيـد )داورپناه، 
1386(. بـه طـور بنیاديـن، کارآيـی فعالیت هـای اقتصـادی 
در کشـاورزی بـه جريـان اطالعـات دربـاره امـور زراعـی و 
تقاضـا بـرای چنیـن اطالعاتـی از سـوی کشـاورزان بسـتگی 
دارد )رحمـان، 2020(. ارايـه بهینه اطالعات کشـاورزی برای 
پاسـخ گويی بـه نیازهـای کشـاورزان، بهبود نظام معیشـتی و 
وضعیـت کار و زندگـی کشـاورزان از طريق راه هـای ارتباطی 
و منبع هـای مختلـف امكان پذيـر مي باشـد. بهبـود فرآينـد 
دسـتیابی بـه اطالعـات، نیازمنـد بازنگـری در کارکردهـای 
عامل هـاي  و  کشـاورزان  اطالع يابـی  رفتـار  و  اطالعاتـی 

تأثیرگـذار بـر آن اسـت )نجفلـو و همـكاران، الـف1386(. 
رفتـار اطالع يابـی بـه روش هايـی اشـاره دارد کـه مردم، 
اطالعـات را جسـتجو و اسـتفاده می کننـد. رفتارهای انسـان 
از انگیزه هـا و نیازمندی هـای او سرچشـمه می گیرنـد. درک 
اطالع رسـانی  عمـده  دغدغه هـای  از  اطالع يابـی،  رفتـار 
اسـت، زيـرا ايـن ادراک در ارايـه خدمـات بهتـر بـه کاربـران 
و طراحـی نظام هـای اطالعاتـی مناسـب نقـش بنیادين دارد 
)فعلی نهاونـد و همـكاران، 1395(. ويلسـون )2000(، رفتـار 
پیوسـته  تعامـل  در  کـه  می دانـد  فراينـدی  را  اطالع يابـی 
بافت هـای  و  موقعیت هـا  اجتماعـی،  گروه هـای  افـراد،  بـا 
گوناگـون شـكل گرفته اسـت. ايـن بافت و موقعیـت به وجود 
آورنـده نیاز اطالعاتی اسـت و فرد را به اسـتفاده از منبع های 
در دسـترس و مشـخصی محـدود می کند. فوسـتر )2004(، 
ايـن فراينـد را غیرخطـی و پويـا می دانـد. الگوهـای رفتـار 
اطالع يابـی به روشـی سـاده، فرايندهای مربوط به شناسـايی 
و پاسـخ گويی بـه نیازهـای اطالعاتی را ارايـه می کنند. درک 
رفتـار اطالع يابـی از نگرانی هـای عمده اطالع رسـانی اسـت، 

زيـرا ايـن ادراک در ارايـه خدمـات بهتر و طراحـی نظام های 
اطالعاتی مناسـب نقـش بنیادين دارد )نوکاريـزی و داورپناه، 
1385(. در کل، رفتـار اطالع يابـی فراينـد پیگیـری نیازهای 

اطالعاتی اسـت )نجفلـو و همـكاران، ب1396(. 
از آنجـا کـه رسـالت هـر نظـام اطالع رسـانی تسـريع در 
بهره گیـری از اطالعـات از سـوی کاربـران اسـت، از ايـن رو 
کـه  روش هايـی  و  آنـان  نیازمندی هـای  کاربـران،  شـناخت 
اسـت  ضـروری  می گیرنـد،  بـه کار  اطالعـات  کسـب  بـرای 
نیـاز  نظـر گرفتـن  در  بـدون  اطالعاتـی  منبع هـای  تهیـه  و 
اطالعاتـی فراگیـران موجـب نابـودی نیـروی انسـانی، بودجـه 
و ديگـر امكانـات خواهدشـد )امیرامینـي خلف لـو و همكاران، 
1397(. نیـاز بـه معنـای فاصلـه و شـكاف بیـن سـطح موجود 
آن  از  باالتـر  و  و سـطح مطلـوب  توانمندی هـا  و  قابلیت هـا 
اسـت )رضايـی و صفـا، 1391(. اين شـكاف ها شـامل تضادها 
و مغايرت هـای بیـن انتظارهـا و خواسـته های يک سـازمان و 
وضـع موجـود، سـطح عملكـرد جـاری و مطلـوب، مهارت هـا، 
قابلیت هـا و توانايی هـای موجـود و مطلـوب اسـت )صنايـع 
گلـدوز و همـكاران، 1389(. نیازهاي اطالعاتـي داراي معاني و 
تعريف های چندگانه و مــبهم اســت و اشـخاص مختلـف بـه 
فراخــور ديدگاه هـا و نقطه نظرهـای متفـاوت، برداشـت هاي 
گوناگونـي از اين مفهوم را ارايــه داده انــد. بــا ايــن وجــود 
نیازهـاي اطالعاتـي بـه طـور کلـي بـه نیازمندی هايـي اشـاره 
دارد کـه افـراد پس از رويارويی بــا مسـئله ها و دشـواري هاي 
پیرامـون خـود، از حـل يا تفسـیر آنهـا عاجز مي ماننـد و میل 
بـه برخورداري از دانش و آگــاهي بـیشتــري پیـدا مي کنند. 
بـه تعبیر ديگـر، نیازمندی هاي اطالعاتي بـه اطالعاتي مربوط 
مي شـود که افــراد بــراي کــارآيي در انجام وظايف شـغلي، 
کسـب رضايـت در حـل مسـئله ها و دشـواري ها، يـا دنبـال 
کـردن عالقه-منـدی خاص خود، بايـد از آن برخوردار باشـند 
)نارمنجـی و نوکاريـزی، 1388(. نیاز اطالعاتـی، آغازگر فرايند 
جسـتجوی اطالعـات اسـت که بـا اسـتفاده از راهبـرد معینی، 
منبع هـای اطالعاتـی مورد جسـتجو و بازبینـی قرار می گیرند 
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مطلـوب  نتیجـه  می شـوند.  بازيابـی  موردنظـر  اطالعـات  و 
ايـن فراينـد، دسـت يابی بـه حـل مسـئله ها اسـت )نجفلـو و 
همـكاران، ب1396(. دو مـدل خطـی و همگـرا از گـرد آوری 
يافته هـا در چگونگـی رفتار کشـاورزان در وضعیـت ارتباطاتی 
بـه وجـود آمـده اسـت. کارشناسـان ترويـج در مـدل خطـی 
تصمیـم می گیرند کشـاورز چه نیاز اطالعاتی دارد و مناسـب-

تريـن راه بـرای دسترسـی بـه ايـن اطالعـات چـه می باشـد. 
کارشناسـان ترويـج در مـدل همگـرا، اطالعات را با اسـتفاده-

کننـدگان مبادله می کنند و از اين شـیوه اطالعات مورد نیاز و 
چگونگـی دسترسـی به آنها را شناسـايی می کنند. کارشـناس 
در روش همگـرا بیشـتر نقـش آسـانگرکننده و انتقال دهنده را 
اجـرا می کنـد و در تصمیم گیـری دخالـت نـدارد. انتظـار اين 
اسـت که کشـاورز داوری نهايی درباره اسـتفاده و بهره برداری 
از ايـن اطالعـات را، خود انجـام دهد )بلكبـرن، 1380(. توجه 
بـه نیازمندی هـاي اطالعاتـي برنـج کاران، رفتـار اطالع يابـي 
آنـان را متأثـر مي سـازد و عملكـرد محصـول برنـج را افزايش 

خواهـد داد.
برنـج مهم تريـن محصـول غذايـی در جهـان اسـت کـه 
غـذای اصلـی بیش از سـه میلیارد تَــن از جمعیـت جهان را 
به ويژه در آسـیا و آفريقا تشـكیل داده و 20 درصد از کالری 
مصرف شـده در سراسـر جهـان را تأمین می کنند)آمپونسـاه 
و همـكاران، 2018(. برنـج بـه عنـوان مهم ترين مـاده غذايی 
پـر مصـرف ايرانیـان پـس از نـان بـه شـمار مـی رود که هم 
اکنـون به عنـوان کشـت غالب در اسـتان مازندران به شـمار 
مـی رود )عبـداهلل زاده و همـكاران، 1395( به طـوري کـه از 
سـطح 215 هـزار هكتاري شـالیزاري اسـتان مازنـدران، يک 
میلیـون و 540 هـزار و 198 تُـن شـلتوک تولیـد مـی شـود 
کـه 42 درصـد برنـج مـورد نیـاز کشـور را تامیـن می کنـد 
در  شـالیزار  هكتـار  همچنیـن 24953  )رمضانـي، 1400(. 
شهرسـتان سـاری قـرار دارد کـه 130 هـزار تُـن شـلتوک 
اهمیـت  دلیـل  بـه   .)1400 )پورفـالح،  می شـود  تولیـد 
و گسـتره تولیـد برنـج در شهرسـتان سـاري و لـزوم توجـه 

تأثیـر نیازهـاي  اطالعاتـی و آموزش هـای ترويجـی در رفتار 
اطالع يابـی برنـج کاران شهرسـتان سـاري، در ايـن پژوهـش 

