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 خالصه

 
) ١(،  )  يا يك واحد تصمصم گيري    (فرايند تصمیم پذيرش نوآوري  عبارت از سيستمي است كه طي آن فرد              

به تصميم در خصوص پذيرش يا      )  ٣(تشكيل نگرش نسبت به نوآوري،      )  ٢(از اولين اطالع راجع به نوآورري،        

مدت ها قبل محققين نشر دريافته اند كه تصميم         .  ت اين تصميم عبور مي كند     تثبي)  ٥(به اجراي ايده نو و      )  ٤(رد،

به پذيرش و بكار گيري يك نوآوري فعاليتي به يكباره نيست، بلكه فرآيندي است كه در طول زمان اتفاق مي                        

ستند افتدو نقش كانال هاي ارتباطي و منابع اطالعاتي در هر كدام از مراحل تصميم پذيرش نوآوري متفاوت ه                    

هدف اصلي تحقيق حاضر طراحي مدلي براي شناسائي نقش انواع كانالهاي ارتباطي و منابع اطالعاتي در مراحل                  

-Global Position System)مختلف تصميم نوآوري در پذيرش و بكارگيري فناوري سيستم موقعيت مكاني           
GPS)         قيق از طريق روش مطالعه پيمايشي و       اين تح .     از ديدگاه ناخدايان شناورهاي صيادي در استان بوشهر بود

 اسكله  ١٢ شناور صيادي و در محدوده شش شهرستان و            ١٣٥با استفاده از ابزار پرسشنامه در ميان ناخدايان           

  كه از نوع تصميمات فرمايشي       GPSيافته هاي اين تحقيق در مورد طول مدت پذيرش          .  صيادي به اجرا در آمد    

 را در اغلب    GPS درصد ناخدايان اكثر كاركرد هاي      ٥٩ال است و بيش از       س ٤اداره بنادر صيادي است حداكثر      

سنجش اثربخشي كانال هاي ارتباطي حاكي از آن است كه تلويزيون ، همكاران وصيادان ،               .  اوقات به كار مي برند    

رين رتبه اثر   دوستان وآشنايان و راديو به ترتيب اثربخش ترين و مروجان، روزنامه و جزوات و نشريات نيز پايين ت                

مدل تحليل عاملي، كانال هاي ارتباطي را از نظر اثر بخشي در پنج دسته كانال هاي جهانشهري                  .  بخشي را دارند  

استاني، كانال هاي محلي انتفاعي، كانال هاي جهانشهري فرا استاني، كانال هاي محلي غير انتفاعي و تلويزيون                    

 .قرار داد
 

 آوري، كانال هاي ارتباطي، منابع اطالعاتي، فناوري سيستم فرآيند تصميم نو :واژه هاي كليدي
 منبع/                           موقعيت مكاني، نشرنوآوري،  اثربخشي كانال

 
 مقدمه

ادبيات موجود در زمينه ارتباطات ، پيش شرط هاي ويژه اي          
 و منابع    براي موفقيت و اثربخشي كاربرد كانال هاي ارتباطي          

. راحل مختلف پذيرش نوآوري ها قايل شده است        در م  اطالعاتي
 شناخت و توجه به اين پيش شرط ها از كارهاي اساسي و اوليه              

 

در همين  .  موفقيت در پيكارهاي ارتباطي محسوب مي گردد        
راستا توجه به ايده هاي نو به وسيلة پژوهشگران نشر باعث به              

ييكه  وجود آمدن درك بهتري از فرايند ارتباطات شد، تا جا              
امروزه درك روشني از ارتباطات به عنوان فرايندي چند مرحله اي  

 به اعتقاد راجرز مدل تصميم نوآوري       ).  ١(به  وجود آمده  است      
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تشكيل نگرش  )  ٢(اولين اطالع راجع به نوآورري،        )  ١:  (شامل
) ٤(تصميم در خصوص پذيرش يا رد،         )  ٣(نسبت به نوآوري،     

 ).  ۵(ن تصميم است تثبيت اي) ٥(اجراي ايده نو و 
در ارتباط با برنامه ريزي براي اشاعة نوآوري ها و لزوم توجه            

شناخت نقش كانال ها و منابع اطالعاتي در          به ارتباطات مؤثر  
هركدام از مراحل فرايند تصميم نوآوري و تعيين اثربخشي               
هركدام ازآنها در رساندن برنامه ريزان به يك توسعة پايدار و               

 .ب رسانه هاي مناسب ، جايگاهي متمايز مي يابد        تعيين و انتخا  
عليرغم بكارگيري اصطالحات كانال و منبع بجاي همديگر، در           
ادبيات جديد كانال را بيشتر به جنبه هاي سخت افزاري نظير             

اطالق مي نمايند در صورتيكه منظور      ...  راديو، تلويزيون وفيلم و     
كه در يك ارتباط     هايي دارد   ن از منبع اشاره به افراد و سازما        

. رودر رو به انتقال اطالعات، دانش و فناوري مبادرت مي ورزند            
اينكه چه مجرا يا رسانه اي را براي انتقال يك پيام و           به هر حال،    

ايجاد تغيير رفتاري انتخاب كنيم يكي از پيچيده ترين و                  
با اين  ).  ٣(بحث انگيزترين مسايل در برنامه ريزي ارتباطات است       

 براي بسياري از         و منبع     خاب بهترين رسانه     وجود انت  
 در جهان سوم هنوز جنبة        و انتخاب منبع   توليدكنندگان رسانه 

نظري دارد، زيرا فقدان وسايل يا شرايط حاكم جايي براي                
درعمل يك فرد ممكن است تنها      .  انتخاب بسيار باقي نمي گذارد   

بتواند رسانة مناسب و اثر بخش را در شرايطي خاص انتخاب               
 ).٤(ند كه اين خود دستاورد كمي نيست ك

همانطور كه راجرز در مدل جديد تصميم نوآوري بيان               
كرده اند متغيرهاي ارتباطي يكي از عوامل مهم اثرگذار در هريك          

لذا .  از مراحل دانش ، ترغيب ، تصميم ، اجرا و تثبيت مي باشند             
بررسي نقش كانال هاي ارتباطي و منابع اطالعاتي به عنوان              
متغيرهاي ارتباطي مي تواند راهگشاي تنگناها و مشكالت موجود        
برسرراه پذيرش يك نوآوري بوده ، مناسب ترين كانال را در               
ارتباط با انتقال پيام يك نوآوري ويژه درهركدام از مراحل                

