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چکیده
امروزه با پیشرفتهای علمی و تکنولوژیکی و افزایش نیاز جوامع به تبادل اطالعات ،افراد بهه شهیوهههای جدیهد
ارتباطات و تعامل رو آوردهاند .شبکههای مجازی نیز به دلیل داشتن فضای تعاملی ،مجهال شهکلگیهری اجتماعهات
جدید را فراهم آورده است .در این میان با گذار کشاورزی از سنتی بهه مهدرن ،ارتبها و تعامهل کشهاورزان جههت
آشنایی با روشهای نوین بشدت احساس میشود .لذا هدف پژوهش اخیر ،ارزیابی تأثیر شبکههای مجازی اجتماعی
بر بهبود عملکرد تولید کشاورزان است .روش تحقیق این پژوهش توصیفی – تحلیلی و مبتنی بر مطالعات اسنادی و
بررسی های میدانی است .در این راستا پایایی پرسشنامه تهیهشده با استفاده از ضریب آلفای کرون بها  %78بهرآورد
گردید .جامعه آماری شامل کلیه خانوارهای کشاورز بخش زبر خان شهرستان نیشابور ( 91428خانوار سهاکن در 67
روستای همین بخش) است که با استفاده از فرمول کوکران  381نفر از آنها بهعنهوان نمونهه و بههصهورت تصهادفی
ساده انتخاب شدند .یافتههای تحقیق نشاندهنده آن است که با توجه به آزمون  tته

نمونههای بها سهطم معنهاداری

 1/111و مقدار  t=63/928هرچه میزان استفاده از این شبکهها بیشتر گردد به همان اندازه عملکرد تولیهد کشهاورزی
بهبود خواهد یافت .همچنین نتایج آزمون ویلکاکسون نیز گویای آن است که استفاده از شبکههای مجهازی بهه دلیهل
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دسترسی آسان به متخصصین جهت تعامل و گفتگو (آشهنایی بها بهذرهای جدیهد ،شهیوه جدیهد و صهحیم آبیهاری،
دسترسی به جدیدترین دستاوردها و نتایج کشاورزی و )...بر بهبود عملکرد آنها مؤثر بوده است.
واژههای کلیدی :شبکههای اجتماعی مجازی ،عملکرد ،تولید ،کشاورزان ،نیشابور.
مقدمه
انسان از دیرباز به زندگی گروهی و اجتماعی عالقه فطری داشته و برای گذران زندگی و رفهع نیازههای خهود و
همکاری با دیگران چارهای جز زندگی اجتماعی نداشته است .حدود چهل سال پیش ،اصهطال «شهبکه اجتمهاعی»،
نخستین بار از سوی ،روانشناس اجتماعی ،استنلی میلگرام ارائه شد ( .)Milgram, 1976, 22شبکههای اجتمهاعی را
میتوان به دودسته شبکههای مجازی و شبکههای غیرمجازی تقسیم کرد .شبکههای غیرمجازی شبکههایی هستند که
توسط مجموعهای از افراد و گروههای بههمپیوسته ،در محیط اجتماعی عمل میکننهد .شهبکه اجتمهاعی مجهازی یها
شبکه اجتماعی اینترنتی ،وبسایت یا مجموعه وبسایتهایی است که به کاربران امکان مهیدههد عالقههمنهدیهها،
افکار و فعالیتهای خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند ( .)Resnick, 2000, 31شبکهههای اجتمهاعی مجهازی در
حال حاضر قویترین رسانههای آنالین در دنیا به شمار میروند .این شبکهها بهه دلیهل تکریهر و تنهو محتهوایی و
قابلیتهای متعدد نرمافزاری و اینترنتی ،با استقبال وسیعی توسط کاربران مواجه شدهاند (ضهیایی پهرور.)24 ،9377 ،
شبکه های اجتماعی مجازی امکان برقراری ارتبا میان افراد مختلف بدون توجه به عامل جغرافیا را فراهم میآورند.
(نیری .)63 ،9371 ،به عبارتی فضای مجازی ،مجال شکلگیری اجتماعات جدید کاربران را فراهم میکند که در آن-
ها ایدههای جدید ،معرفی و درباره آنها بحث میشود (یزدان پناه .)6 ،9371 ،در حال حاضر ارتباطهات را زیربنهای
توسعه میدانند و مفاهیم و نو ارتباطات با دورههای قبل ،تفاوت عمیقی پیداکرده است .در این عصهر ،ارتباطهات از
حالت فیزیکی و مراجعه مستقیم و چهره به چهره بههصهورت دیجیتهالی ،تغییریافتهه اسهت و جریانهات و تعهامالت
به صورت گذشته در حال منسو شدن است و تبادل اطالعات بهصورت گستردهتر و سریعتر درآمده است (زنگهی-
آبادی و همکاران .)66 ،9372 ،با آشنایی ساده از نیازهای روستاییان میتوان اذعان داشت که امهروزه اکرهر نیازههای
روستاییان در مباحری از قبیل کشاورزی ،آموزشوپرورش ،آبوهوا ،راه و ترابری و  ...عمومها خهدماتی هسهتند کهه
دور از روستا و در محیطهای شهری تولید و ارائه میشود که به جهت فقهدان امکانهات ،منهابع و صهرفه اقتصهادی،
بسیار پرهزینهتر برای ایشان عرضه میگردد .همچنین برنامهریزان ،تولیهد و عرضههکننهدگان خهدمات روسهتایی کهه
عموما در شهر یا مراکز شهرستان استقرار دارند بهسختی به اطالعات موردنیاز در امر برنامههریهزی روسهتایی دسهت
مییابند .شبکههای اجتماعی با ساماندهی اطالعات در انوا سایتها میتوانند صهدها الگهوریتم بهرای روسهتاییان و
برنامهریزان و عرضهکنندگان خدمات روستایی تعریف نماید که هرکدام مستقال به هدف مخصوص خهود مهیرسهد
(محسنی خورشیدی و همکاران)222 ،9372،؛ بنابراین فناوریهای اطالعات و ارتباطات در قالب انهوا شهبکهههای
اجتماعی به صورت مجازی و عینی نقش مهمی در شکوفایی و ارتقای روستاییان در زمینههای اقتصهادی ،اجتمهاعی،
فرهنگی و سیاسی دا رد .با توجه به اینکه بخش عظیمهی از نیروههای مولهد جامعهه در روسهتاها زنهدگی مهیکننهد،
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خدماترسانی دولت به این بخش از توزیع عادالنه برخوردار نیست و روستاییان نسبت به شهرنشینان سهم کمتهری
در برنامههای دولت دارند (تقوی و همکاران)332 ،9372 ،؛ بنابراین عصر اطالعات هیچگاه ی