بـه ايـن موضـوع پرداخته شـد. 
محصـول  عملكـرد  میـزان  بیشـینه  آوردن  دسـت  بـه 
برنـج و در نتیجـه بیشـینه سـود درآمـدی تنهـا هنگامـی 
حاصـل می شـود کـه کشـاورزان مجهـز بـه فنـاوري مـورد 
نیـاز و همچنیـن دانـش و مهـارت و نیازهـای ورودی و ديگر 
امـر  ايـن  باشـند.  بیشـتر  مرتبـط  اطالعاتـی  حمايت هـای 
آشـكارا نشـان می دهـد اگـر فناوری هـای موجـود توسـط 
برنـج کاران برابـر بـا توصیه هـاي آموزشـي ترويجـي صـورت 
گیـرد، می تواننـد تولیدهـاي کشـاورزی خـود را بـه میـزان 
شـايان توجهـی افزايش دهنـد )واکاس و همـكاران، 2017(. 
بـرای کاهـش نیـاز اطالعاتـی کشـاورزان می تـوان از نظـام 
آروناچـاالم،  و  )آبراهـام  کـرد  اسـتفاده  کشـاورزی  ترويـج 
2021(. آموزش هـاي ترويجـي، يكـي از راهبردهاي ضروري 
و زيربنايـي در ارايـه اطالعات و آگاهي بخشـي به کشـاورزان 
اسـت کـه دانسـته ها و اندوخته هـاي پیشـین کشـاورزان را 
تقويـت مي کنـد و از سـوي ديگـر آنـان را بـا دسـتاوردهاي 
فمـي،  )شـعبانعلي  مي سـازد  آشـنا  فنـي  و  علمـي  جديـد 
1386( و تـوان چانه زنـي افـراد را افزايـش مي دهـد، آگاهي 
و اعتمـاد بـه نفـس آنـان را پـرورش مي دهـد و دسترسـي 
بـه اسـتفاده از منبع هـاي اقتصـادي ماننـد شـغل ها، زمین، 
اعتبـار و اطالعـات را بهبـود مي بخشـد )مقـدس فريمانـي 
و میرترابـي، 1398(. ايـن آموزش هـا بايـد بـه منظـور رفـع 
بـراي  کشـاورزان  مهارتـي  و  بینشـي  اطالعاتـي،  نیازهـاي 
تقويـت تـوان خدماتـي آنـان و تحقـق رشـد بینـش انسـاني 
انجـام شـود؛ به گونه ای کـه حرکت تكاملي انسـان را از آنچه 
هسـت بـه آنچـه بايـد باشـد، تحقـق بخشـد )ملک محمدي، 
1377(. بنابرايـن ضـرورت آموزش هـاي ترويجـي در رفـع 
نیازهـاي اطالعاتـي برنج کاران و شـكل دهي رفتـار اطالعاتي 

آنـان، اهمیـت زيـادي دارد.
چنـدي  پژوهش هـاي  اطالع يابـی،  رفتـار  زمینـه  در 
صـورت پذيرفتـه اسـت و يافته هـاي گوناگونـي نیز به دسـت 
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آمـده اسـت کـه به شـماري از آنان در ادامه اشـاره مي شـود. 
میرزايـی و همـكاران )1399(، پژوهشـی با عنـوان فراتحلیل 
عامل هـاي مؤثـر بـر رفتـار اطالع يابـی در ايـران و جهـان 
انجـام دادنـد و 16عامـل مؤثـر بـر رفتـار اطالع يابی شـامل: 
اسـتفاده از اينترنـت، دسترسـی بـه منبع هـاي اطالعاتـی، 
آشـنايی با منبع هاي تخصصـی، مهارت اسـتفاده از اينترنت، 
مهـارت جسـت و جو، آشـنايی بـا فناوری های جديـد، دانش 
موضوعـی اولیـه از زمینه جسـت و جو، کمبود وقـت، توانايی 
در تشـخیص اعتبـار اطالعـات، انگیـزه اطالع يابـی شـغلی، 
آشـنايی بـا زبـان انگلیسـی، میـزان دسترسـی بـه اينترنـت، 
سـطح سـواد اطالعات، عامل هـاي فردی، اضطـراب اينترنتی 
و عالقـه شـخصی شناسـايی شـدند. خان محمـدی و رضايی 
بـر رفتـار  بـا عنـوان عامل هـاي مؤثـر  )1396(، پژوهشـی 
اطالع يابـی کشـاورزان گنـدم کار بخـش مرکزی شهرسـتان 
زنجـان انجـام دادنـد. نتايـج نشـان داد در حـدود 50 درصد 
از کشـاورزان گنـدم کار در سـطح متوسـط، 46 درصـد در 
سـطح پايیـن و تنهـا 4 درصـد در سـطح زيـاد از منبع هـا و 
راه  هـای اطالعاتـی و ارتباطـی اسـتفاده می کننـد. همچنین 
نتايـج نشـان داده اسـت کـه در بیـن منبع هـاي اطالعاتـی 
بیـن فـردی، اعضای خانـواده و مسـئوالن محلـی، منبع هاي 
اطالعاتـی چندرسـانه ای، برنامه هـای تلويزيونـی و راديويی، 
رسـانه های الكترونیكـی، فیلم ها و سـی دی های آموزشـی و 
منبع هـاي اطالعاتـی چاپـی، کتاب های علمـی و خبرنامه ها 
و گزارش هـای پژوهشـی سـازمان ها، بـه ترتیـب باالتريـن 
رتبه هـا را از نظـر میـزان اسـتفاده داشـتند. نتايـج تحلیـل 
رگرسـیون هـم گويـاي آن بـود کـه 65/7 درصـد از واريانس 
متغیر وابسـته میزان اسـتفاده از منبع ها و راه های اطالعاتی 
و ارتباطـی را شـش متغیـر میـزان دسترسـی بـه منبع هـا و 
راه   هـای اطالعاتی و ارتباطـی، میزان مهارت هـای ارتباطی، 
میـزان نیازهـای اطالعاتـی، میـزان اعتمـاد بـه منبع هـا و 
راه   هـای اطالعاتـی و ارتباطـی، نگـرش اطالع يابـی و میزان 
عملكـرد گندم )ديـم و آبی( تبیین کردنـد. نجفلو و همكاران 

)1396(، عامل هـاي مؤثـر بـر رفتـار اطالع يابـی انگـورکاران 
اسـتان زنجـان را بررسـی کـرده و دريافتند بین سـن، شـمار 
افـراد خانـوار، پیشـینه فعالیت انگـورکاري، پیشـینه فعالیت 
ترويجـی،  و  آموزشـی  برنامه هـاي  در  شـرکت  کشـاورزي، 
گسـتره بـاغ انگور، گسـتره بـاغ انگور آبی، گسـتره بـاغ انگور 
ديـم، فاصلـه بـاغ تـا مرکز خدمـات کشـاورزي، فاصلـه باغ تا 
شهرسـتان، درآمد سـاالنه انگورکاري، شـمار رقم هـاي انگور 
تولیـدي و میـزان نیازهـاي اطالعاتـی بـا رفتـار اطالع يابـی 
در   ،)1393( عرب پـور  دارد.  وجـود  معنـي دار  رابطـه ی 
پژوهـش خـود بـا عنـوان بررسـی رفتـار اطالع يابـی زنـان 
روسـتای بخـش مرکـزی شهرسـتان زرنـد کرمـان بـه ايـن 
نتايـج رسـیدند کـه اصلی تريـن منبع هـاي اطالعاتـی زنان، 
خانـواده، دوسـتان، راديـو، تلويزيـون و کالس های آموزشـی 
بودنـد. از سـويی، نبـود توجـه کافـی مسـئوالن بـه نیازهـای 
اطالعاتـی بـا 79/9 درصـد، بـه عنـوان مهم ترين عامـل مؤثر 
بـر دسترسـی نداشـتن آسـان زنان بـه اطالعـات مـورد نیاز، 
ارزيابـی شـده اسـت. غیاثـی و پاريـاب )1391(، پژوهشـی 
بـا عنـوان بررسـی رفتـار کشـاورزان هندوانـه کار نسـبت بـه 
کشـاورزی پايـدار و منبع هاي اطالع يابی آنان در شهرسـتان 
جويـن انجـام دادنـد. نتايج نشـان داد کشـاورزان همسـايه و 
ديگر کشـاورزان مهم ترين منبع کسـب اطالعات کشـاورزان 
در زمینه کشـاورزی پايدار می باشـد. خوشـنودی فر و اسدی 
)1388(، عامل هـاي مؤثـر بـر رفتـار ارتباطـی گنـدم کاران 
اسـتان مرکـزی بررسـی کـرده و دريافتنـد کـه منبع هـاي 
اطالعاتـي فروشـندگان نهـاده، همسـايگان و آشـنايان در هر 
دو گـروه آمـوزش ديـده و نديـده، مهم ترين منبـع  اطالعاتي 
گنـدم کاران بـوده اسـت. بیشـترين متغیـر اثرگذار بـر میزان 
ارتبـاط گنـدم کاران بـا مروجـان دردو گروه آمـوزش ديده و 
نديـده، مدت شـرکت در دوره هـاي آموزشـي- ترويجي بوده 
اسـت. همچنین بیشـترين متغیر اثرگـذار بر میزان اسـتفاده 
از منبع هـاي اطالعاتـي و ارتباطي در میـان دو گروه آموزش 
ديـده و نديـده، میـزان ارتبـاط آنـان بـا عامـالن ترويـج بوده 
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اسـت. رضوانفـر و سـوختانلو )1388(، در پژوهـش خـود بـا 
ارتباطـی  رفتـار  بـر  تأثیرگـذار  متغیرهـای  تحلیـل  عنـوان 
کشـاورزان دامـدار ايران بیـان کرده اند که کشـاورزان دامدار 
بـا سـطح تحصیـالت باالتر، ترجیـح می دهند اطالعـات مورد 
نیـاز خـود را به جـای مروجان از پژوهشـگران مربوط کسـب 
کننـد. از سـويی نقش برنامه هـای راديو- تلويزيونـی بر رفتار 
ارتباطـی کشـاورزان بسـیار ناچیـز بـوده و میزان شـرکت در 
دوره هـای آموزشـی و ترويجـی، بیشـترين متغیر اثرگـذار بر 
عامـل ارتبـاط کشـاورزان دامـدار با مروجـان و پژوهشـگران 
رفتـار   ،)1387( همـكاران  و  ملک-محمـدی  اسـت.  بـوده 
اطالع يابـی توت فرنگـی کاران اسـتان کردسـتان را بررسـی 
اطالع يابـي  رفتـار  پیش بیني کننـده  متغیرهـاي  کردنـد. 
توت فرنگـي کاران، در چهار گام وارد شـدند کـه اين متغیرها 
سـطح زيـر کشـت، نیـاز بـه اطالعـات، فاصله بـازار تـا محل 
فروش و شـمار افـراد خانوار بودند و در مجمـوع حدود 44/4 
درصـد از واريانـس متغیر وابسـته يعنـي رفتـار اطالع يابي را 
تبییـن کردند. اسـدی و همـكاران )1387(، انگاره های رفتار 
اطالع يابـی کشـاورزان گوجه فرنگـی کار در منطقـه بادولـه 
اسـتان بوشـهر را بررسـی کـرده و دريافتنـد کـه رابطـه ی 
معنـی دار بین سـن کشـاورزان، پیشـینه فعالیت کشـاورزان 
در کشـت گوجه فرنگـی، شـرکت کشـاورزان در کالس هـای 
ترويجـی، دسترسـی اطالعاتـی کشـاورزان و پیگیـری بـرای 