 ).١(تصميم نوآوري معرفي نمايد 
با اينكه انسان تنها موجودي نيست كه ارتباط برقرار                 

 تنها موجودي است كه دربارة تماس و ارتباط               مي كند، اما 
مناسب و موثر فكر مي كند، به عبارت ديگر دغدغة اصلي انسان            

به منظور افزايش   .  فكور افزايش اثربخشي ارتباط مي باشد         

اثربخشي الزم است بدانيم اثربخشي چيست؟ و سپس خود را             
 قادر سازيم به منظور افزايش اثربخشي تغييراتي در ارتباطمان          

مك كوئيل با اشاره به نياز و عاليق گيرندگان          .  )٥(ايجاد كنيم   
پيام ، اثربخشي ارتباط را به شكلي مطرح مي نمايد كه اهداف              

اگر .  ارتباطي با هنجارها و ارزش هاي رايج همگام باشند               
هنجار هاي ارتباطاتي به جاي ديدگاه مخاطبان يا گيرندگان نظر         

 كند ، گمان نمي رود كه ارتباط       برنامه ريز يا فرستنده را منعكس    
نكته جالب توجه در بحث مك كوئيل توجه او        ).  ٧(اثربخش باشد   

به اعتماد و اعتبار منبع و كانال از نظر گيرنده مي باشد ، در اين               
خصوص مي توانيم به نكاتي كه باندورا دربارة عوامل مؤثر بر               

ارد اين مو  .  موفقيت ارتباطات اشاره كرده اند، توجه نماييم          
نقش وسايل ارتباط جمعي و شخصي، اعتبار منبع،          :  عبارتند از 

ارزشيابي، جاذبه هاي ارتباط، رفتار پيش گيرانه، زمان بندي،            
به عبارت ديگر يكي از عوامل مؤثر در       .  سازواري و دسترس پذيري  

 منبعي است كه به       كانال يا  موفقيت يك فرايند ارتباطي اعتبار     
به دنبال تاكيدي كه    ).  ٨(ل مي كند   عنوان مجرا ، پيام را منتق      

باندورا به اعتبار منبع و رابطة آن با اثربخشي فعاليت ارتباطي              
داشته است، آتكين بر مبناي يافته هاي پژوهش هاي خود سه بعد         
موثق بودن، خبرگي و صالحيت و پويايي و جذابيت را از ابعاد              

 ) .٩(مهم اعتبار منبع نام مي برد 
ربارة اثربخشي ارتباط نظري موشكافانه ترو ليونبرگر و گوين د 

در عين حال متناقض ايراد مي نمايند، آنها با بيان اين مطلب كه            
به نظر مي رسد ديدن بر شنيدن مقدم است، اضافه مي كنند              
مشاوران كشاورزان، بايد از نظر دانش فني، اعتبار و كار عملي در 

به نظر آنها كار   .  دامور كشاورزي در سطح بااليي قرار داشته  باشن       
عملي در تعيين اعتبار يك منبع جهت مشاوره و توصية محلي بر           

بينگر نيز از اجزاي دوگانة اعتبار      ).  ١٠(عوامل ديگر اولويت دارد     
شامل اعتماد و صالحيت نام  مي برد و عقيده  دارد اين اجزا در               
شرايطي كه مخاطب نسبتاٌ مستقل و خودمختار است و در                

 مشكل گشايي و تصميم گيري دخالت دارد، دخيل       شكلي از عمل  
اعتبار منابع ارتباطي و اطالعاتي مفهومي چند           ).  ١١(هستند

بعدي است كه در پنج دهة اخير به نحو گسترده تري مورد توجه            
از نظر اكثر پژوهشگران    ”.  پژوهشگران مختلف قرار گرفته است      

مؤلفه هايي نظير كارل، هاولند و همكاران وي، شناخته شده ترين         
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: كه اعتبار منابع ارتباطي را تحت تاثير قرار مي دهند عبارتند از           
 ).١٢(“ مقبوليت، قابليت اعتماد و تخصص

ادبورن در بحث از اثربخشي فرايند ارتباط و كانال هاي               
اين . ارتباطي به سه خصوصيت عمده منبع ايده آل اشاره مي كند 

.  ، اعتبار و جاذبه     مرجعيت:  خصوصيات به نظر وي عبارتند از        
مردم معموالٌ    .  )۲(مقصود از مرجعيت ، وزن يا تاثير عقيده است        

ميزان ”  همچنين اعتبار   ).  ٤(به مراجع توجه بيشتري مي كنند       
اطمينان و ارزشي است كه گيرنده براي يك منبع و يا كانال                

پژوهش هاي تجربي ارتباطات نشان مي دهد     .  “ارتباطي قايل است  
ميان تغيير در تفكر فرد و ميزان اعتباري كه فرد            رابطة مثبتي   

 پيام ترغيب كننده قايل مي شود، وجود دارد         براي منبع يا كانال   
جاذبه يا جذابيت خصيصة مهم هر منبع يا كانال ايده آل           )  .  ١٣(

است، كه مي تواند به حضور فيزيكي، شخصيت يا ماهيت فريبندة 
ه جلب و تسخير     فرد بستگي داشته باشد، همچنين جاذبه ب         

 ).١٤(مخاطبان كمك مي كند 
يكي ديگر از مواردي كه در ادبيات اثربخشي كانال ارتباطي           
و منابع اطالعاتي مورد تاكيد تعدادي از پژوهشگران ارتباط              

باندورا ضمن اشاره به    .  مي باشد، قابليت دسترسي كانال مي باشد    
عواملي كه در موفقيت فرايند ارتباط مؤثر هستند، به                    
دسترس پذيري كانال ها اشاره كرده، مي افزايد جهت افزايش            

اثربخشي يك فرايند ارتباطي، مجراهايي كه پيام رامنتقل                
راجرز نيز با اشاره    ).  ٨(مي كنند بايد در دسترس مخاطب باشند       

به اين مطلب كه رهبران افكار براي اينكه بتوانند پيام خود را در             
ود برسانند، بايستي با آنان تماس      مورد نوآوري به دنباله روهاي خ    

مستقيم داشته باشند، به قابليت دسترسي كانال هاي شخصي           
اشاره كرده و آن را يكي از عوامل موفقيت و اثربخشي كانال ها              

 ). ١٣(مي دانند 
به منظور تبيين ميزن اثر بخشي كانال هاي ارتباطي و منابع    

 GPSت دستگاه   هاي انتقال اطالعا   اطالعاتي و تعيين استراتژي   
كه به عنوان يك نوآوري پيچيده با كاربردهاي ويژه در مكانيابي           