مسئله فناورانه نبوده

و مسئلهای مزبور به گذار اجتماعی است .فرایندی از تغییر اجتماعی در جریان است که در آن نمیتوان فناوری را از
روندهای سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی جدا کهرد . Bell, 2007, 70در ایهن راسهتا ،ههدف تحقیهق حاضهر
شناسایی تأثیر شبکههای اجتماعی مجازی بر بهبود عملکرد تولید کشاورزان روستاهای بخهش زبهر خهان شهرسهتان
نیشابور است.
با توجه به موارد مذکور ،سؤاالت تحقیق بهصورت زیر قابلطر است:
 -9بین میزان توسعه کشاورزی منطقه و استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی تفاوت وجود دارد؟
 -2بین میزان عملکرد کشاورزان روستاهای شهرستان نیشابور و استفاده از شهبکهههای اجتمهاعی تفهاوت معنهاداری
وجود دارد؟
مبانی نظری
شبکههای اجتماعی گروهی از افراد یا سازمانهای دارای سلیقه یا منافع مشهترک هسهتند کهه بهرای دسهتیابی بهه
اهداف خاصی گرد میآیند .هر عضو را ی

بهازیگر 9مهیگوینهد .ویژگهی شهبکهههای اجتمهاعی وجهود روابهط 2و

تعامالت 3پیچیده بین بازیگران است (اسدی)99 :9378 ،؛ بنابراین شبکه اجتمهاعی یه

سهری از روابهط اجتمهاعی

است که فرد را مستقیما به دیگران متصل میکند و از طریق آنها ،بهطور غیرمستقیم به تعداد بیشتری از مردم متصهل
میشود .شبکههای اجتماعی میتوانند در کنار ماهیت بالقوه خود ،ماهیتی بالفعل داشته باشند .ماهیهت بالفعهل آنهها،
میتواند شامل تقسیم اطالعات ،تبادل اخبار ،انجام گفتوگو در مورد دیگران و از این قبیل باشد .کنشی که میتوانهد
بهصورت تماسهای مستقیم یها از طریهق واسهطهههای ارتبهاطی انجهام شهود ( .)Dons back, 2008, 471فنهاوری
اطالعات و ارتباطهات ازجمله مهمترین عواملی است که میتواند از طریق اطال رسانی صحیم و بهموقع به جامعههه
روسهتایی در ارتقای سطم آگاهی و آموزش آنها مؤثر بوده و زمینهها و زیرساختهای همهجانبهه توسههعه تهرویج
روستاها را فراهم نماید و در ترویج مکتب کوشا باشد (بدرقه .)347 :9376 ،شبکههای اجتماعی مجازی معاصهر را
مانند زندگی دوم انسانها در مکانی دیگر و با فعالیتی دیگر میداند .او برای این شبکه ،سه مشخصه برمیشمارد -9
چندرسانهای است ،یعنی ارتبا گران شبکه از همه امکانات سمعی ،بصهری ،مهتن ،عکه ،،بالگینه  4و نهرمافهزار
برخوردارند  -2حجیم و پر عضو است  -3چند بازیگراست ،یعنی بهطور همزمان صدها و یا حتی ههزاران بهازیگر
میتوانند در آن به تعامل بپردازند و عالوه بر بازی ،به کنش متقابل ،اشتراک تجربه و جامعهپهذیری از یکهدیگر نیهز
مشغول خواهند شد (محسنیان راد .)64 ،9319 ،همچنهین الیسهون و بویهد معتقدنهد شهبکهههای اجتمهاعی مجهازی

1-actor
2

- relationship relationship
- interaction interaction
-4 blogging
3
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خدمات مبتنی بر وبی هستند که اجازه میدهند افراد بتوانند  -9در چارچوب ی

سیسهتم مشهخص ،پروفایهلههای

9

عمومی و نیمهخصوصی 2بسازند  -2با سایر کاربرانی که در آن سیسهتم حضهور دارنهد ،بهه تبهادلنظهر و اطالعهات
بپردازند  -3لیست پیوندهای خهود و دیگرانهی کهه در آن سیسهتم هسهتند را مشهاهده کننهد (Ellison and Boyd,
) .2007,211شبکههای اجتماعی عملکرد های مهم و گوناگونی دارند ،ازجمله آنکه ی

ح ،تعلقخهاطر را در فهرد

به وجود میآورند و فرد را در معرض پشتیبانیهایی قرار میدهند که بهصورت انجام کم ههای گونهاگون ،از قبیهل
فکری ،ارائه توصیه و پیشنهاد راهحلها انجام میشود .شبکههای اجتماعی تسهیلکننده مناسهب بهرای افهرادی

کم

است که وارد حرفهای تازه میشوند و نیازمنهد آشهنایی بها افهراد موردنیهاز بهرای موفقیهت در آن حرفهه مهیباشهند
( .)Shepard, 2007, 153در همین زمینه کور نیا و م

الوی ،سه نو حمایت را بهوسیله شبکههای اجتماعی مهورد

شناسایی قرار دادهاند :الف) حمایت احساسی -عاطفی که دربرگیرنده بیانات دلگرمکننده که همراه با تائید و تشهویق
است ب) حمایتهای مبتنی بر حل مشکل که با ارائه توصیهها ،راهنماییهها و آمهوزشههای الزم همهراه اسهت ج)
حمایتهایی که مبتنی بر همراهی ،فراهمسازی امکانات و فرصتهای مناسب برای افراد عضو است ( & Courneya

)McAuley, 1995, 330؛ بنابراین شبکههای اجتماعی قادر خواهند بود تا زمینه الزم جهت آموزش و پاسخدهی بهه
سؤاالت روستاییان درزمینهٔ کشاورزی را فراهم آورند و فرصتها و امکانات مناسب کشاورزی را نیهز بهه دانهش-
آموختگان رشته کشاورزی و سایر کشاورزان معرفی نمایند .درواقع شبکه اجتماعی باعث دسترسی افراد به اطالعات
دربارهی موقعیت کاری و بازار کار میشود ).(Crowell, 2004, 20
پیشینه تحقیق
در انجام هر تحقیق علمی الزم است از مطالعات انجامشده در آن زمینه آگاه باشیم و از یافتههای آنها به بهتهرین
نحو ممکن استفاده نماییم .لذا در این قسمت ،تحقیقات انجامشده درزمینه شبکههای اجتماعی مجهازی موردمطالعهه
قرارگرفته است.
جدول  -1برخی از سوابق مطالعات در مورد شبکههای اجتماعی مجازی در دهه اخیر
ردیف