کسـب اطالعات از سـوی کشـاورزان وجـود دارد.
شـوکال و همكاران )2022(، در پژوهشـي با عنوان رفتار 
اطالع يابـي کشـاورزان از طريـق تلفـن همـراه دريافتنـد که 
بیشـتر پاسـخگويان سـطح متوسـطي از رفتـار اطالع يابي از 
طريق تلفن همراه دارند. يافته هاي رگرسـیون نیز نشـان داد 
کـه تحصیالت، مشـارکت اجتماعـي، درآمد سـاالنه خانواده، 
قـرار گرفتـن در معرض رسـانه هاي انبوهي، تمـاس ترويجي 
کشـاورزان  اطالع يابـي  رفتـار  بـر  اعتبـاري  منبع هـاي  و 
از طريـق تلفـن همـراه، نقـش دارد. هومبـا و کادو )2021( 
پژوهشـي با عنـوان تاثیر رفتـار اطالع يابـي در امنیت غذايي 

خانواده هـاي کشـاورزان در موکونـو1 اوگانـدا انجـام دادنـد. 
يافته هاي پژوهش نشـان داد که کشـاورزان بیشـتر اطالعات 
همسـايگان،  همـكار،  )کشـاورزان  شـفاهي  صـورت  بـه  را 
دوسـتان نزديـک و راديـو و تلويزيون در مكان هـاي عمومي، 
مي آورنـد.  دسـت  بـه  بهداشـت(  مرکزهـای  و  تعاوني هـا 
بـورا و همـكاران )2021(، رفتـار اطالع يابـی کشـاورزان در 
تولیـد سـبزی ارگانیـک در آسـام2 هنـد را بررسـی کـرده و 
دريافتنـد بیشـتر پاسـخ دهندگان دارای میـزان متوسـطی از 
رفتـار جسـتجوی اطالعـات بودنـد. ايـن مطالعـه همچنیـن 
نشـان داد که بیشـتر پاسـخ دهندگان از دوسـتان، بسـتگان، 
بـه  نهـاده  فروشـندگان  همـكار،  کشـاورزان  همسـايه ها، 
عنـوان منبـع اطالعـات اسـتفاده می کردند. بخـش کوچكی 
عنـوان  بـه  کشـاورزی  کارشناسـان  از  پاسـخ دهندگان  از 
منبع هـاي  میـان  در  می کننـد.  اسـتفاده  اطالعـات  منبـع 
رسـانه های جمعـی، بیشـتر پاسـخ دهندگان از اينترنـت بـه 
عنـوان منبـع اطالعـات اسـتفاده می کردنـد. نسـبت ديگری 
از پاسـخ دهندگان اطالعاتـی را از راديـو، تلويزيـون، روزنامـه 
و نشـريه کشـتزار بـه عنـوان منبع اطالعـات در مـورد تولید 
سـبزی های ارگانیـک دريافـت کردنـد. رحمـان و همـكاران 
)2020(، پژوهشـی با عنـوان نیازهای اطالعاتی کشـاورزی و 
رفتـار اطالع يابی کشـاورزان کوچک مقیـاس در منطقه های 
نتايـج پژوهـش نشـان  انجـام دادنـد.  بنـگالدش  روسـتايی 
داد کـه بسـیاری از کشـاورزان چگونگـی بـه دسـت آوردن 
زمینه هـای  هسـتند.  مسـئله  دچـار  کشـاورزی  اطالعـات 
مهمـی کـه کشـاورزان به دنبـال اطالعات درباره آن هسـتند 
شـامل بذر، کـود، اعتبارهای کشـاوررزی، آبیـاری و مديريت 
بیمـاری و آفات می باشـد. ماهیندراسـن و میـن )2019( در 
پژوهشـی بـا عنوان عامل هـاي تاثیرگذار بر رفتـار اطالع يابی 
سـبزی کاران سـريالنكا دريافتند که سـن، تحصیالت، تجربه 
و آمـوزش کشـاورزی، انـدازه زمیـن، مالكیـت زمیـن، انـواع 
نظام هـای زراعـی، ادارک اطالعـات کشـاورزی و رفتـار بـه 
اشـتراک گذاری اطالعـات بر رفتـار اطالع يابی سـبزی کاران 
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در   ،)2018( عبداللهـی  و  عبدالرحمـان  می گـذارد.  تأثیـر 
يافته هـای پژوهـش خـود در بیـن برنـج کاران کشـور غنـا، 
بیـان داشـته اند کـه اسـتفاده ی اطالعاتـی کشـاورز از ديگـر 
کشـاورزان يـا بـه عبارتـی مشـارکت گروهـی کشـاورزان بـا 
افزايـش بازدهـی عملكرد محصول نسـبت به کشـاورزانی که 
بـه صـورت جداگانـه برنج تولیـد می کننـد، روبـه رو خواهند 
شـد. علـی و همـكاران )2018(، عامل هـاي مؤثـر بـر ادراک 
و رفتـار برنـج کاران نسـبت بـه اسـتفاده از آفت کش هـا در 
کشـور مالـزی را بررسـی و دريافتنـد کـه کشـاورزانی کـه از 
اطالعـات بیشـتری برخـوردار بـوده و در دوره های آموزشـی 
آفت کش هـا  از  اسـتفاده  در  داشـته اند،  شـرکت  بیشـتری 
شـیوه های  بـه  را  آنـان  و  داده  انجـام  بیشـتری  احتیـاط 
مناسـب تری اسـتفاده کرده انـد. ژانواری )2018(، پژوهشـی 
محدوديت هـای  در  برنـج کاران  ادراک  بررسـی  عنـوان  بـا 
تولیـد و اقدام هـای مديريتـی در کشـور تانزانیا انجـام دادند. 
يافته هـاي پژوهـش نشـان داد که مـواردی از جمله مديريت 
بیماری هـا و آفـات گیاهـی، آسـیب های احتمالـی پرندگان، 
خشک سـالی، مديريـت علف هـای هـرز، کرم هـا و حشـرات 
مقوله هـای  از  نیتـروژن،  کودهـای  از  مناسـب  اسـتفاده  و 
ايـن  نتايـج  همچنیـن  می باشـد.  برنـج کاران  اطالعاتـی 
بررسـی  ها نشـان داد که بیشـتر کشـاورزان دانش محدودی 
در مـورد شـیوه های مديريتـی کشـتزار داشـتند. اوديـن و 
روش هـای  دربـاره  کشـاورزان  دانـش   ،)2017( همـكاران 
پیشـرفته کشـت برنج در دامكـی اوپازيال3 بنگالدش بررسـی 
دانـه،  کیفیـت  زمینه هـای  در  کـه کشـاورزان  دريافتنـد  و 
فاصلـه نشـاءها، شـمار نشـاءها در هـر رديـف، زمان کاشـت، 
محصـول،  برداشـت  نیتـروژن،  کـود  میـزان  نشـاءها،  سـن 
و  زمـان  پتـاس،  کـود  میـزان  حشـرات،  و  آفـات  کنتـرل 
فاصله هـاي وجیـن و میـزان کود فسـفر، به ترتیب بـه دنبال 
دريافـت اطالعـات بوده اند. آلدوسـاری و همـكاران )2017(، 
پژوهشـی بـا عنـوان ادارک کشـاورزان درباره کاربـرد فناوری 
اطالعـات و ارتباطـات در خیبر پاختونخوای4 پاکسـتان انجام 