هاي ماهي در مناطق     هاي تجمع گله   جغرافيائي و شناسائي مكان   
كشور )  خليج فارس و درياي عمان    (صيد ماهي در آبهاي جنوب      

 . شناخته شده است، انتخاب گرديد

 اهداف تحقيق
 كاربرد كانال هاي     هدف كلي تحقيق ارائه مدل اثر بخشي        

 بود  GPSارتباطي و منابع اطالعاتي مختلف در پذيرش فناوري          
 :و اهداف اختصاصي تحقيق عبارت بود از

 بررسي ميزان پذيرش و طول مدت پذيرش فناوري              ‐۱
GPS  
 اثربخشي منابع اطالعاتي و كانال هاي ارتباطي در مراحل         ‐۲

  از نظر ناخدايان GPSمختلف پذيرش 
 ي هاي انتقال اطالعات استراتژ‐۳
  مدل بندي كانال هاي ارتباطي و منابع اطالعاتي‐۴

 
 مواد و روش ها

با بررسي تحقيقات گذشته در زمينه مطالعات اثربخشي،            
ارزشيابي و كانال هاي ارتباطي، روش تحقيقي كه مناسب اين            

بدين ترتيب  .  تحقيق انتخاب گرديد ، روش تحقيق پيمايشي بود       
ظر هدف كاربردي و از نظر درجه كنترل            تحقيق حاضر از ن    

ابزار   .متغيرها و قابليت تعميم از نوع تحقيق پيمايشي مي باشد          
اندازه گيري پرسشنامه اي است كه اعتبار آن طبق متد اعتبار             

 و    و آموزش كشاورزي      ، از طريق متخصصان ترويج        صوري
ارتباطات مورد تاييد قرار گرفت و پس از در نظر گرفتن نظرات             

ا و اندازه گيري پايايي يا قابليت اعتماد نسبت به تنظيم                آنه
قابليت اعتماد از طريق        .  پرسشنامه نهايي اقدام گرديد       
 پرسشنامه آزمون مقدماتي    ٣٠اندازه گيري آلفاي كرونباخ براي      

 به دست آمد، كه اين مقدار براي انجام تحقيق قابل    ٨٥/٠معادل  
 .  قبول مي باشد

ر را ناخدايان استان بوشهر كه        جامعه آماري تحقيق حاض    
.   را مورد استفاده قرار مي دهند، تشكيل مي دهد         GPSدستگاه  

 صيادي در محدوده شش       شناور  ٢٧٧بدين ترتيب ناخدايان     
 كه  ١٣٨٠ اسكله صيادي در سال      ١٢شهرستان استان بوشهر از     

 مي باشد و در محدوده آب هاي داخلي       GPS آنها مجهز به     شناور
ل هستند، جامعه آماري اين تحقيق را تشكيل         به صيادي مشغو  

تعيين حجم نمونه با استفاده از فرمول كوكران انجام          .  مي دهند
پس از تعيين حجم    .   ناخدا را شامل  شد     ١٣١گرفت كه تعداد     

 متناسب با بزرگي     تصادفينمونه با استفاده از روش نمونه گيري        
ين مسير  حجم هر اسكله، عمل نمونه گيري انجام گرفت و در ا           

 . ناخدا افزايش يافت١٣٥تعداد نمونه به 



 ١٣٨٥، سال ١، شماره ٣٧‐٢مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ٥٢

 

 GPSفناوريدر اين پژوهش جهت سنجش ميزان پذيرش          
كاركرد مختلف اين وسيله مورد بررسي قرار گرفته و با             شش  

 از سوي ناخدايان    فناوريبررسي كاربري هر يك از كاركردهاي        
. اندازه گيري شده  است    GPSشناورهاي صيادي ميزان پذيرش      

فناوري پيداكردن ميزان پذيرش امتياز كاركردهاي مختلف       براي  
 براي هر ناخدا جمع زده شد و دوباره در طبقه هاي اوليه              مذكور

همچنين جهت اندازه گيري اثربخشي كانال هاي      .  قرار داده شد    
ارتباطي و منابع اطالعاتي بر اساس مطالعات پيشين از دو روش           

در روش اول، فرايند    .  نظر سنجي و شاخص سازي استفاده شد       
 در چهار مرحلة دانش، ترغيب، تصميم گيري و           GPSپذيرش  

در ابتدا از ناخدايان سؤال      .  بكارگيري مورد بررسي قرار گرفت     
شد در هر مرحله از كدام كانال يا منبع استفاده كرده اند و سپس 

براي .  اثربخشي و مناسب بودن  هر كانال مورد سؤال قرار گرفت          
استفاده از اين اطالعات سعي شده است كه در         آسان شدن كار    

و  كانال هاي مورد استفاده از نظر اثربخشي           منابع و  هر مرحله 
اين كار با    .  ، اولويت بندي گردد   GPSكاربرد آنها در پذيرش       

 كانال محاسبه گرديد و       منبع و  محاسبه نمره كل اثربخشي هر     
تقال كه جهت اراية يك راه كار اساسي براي ان          ،  در روش دوم   

اطالعات درمورد نوآوري هايي در آينده به كار رفته است كانال يا           
منبعي اثربخش تشخيص داده شده است كه بيشترين اثر را در            

با توجه به تحقيقات گذشته و          .  داشته است  GPSپذيرش   
چارچوب تئوريك ساخته شده ، كانال يا منبعي چنين ويژگي اي          

 برخوردار باشد و از نظر       را دارد كه از قابليت دسترسي بااليي        
افراد داراي بيشترين اعتبار باشد بدين ترتيب متغيرهاي قابليت          

شامل قابليت اعتماد ، جديد بودن و       دسترسي و اعتبار كه خود      
جذابيت مي باشد، سازنده اثربخشي هر كانال از جنبه تئوريك            

جهت تجزيه و تحليل آماري با استفاده از بسته آماري           .  باشد مي
SPSS          از آماره هاي توصيفي نظير فراواني، درصد، ميانگين، نما 

و انحراف معيار و همچنين از تكنيك تحليل عاملي استفاده               
 .گرديد

  نتايج و بحث
 GPSبررسي ميزان پذيرش 

 در حكم يك مجموعه اي از         GPSبا توجه  به اينكه به          
 شش  GPSنوآوري نگاه شده است جهت بررسي ميزان پذيرش          

لف اين وسيله مورد بررسي قرار گرفته و با بررسي            كاركرد مخت 

 از سوي ناخدايان شناورهاي   GPSكاربري هر يك از كاركردهاي      
در اين  .   اندازه گيري شده است   GPSصيادي ميزان پذيرش      