مؤلف

سال

عنوان

9

جاللی و
همکاران

9376

روستاهای الکترونیکی

2

نوری

9376

3

رضوانی

9378

تحلیل زمینههای گسترش
فناوری جدید ارتباطی و
اطالعاتی در توسعه
روستایی
مقدمهای بر برنامهریزی
توسعه روستایی در ایران

نتیجه
ضرورت استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در روسهتاها و بیهان نمونهه
های موفهق جههانی آن عهالوه بهر آن بهه بررسهی دسهتاوردهای اجتمهاعی و
اقتصادی این پدیده در روستاها پرداختند.
جهت دستیابی به آثار مربت فنهاوری اطالعهات و ارتباطهات ضهروری اسهت
بستر مناسب برای گسترش کاربرد این فنهاوری در ابعهاد مختلهف اقتصهادی،
اجتماعی ،کالبدی ،سیاسی و محیطی در همه سطو اعم از ملهی ،منطقههای و
محلی فراهم شود.
توجه بهه  ICTرا از اولویهتههای اساسهی در فرآینهد برنامههریهزی توسهعه
روستایی کشور دانسته و از آن بهعنوان ابزاری ضروری جهت رشد و توسهعه
روستایی یادکرده است.

 -پروفایلها صفحات منحصر به فردی هستند که شخص میتواند “خود را به صورت فرد" معرفی کند.

9

Semi-public

2-
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4

ذکایی

9376

6

درود

9377

6

مطیعی
لنگرودی و
همکاران

ساخت و بازسازی سب
جدیدی از زندگی در میان
اعضای شبکههای اجتماعی
اینترنتی
ماکسیمم سازی انتشارات
تأثیرات اجتماعی در
شبکههای اجتماعی

ارتباطات مجازی میتوانند زمینه شکلگیری عادتوارههای جدیدی را فراهم
سازند که خود به کنش و انتخابهای متفاوتی منتهی میشود.

دامنه انتشار مطالب و آثاری که توسط افراد در شبکههای اجتمهاعی اینترنتهی
منتشر میشود ،بسته به میزان تعداد دوسهتان قابهلمشهاهده در صهفحه اصهلی
فردی که اقدام به انتشار پیام کرده است ،تعیین میشود

9377

تحلیل الگوهای روابط میان
حوزههای اجتماعی و
اقتصادی متأثر از  ICTدر
زندگی روستایی

نتایج نشان داد حوزههای سههگانهه اقتصهادی اجتمهاعی زنهدگی روسهتاییان
(آگاهی ،نگرش ،مهارت و فعالیت) ضمن تأثیرپذیری از فنهاوریههای نهوین
اطالعاتی و ارتباطی ،دارای مدل خاصی از روابط در درون خود نیز هستند.

8

صرامی و
بهاری

9371

نقش  ICTدر توسعه
روستایی

7

عنابستانی و
همکاران

9311

تحلیل آثار اجتماعی،
اقتصادی و کالبدی ICT
در توسعه نواحی روستایی
بررسی وضعیت و مطالعه
تطبیقی  ICTروستایی در
ایران (مطالعه موردی:
خوزستان)

اهمیت و نقش  ICTدر توسعه روستا را موردتوجه قراردادند و درنهایهت بهه
معرفی روستای شاه کوه ،یکی از نمونههای موفهق درزمینههٔ توسهعه و بهه-
کارگیری فنآوری اطالعات و ارتباطات در کشور پرداختند.
 ICTروستایی میتواند در ابعاد گوناگون اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی ،آثهار
مربتی بر جای نهد و تفاوت معناداری در پاسخگویی روستاییان در روستاهای
برخوردار و نا برخوردار وجود دارد.
توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات روستاهای اسهتان خوزسهتان نسهبت بهه
جمعیت روستایی در سطم پایینی قرار دارد.

1

ملکی

9311

91

لنهارت و مدن

2118

علل گرایش کاربران به
شبکههای اجتماعی مجازی
در ایاالتمتحده

99

گرانووتر

9174

مطالعه تماسها و شغلها

92

اشتون وردزی

2192

93

یه لوآ

2193

مأخذ :نگارندگان

شبکههای اجتماعی و
فضایی تایلند در
روستاهایی که دارای مکان
واحد مسکونی ( )GPSو
شبکه خویشاوندی
اشبا شده از همه افراد
است
تأثیرات شبکههای
اجتماعی بر روند توسعه
روستایی درنتیجه ادغام
مهاجران روستایی در
جامعه شهری چین در
هشت منطقه روستا شهری
گوانگژو

 19درصد کاربران از این سایتها برای حفظ روابط با دوستان خهود اسهتفاده
میکنند 72 ،درصد به دنبهال حفهظ روابهط بها کسهانی هسهتند کهه بها آنهها
رفتوآمد ندارند و  82درصد برای ایجاد و پیگیهری طهر ههای اجتمهاعی از
این سایتها بهره میگیرند.
به تحلیل اهمیت شبکههای ارتبهاطی در فرآینهد جسهتجوی کهار و همچنهین
مطالعه افرادی که در یه سهال گذشهته کهار خهود را عهوض کهرده بودنهد
پرداخت و به این نتیجه رسید که آنها اطالعات مربو به کار فعلی خهود را
از طریق تماسها و شبکه فردی به دست آوردنهد؛ بنهابراین شهبکه اجتمهاعی
تأثیری مهم بر کاریابی و تحرک شغلی دارد.
سیستم ارتبا افراد در ی شبکه خویشاوندی نشان میدهد کهه رابطهه بهین
خویشاوندانی که دور از یکدیگر زندگی میکنند نسبت به افراد غیر مرتبط بها
یکههدیگر ،بیشههتر اسههت؛ و ارتبهها بههین خویشههاوندان در رابطههه بافاصههله
خویشاوندان نزدی درجه احتمال بیشتری برای همکاری و رابطهه در شهبکه
خویشاوندی وجود دارد.