دادنـد. نتايـج پژوهش نشـان داد که بیشـتر پاسـخ دهندگان 
بـر اين بـاور بودندکـه موبايـل و اينترنت می توانـد يک منبع 
سـودمندی از اطالعـات کشـاورزی باشـد و تنهـا 7/7 درصد 
از پاسـخ دهندگان در مـورد اسـتفاده از ايـن ابـزار اطالعاتـی 
مخالـف بودنـد. بنارد و همـكاران )2014(، نیازهای اطالعاتی 
برنـج کاران در موروگـورو5 تانزانیـا را بررسـی و دريافتنـد که 
طیف گسـترده ای از برنـج کاران اطالعات مـورد نیاز خود در 
مـورد وضعیـت آب و هـوا، وام، روش هـای کاشـت و کنتـرل 
آفات را از خانواده، همسـايگان، تجربه شـخصی، کارشناسـان 
ترويـج بـه دسـت می آورنـد. کمبـود منبع هـاي اطالعـات، 
شـمار ناکافـی کارشناسـان ترويـج، بودجـه ناکافـی و نبـود 
آگاهـی از منبع هـاي اطالعاتی، از بازدارنده ها و مسـئله های 
آنـان در دسترسـی بـه اطالعـات بوده اسـت. آدبايـو و اوالدل 
)2013(، در پژوهـش خـود بـا عنـوان  بررسـی رفتـار اطالع 
نیجريـه،  غربـی  جنـوب  در  ارگانیـک  سـبزی کاران  يابـی 
شـامل  اطالعـات  اصلـی  منبع هـاي  کـه  کرده انـد  بیـان 
کارشناسـان ترويـج، تمـاس بـا ديگـر کشـاورزان، همسـايه، 
سـازمان کشـاورزان و اعضای خانواده اسـت. رفتار جستجوی 
اطالعـات پاسـخ دهنـدگان به طـور عمـده غیررسـمی اسـت 
و بیشـتر متكـی بـر اطالعـات بـه دسـت آمـده از تمـاس بـا 
کشـاورزان، همسـايه ها، کشـاورزان عضـو سـازمان و اعضای 

اسـت. خانواده 
رفتـار  تحلیـل  و  پژوهـش  از  آمـده  به دسـت  نتايـج 
اطالع يابـی برنـج کاران می توانـد سـبب طراحـی و اجـرای 
برنامه های آموزشـی ترويجی شـود که بـه نیازهای اطالعاتی 
کشـاورزان برنـج کار پاسـخ دهـد. از سـويی، يافته هـای ايـن 
و  اطالع يابـی  رفتارهـای  در  تفاوت هـا  بـا کشـف  پژوهـش 
نیازهـای اطالعاتـی برنـج کاران شهرسـتان سـاری، بینشـی 
مــؤثر و سـودمند در طراحـی و اجـرای برنامه های آموزشـی 
ترويـج بـه برنامه ريزان شهرسـتان سـاری ارايه خواهـد داد تا 
کارآيـی چنیـن برنامه هايـی افزايـش يابـد. بـر پايــه مطالب 
اشــاره شــده، ايـن پژوهش با هدف بررسـی تأثیـر نیازهاي  
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اطالع يابـی  رفتـار  در  ترويجـی  آموزش هـای  و  اطالعاتـی 
انجـام  مازنـدران  اسـتان  برنـج کاران در شهرسـتان سـاری 

اسـت.  گرفته 

روش شناسی
ايـن تحقیـق به لحاظ ديدمـان جزو پژوهش هـای کٌمی، 
از نظـر میـزان امـكان کنترل متغیرها شـبه آزمايشـی از نوع  
علّـی- ارتباطـی و بـر مبنـاي چگونگـي گـرد آوری داده های 
مـورد نیـاز میدانـی و از نظـر هدف جـزو تحقیقـات کاربردی 
اسـت کـه در شهرسـتان سـاری اسـتان مازنـدران در سـال 

1400 صـورت گرفته اسـت.  

جامعـه ی آمـاري پژوهش برنج کاران شهرسـتان سـاری 
مي باشـند  مازنـدران  اسـتان  در  تَــن   24502 به شـمار 
)سـازمان جهاد کشـاورزان اسـتان مازندران، 1400( و شـمار 
نمونـه بـر پايه فرمول کوکران 273 تَــن گزينش شـده اند. با 
توجـه بـه پراکنش ناهمگن برنج کاران شهرسـتان سـاری، به 
منظور دسـتیابی بـه نمونه هـا از روش نمونه گیـری تصادفی 
طبقه-ای با انتسـاب متناسـب اسـتفاده شـد. بـه گونه اي که 
بـر مبنـای حجـم جامعـه آمـاری در هـر يـک از مرکزهـاي 
خدمـات کشـاورزي، شـمار نمونـه متناسـب بـه هـر يـک از 

مرکزهـا اختصـاص يافته اسـت )جـدول1(. 

جدول1- حجم نمونه گزينش شده از جامعه آماری بر پايه مرکز خدمات کشاورزی

شمار نمونهحجم جامعه مرکز خدمات کشاورزي 
525057آبكسر

574664پنبه زارکوتی
490055سمسكنده

411346هوالر
170019شويالشت

94311کیاسر
185021فريم
24502273جمع

سـاخته  محقـق  پرسـش نامه  از  اسـتفاده  بـا  داده هـا 
گـردآوری شـدند که برای اسـتخراج متغیرهـا و تدوين آن ها 
از منبع هـای مختلفـی اسـتفاده شـده بـود. از آن جـا کـه 
روش هـاي تحلیـل عاملـي در بنیادهاي منطقي مدل سـازي 
معادله هاي سـاختاري سـهم عمده اي دارند )هومن، 1387( 
و تحلیـل عاملي اکتشـافي هنگامي مي تواند ارزشـمند باشـد 
کـه پـس از آن از روش هـاي تايیـدي بـراي آزمـون فرضیـه 
اسـتفاده شـود )گربینگ و هامیلتون، 1996(. در آغاز نسـبت 
به تحلیل عاملي اکتشـافي با اسـتفاده از چرخش واريماکس، 
دو بخـش نیازهـای اطالعاتـی و رفتـار اطالع يابی اقدام شـد 
معنـي دار  سـطح  از  کمتـر  عاملـي  بـار  بـا  پرسـش هاي  و 

قابـل قبـول يعنـي 0/3+ )منصورفـر، 1385( حـذف شـدند. 
يافته های به دســت آمــده تحلیل عاملي اکتشـافي نشــان 
داد آزمـون بارتلـت در سـطح يـک درصـد معنـی دار شـده و 
میزان آمــاره یKMO =0/827 برای انجــام تحلیــل عاملی 
در حـد خیلـی خـوب مناســب می باشــد. پـس از چرخش 
واريماکـس، دو عامـل بـا مجمـوع واريانـس 76/456 درصـد 
بـر ويژگي هـاي  افـزون  نهايـي  نمايـان شـدند. پرسشـنامه 
فـردی و ويژگي هاي برنجكاری، در سـه بخـش اصلی بارهای 
شـرکت در آموزش هـای ترويجـی بـا يـک پرسـش، نیازهای 

اطالعاتـی بـا 38 پرسـش )عملیـات سـاخت خزانـه برنـج بـا 
شـش پرسـش، عملیـات کاشـت برنـج بـا هشـت پرسـش، 
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عملیـات داشـت برنـج با نـه پرسـش، عملیات برداشـت برنج 
بـا پنج پرسـش و بازاريابی، بسـته بندی و فـروش برنج با 10 
پرسـش( و رفتـار اطالع يابـی با 28 پرسـش )میزان اسـتفاده 
از منبع هـاي اطالعاتـی بـا 14 پرسـش و میـزان دسترسـی 
بـه منبع هـاي اطالعاتـی بـا 14 پرسـش( بـود که هـر يک از 
پرسـش های بـا بازه لیكـرت )5 بـرای گزينـه خیلی زياد و 1 
بـرای گزينـه خیلی کم( سـنجش شـدند. به منظـور توصیف 
کیفـی متغیرهـای نیازهـای اطالعاتـی و رفتـار اطالع يابی از 
روش فاصلـه انحـراف معیـار از میانگیـن )ISDM(6 به شـرح 

زير اسـتفاده شـده اسـت )صديقـی و کاخـک، 1384(.
A>Mean-Sd :ضعیف=A

Mean-Sd>B>Mean :متوسط=B

Mean>C>Mean+ Sd :خوب=C

Mean+ Sd>D :عالی=D

ــا اســتفاده از نظرســنجي از  روايــی شــكلی پرسشــنامه ب
متخصصــان در حــوزه پژوهــش تأيیــد شــد. به منظور بررســی 
ــخیصی  ــی تش ــرا و رواي ــی همگ ــامل رواي ــازه ش ــی س رواي
و پايايــی ابــزار اندازه گیــری بــه بررســی بــرازش مــدل 
تحقیــق پرداختــه شــد. بــر پايــه میــزان میانگیــن واريانــس 
 اســتخراج شــده )AVE > 0/617> 0/501( و پايايــی ترکیبــی 
)CR > 0/935 >0/833(، پرسشــنامه دارای روايــی همگــرا و 
پايايــی مناســبی بــود. پــس از گــردآوری و دســته بندی داده هــا، 
از روش آمــار توصیفــی و اســتنباطی در محیــط نرم افــزار 
معادله هــاي  مــدل  اســتخراج  بــرای  همچنیــن  و   SPSS16

ــد.  ــتفاده ش ــزار Smart PLS2 اس ــاختاری از نرم اف س
آمـاری  روش  سـاختاری  معادله هـای  مدل سـازی 
عاملـی  )تحلیـل  اندازه گیـری  مـدل  کـه  اسـت  توانمنـدی 
تأيیـدی( و مـدل سـاختاری )رگرسـیون يا تحلیل مسـیر( را 
بـا يـک آزمون آمـاری هم زمـان ترکیـب می کنـد )اکبری و 
همـكاران، 1392(. مدل سـازي معادله هـاي سـاختاري هـم 
اکنـون، با دو نسـل روش هاي پـردازش داده ها معرفي شـده 
معادله هـاي  مدل سـازي  روش هـاي  نخسـت  نسـل  اسـت. 