پژوهش همچنين با بررسي طول مدت پذيرش منحني هاي             
مربوطه را بررسي كرده و گروه هاي مختلف از نظر سرعت                 

 ١نتايج اين بخش در جدول شمارة         .  في مي گردند پذيرش معر 
 . مالحظه مي گردد

 
توزيع فراواني پاسخگويان در خصوص ميزان و طول  ـ ۱جدول 

 GPSپذيرش فناوري 
انحراف 
 معيار

 ميانگين نما
درصد 
تجمعي

درصد فراواني  متغير

 ميزان پذيرش   متوسط 
   ۴/۴ ۴/۴  پايين ۴
   ۷/۶۳ ۳/۵۹  متوسط ۸۰
   ۰/۱۰۰ ۳/۳۶  باال ۴۹
۴۵/۱ كمتر از يك سال  طول مدت پذيرش  ۱/۱

   ۶/۷۵ ۶/۷۵ كمتر از يك سال ۱۰۲

   ۵/۸۷ ۹/۱۱   سال۳ تا ۱ ۱۶
   ۰/۱۰۰ ۵/۱۲   سال۳بيشتر از  ۱۷

 
براي پيداكردن ميزان پذيرش امتياز كاركردهاي مختلف           

GPS             يه   براي هر ناخدا جمع زده شد و دوباره در طبقه هاي اول
 آمده است نشان    ١اين نتايج كه در جدول شمارة       .  قرار داده شد  

 درصد پاسخگويان در حد متوسط       ٥٩ آن داشت كه بيش از        زا
 درصد نيز اين دستگاه را كامال       ٣/٣٦اين وسيله را پذيرفته اند و      
 درصد از   ٣٦به عبارت ديگر حدود      .  مورد پذيرش قرار داده اند    

را هميشه مورد استفاده قرار         كاركرد آن   ٥ناخدايان بيش از      
 .مي دهند 

 طول مدت پذيرش
طول مدت پذيرش نشانگر زماني است كه از محدودة آگاهي          

در ).  ٢٠(از نوآوري تا خريد و استفاده از نوآوري بر فرد مي گذرد            
 درميان گروه مورد بررسي حداكثر چهار          GPSمورد پذيرش    

 به اينكه    با توجه .  سال و حداقل كمتر از يك سال مي باشد           
 از سوي اداره بنادر صيادي براي تمام ناخدايان         GPSاستفاده از   

اجباري شده است، تحليل مقاومت يا  آهنگ پذيرش كار                 
 سال در برابر     ٤صحيحي نخواهد بود،گو اينكه مقاومت هايي تا         
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استفاده از اين وسيله به چشم مي خورد كه بسيار كمتر از ديگر             
 ٧ر ميان همين جامعه مي باشد كه تا        نوآوري ها نظير اكوساندر د   

بنابراين يكي از ويژگي هاي    ).  ٢۳(سال به طول انجاميده است       
تصميمات فرمايشي، كاهش طول مدت پذيرش مي باشد كه با           
تحت تاثير قرار دادن مزيت اقتصادي نوآوري ويژه، منجر به               

البته اين يافته ها از      ).  ١٣(افزايش آهنگ پذيرش مي گردد        
 كه خود ناخدايان نيز به آن اذعان دارند،               GPS  ارزش هاي
 .نمي كاهد

اثربخشي منابع اطالعاتي و كانال هاي ارتباطي در مراحل             
  از نظر ناخدايان استان بوشهرGPSمختلف پذيرش 

 در چهار مرحلة    GPSدر اين بخش از تحقيق فرايند پذيرش        
دانش، ترغيب، تصميم گيري و بكارگيري مورد بررسي قرار              

در ابتدا از ناخدايان سؤال شد در هر مرحله از كدام كانال  .  گرفت
يا منبع استفاده كرده اند و سپس اثربخشي هر كانال مورد سؤال           

براي آسان شدن كار استفاده از اين اطالعات سعي          .  قرار گرفت 
شده است كه در هر مرحله كانال هاي مورد استفاده از نظر                

اين .   اولويت بندي گردد  ،GPSاثربخشي كاربرد آنها درپذيرش      
. كار با محاسبه نمره كل اثربخشي هر كانال محاسبه گرديد              

 مالحظه  ٢نتايج نمرة كل كانال هاي مختلف در جدول شمارة           
 .مي گردد

 مالحظه مي گردد، در مرحلة     ٢همانطور كه درجدول شمارة     
دانش بهترين كانال همكاران و صيادان و سپس شركت تعاوني            

ته اين درحالي است كه صيادان اكثراٌ بي سواد و           الب.  بوده  است 
كم سواد بوده و از رسانه هاي چاپي استفاده اي نمي كنند و                
همچنين هيچ كدام از كانال هاي ارتباط جمعي الكترونيكي             
مشخص  در اين مرحله نظير تلويزيون و راديو برنامه اي براي              

 . نداشته اندGPSآگاهي دادن به صيادان دربارة 
رحلة ترغيب كه صياد به اطالعات تكميلي نياز داشته           در م 

 افزايش دهد كارشناسان و مروجان      GPSتا دانش خود را دربارة      
بيشترين نقش را به عنوان منابع غني از دانش روز بر عهده                 
داشته اند و سپس همكاران و صياداني كه قبالٌ اين وسيله را                

 ها مورد استفاده قرار     به كار برده اند به عنوان اثربخش ترين كانال     
همچنين در اين مرحله تنوع استفاده از كانال ها نسبت       .  گرفته اند

 .به ساير مراحل پذيرش بيشتر به چشم مي خورد
 چهار كانال و منبع را در مرحلة                 ٢جدول شمارة     

تصميم گيري نشان مي دهد كه مورد استفادة ناخدايان قرار              
:  ترتيب اولويت عبارتند از     گرفته اند، اين چهار كانال و منبع به       

كارشناسان و مروجان، همكاران و صيادان، شركت تعاوني و              
 .فروشندگان و تعميركاران 

 
  ـ اولويت بندي كانال ها و منابع مورد بررسي در هر كدام از مراحل پذيرش٢جدول 

 مراحل پذيرش دانش ترغيب تصميم گيري بكارگيري
 كانال ها و منابع نمره اولويت مرهن اولويت نمره اولويت نمره اولويت