بیشتر مهاجران نسل جدید هستند که به دنبال حمایتهای اجتماعی از
شبکههای اجتماعی میباشند .همچنین ادغام مهاجران از روستا به جامعه
شهری چین طی فرایند شبکههای اجتماعی ی فرایند تعارض و تناقض
خواهد بود.

 / 44فصلنامه علمی  -پژوهشی برنامهریزی فضایی (جغرافیا) ،سال پنجم ،شماره چهارم ( ،پیاپی  )91زمستان9314

مواد و روشها
معرفی محدوده موردمطالعه

شهرستان نیشابور بین  67درجه و  91دقیقه تا  61درجه و  31دقیقه طول جغرافیایی و  36درجه و  41دقیقهه تها
 36درجه و  31دقیقه عرض جغرافیایی در حاشیه شرقی کویر مرکزی ایران واقعشده است .ازنظر تقسیمات سیاسهی
شهرستان نیشابور از چهار بخش مرکزی ،زبر خان ،سر والیت و میان جلگه تشکیلشده است .بخهش زبهر خهان بها
مساحت  9931/8کیلومترمربع %92/7 ،از گسترهی شهرستان را در برگرفته و در قسهمت شهرو و جنهوب شهرقی آن
واقعشده است .زبر خان با  3دهستان و  67روستا و  3شهر در سال  9311دارای  68691نفهر جمعیهت بهوده اسهت
(مرکز آمار ایران.)9311 ،

شکل  -1موقعیت محدوده موردمطالعه

روش تحقیق
این پژوهش از نو کاربردی بوده و از روش توصیفی -تحلیلی جهت بررسی شاخصهای تحقیق سود جسهته و
همانند سایر تحقیقات دارای دو زیر بخش عمده بوده است .بخهش اول را مطالعهات اسهنادی و کتابخانههای جههت
بررسی مواردی چون ادبیات نظری موضو و پیشینه تحقیق به خود اختصاص داده و بخش دوم در قالهب پهژوهش
میدانی و پیمایشی جهت جمعآوری اطالعات و سپ ،تدوین و تکمیهل پرسهشنامهه انجهام پذیرفتهه اسهت .روایهی
صوری و محتوایی پرسشنامه با تأیید کارشناسان مربو انجام پذیرفت و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرون
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با برابر با  α= 1/78به دست آمد که با توجه به آستانههای در نظر گرفتههشهده در منهابع علمهی معتبهر ،از قابلیهت
اعتماد مطلوبی برخوردار است (سکاران .)916 ،9379 ،جامعه آماری شامل کلیه خانوارهای روستایی بخش زبر خان
شهرستان نیشابور است که بر اساس آمار سال  9311برابر با  91428خانوار است .سپ ،حجم نمونهه بها اسهتفاده از
فرمول کهوکران در سهطم  16درصهد اطمینهان ( ،T=)9/16مشهخص گردیهد و تعهداد  381عهدد پرسشهنامه بهرای
پرسشگری تهیه گردید و از این مقدار ،تعداد  976عدد از پرسشنامهها در میان استفادهکنندگان از شبکههای اجتماعی
مجازی و تعداد  976عدد در میان کشاورزانی که از شبکههای اجتماعی مجازی استفاده نمیکردند بهصورت نمونهه-
گیری تصادفی ساده انتخاب و توزیع گردید .در مراحل بعهدی تحقیهق ،تحلیهل دادهههای گهردآوریشهده در قالهب
پرسشنامه با استفاده از نرمافزار  SPSSصهورت گرفتهه و از آزمهونههای آمهاری  tته

نمونههای (one sample t

) ،Ttestمن -ویتنی ) ،)Mann-Whineyویلکاکسون ) ،(Wilcoxonجهت پردازش اطالعات استفادهشده است.
جهت آزمون سنجش سطم تأثیر استفاده از شبکههای مجازی بر میزان تولید کشاورزان بهه بررسهی شهاخصههای و
زیر شاخصهای اجتماعی ،اقتصادی مرتبط با موضو پرداختهشده است (جدول .)9
جدول  -1متغیرهای سنجش سطح تأثیر استفاده از شبکههای مجازی بر میزان توسعه کشاورزی
تسهیل ارتبا با افراد
میزان آشنایی بافرهن
اجتماعی

دیگران

آموزش شیوههای جدید کشت

متغیرهای تحقیق

آشنایی با شیوههای جدید آبیاری
شرکت در فعالیتهای دستهجمعی
میزان مشورت
میزان درآمد
اقتصادی

میزان هزینه
میزان پ،انداز
سطم زیر کشت

مأخذ :یافتههای تحقیق

یافتههای توصیفی پژوهش
ترکیب سنی کشاورزان استفادهکننده از شبکههای مجازی گویای آن است که کمترین سن پاسخگویان  96سال و
بیشترین سن آنها  46سال با میانگین سنی  26سال بوده که از میان کشاورزان استفادهکننهده از شهبکهههای مجهازی
 8/8درصد پاسخگویان زن و  12/3درصد را مردان تشکیل میدادنهد .ترکیهب سهنی کشهاورزانی کهه از شهبکهههای
مجازی استفاده نمیکردند (گروه شاهد) ،گویای آن است که کمترین سن پاسخگویان  91سال و بیشترین سن آنهها
 63سال با میانگین سنی  33سال بوده که از این تعداد  91/6درصد را زنان و  71/6درصد را مردان تشکیل میدادنهد
(جدول .)2
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جدول  -2ترکیب سنی و جنسیتی پاسخدهندگان
ترکیب جنسیتی

ترکیب سنی
گروه شاهد

گروه آزمایش

گروه شاهد

گروه آزمایش

بیشترین

کمترین

میانگین

بیشترین

کمترین

میانگین

مرد

زن

مرد

زن

46

96

26

63

91

33

12/3

8/8

71/6

91/6
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بررسی سطم تحصیالت نشانگر آن است که میان استفادهکنندگان از شبکههای مجازی بیشترین فراوانهی مربهو
به مدرک تحصیلی دیپلم و در میان کشاورزانی که از شبکههای اجتماعی استفاده نمیکنند مربو به گهروه تحصهیلی
راهنمایی است و همچنین کمترین فراوانی در هر دو گروه مربو به دارندگان مدرک فوولیسان ،و باالتر است.
برای سنجش وضعیت تأهل چهار گروه :مجرد ،متأهل ،مطلقه و بیوه در نظهر گرفتههشهده اسهت (جهدول  .)3نتهایج
تحلیل گویای آن است که بیشترین فراوانی وضعیت تأهل در میان استفادهکننهدگان از شهبکهههای مجهازی بها 61/6
درصد در میان افراد متأهل و کمترین فراوانی وضعیت تأهل با  9/7درصد در میان افراد مطلقه اسهت و امها بیشهترین
فراوانی در میان کشاورزانی که از شبکههای مجازی استفاده نمیکنند (گروه شاهد) ،بها  79/2درصهد در میهان افهراد
متأهل و کمترین فراوانی وضعیت تأهل با  9/2درصد در میان افراد مطلقه مشاهده گردید.
جدول  -3وضعیت تأهل دو گروه استفادهکنندگان از شبکه مجازی و گروه شاهد
ردیف