کـه  مي باشـند  محـور  کوواريانـس  روش هـاي  سـاختاري 
چهـار   MPUS و   LISREL، AMOS، EQS نرم افزارهـاي 
هسـتند.  نسـل  ايـن  نرم افزارهـاي  پرکاربردتريـن  از  مـورد 
چنـد سـال پـس از معرفـي روش کوواريانـس محـور، بدلیل 
نقطه هـاي ضعفـي کـه در ايـن روش وجـود داشـت نسـل 
دوم روش هـاي مدل سـازي معادله هـاي سـاختاري بـه نـام 
روش حداقـل مربعـات جزيـي )PLS( بـه کار بـرده شـدند. 
هنگامـی کـه پژوهشـگران قصـد سـنجیدن رابطه هـاي علّی 
را دارنـد، متغیرهـا نرمـال نباشـند، بـراي هـر صفـت پنهـان 
دو يـا يـک متغیـر تعريـف شـده باشـد و حجـم نمونـه زيـاد 
نخسـت  نسـل  نرم افزارهـاي  از  مناسـب تر   PLS نباشـد، 
مي باشـد )هنسـلر و همـكاران، 2009 و هايـر و همـكاران، 
معادله هـاي  مدل سـازی  در  مرسـوم  مدل هـای   .)2013
سـاختاری )SEM( در واقـع متشـكل از دو بخـش هسـتند. 
مـدل اندازه گیـری که چگونگـی توضیح و تبییـن متغیرهای 
پنهـان توسـط متغیرهـای آشـكار )پرسـش هاي( مربوطـه 
را بررسـی و ارزيابـی مي کنـد و مـدل سـاختاری کـه نشـان 
می دهـد چگونـه متغیرهای پنهـان در پیوند بـا يكديگر قرار 
از مدل سـازی معادله هـاي سـاختاری  گرفته انـد. اسـتفاده 
برتري هـاي زيـادی دارد کـه از مهم تريـن آنـان عبارت انـد 
از: بـرآورد رابطه هـاي چندگانـه، قابلیت سـنجش متغیرهای 
خطـای  محاسـبه  نشـده(،  مشـاهده  )مفهوم هـاي  پنهـان 
اندازه گیـری و قابلیـت بررسـی تأثیـر هـم خطـی )داوري و 

.)1392 رضـازاده، 
 PLS در ايـن پژوهـش بـا توجـه بـه برتری هـاي روش
بـه روش هايـی چـون رگرسـیون و نسـل نخسـت  نسـبت 
مدل هـای معادله هـاي سـاختاری و برتری هـاي ياد شـده از 
جملـه قـدرت پیش بینـی مناسـب و در نظـر گرفتن شـرايط 
محدوديـت  نبـود  مـدل،  پیچیدگـی  ماننـد  پژوهـش  ايـن 
اسـتفاده از متغیرهای دارای مقیاس کّمی و کیفی و اسـتفاده 

از داده هـای نانرمـال، از ايـن روش اسـتفاده شـد.
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يافته ها
کـه  بـود  سـال   51/53 پاسـخگويان  سـنی  میانگیـن 
جوان تريـن و سـالمند ترين آنـان بـه ترتیـب 31 و 76 سـال 
داشـتند. افـزون بـر ايـن، 33/7 درصـد از آنـان بـا بیشـترين 
فراوانـی، در يـک خانوادۀ سـه تَــن بودند که باالترين شـمار 
خانـوار پنـج تَــن و پايین ترين آن صفر تَــن بـود. همچنین 
45/4 درصـد از پاسـخگويان  سـطح تحصیلی شـان ابتدايـی 
بـود. بـه بیـان ديگـر، 46/5 درصـد از آنـان سـطح تحصیلـی 
راهنمايـي و باالتـر از آن داشـتند. کمینـه و بیشـنه سـطح 
زيرکشـت برنـج نیـز بـه ترتیـب 3000 مترمربـع و 40000 
مترمربـع و میانگیـن سـطح زيرکشـت آن 16033 مترمربـع 
بـود. میانگیـن بارهـای شـرکت در آموزش هـای ترويجـی 4 
بـار بـود. گروه بنـدی برنـج کاران از لحـاظ میـزان نیازهـای 
اطالعاتـی و رفتـار اطالع يابـی بـا روش فاصله انحـراف معیار 
از میانگیـن يـاد شـده در بخـش مـواد و روش هـا )صديقـی 

رتبـه ای  میانگیـن  گرفـت.  صـورت   )1384 کاخـک،  و 
پاسـخگويان بـر پايه ی  میـزان نیازهای اطالعاتی 2/47 شـد 
کـه بیانگـر؛ نیازهـای اطالعاتـی در حـد کـم می باشـد که با 
سـطح مطلـوب فاصلـه دارد. میانگین رتبه ای پاسـخگويان بر 
پايـه ی  میـزان رفتـار اطالع يابـی نیـز، 2/8 شـد کـه بیانگر؛ 

رفتـار اطالع يابـی در حـد متوسـط می باشـد.
برمبنـاي يافته هـای ارايـه شـده در زمینـۀ رابطه ی بین 
متغیرهـاي پژوهـش در جـدول 2، بیـن نیازهـای اطالعاتـی 
بـا رفتـار اطالع يابـی  ترويجـی  و شـرکت در آموزش هـای 
رابطـه ی مثبـت معنـی داری وجـود دارد. همچنیـن، بیـن 
ترويجـی  آموزش هـای  در  شـرکت  و  اطالعاتـی  نیازهـای 
رابطـه ی مثبـت معنـی داری وجـود دارد. بـا توجه بـه وجود 
رابطـه مثبـت بین متغیرهـاي پژوهش، نسـبت به اسـتخراج 
 Smart مـدل معادله هـاي سـاختاری با اسـتفاده از نرم افـزار

PLS2 اقـدام شـد.

جدول2- ضريب همبستگی اسپیرمن بین متغیرهاي پژوهش

سطح معنی داری )sig(ضريب همبستگی )rs(متغیر دوممتغیر اول

0/000**0/678رفتار اطالع يابینیازهای اطالعاتی
0/000**0/533رفتار اطالع يابیشرکت در آموزش های ترويجی

0/000**0/577شرکت در آموزش های ترويجینیازهای اطالعاتی 

بـرای بررسـی رابطـه ی خطـی بیـن متغیرهـای پنهان و 
آشـكار و بـه منظـور بررسـی و ارزيابی روايی همگـرا و پايايی 
ابـزار سـنجش پژوهـش، بـار عاملـی هـر يـک از گويه هـا 
بـه دسـت آمـد )جدول هـای 2 و 3(. حـد مطلـوب آلفـای 
کرونبـاخ بـرای آن کـه بلـوک مـورد نظـر همگـن و تـک 
بعـدی ارزيابـی شـود بـاالی 0/7 )نونالـی، 1967( و بـرای 
پايايـی مرکـب 0/8 و بـاالی 0/7 قابـل قبـول اسـت )نونالـی 

بـا توجـه بـه میزان هـاي  بنابرايـن  و برن اسـتین، 1994(. 
بـه دسـت آمـده در جدول هـای 3 و 4، همـه ي سـازه های 

پايايـی  دارای  تحقیـق  ايـن  سـاختاری  مـدل  انعكاسـی 
سـازگاری درونـی مطلوبـی اسـت. ضمـن اينكـه میزان هـاي 
به دسـت آمده از AVE نشـان از روايی همگرای مناسـب در 
مؤلفه هاسـت. بـه طـوری کـه، کمینه میـزان AVE يـا همان 
معیـار میانگیـن واريانـس اسـتخراج شـده در روايـی همگـرا 
بايـد 0/5 باشـد )لـی و چیـن، 2017(. جـدول 3 بیانگـر آن 
اسـت کـه در متغیـر پنهـان نیازهـای اطالعاتـی، بـه ترتیـب 

عملیـات برداشـت برنـج، عملیـات داشـت برنـج و بازاريابـی، 
بسـته بندی و فـروش برنـج بیشـترين تأثیـر را داشـتند. در 
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جدول3- خالصه يافته های برازش مدل اندازه گیری نیازهای اطالعاتی پژوهش

بارعاملینمادمتغیر آشکاربارعاملیمتغیر پنهان

عملیات ساخت و 
تدارک خزانه برنج

0/610

N10/812آشنايی با تهیه نشاءجعبه ای و مديريت خزانه
شناخت مجموعه عامل هاي محیطی)دما، محل، نور، آب، 

و خاک(
N20/908

N30/913آشنايی با روش های نشاءکاری
N40/628آشنايی با روش های ضدعفونی بذر

N50/603آشنايی با خزانه های سنتی و پوششی
N60/793آشنايی با تهیه خاک بستر بذر

                     AVE= 0/617        CR = 0/904      Cronbach Alpha= 0/870

0/668عملیات کاشت برنج

N70/929آشنايی با معیارهای گزينش رقم هاي مناسب
N80/627آشنايی از زمان انتقال نشاء به زمین اصلی
N90/904شناخت رقمهای اصالح شده و متداول برنج