 دوستان و آشنايان ١٤ ٣ ــــ ـــ ـــ ـــ ٥ ٨
 همكاران و صيادان ٣٥٣ ١ ١٧٥ ٢ ٢٤٥ ٢ ٢٣٢ ٢
 شركت تعاوني ٣٢٥ ٢ ١٤٠ ٣ ١٨١ ٣ ١٥ ٧
 كشتيهاي خارجي ٥ ٥ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 مجلة ماهيگيران  ـــ  ـــ ١١٨ ٤ ـــ ـــ ـــ ـــ
 جزوات و نشريات ـــ ـــ ١٠٩ ٥ ـــ ـــ ٩٣ ٥
 فيلم ويدئويي ـــ ـــ ٢٢ ٦ ـــ ـــ ـــ ـــ
 كارشناسان و مروجان ـــ ـــ ٢١٦ ١ ٢٧٢ ١ ١٠٩ ٤
 فروشندگان و تعميركاران ـــ ـــ ١٣ ٨ ٧٩ ٤ ـــ ـــ
 كالس ها  و بازديدها ـــ ـــ ١٨ ٧ ـــ ـــ ١٣٩ ٣
 وگكاتال ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٣٠٤ ١
 اداره بنادر صيادي ١٣ ٤     ٦٥ ٦



 ١٣٨٥، سال ١، شماره ٣٧‐٢مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ٥٤

 

در مرحلة بكارگيري  به دليل عدم استفاده از تدابير آموزشي 
نيز استفاده از كانال ها و منابع ارتباطي و اطالعاتي از تنوع بااليي 
برخوردارند، به عبارت ديگر ناخدايان براي كسب اطالعات در            

حله مؤثرترين و    مورد استفاده به هر دري زده اند، در اين مر            
اثربخش ترين كانال يا منبع اطالعاتي كاتولوگ عنوان شده است          

 .  و باز هم در ردة دوم همكاران و صيادان قرار دارند 
 استراتژي هاي انتقال اطالعات

جهت اراية يك راه كار اساسي براي انتقال اطالعات درمورد          
ا منابع  نوآوري هايي در آينده به بررسي نظري اثربخشي كانال ي         

بدين ترتيب كانال يا منبعي          .  اطالعاتي پرداخته شده است  
اثربخش تشخيص داده شده است كه بيشترين اثر را در پذيرش           

GPS با توجه به تحقيقات گذشته و چارچوب            .   داشته است
تئوريك ساخته شده، كانال يا منبعي چنين ويژگي اي را دارد كه       

د و از نظر افراد داراي       از قابليت دسترسي بااليي برخوردار باش      
بر اساس نمرة ميانگين قابليت دسترسي و      .  بيشترين اعتبار باشد  

اعتبار هر كانال يا منبع ارتباطي اولويت بندي شد تا                     
نتايج اين  .  اثربخش ترين كانال به طور مطلق نيز مشخص گردد        

 . آمده است٣اولويت بندي در جدول شمارة 
 

  منابع مورد بررسي از نظر ـ اولويت بندي كانال ها و٣جدول 
 اثربخشي آنها

 كانال ها و منابع قابليت دسترسي اعتبار اثربخشي اولويت
 مجلة ماهيگيران ٧٩/٢ ١٤/٣ ٩٣/٥ ٦
 جزوات ونشريات ١٩/١ ٢٤/٢ ٤٣/٣ ١٣
 روزنامه ٣٨/١ ٣٥/٢ ٧٣/٣ ١٢
 مروجان ٥٩/١ ٢٨/٢ ٨٧/٣ ١١
 كارشناسان ٩٣/١ ٣٦/٢ ٢٩/٤ ١٠
 برنامةبي سيم ٣٠/٣ ٣٣/٣ ٦٣/٦ ٥
 راديو ٢٥/٤ ٦٦/٣ ٩١/٧ ٤
 تلويزيون ٨٥/٤ ٢٠/٤ ٠٥/٩ ١
 دوستان و آشنايان ٧٠/٤ ٥٢/٣ ٢٢/٨ ٣
 همكاران وصيادان ٧٠/٤ ٥٥/٣ ٢٥/٨ ٢
 فروشندگان و تعميركاران ٣٩/٣ ١٠/٢ ٤٩/٥ ٧
 خريداران ماهي ٤٧/٣ ٨٣/١ ٣٠/٥ ٨
 كالس ها و بازديدها ٨١/١ ٧٦/٢ ٥٧/٤ ٩

 

 نشان مي دهد اثربخش ترين     ٣ جدول شمارة     همانطور كه 
كانال، تلويزيون مي باشد، زيرا هم از قابليت دسترسي و هم از              

پس از تلويزيون همكاران و       .  اعتبار بااليي برخوردار مي باشد     
ديگر صيادان و دوستان و آشنايان در اولويت هاي بعدي قرار              

كانال ها و  نكتة قابل توجه اين مي باشد كه كم اثرترين           .  دارند
منابع، كانال ها و منابع چاپي و انساني غير محلي مي باشند،               
يعني كارشناسان، مروجان و كالس ها به همراه روزنامه و جزوات          
و نشريات، بدين ترتيب به نظر مي رسد اين عدم اثربخشي به جز            
دسترسي پايين آنها به اين مساله كه گوين و ليونبرگر نيز به آن             

يز برگردد؛ بدين ترتيب كه كارشناسان با اينكه از           اشاره دارند ن  
محفوظات و علم نظري بااليي برخوردارند، ولي به لحاظ اينكه            
در كار عملي ضعيف مي باشند از اعتبار چنداني برخوردار نيستند 

مؤيد اين مدعا اولويت اول اخذ شدة كاتالوگ )  .٢١،  ١٥،  ١٠،١٤(
 در اين ميان از       نكتة ديگري كه   .  در مرحلة بكارگيري است    

اهميت بااليي برخوردار است تركيب چهار كانال و منبع اولي             
است، به ترتيبي كه تلويزيون، همكاران و صيادان، دوستان و              

در .  آشنايان به همراه راديو اين چهار وضعيت را اشغال كرده اند          
نتيجه از نظر ناخدايان اثربخشي راديو و تلويزيون كه از                   

ي و ارتباط جمعي مي باشند با اثربخشي           كانال هاي جهانشهر 
دوستان و آشنايان و همكاران و صيادان كه كانال هاي محلي و             
ارتباط شخصي مي باشند همتراز است و عدم استفادة ناخدايان           

 نه به دليل اثربخشي پايين     GPSاز راديو و تلويزيون در پذيرش        
 ترغيبي از آنها بلكه به خاطر عدم وجود برنامه هاي آگاهي دهنده و

 .اين دو كانال مي باشد
 مدل بندي كانال هاي ارتباطي و منابع اطالعاتي

جهت ساخت مدل استفاده از كانال هاي ارتباطي به همراه           
استفاده از تحقيقات قبلي و نظرسنجي از ناخدايان از مدل                