وضعیت تأهل

درصد
استفادهکنندگان شبکه مجازی

گروه شاهد

9

مجرد

61/6

96/6

2

متأهل

28/2

79/2

3

مطلقه

9/7

9/2

4

بیوه

9/6

9

7

جمع

911

911
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یافتههای تحلیلی پژوهش
جهت آزمون فرضیه اول تحقیق به بررسی شاخصهای اجتماعی و اقتصادی پرداختهشده است.
با توجه به رتبهای بودن متغیر مستقل و نرمال بودن توزیع دادهها که با استفاده از آزمون کولموگرو اسهمیرنوف ته
نمونهای با مقدار ) Asymp. Sig. (2-tailedو باالتر از  1/16درصد به دست آمد نرمال بهودن دادههها تائیهد گردیهد
درنتیجه برای آزمون فرضیه اول از آزمون  tدو نمونهای مستقل استفاده گردید.
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جدول  -4نتایج آزمون  ،Tاثرات شبکههای اجتماعی مجازی بر شاخصهای اجتماعی
شاخصها

آزمون لیون برای برابری

اجتماعی

واریان،ها

آزمون  tبرای برابری میانگینها
درجه

سطم معناداری

میانگین

میزان

آزادی

دو جامعه

تفاوتها

خطای

1/129

1/29622

1/11323

1/129

1/29622

0/11323

F

سطم معناداری

T

0/613

1/148

2/391

361

2/391

367/469

تفاوتها
تسهیل

فرض برابری واریان،ها

برقراری

فرض نابرابری واریان-،

ارتبا با

ها

افراد
میزان

فرض برابری واریان،ها

آشنایی

فرض نابرابری واریان-،

بافرهن

6/691

7/720

2/271
2/271

319
313/949

7/723
7/723

7/27207
7/27207

/79630
0
/79630
7

.24324
.24324

.79709
.79709

ها

دیگران
آموزش

فرض برابری واریان،ها

شیوههای

فرض نابرابری واریان-،

جدید

ها

3/743

7/736

2/109
2/109

319
313/746

7/773
7/773

کشت
آشنایی با

فرض برابری واریان،ها

شیوههای

فرض نابرابری واریان-،

جدید

ها

9/674

1/191

2/119

361

1/146

.96797

.17196

2/119

367/667

1/146

.96797

.17196

آبیاری
شرکت در

فرض برابری واریان،ها

فعالیتهای

فرض نابرابری واریان-،

دستهجمع

ها

1/191

1/143

2/136

361

1/131

.98737

17664.

2/136

367/248

1/131

.98737

.17664

ی
میزان

فرض برابری واریان،ها

مشورت

فرض نابرابری واریان-،

4/629

1/132

2/161

361

1/141

.22813

.17611

2/161

367/644

1/141

.22813

.17611

ها
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شاخصهای اجتماعی
بهمنظور سنجش سطم شاخصهای اجتماعی منطقه موردمطالعه از متغیرهای تسههیل برقهراری ارتبها بها افهراد،
میزان آشنایی بافرهن

دیگران ،آموزش شیوههای جدید کشت ،آشهنایی بها شهیوهههای جدیهد آبیهاری ،شهرکت در

فعالیتهای دستهجمعی ،میزان مشورت استفادهشده است.
نتایج آزمون در خصوص شاخص اجتماعی با توجه به جدول ( ،)4گویای آن است که بها توجهه بهه اینکهه sig

بهدستآمده از آزمون نوین در تمام شاخصها کمتر از  6درصد است فرض برابری واریان،ها را رد کهرده درنتیجهه
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 tسطر دوم گزارش میگردد؛ و با توجه به سطم معناداری کوچ تر از  6درصد در تمام شاخصها و مقدار  tبهرای
هر ی

از شاخصهای تسهیل برقراری ارتبا با افراد ،میزان آشنایی بافرهن

دیگهران ،آمهوزش شهیوهههای جدیهد

کشت ،آشنایی با شیوههای جدید آبیاری ،شرکت در فعالیتهای دستهجمعهی ،میهزان مشهورت بهه ترتیهب برابهر بها
 2/136 ،2/161 ،2/119 ،2/681 ،2/216 ،2/391به دست آمد که بر وجود تفاوت معناداری این شاخص در دو دوره
قبل و بعد از استفاده از شبکههای مجازی پی میبریم .درواقع استفاده از شهبکهههای اجتمهاعی مجهازی در بهبهود و
توسعه وضعیت کشاورزان مؤثر بوده است.
هر منطقه با توجه به شرایط خاص آب و هوایی ،نو خاک و  ...شیوههای کشت خاصی را مطالبه مینماید که
آشنایی با این شیوهها را عدهای از طریق تجربه وعدهای دیگر از طریق مطالعه و پژوهش به دست میآورند .شبکه-
های مجازی یکی از بهترین مکانها برای تبادل این اطالعات جهت آشنایی با شیوههای گوناگون کشت است .از
سوی دیگر ،با توجه به قرارگیری کشور ما در منطقه خش