N100/512شناخت زمان مناسب برای تولید نشاء
N110/756آشنايی با چگونگی آماده کردن زمین برای کاشت نشاء

N120/917شناخت رقم هاي سازگار با منطقه
N130/686آشنايی با روش بهینه کاشت نشاء در زمین اصلی

N140/488شناخت مكان مناسب برای تهیه نشاء
AVE= 0/557        CR = 0/905       Cronbach Alpha= 0/876

عملیـات سـاخت و تـدارک خزانه برنج، آشـنايی با روش های 
نشـاءکاری، شـناخت مجموعـه عامل هـاي محیطـی )دمـا، 
محـل، نـور، آب، و خـاک( و آشـنايی بـا تهیه نشـاءجعبه ای 
و مديريـت خزانـه بیشـترين تأثیـر را داشـتند. همچنیـن در 
متغیـر پنهـان عملیـات کاشـت برنـج، آشـنايی بـا معیارهای 
سـازگار  رقم هـاي  شـناخت  مناسـب،  رقم هـاي  گزينـش 
متـداول  و  اصـالح شـده  رقم هـای  و شـناخت  منطقـه  بـا 
برنـج بیشـترين تأثیـر را داشـتند. در متغیـر پنهـان عملیات 
داشـت برنـج نیـز، آگاهی از چگونگـی مديريـت بیماری هاي 
برنـج، آشـنايی بـا نشـانه های بیماری هـای برنج و شـناخت 

بیماريهـای رايـج برنج در منطقه بیشـترين تأثیر را داشـتند. 
بیشـترين تأثیـر را در متغیـر پنهـان عملیات برداشـت برنج، 
رفتـن محصـول،  هـدر  از  راه هـای جلوگیـری  بـا  آشـنايی 
شـناخت روش های عمده برداشـت محصول برنج و آشـنايی 
بـا ابـزار و ادوات مـورد نیاز برای برداشـت محصول داشـتند. 
همچنیـن در متغیـر پنهـان بازاريابـی، بسـته بندی و فروش 
برنج، آشـنايی با شـیوه تبلیـغ و توزيع محصول، شناسـايی و 
بررسـی نیـاز مصرف کننده و آگاهـی از زمان مناسـب عرضه 

برنـج بیشـترين تأثیر را داشـتند.
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بارعاملینمادمتغیر آشکاربارعاملیمتغیر پنهان

0/730عملیات داشت برنج

N150/844شناخت بیماری های رايج برنج در منطقه
N160/605آشنايی با چگونگی و زمان و سامانه آبیاری مناسب

N180/663شناخت آفت های رايج برنج در منطقه
N190/829آگاهی از چگونگی مديريت آفات برنج

N200/927آگاهی از چگونگی مديريت با بیماری هاي برنج
N210/823آشنايی با روش های مديريت بهینه علف های هرز

N220/912آشنايی با نشانه های بیماری های برنج
N230/574روشهای نگهداری و حفاظت از نشاء در زمین اصلی

AVE= 0/613            CR = 0/925            Cronbach Alpha= 0/904

0/788عملیات برداشت برنج

N240/860شناخت روش های عمده برداشت محصول برنج
N250/871آشنايی با راه های جلوگیری از هدر رفتن محصول ها

N260/641آشنايی با ابزار و ادوات مورد نیاز برای برداشت محصول
N270/560آگاهی از زمان مناسب برداشت محصول

N280/566آگاهی از عملیات و چگونگی برداشت محصول
AVE= 0/509               CR = 0/833            Cronbach Alpha= 0/740

بازاريابی، بسته بندی و 
فروش برنج

0/710

N290/492آشنايی با حمل و نقل مناسب
N300/713شناخت آفت ها و بیماری های انباری برنج

N310/725آشنايی با استاندارد کردن و درجه بندی برنج
N320/665آگاهی از مكان فروش

N330/723آشنايی با چگونگی مديريت آفات و بیماری های انباری
N340/826آشنايی با شیوه تبلیغ و توزيع محصول

N350/736آگاهی از زمان مناسب عرضه برنج
N360/706آشنايی با چگونگی تمیز کردن برنج

N370/688آگاهی از رعايت اصل هاي بهینه و مناسب انبارداری برنج
N380/822شناسايی و بررسی نیاز مصرف کننده

AVE= 0/511                   CR = 0/911            Cronbach Alpha= 0/891

ادامه جدول3- خالصه يافته های برازش مدل اندازه گیری نیازهای اطالعاتی پژوهش

پنهـان  متغیـر  در  کـه  اسـت  آن  بیانگـر   4 جـدول 
تجربه هـاي  اطالعاتـی،  منبع هـاي  از  اسـتفاده  میـزان 
شـخصی، کشـاورزان همسـايه، تلويزيون، کشـاورزان نمونه 
و اينترنـت بیشـترين تأثیـر را داشـتند. در متغیـر پنهـان 

میزان دسترسـی بـه منبع هـاي اطالعاتی نیـز، تجربه هاي 
و  اينترنـت  تلويزيـون،  همسـايه،  کشـاورزان  شـخصی، 

مسـووالن محلـی روسـتا بیشـترين تأثیـر را داشـتند.
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جدول4- خالصه يافته های برازش مدل اندازه گیری رفتار اطالع يابی پژوهش

بارعاملینمادمتغیر آشکاربارعاملیمتغیر پنهان

میزان استفاده از 
منبع هاي اطالعاتی

0/803

U10/644شرکت های خصوصی
U20/576راديو

U30/679کالس های آموزشی و ترويجی
U40/727اينترنت

U50/655نشريه های ترويجی
U60/873تجربه هاي شخصی
U70/856کشاورزان همسايه

U80/615کشتزارهاي نمايشی
U90/567نمايشگاه های کشاورزی
U100/714مسووالن محلی روستا

U110/685کارشناسان مرکزهای خدمات جهاد کشاورزی
U120/856تلويزيون

U130/490برنامه های روز کشتزار
U140/839کشاورزان نمونه

AVE= 0/501                  CR = 0/932                Cronbach Alpha= 0/920

میزان دسترسی به 
منبع هاي اطالعاتی

0/826

A10/700نشريات ترويجی
A20/769مسووالن محلی روستا

A30/878کشاورزان همسايه
A40/698کشاورزان نمونه

A50/492راديو
A60/503کشتزارهاي نمايشی

A70/428برنامه های روز کشتزار
A80/885تلويزيون

A90/768کارشناسان مرکزهای خدمات جهاد کشاورزی
A100/744کالس های آموزشی و ترويجی

A110/891تجربه هاي شخصی
A120/491نمايشگاه های کشاورزی

A130/868اينترنت
A140/711شرکت های خصوصی

AVE= 0/517              CR = 0/935            Cronbach Alpha= 0/923
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بـرای بررسـی روايـی متغیرهـاي پنهـان، چیـن )1988(، 
توصیـه می کنـد کـه جـذر میانگیـن واريانـس اسـتخراج شـده 
)AVE( يـک متغیـر پنهان بايد بیشـتر از همبسـتگی آن متغیر 
پنهـان بـا متغیرهـاي پنهـان ديگـر باشـد. ايـن امر نشـانگر آن 

بنـا بـر يافته  های به دسـت آمـده در جـدول 6 نیازهای 
اطالعاتـي و شـرکت در آموزش هـای ترويجی تأثیـر مثبت و 
معنـی دار در سـطح 95 درصـد اطمینان بر رفتـار اطالع يابی 
تأثیـر  اطالعاتـي  نیازهـای  ) t< 1/96(. همچنیـن  داشـتند 

مثبـت و معنـی دار در سـطح 95 درصد اطمینان بر شـرکت 
در آموزش هـای ترويجـی داشـتند. بیشـترين تأثیـرکل در 

رفتـار اطالع يابـی را، نیازهـای اطالعاتي داشـت. 

اسـت کـه همبسـتگی متغیرهـاي پنهـان بـا نشـانگرهای خود 
بیشـتر از همبسـتگی آن بـا متغیرهـاي پنهـان ديگر اسـت. در 
جـدول 5 يافته  هـای مربـوط به بررسـی روايـی ارايه شـده اند، 
که نشـانگر روايی به نسـبت مناسـب متغیرهاي پنهان هسـتند.

جدول 5- ماتريس همبستگی و روايی متغیرهای پنهان پژوهش

نیازهای اطالعاتيشرکت در آموزش های ترويجیرفتار اطالع يابیمتغیر پنهان

*1رفتار اطالع يابی

شرکت در آموزش های 
ترويجی

0/4381*

*0/6630/4571نیازهای اطالعاتي

*جذر میانگین واريانس استخراج شده هريک از متغیرهای پنهان

جدول6- تأثیر متغیرهای پنهان تحقیق در رفتار اطالع يابی برنج کاران

tاثرکلاثرنامستقیماثر مستقیم متغیر پنهان

0/4570/4575/109نیازهای اطالعاتي- شرکت در آموزش های ترويجی
0/5840/080/6647/735نیازهای اطالعاتي - رفتار اطالع يابی

0/1710/1712/162شرکت در آموزش های ترويجی - رفتار اطالع يابی

مـدل نهايـی تأثیـر نیاز هـای اطالعاتـی و آموزش هـای 
ترويجـی در رفتـار اطالع يابی برنج کاران بـر مبناي نگاره ی1 
ارايـه شـده اسـت. به طور کلـی، میـزان R2 گويای آن اسـت 
کـه 46 درصـد از تغییرپذيري  هـاي رفتـار اطالع يابی مربوط 
نیازهـای اطالعاتـي شـرکت در آموزش هـای ترويجـی  بـه 

از  درصـد   21 همچنیـن  می کننـد.  تبییـن  را  آن  و  بـوده 
تغییرپذيري  هـاي شـرکت در آموزش هـای ترويجـی مربوط 
بـه نیاز هـای اطالعاتـي بـود. نیازهـای اطالعاتـي افـزون بـر 
اثـر مسـتقیم بـر رفتـار اطالع يابـی، دارای اثرنامسـتقیم هـم 

می باشـد.