انتظار ما از تحليل عاملي       .  تحليل عاملي نيز استفاده گرديد      
 و عوامل بنيادي در مورد اثربخشي          كشف معادالت ساختاري   
قبل از هر چيز بايد ميزان تناسب          .  كانال هاي ارتباطي است   

داده هاي اين پژوهش با تحليل عاملي تعيين گردد، اين كار               
بدين .   و آزمون كرويت بارتلت انجام گرفت       KMOتوسط مقدار 

 معادل  KMOترتيب با معني دار شدن آزمون بارتلت و مقدار            
نيم مطمئن باشيم داده ها از تناسب بااليي                مي توا٧٥٦/٠

 .برخوردارند
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بعد از تعيين ميزان تناسب داده ها نوبت به تعيين تعداد              
 متغير  ١٣به اين ترتيب از ميان      .  عامل هاي استخراجي مي رسد  
 عامل  ٥اين  .   عامل استخراج شد   ٥مورد بررسي در اين تحليل       

عوامل و   درصد از واريانس مشترك ميان           ٥/٨٣كه در كل      
متغيرها راتبيين مي كنند، پس از يك چرخش متعامد از نوع              

 :وريماكس به شكل زير نامگذاري شدند
 كانال هاي جهانشهري استاني: عامل اول 

اين كانال كه متشكل از كارشناس كالس ترويجي، مروجان،         
 درصد واريانس   ٢٧اداره بنادر صيادي و برنامة بي سيم است تا           

ي نمايد، با نيم نگاهي به اين مجموعه مشخص مشترك را تبيين م
مي گردد تمام اين كانال ها و منابع از خارج از نظام سنتي                  
اطالع رساني بوده و به اصطالح جهانشهري هستند، ولي از درجة          
بسيار بااليي برخوردار نيستند، به عبارت ديگر از نوع استاني              

 .مي باشند 
 كانال هاي محلي انتفاعي: عامل دوم 

 كانال فروشندگان و تعميركاران،         ٣اين عامل كه از         
خريداران ماهي و كالس ها و بازديدهاي آموزشي ـ ترويجي              

 درصد واريانس مشترك ميان عوامل     ٢٣تشكيل شده است حدود    
اين دسته از كانال ها و منابع نسبت به دستة          .  را تبيين مي كند  

ها اين است   قبلي بيشتر محلي مي باشند و يكي از ويژگي هاي آن         
كه از كنار معرفي يك تكنولوژي جديد سود و منفعتي نيز                 
مي برند، بنابراين در دستة كانال ها و منابع محلي انتفاعي قرار             

 . مي گيرند 
 كانال هاي جهانشهري فرااستاني: عامل سوم 

 درصد واريانس مشترك ميان عوامل      ١٥اين عامل كه حدود     
 اين .   كانال تشكيل شده است   ٤  را مورد تبيين قرار داده است، از      

 

مجلة ماهيگيران، راديو، روزنامه و     :  كانال ها يا رسانه ها عبارتند از    
 كانال  ٤همانطور كه مشخص مي باشد از اين       .  جزوات و نشريات  

 كانال از نوع چاپي است و يكي نيز ازنوع رسانه هاي صوتي                ٣
رجة  كانال جهانشهري بودن با د     ٤است، ولي ويژگي مشترك هر      
 .باالي غير محلي بودن مي باشد

 كانال هاي محلي غير انتفاعي: عامل چهارم 
 كانال و منبع دوستان و آشنايان و            ٢اين عامل كه از       

 درصد  ١٠همكاران و صيادان تشكيل شده  است و مجموعاٌ              
واريانس مشترك ميان عوامل را تبيين مي نمايد، جزء كانال هايي         

 با شرايط و خواستگاه ناخدايان        است كه خواستگاه آن كامالٌ      
يكسان است و به اصطالح محلي هستند و از طرف ديگر از                 
هم قطاران و هم صحبتان ناخدايان هستند كه از برقراري ارتباط          
به دنبال سود يا منفعتي نيستند، بنابراين مي توان آنها را كانال             

 .محلي غير انتفاعي ناميد
 ديداري ـ  شنيداري:  عامل پنجم 

 درصد  ٨ين كانال كه خود تنها شامل تلويزيون مي باشد تا           ا
واريانس مشترك ميان عوامل و اثربخشي كاربرد كانال را تبيين           

از ويژگي هاي بارز و مهم اين رسانه همراهي صدا و              .  مي كند
تصوير است كه آن را تبديل به معتبرترين كانال ارتباطي كرده             

 هم راستا با شيالت از      اگر دسترسي به برنامه هاي    ).  ١٨(است  
طريق اين وسيلة ارتباطي بيشتر گردد، مي تواند به تنهايي               

 .تحوالت عظيمي را در اين جامعه به  وجود آورد
بنابراين تحليل عاملي اين حسن را داشت كه براي تحقيقات          
آتي يك پايه و ساختار بنيادي براي سنجش اثربخشي كانال ها و           

اين گروه بندي به صورت    .  جاد كند منابع در گروه هاي مختلف اي    
 . آمده است١يك پيوستار در شكل 

 محلي      جهانشهري
كانال هاي جهانشهري فرااستاني ديداري ـ شنيداري كانال هاي جهانشهري استاني  كانال هاي محلي غيرانتفاعي كانال هاي محلي انتفاعي

يركارانفروشندگان و تعم كارشناسان مجلة ماهيگيران تلويزيون  دوستان و آشنايان
 همكاران و صيادان خريداران ماهي مروجان راديو 
  كالس ها و بازديدها برنامة بي سيم روزنامه 
   اداره بنادر صيادي جزوات و نشريات 

  ـ مدل تحليل عاملي كانال هاي ارتباطي١شكل 
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يافته هاي اين پژوهش نشان دهندة اين موضوع است كه             
 به دليل   GPSاي مورد استفاده مؤثر در پذيرش         تنوع كانال ه 

سن باال و سطح تحصيالت پايين اين گروه و همچنين عدم                
استفاده مسؤلين از اين كانال ها، چندان زياد نيست، با اين حال            
در مراحل ترغيب و بكارگيري اين تنوع بيشتر از مراحل آگاهي            

ه اين  دليل اين امر شايد ب     ).  ١٩،  ١٦  ،۶(و تصميم گيري است  
مطلب برگردد كه در مرحلة دانش هنوز اطالعات زيادي از                
نوآوري در دست نيست و تب و تاب چنداني نيز براي اطالع يابي            
وجود ندارد ولي در مرحلة ترغيب كه صيادان به دنبال اطالعات           
تكميلي هستند براي كسب اطالعات بيشتر به هر دري مي زنند           