و نیمهخش

صرفهجویی و استفاده بهینه از آب بسیار

حائز اهمیت است؛ اما مهمتر از آن آشنایی با شیوههایی آبیاری متناسب با محصول و نو زمین است .کسب آگاهی
از طریق کسب تجربه شخصی باعث هدر رفت منابع میگردد درنتیجه بهترین راه ،استفاده از تجربیات دیگران است
که بهراحتی با استفاده از شبکههای مجازی قابلدسترسی است .درواقع کشاورزی عملی است که نیازمند انجام
فعالیتهای دستهجمعی است .حال این فعالیتها میتواند فیزیکی و یدی و یا اینکه فکری باشد .اگرچه در شبکه-
های مجازی امکان انجام کم های یدی کم است اما شبکههای مجازی بهترین مکان برای به اشتراک گذاشتن ایده-
ها و ابتکارات جدید مشورت و گفتوگو و آشنایی با دیدگاههای مختلف به شمار میروند درنتیجه میتوان آن را
بهعنوان بهترین مکان جهت انجام فعالیتها و اعمال دستهجمعی شناخت
.
شاخصهای اقتصادی
بهمنظور سنجش سطم شاخصهای اقتصادی منطقه موردمطالعه از متغیرهای میزان درآمهد ،میهزان هزینهه ،میهزان
پ،انداز ،سطم زیر کشت استفادهشده است (جدول .)6
نتایج آزمون شاخصهای اقتصادی گویای آن است که تمام شاخصهای اقتصادی بهجز شاخص میزان هزینه ،بها
سطم معناداری کمتر از  6درصد معنادار گردید؛ بنابراین شبکههای مجازی سبب بهبود شاخصههای میهزان درآمهد،
میزان پ،انداز ،سطم زیر کشت با مقدار  tبه ترتیب برابر با  2/929 ،2/918 ،2/763شهده اسهت و امها بهر شهاخص
میزان هزینه با سطم معناداری بیشتر از  6درصد و مقدار  tبرابر با  .761تأثیر محسوسی بر جا نگذاشته است.
ازآنجاکه آشنایی با شیوههای جدید کشت و آبیاری ،عالوه بر صرفهجویی در مصرف آب سهبب افهزایش تولیهد نیهز
میگردد و افزایش تولید نیز درآمد را به دنبال دارد ،بنابراین شبکههای مجازی عالوه بر آشنایی کشاورزان بها شهیوه-
های جدید کشت و آبیاری میتواند زمینهساز آشنایی هر چه بیشتر کشاورزان با نیازها و خواستههای مهردم گهردد و
با استفاده از قابلیتهای فروش اینترنتی زمینه افزایش فروش را فراهم آورند؛ بنابراین افزایش فروش افهزایش درآمهد
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و افزایش درآمد زمینه افزایش پ،انداز را به دنبال دارد .درواقع بیشتر پاسخدهنهدگان عقیهده داشهتند کهه اسهتفاده از
شبکههای اجتماعی مجازی در آشنایی آنان با شیوههای جدید و بهینهتر پ،انداز مؤثر بوده است.
جدول  -5نتایج آزمون  ،Tاثرات شبکههای اجتماعی مجازی بر شاخصهای اقتصادی
شاخصها

آزمون لیون برای

اجتماعی

برابری واریان،ها
F

سطم

آزمون  tبرای برابری میانگینها
درجه

سطم معناداری

میانگین

میزان خطای

آزادی

دو جامعه

تفاوتها

تفاوتها

2/763

361

1/114

24616.

17621.

2/763

367/934

1/114

.24616

.17621

T

معناداری
میزان
درآمد

فرض برابری واریان،ها

فرض نابرابری واریان-،

6/617

1/191

ها
میزان
هزینه

فرض برابری واریان،ها

فرض نابرابری واریان-،

.788

1/341

.761
.761

319
313/022

1/311

.18667

.17811

1/311

.18667

.17811

ها
میزان پ-،
انداز

فرض برابری واریان،ها

فرض نابرابری واریان-،

.316

.123

2/918
2/918

319
313/031

1/127

.97191

.17699

1/127

.97191

.17699

ها
سطم زیر
کشت

فرض برابری واریان،ها

فرض نابرابری واریان-،

4/613

1/132

2/929

361

1/134

.96797

17666.

2/929

367/163

1/134

.97387

.17666

ها
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از سوی دیگر ،افزایش درآمد ،افزایش پ،انداز ،آشنایی با شیوههای جدیهد کشهت و آبیهاری کهه همهه از نتهایج
استفاده از شبکههای مجازی برای کشاورزان است ،میتوانند از طریق افزایش دانش ،آگاهی و مههارت بههرهبهرداران
زمینهساز افزایش سطم زیر کشت محصوالت کشاورزی گردند .عالوه بر این گروهی از پاسخدهندگان که بیشهتر در
گروه سنی جوانان قرار داشتند اعالم نمودند که حجمی از محصوالت خود را از طریق شبکههای مجازی بهه فهروش
میرسانند (فروش اینترنتی) .برای این گروه که تعداد محدودی از پاسخدهندگان را شامل میگهردد ،فهروش بیشهتر،
انگیزه افزایش سطم زیر کشت محصوالتشان را به دنبال دارد.
با توجه به مطالب بیانشده میتوان به این نتیجه رسید که میهان شهبکهههای اجتمهاعی مجهازی و شهاخصههای
مختلف اجتماعی ،اقتصادی ،رابطه معناداری در سطم ( ،) sig <1/16وجود دارد؛ بنابراین با توجه به سطم معناداری
بهدستآمده میتوان به ارتبا میان شبکههای اجتماعی مجازی و بهبود شهاخصههای مهؤثر بهر توسهعه کشهاورزی
پی برد.
پ ،از آزمون شاخصهای اجتماعی ،اقتصادی جهت آزمون فرضیه تحقیق ،بین میزان توسعه کشاورزی منطقهه و
استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی تفاوت معناداری وجود دارد از آزمون  tت

نمونهای 9استفاده گردید.
One Sample T-Test 1
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جدول  -6نتایج آزمون  tتک نمونهای تأثیر شبکههای اجتماعی مجازی بر توسعه کشاورزی
Testvalue= 3
آماره آزمون

درجه آزادی

سطم معناداری

میانگین

انحراف از میانگین

63/928

831

1.111

2/64

21/11461

16
فاصله اطمینان تفاوت

شبکههای مجازی

پایین

باال

27/7762

39/9131
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نتایج آزمون  tت

نمونهای (جدول  ،)6گویای آن است که با توجه به  sig>1/16و مقدار  tبرابر با  63/928کهه