تأثیر نیازهاي اطالعاتی و آموزش های ترويجی در رفتار اطالع يابی برنج کاران ساری، مازندران

فصل نامه علمی پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 80
شماره 60
بهار 1401

نگاره ی 1- مدل نهايی تأثیر نیاز های اطالعاتی و آموزش های ترويجی در رفتار اطالع يابی برنج کاران 

اعتبـار  بررسـي  شـاخص  میزان هـاي   7 جـدول 
مشـترک را نشـان می دهـد. ايـن شـاخص توانايی مـدل را 
در پیش بینـی متغیرهـای آشـكار بـا میـزان متغیـر پنهـان 
 SSO میـزان  يافته  هـا،  بنابـر  می سـنجد.  متناظرشـان 
مجمـوع مجذورهـای مشـاهده ها بـرای هـر بلـوک پنهـان، 
SSE مجمـوع مجـذور خطاهـای پیش بینی بـرای هر بلوک 

متغیـر پنهـان و SSE/SSO نیـز شـاخص اعتبار اشـتراک يا 
CV-com را نشـان می دهـد. اگـر شـاخص وارسـی اعتبـار 

اشـتراک متغیرهـای پنهان مثبت باشـد، مـدل اندازه گیری 
بـه دسـت آمـده  لـذا میزان هـاي  کیفیـت مناسـب دارد، 

کیفیـت مـدل را تأيیـد کرده انـد. 

جدول7- شاخص های اعتبار مشترک

SSOSSE1-SSE/SSOمؤلفه

16381273/2050/223عملیات ساخت و تدارک خزانه برنج
21841703/6380/22عملیات کاشت برنج
21841497/930/314عملیات داشت برنج

1365967/1620/291عملیات برداشت برنج
27302054/5050/247بازاريابی، بسته بندی و فروش برنج

38222732/6530/285میزان استفاده از منبع هاي اطالعاتی
38222527/5050/339میزان دسترسی به منبع هاي اطالعاتی

273215/8620/209شرکت در آموزش های ترويجی
273146/8730/462رفتار اطالع يابی

همچنیـن، به بررسـي بـرازش کلـي مدل تحقیـق برپايه 

شـاخص GOF پرداخته شـد. اين شـاخص به صورت مجذور 
حاصل ضـرب میانگیـن ضريـب تعییـن متغیرهـاي درونـزا 

)پنهـان( در میانگیـن میزان هـاي اشـتراکي متغیرهاي مورد 
بررسـي در مـدل بـه شـرح زيـر محاسـبه مي شـود)داوري و 

رضـازاده، 1392(: 
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 = 0/523
 GOF= 0/523 بـا توجـه بـه اينكه میزان به دسـت آمـده
کـه بیـش از 0/36 مي باشـد، بـرازش کلـي مـدل در سـطح 

مطلوبـي بود. 

بحث و نتیجه گیری
کشـاورزان در نظـام دانـش و اطالعات کشـاورزي، افزون 
بـر مشـارکت در تولیـد و نشـر دانـش و اطالعـات، بـه دنبال 
خـود  کشـاورزي  فعالیت هـاي  در  اطالعـات  به-کارگیـري 
هسـتند کـه ايـن رفتـار آنـان، رفتـار اطالع يابـي نـام دارد 
نیازهـاي  بـا  بايـد  اطالعـات  و همـكاران، 1387(.  )اسـدي 
خـاص و متغیـر کاربـران همخوانـی داشـته باشـد )مهربـان 
جوبنـي و همـكاران، 1388( و داشـتن مهارت هـاي مرتبـط 
فنـي و دانـش الزم در دسـتیابي به اطالعات دلخـواه در فرد، 
ضـروري مي باشـد )ژولیـن و بارکـر، 2009(. چنانچـه ايـن 
مهارت هـا از روش هايـي مانند آموزش هاي ترويجي توسـعه 
نیابنـد و به نیازهـاي اطالعاتي برنج کاران توجه نشـود، رفتار 
اطالع يابـي برنـج کاران را متأثـر مي سـازد. در همین راسـتا، 
ايـن پژوهـش بـا هـدف بررسـی تأثیـر نیازهـاي  اطالعاتی و 
برنـج کاران  اطالع يابـی  رفتـار  در  ترويجـی  آموزش هـای 

شهرسـتان سـاری اسـتان مازنـدران انجـام گرفته اسـت. 
بارهـای شـرکت در  يافته هـا نشـان داد کـه میانگیـن 
آموزش هـای ترويجـی 4 بـار بـود کـه بیانگـر مشـارکت کم 
آنـان(  اطالع يابـي  رفتـار  بـر  تأثیـر  )بـا وجـود  برنجـكاران 
مي باشـد. میانگیـن رتبـه ای پاسـخگويان بـر پايـه ی  میزان 
نیازهـای اطالعاتی 2/47 شـد کـه بیانگر؛ نیازهـای اطالعاتی 
در حـد کـم می باشـد کـه بـا سـطح مطلـوب فاصلـه دارد. 
بـه  نسـبت  و  برطـرف شـود  ايـن شـكاف  اسـت کـه  نیـاز 
ارايـه اطالعـات مـورد نیـاز اقـدام شـود. میانگیـن رتبـه ای 
پاسـخگويان بـر پايـه ی  میـزان رفتـار اطالع يابـی نیـز، 2/8 
شـد کـه بیانگـر؛ رفتـار اطالع يابی در حد متوسـط می باشـد 
کـه با يافته هـاي پژوهـش خان-محمدی و رضايـی )1396( 

و بـورا و همـكاران )2021( همخواني ندارد و همسـو نیسـت. 
بیشـتر  کـه  دريافتنـد  نیـز   )2022( همـكاران  و  شـوکال 
پاسـخگويان سـطح متوسـطي از رفتـار اطالع يابـي از طريق 

تلفـن همـراه دارند.
متغیـر  در  سـاختاري  معادلـه  مدل سـازي  يافته هـاي 
پنهـان نیازهـای اطالعاتـی نشـان داد کـه به ترتیـب عملیات 
برداشـت برنج، عملیات داشـت برنـج و بازاريابی، بسـته بندی 
و فروش برنج بیشـترين تأثیر را داشـتند. در عملیات سـاخت 
و تـدارک خزانـه برنـج، آشـنايی بـا روش هـای نشـاءکاری، 
شـناخت مجموعـه عامل هـاي محیطـی )دمـا، محـل، نـور، 
آب و خـاک( و آشـنايی بـا تهیـه نشـاءجعبه ای و مديريـت 
متغیـر  در  همچنیـن  داشـتند.  را  تأثیـر  بیشـترين  خزانـه 
پنهـان عملیات کاشـت برنج، آشـنايی بـا معیارهـای گزينش 
رقم هـاي مناسـب، شـناخت رقم هـاي سـازگار بـا منطقـه و 
شـناخت رقم هـای اصـالح شـده و متـداول برنـج بیش ترين 
تأثیـر را داشـتند. در متغیـر پنهـان عملیات داشـت برنج نیز، 
آگاهـی از چگونگـی مديريـت بیماری هـاي برنـج، آشـنايی 
بـا نشـانه های بیماری هـای برنـج و شـناخت بیماری هـای 
رايـج برنـج در منطقـه بیشـترين تأثیر را داشـتند. بیشـترين 
تأثیـر را در متغیـر پنهـان عملیـات برداشـت برنـج، آشـنايی 
بـا راه هـای جلوگیـری از هـدر رفتـن محصول هـا، شـناخت 
بـا  آشـنايی  و  برنـج  محصـول  برداشـت  عمـده  روش هـای 
ابـزار و ادوات مـورد نیـاز بـرای برداشـت محصـول داشـتند. 
همچنیـن در متغیـر پنهـان بازاريابـی، بسـته بندی و فـروش 
برنـج، آشـنايی با شـیوه تبلیـغ و توزيع محصول، شناسـايی و 
بررسـی نیـاز مصرف کننـده و آگاهـی از زمان مناسـب عرضه 
برنـج بیشـترين تأثیـر را داشـتند. يافته هـاي پژوهش رحمان 
و همـكاران )2020( نشـان داد کـه زمینه هـای مهمـی کـه 
کشـاورزان بـه دنبـال اطالعات درباره آن هسـتند شـامل بذر، 
کود، اعتبارات کشـاوررزی، آبیـاری و مديريت بیماری و آفات 
می باشـد. ژانـواری )2018( نیـز، مـواردی از جملـه مديريـت 
بیماری هـا و آفـات گیاهـی، آسـیب های احتمالـی پرنـدگان، 
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خشكسـالی، مديريـت علف هـای هـرز، کرم هـا و حشـرات 
مقوله هـای  از  را  نیتـروژن  از کودهـای  مناسـب  اسـتفاده  و 
اطالعاتـی برنـج کاران می دانـد. بخشـی از نیازهـای اطالعاتی 
برنـج کاران، نشـأت گرفتـه از تغییـر اقلیم و بروز خشكسـالی 
در منطقـه می باشـد کـه سـبب روبـه رو شـدن برنـج کاران با 
پديده هـای جديـد شـده و احسـاس نیـاز برنـج کاران را بـاال 
بـرده و آمـوزش آنـان در ايـن زمینه هـا و ارايـه فناوری هـا و 