همچنين در مرحلة   .   آگاه شوند    تا شايد از مزايا و معايب نوآوري      
تصميم كه يك امر فردي و دروني است شخص سعي مي كند              
بيشتر با خود خلوت كند و از اطالعات به دست آمده در مراحل             

و )  ٢٢،  ٢٠(قبلي جهت تصميم گيري آتي خود استفاده نمايد          
نهايتاٌ در مرحلة بكارگيري به دليل استفادة گستردة جامعة              

رتباطات شخصي، گرفتن اطالعات فني و         سنتي شيالت از ا     
مهارتي فرد را ملزم مي كند عالوه بر ارتباطات قبلي خود دست             
به دامان ارتباطات جديدتري شود كه موجب افزايش تعداد              

 .مراجعات مي شود
ديگر يافته ها در اين بخش نشان مي دهد كه همكاران و               

 ٤ هر    صيادان يكي از مؤثرترين كانال هاي مورد استفاده در           
 بوده اند به ترتيبي كه در مرحلة دانش            GPSمرحلة پذيرش    

. اولويت اول و در مراحل بعدي از اولويت دوم برخوردار مي باشد           
اين مساله خود مؤيد يافته هاي قبلي مبني بر وجود ارتباطات             
گستردة شبكه اي متشكل از ارتباطات ميان فردي و شخصي             

را در آن جامعه در طول       هنگاميكه تعداد اين ارتباطات      .  است
يك روز مورد بررسي قرار مي دهيم ديگر كلمة ميان فردي                
اصطالح مناسبي نخواهد بود و اين شبكه از ارتباطات ميان               
فردي مي تواند به عنوان شاخه اي از ارتباطات گروهي شناخته            

اين مساله زماني داراي بيشترين اهميت است كه مي بينيم         .  شود
اشي از عدم استفاده از رسانه هايي نظير راديو        همين كانال خالء ن   

و تلويزيون را پر كرده است، زيرا بر طبق نظريات انديشمنداني             
نظير راجرز، شوميكر، ليونبرگر و گوين كانال هاي ارتباط جمعي          

، ١٠،  ١(در مرحلة دانش از بيشترين اهميت برخوردار هستند           
١٧، ١٣ .( 

بررسي است در مراحل نكتة ديگري كه در اين پژوهش قابل      
در اين مراحل كه فرد درصدد          .  ترغيب و تصميم مي باشد     

قانع سازي و كسب اطالعات تكميلي مي باشد، نقش كارشناسان         
و مروجان به عنوان سرچشمه هاي اطالعات فني به خوبي                
هويداست، به ترتيبي كه به شكل محسوسي ناخدايان اين افراد           

 نموده اند، ولي به همان دليلي      را به عنوان منابع اثربخش معرفي     
كه گوين عنوان كرده است اين افراد در مرحلة بكارگيري از                
اولويت هاي باالي ارتباطي ناخدايان نمي باشند، زيرا با اينكه اين          
افراد از تحصيل كردگان دانشگاهي مي باشند و از اطالعات               
 تئوريك بااليي برخوردار هستند  اما به دليل عدم مهارت كافي           

عملي در بكارگيري اين وسايل و تجهيزات چندان مورد اقبال             
تحليل ديگر دراين زمينه به اولويت        .  ناخدايان قرار نمي گيرند   

پايين اثربخشي اين افراد برمي گردد به ترتيبي كه يافته ها نشان           
 از نظر اثربخشي قرار دارند    ١١ و   ١٠داد اين افراد در اولويت هاي      

ا اكراه و نوعي اجبار ناشي از نبود اطالعات         و همين استفاده نيز ب    
. نزد ديگر منابع و كانال ها و همچنين مالحظات كاري مي باشد           

داليل اين مساله را مي توان با تركيب نظرات راجرز و يافته هاي            
اين پژوهش پاسخ داد، راجرز معتقد است اثربخشي كانال هاي            

اين حس به شخصي به وجود احساس همدلي باال بستگي دارد و 
با )  كارشناسان و مروجان   (هماهنگي هر چه بيشتر فرستنده         

ارتباط دارد، در حاليكه     )  ناخدايان شناورهاي صيادي   (گيرنده  
يافته هاي اين پژوهش نشان داد كه اين همدلي و يكرنگي                
درميان كارشناسان و مروجان و جامعة صيادي يافت نمي شود تا          

 كه افزايش جذابيت      جائيكه تفاوت دو گروه به حدي است          
اين كارشناسان  )  تفاوت در لباس، گفتار و فرهنگ ارتباطي          (

به .  منجر به كاهش ميزان ارتباط ناخدايان با آنها مي گردد              
عبارت ديگر اين كارشناسان هرچه با جامعة صيادي ناهمرنگ تر          

اين يافته ها را    .  بوده اند بيشتر از سوي ناخدايان ترد شده اند          
فيلد نيز  ).  ١٣،  ١( مالحظه كرد     ٢ شمارة    مي توان در شكل   

يافته هاي مشابهي در مورد رهبري اثربخش و رهبران اثربخش           
 ). ٢٣(دركتاب خود عنوان مي دارد 
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 مرحلة دانش مرحلة ترغيب مرحلة تصميم مرحلة بكارگيري
 همكاران و صيادان كارشناسان و مروجان كارشناسان و مروجان كاتالوگ

 شركت تعاوني همكاران و صيادان همكاران و صيادان انهمكاران و صياد
 دوستان و آشنايان شركت تعاوني شركت تعاوني كالس ها و بازديدها

 كشتيهاي خارجي مجلة ماهيگيران فروشندگان و تعميركاران كارشناسان و مروجان
 اداره بنادر صيادي جزوات ونشريات  جزوات ونشريات
  ئوييفيلم ويد  شركت تعاوني

  كالس ها و بازديدها  دوستان و آشنايان
  فروشندگان و تعميركاران  

  ـ اثربخشي كانال هاي ارتباطي در هركدام از مراحل تصميم نوآوري٢شكل 
 

در اين  .  نكتة جالب در مرحلة آگاهي اتفاق افتاده  است           
مرحله كانال هاي محلي عمل آگاهي دادن و اطالع حاصل كردن          

بنابراين بايد به دنبال كساني باشيم       .  را برعهده دارند  از نوآوري   
كه در حاليكه به جامعه صيادي تعلق دارند، اطالعاتي بيش از              
سايرين داشته تا بر اساس جريان اطالعات از منبع باالتر به                
منبع پايين تر عمل انتقال اطالعات و آگاهي از نوآوري صورت             