از مقدار بحرانی جدول بزرگتر است فرضیه تحقیق اثبات گردیده و به این نتیجه میرسیم کهه بهین میهزان عملکهرد
تولیدی کشاورزی منطقه و استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی تفاوت معناداری وجود دارد و درواقع هرچه میزان
استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی بیشتر گردد به همان اندازه نیز در توسعه کشاورزی مؤثر است.
پ ،ازآن جهت آزمون فرضیه دوم از آزمون ویلکاکسون ( ،)Wilcoxonاستفاده گردید چراکهه ایهن آزمهون بهرای
ارزیابی همانندی دو نمونه وابسته با مقیاس رتبهای و مناسب طر های ماقبل و مابعد استفاده میگردد.
نتایج این تحلیل مطابق جدول  ،8بیانکننده آن است که  228نفر ( 69/36درصد) ،از پاسخدهندگان اعالم داشهتند
که استفاده از شبکههای مجازی بر بهبود عملکرد آنها مؤثر بوده است  943نفر ( 37/66درصد) بر برابهری عملکهرد
فعالیتهای کشاورزی خود در دو دوره قبل و بعد از استفاده از شبکههای مجازی پاسخ دادند و هیچ پاسخدهنهدهای
بر بهبود عملکرد فعالیتهای کشاورزی خود در قبل از اسهتفاده از شهبکهههای مجهازی پاسهخ نهداد .درواقهع ههیچ
پاسخدهندهای اعتقاد نداشته که شبکههای مجازی سبب کاهش عملکرد کشاورزی آنها شده است .درنتیجه با نتهایج
بهدستآمده و آماره  zبا مقدار  -93/926و سطم معنیداری  1/111میتوان فرضیه تحقیق مبنهی بهر وجهود تفهاوت
معناداری بین میزان عملکرد کشاورزان روستاهای شهرستان نیشابور و استفاده از شبکههای اجتماعی را تائید نمود.
جدول  -7نتایج آزمون ویلکاکسون در خصوص عملکرد کشاورزان قبل و بعد از استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی
Z

-93/926

عملکرد کشاورزان
قبل و بعد از استفاده از
شبکههای اجتماعی
مجازی

سطم معناداری

1/111

تعداد

میانگین رتبهها

مجمو رتبهها

رتبههای

منفی9

228

994/11

26787

رتبههای

مربت2

1

.11

.11

برابری3

943

جمع

381
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-1 Negative Ranks
-2 Positive Ranks
-3 Ties
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پ،ازآن جهت آشنایی با نظریات کشاورزانی که از شبکههای اجتماعی مجازی اسهتفاده نمهیکننهد و اطمینهان از
اینکه آیا تغییرات به وجود آمده در عملکرد کشاورزان متأثر از شبکههای اجتماعی مجازی است یا خیر ،بهه بررسهی
نظریات دو گروه کشاورزان استفادهکننده از شبکههای اجتماعی مجازی و کشاورزانی که از شبکه اجتمهاعی مجهازی
استفاده نمی کنند پرداخته شد .جهت رسیدن به این هدف و تعیین سطم توافق و اختالفنظر بین دو گروه بها توجهه
به رتبهای بودن شاخصهای شبکه اجتماعی و مستقل و اسمی بودن دو فاکتور استفادهکنندگان از شبکههای مجهازی
و گروه شاهد از آزمون من ویتنی استفاده گردید .برای انجام این آزمون ابتدا به محاسبه مجمو میانگین پاسهخههای
دو گروه پرداخته شد که عدم استفادهکنندگان از شبکههای مجازی با  2/66درصد و اسهتفادهکننهدگان از شهبکهههای
مجازی با میانگین  2/64درصد اعتقاددارند که شبکههای اجتماعی مجازی بر عملکهرد تولیهد کشهاورزان روسهتاهای
شهرستان نیشابور ،تأثیرگذار است (جدول .)7
جدول  -8میانگین پاسخهای دو گروه شاهد و استفادهکنندگان از شبکههای اجتماعی مجازی
شاخص

میانگین

گروه شاهد

2/66

استفادهکنندگان از شبکههای اجتماعی مجازی

2/64
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پ ،از مشخص نمودن نظریات دو گروه با استفاده از آزمون من ویتنی به بررسی سطم معناداری ،پاسخههای دو
گروه اقدام گردید (جدول  .) 1نتایج آزمون گویای آن است که با توجه به مقدار من ویتنی بهدستآمده برابر با 3276
و سطم معناداری کوچ تر از  6درصد ،مشخص میگردد که ازنظر گهروه شهاهد اسهتفاده از شهبکهههای اجتمهاعی
مجازی بر عملکرد کشاورزان مؤثر است.
جدول  -9نتایج آزمون تأثیرات شبکههای اجتماعی مجازی بر عملکرد کشاورزان و گروه شاهد
گروه شاهد و گروه شاغل
3276

منویتنی

97129

ویلکاکسون

-6/732

Z
سطم معناداری

1/111
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نتیجهگیری
پرکاربردترین رسانه های اجتماعی مورداستفاده ،شبکه های اجتماعی مجازی است ،امروزه اجتما گرایهی مجهازی
نقش اساسی در تبادل بهروزترین اطالعات و اخبار را دارا است .درواقع شبکههای اجتماعی مجهازی بها گذشهتن از
مرزهای جغرافیایی ،فرهنگی و اعتقادی افهراد را گهرد ههم مهیآورد تها بتواننهد معلومهات ،تجربیهات ،آگهاهیهها و
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جدیدترین اخبار گوشه و کنار دنیا را باهم در میان بگذارند؛ بنابراین شبکههای اجتماعی مجازی شهباهت زیهادی بها
جامعه انسانی داشته است .شبکههای اجتماعی مجازی از طریق ترکیب قوه تفکر افهراد ،قهدرت پهردازش بهاالیی بهه
وجود میآورد .امروزه با حرکت به سمت جهانیشدن دسترسی به پاسخ سؤاالت بسهیار آسهان شهده اسهت چراکهه
متخصصین ،دانشآموختگان ،عالقهمندان و فعاالن هر رشته جدیدترین اطالعات و تجربیات خهود را در شهبکهههای
اجتماعی ثبت مینمایند ،درنتیجه دسترسی به شبکههای اجتماعی مجازی بهنوعی الزم و ضروری به شهمار مهیرود.
در همین زمینه کشاورزی و تولیدات کشاورزی که جزء یکی از اقالم موردنیاز بشر به شهمار مهیرود بها اسهتفاده از
شبکههای مجازی میتواند به سمت مکانیزه شدن و تولید انبوه و باکیفیت سوو داده شوند .درگذشته به علت اینکهه
کشاورزی سنتی صورت می گرفت و کشاورزان اکررا دارای سهطم تحصهیالت بسهیار پهایین بودنهد رشهد چشهمگیر
تولیدات کشاورزی که به صادرات کاال منتهی شود بارز نبود ولیکن در عصر حاضر بایستی با سرعت انتشار اخبهار و
ابتکارات هماهن