راهكارهـای نويـن را ضـرورت بخشـیده اسـت.
يافته هـاي مدل سـازي معادله سـاختاري در متغیر پنهان 
میـزان اسـتفاده از منبع هـاي اطالعاتی نشـان داد که تجربه-

تلويزيـون، کشـاورزان  هـاي شـخصی، کشـاورزان همسـايه، 
نمونـه و اينترنـت بیشـترين تأثیر را داشـتند که بـا يافته  های 
و  خوشـنودی فر  و   )1391( پاريـاب  و  غیاثـی  پژوهـش   
اسـدی )1388(  و هومبـا و کادو )2021(، بـورا و همـكاران 
)2021(، بنـارد و همـكاران )2014( و آدبايو و اوالدل )2013( 
نیـز،  همخوانـی داشـته و همسـو اسـت. عرب پـور )1393( 
اصلی تريـن منبع هـاي اطالعاتـی زنـان را خانـواده، دوسـتان، 
راديـو، تلويزيـون و کالس هـای آموزشـی مي دانـد. همچنیـن 
يافته هـاي پژوهـش رضوانفـر و سـوختانلو )1388( نشـان داد 
کـه نقـش برنامه هـای راديـو- تلويزيونـی بـر رفتـار ارتباطـی 
کشـاورزان بسـیار ناچیـز بـوده و میـزان شـرکت در دوره های 
آموزشـی و ترويجـی، بیشـترين متغیر اثرگذار بـر عامل ارتباط 
بـوده اسـت.  بـا مروجـان و پژوهشـگران  کشـاورزان دامـدار 
در حالـي کـه آلدوسـاری و همـكاران )2017(، بـر ايـن بـاور 
بودندکـه موبايـل و اينترنـت می توانـد يـک منبـع سـودمند 
از اطالعـات کشـاورزی باشـد. اصـل توجـه بـه دانـش بومی و 
تجربه هـاي شـخصي يكـی از اصل هاي مهم ترويج کشـاورزی 
اسـت. کارکنـان ترويـج بايـد سـعی بـه درک آن کننـد، پیش 
از اينكـه نـوآوری بـه روز را توصیـه کننـد )سـینق و همكاران، 
2009(. دلیـل تأثیـر کشـاورزان همسـايه و نمونـه، اعتمـاد 
برنـج کاران بـه آنـان، آشـنايی کشـاورزان همسـايه و نمونـه با 
دشـواری های موجـود در روسـتا، درک درسـت از وضعیـت و 
در دسـترس بودن اين افراد اسـت که سـبب می شـود بیشـتر 

بـه عنـوان منبـع اطالعاتـی مـورد توجه باشـند. 
سـاختاري،  معادلـه  مدل سـازي  يافته  هـای  بنابـر 
نیازهـای اطالعاتـي تأثیـر مثبـت و معنـی دار در سـطح 95 
درصـد اطمینـان بـر رفتـار اطالع يابـی داشـت. يافته  هـای 
و  نجفلـو   ،)1396( رضايـی  و  خان محمـدی  پژوهش  هـاي 
 )1387( همـكاران  و  ملک محمـدی  و   )1396( همـكاران 
بـا يافته هـای بـه دسـت آمـده همخوانـی داشـته و همسـو 
اسـت. افـزون بـر اين بنـا بـر يافته  هـای مدل سـازي معادله 
سـاختاري، شـرکت در آموزش هـای ترويجـی تأثیـر مثبت و 
معنـی دار در سـطح 95 درصـد اطمینان بر رفتـار اطالع يابی 
داشـت. يافته  های پژوهش  هاي نجفلو و همـكاران )1396(، 
سـوختانلو  و  رضوانفـر   ،)1388( اسـدی  و  خوشـنودی فر 
)1388(، اسـدی و همـكاران )1387(، شـوکال و همـكاران 
)2022(، ماهیندراسـن و میـن )2019( بـا يافته هـای بـه 

دسـت آمـده همخوانـی داشـته و همسـو اسـت.
اطالع يابـي برنـج کاران بیشـتر تحـت تأثیـر رابطه هـای 
اجتماعـي و محیطـي آنـان، تلويزيـون و اينترنت اسـت. يكي 
آموزش هـاي  در  برنـج کاران  کـم  مشـارکت  دلیل هـاي  از 
ترويجـي بـا وجود تأثیـر آن بر رفتـار اطالع يابـي را، مي توان 
گسـترش  ضـرورت  کـه  دانسـت   19 کوويـد  همه گیـري 
دوچنـدان  را  ترويـج  مجـازي  شـبكه هاي  و  آموزش هـا 
بـه  برنـج کاران  رجـوع  بـاالي  تأثیـر  هرچنـد  مي کنـد. 
کشـاورزان همسـايه وکشـاورزان نمونـه به عنـوان منبع هاي 
اطالعاتـي، گويـاي آن اسـت کـه برنـج کاران بیشـتر تحـت 
تأثیـر هنجارهـاي اجتماعـي قـرار دارنـد. بـا توجه بـه اينكه، 
ترويجـي  آموزش هـاي  در  برنـج کاران  مشـارکت  میـزان 
پايیـن بـوده اسـت و شـرکت در آموزش های ترويجـی تأثیر 
مثبـت و معنـی دار بـر رفتـار اطالع يابـی داشـت، مي تـوان 
اثربخشـي خوبـي  و  محتـوا  از  آموزش هـا  ايـن  کـه  گفـت 
را  آموزش هـا  ايـن  در  نكـردن  شـرکت  ولـي  برخوردارنـد، 
مي تـوان دلیـل برکمبـود ارايـه ايـن دوره ها از سـوی متولي 
و  اطالع رسـاني  در  دانسـت.  شهرسـتان  کشـاورزي  ترويـج 
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تبلیـغ برنامه هـاي آموزشـي-ترويجي برنج کاري، بايد سـعي 
ماننـد شـورا،  موجـود  از همـه گروه هـاي  تـا  باشـد  بـرآن 
دهیـار و بويـژه برنـج کاران ديگـر بـراي جلـب برنـج کاران 
اسـتفاده شـود. توجـه به نیازهـای اطالعاتی مهـم برنج کاران 
)عملیـات برداشـت، عملیات داشـت و بازاريابی، بسـته بندی 
و فـروش برنـج( در آموزش هـاي ترويجـي ضـرورت دارد. بـه 
عبـارت ديگـر در فراينـد طراحـی و برنامه ريـزی ايـن گونـه 
اطالعاتـی  نیازهـای  و  ديدگاه هـا  بـه  آموزشـی،  دوره هـای 
برنـج کاران توجـه شـود و در برنامه ها مشـارکت داده شـوند. 
بـه دلیـل باالبودن دسترسـي بـه تلويزيون، تأثیر بـاالي آن و 
همه گیـري کوويـد 19، ضرورت دارد صدا و سـیماي اسـتان 
بـا همكاري مديريت ترويج کشـاورزي شهرسـتان، بیشـتر به 

امـر تولیـد برنامه-هـاي تلويزيوني بـا توجه به نیـاز اطالعاتی 
برنـج کاران بپردازنـد. بـه دلیـل دسترسـي برنـج کاران بـه 
مسـووالن محلی روسـتا، اسـتفاده از آنـان به عنـوان رهبران 
محلـي بـراي انتقـال دانـش و فناوري هـاي نويـن، از جملـه 
راهكارهـاي مؤثـر و کارآمد اسـت که بايسـتی بیـش از پیش 

در زمینـه آن برنامه ريـزی و اقـدام شـود. 

پانوشت
1-  Mukono

2- Assam

3- Dumki Upazilla

4- Khyber Pakhtunkhwa

5- Morogoro

6- Interval of S tandard Deviation from the Mean
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Abs tract

Proper presentation of information to meet the needs of rice farmers is possible through communication 

channels and various sources, and improving the process of obtaining information requires inves tigating the 

information seeking behavior of rice farmers. Identifying the factors influencing this information seeking 

behavior, such as information needs and extension training, is also very important. In this regard, this s tudy 

aimed at inves tigating the impact of information needs and extension training on information seeking behavior 

of rice farmers in Sari County in 2021. The s tatis tical population of s tudy includes rice farmers of Sari County in 

Mazandaran Province (N=24502). According to Cochran formula, 273 rice farmers were selected as a s tatis tical 

sample. Data were collected using a researcher-made ques tionnaire. The ques tionnaire was divided into three 

main sections: participation in extension training, information needs, and information seeking behavior. The 

content validity of the ques tionnaire was confirmed by experts' opinions. Also, based on the Average Variance 

Extracted (0.501<AVE>0.617) and Composite Reliability (0.833<CR>0.935), the ques tionnaire had a 

convergent validity and appropriate reliability. SPSS16 and Smart PLS2 software were used to analyze the data. 

The results of s tructural equation modeling showed that information needs and participation in extension training 

had a positive and significant impact on information seeking behavior. Information needs and participation in 

extension training explained about 46 percent of variance of the information seeking behavior. 

Index Terms: Extension Training, Information Need, Information Seeking Behavior, Sari. 
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