شد و روستاها را که تولیدکننده نیازهای اساسی بشر هستند را نادیهده نگرفهت و سهاکنین روسهتا

بهویژه کشاورزان و فارغالتحصیالن کشاورزی را با فواید و معایب پدیده شبکهههای اجتمهاعی مجهازی آشهنا نمهود.
درواقع نتایج این تحقیق همسو با نتایج مطالعه رضوانی که توجه به  ICTرا از اولویتهای اساسی در فرآیند برنامهه-
ریزی توسعه روستایی کشور دانسته و از آن بهعنوان ابزاری ضروری جهت رشد و توسعه روستایی یادکرده اسهت و
همچنین مطالعه نوری که بیان نمودند جهت دستیابی به آثار مربت فناوری اطالعات و ارتباطات ضروری است بسهتر
مناسب برای گسترش کاربرد این فناوری در ابعاد مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی ،سیاسهی و محیطهی در همهه
سطو اعم از ملی ،منطقهای و محلی فراهم شود است .با توجه به نتایج بهدستآمده در بخش یافتههای تحلیلهی در
خصوص فرضیه اول گویای آن است که با توجه به  tمحاسبهشده برای شبکهههای اجتمهاعی کهه برابهر بها 63/928
است و سطم معناداری sig>.05که از مقدار بحرانی جدول در سطم  11درصد بزرگتر است درنتیجه میتوان گفت
بین میزان توسعه کشاورزی منطقه و استفاده از شبکهههای اجتمهاعی مجهازی تفهاوت معنهاداری مشهاهده گردیهد و
درواقع هرچه میزان استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی بیشتر گردد به همان اندازه میتواند سهبب بهبهود توسهعه
کشاورزی گردد .مطالعات عنابستانی و همکاران ( )9311و مطیعی لنگرودی و همکهاران ( )9377نیهز مؤیهد همهین
مطلب است و عنوان میکنند که کاربرانی که از شبکههای اجتماعی استفاده میکنند وضعیت بهتهری نسهبت بهه غیهر
کاربران دارند.
نتایج بهدستآمده در خصوص فرضیه دوم تحقیق نیهز نشهان دهنهده آن اسهت کهه بها توجهه بهه نتهایج آزمهون
ویلکاکسون ( 228 ،)Wilcoxonنفر ( 69/36درصد) ،از پاسخدهندگان اعالم نمودند که استفاده از شبکههای مجهازی
بر بهبود عملکرد آنها مؤثر بوده است  943نفر ( 37/66درصد) ،بر برابری عملکرد فعالیتهای کشهاورزی خهود در
دوره قبل و بعد از استفاده از شبکههای مجازی پاسخ دادند و هیچ پاسخدهنهدهای بهر بهبهود عملکهرد فعالیهتههای
کشاورزی خود در قبل از استفاده از شبکههای مجازی پاسخ ندادند که آماره  zبا مقدار  -93.926و سطم معنیداری
 1/111نیز مؤید این مطلب است .نتایج دیگر تحقیق درزمینهٔ ،بررسی نظریهات دو گهروه اسهتفادهکننهدگان و عهدم
استفادهکنندگان از شبکههای اجتماعی مجازی درزمینهٔ تأثیرات شبکههای اجتماعی مجازی بر عملکهرد کشهاورزان
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با توجه به آزمون من -ویتنی و مجمو میانگینها نشان دهنده آن است که با توجه به مجمهو میهانگین پاسهخههای
گروه شاهد با  2/66درصد و استفادهکنندگان از شبکههای اجتماعی مجازی با  2/64درصد و سطم معنهاداری 1/111
درصد و مقدار من -ویتنی برابر با  3276میتوان به این نتیجه دستیافت که تغییهرات بهه وجهود آمهده در عملکهرد
کشاورزان متأثر از استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی بوده است و پاسخهای گروه شاهد نیهز مؤیهد ایهن مطلهب
است .این دو فرضیه نیز با مطالعات رضایی ( ،)9376جاللهی و همکهاران ( )9376و صهرامی و بههاری ( )9371نیهز
همسو بوده و آنان نیز بهضرورت استفاده از شبکههای مجازی تأکید نموده و به نقش مربت شبکهههای اجتمهاعی در
توسعه روستا تأکید نمودهاند.
پیشنهادات
با توجه به گسترش روزافزون وسایل ارتبا جمعی و لزوم تبادل اطالعهات و از سهوی دیگهر کمبهود امکانهات
عمومی (مانند کافینتها ،کتابخانههای مرکزی و ) ...از ی سو و کمبود مراکز آموزشهی در روسهتاهای موردمطالعهه
الزم است تدابیری در این زمینه ازلحاظ تخصیص بودجه چه بهصورت دولتی چه خصوصی در این روسهتاها اتخهاذ
گردد و همچنین بهتر است که از همان اوایل دوران تحصیل کودکان را با شیوههها و روش ههای صهحیم اسهتفاده از
وسایل ارتبا جمعی و شبکههای مختلف اجتماعی آشنا نمود.
 تشویق دانشجویان رشتههای مختلف مرتبط با کشاورزی در خصوص در اختیار گذاشتن تجارب و اطالعات خوددر شبکههای مجازی و ایجاد محیط بحث و مذاکره در این شبکه هها در جههت ارتقهاء دانهش و بهه چهالش کشهیدن
موضوعات در جهت رفع اشکاالت و آگاهی از دیدگاههای مخالف و موافق.
 برگزاری کالسهای رایگان آموزش استفاده از اینترنت در مناطق روستایی موردمطالعه با توجه به احسهاس شهدیدوجود این مراکز در روستاهای منطقه ،بهوسیله سازمانهای دولتی.
 اعطای وام به روستاییان کشاورز منطقه جهت خرید دستگاهههای ارتبهاطی و اینترنهت و در مقابهل آن درخواسهتگزارش پیشرفت تولیدات کشاورزی.
 قرار دادن لیست شبکههای مجازی مورداستفاده کشاورزان جهت بهبود و حل مسائل کشاورزی در سهازمان جههادکشاورزی منطقه جهت آگاهی رساندن به روستاییان.
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