ل آنهايي هستند كه     شام GPSاين افراد كه در پذيرش       .  پذيرد
قبل از بقيه نوآوري را از طريق اداره بنادر پذيرفته اند در دستة              
نوآوراني قرار گرفته اند كه برخالف نظر راجرز كه اعتقاد دارد از             
اقبال چنداني در اشاعة نوآري برخوردار نيستند، توفيق خوبي در   

زياد اين گروه كه از مشخصات آنها ارتباط      .   داشته اند GPSاشاعة  
با كانال هاي جهانشهري است در اين مرحله با ارتباط با                   
كشتي هاي خارجي و دوستاني در اداره بنادر صيادي قبل از بقيه     
از وجود نوآوري آگاهي يافته اند و كار اشاعة نوآوري را به شبكة             

اين .  گستردة ارتباطي صيادان و همكارانشان واگذار كرده اند          
 ).٢٢، ٢٠( بلوم و پرومال مي باشد يافته ها مشابه يافته هاي

نكتة قابل مالحظه در اين نگاره استفادة بيش از حد                  
ناخدايان از كاتالوگ دستگاه براي بكارگيري و استفاده از آن              

يكي از داليل اين مساله همانطور كه قبالٌ گفته شد دانش           .  است
مساله .  فني و مهارتي پايين كارشناسان و مروجان شيالت است         

به كيفيت پايين و حتي عدم وجود جزوات مناسب و در              ديگر  
دسترس دربارة كاربرد اين دستگاه مي باشد تاجاييكه نيروي            
كارشناسان شيالت صرف تهية كتابچه هايي شده است كه فقط          

در دست كارشناسان شيالت استان و شهرستان مي باشد و اگر            
ي در  هم به دست ناخدايان برسد به دليل عدم رعايت مسايل فن          

تهية آنها و عدم تناسب اين كتابچه ها با وضعيت سني و سوادي             
در نهايت  .  گروه مخاطب از كارآيي چنداني برخوردار نيستند         

بيان اين مساله كه وجود كاتالوگ هايي به زبان عربي كه با                 
كيفيت بااليي تهيه شده اند مي تواند مهم ترين دليل توفيق اين           

ك پروسة برنامه ريزي نشده انتقال       كانال باشد ، بنابراين در ي       
اطالعات سرمايه گذاري كشورهاي عربي حوزة خليج فارس به           
كمك ناخداياني آمده اند كه درفكرشان و نگاهشان به كارشناسان 

 .شيالت مي گويند مارا از شما خيري نيست، شر مرسانيد
با توجه به ويژگي هاي شخصي، كاري، فني و ارتباطي                

 ويژگي هاي ارتباطي كانال هاي مورد بررسي      ناخدايان و همچنين  
و همچنين مروري بر ادبيات موضوع، مدل پيشنهادي كه در              

 آمده است به نظر مناسب با شرايط و امكانات منطقة              ٣شكل  
 .مورد مطالعه باشد

بر اساس اين مدل كار آگاهي از نوآري ها و اشاعه آن بر                 
 ماهيگيران است   عهدة رسانه هايي چون تلويزيون، راديو و مجلة       

كه در عين قابليت دسترسي و اثربخشي باال ، مورد استفادة زياد            
دراين مرحله نوآوراني كه با اين كانال ها         .  ناخدايان قرار دارند   

ارتباط زيادي دارند نقش واسطة انتقال تكنولوژي را به شبكة             
همچنين منبع تصميمات    .  وسيع روابط شخصي برعهده دارند      

يكي از كانال هاي مهم در اشاعه       )  بنادر صيادي اداره  (فرمايشي  
 .فكر استفاده از اين نوع نوآوري ها مي باشد
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 بكارگيري تصميم ترغيب دانش
 كاتالوگ همكاران كارشناسان و مروجان تلويزيون
 كارگاه هاي آموزشي متنفذين و معتمدان مجمع ارتباطي بي سيم راديو

 بازديد آشناياندوستان و شركت تعاوني مجلة ماهيگيران
 كارشناسان و مروجان شركت تعاوني بازديد كشتيهاي خارجي نوآوران

 تعميركاران  فروشندگان شركت تعاوني
 همكاران مجرب   همكاران

    منبع تصميم فرمايشي

  ـ مدل پيشنهادي استفاده از كانال هاي ارتباطي در مراحل مختلف اشاعة نوآوري٣شكل 
 

 همراه كارشناسان و مروجان از يك          در مرحلة ترغيب به    
كانال تركيبي با عنوان مجمع ارتباطي بي  سيم نيز استفاده               
گرديده است تا به همراه ارائه اطالعات تكميلي و مورد نياز بحث           

در همين  .  و جدل در اين مورد كار قانع سازي را بهتر انجام دهد          
خارجي ارتباط شركت هاي تعاوني صيادي و بازديد از كشتي هاي     

در .  نيز مي تواند كار تشويق بيشتر صيادان را بر عهده گيرند             
مرحلة تصميم گيري كه يك امر شخصي است صياد نياز به               
معتمداني دارد كه بيشترين احساس همدلي را با آنها داشته              
باشد، در اين بين همكاران يك گزينه مناسب مي باشند زيرا هم           

الوه بر همدلي باال، مورد      قابليت دسترسي بااليي دارند و هم ع       
عالوه بر اين دخالت متنفذين و          .  اعتماد اين گروه هستند     

معتمدين كه بيشتر درميان قشر باتجربه و ريش سفيد پيدا               
 .مي شوند كار تصميم گيري را آسان تر مي نمايد

در مرحلة بكارگيري كه احتياج به آگاهي نسبت به دانش             
ي است، ابتدا خواندن      فني و همچنين كاربرد ماهرانة نوآور         

راهنماهايي كه استادانه ترجمه شده و سپس شركت در                 
كارگاه هاي آموزشي و بازديدها مي تواند مهارت الزم را جهت             
استفاده از تمام كاركردهاي يك نوآوري به عنوان مجموعه اي از           

 .نوآوري فراهم سازد
 نتيجه گيري و پيشنهادات

كانال /منبع بهترين   وري از فرايند تصميم نوآ    در مرحلة دانش  
در مرحلة  .  همكاران و صيادان و سپس شركت تعاوني بوده است        

ترغيب كه صياد به اطالعات تكميلي نياز داشته تا دانش خود را            
 افزايش دهد كارشناسان و مروجان بيشترين نقش         GPSدربارة  

را به عنوان منابع غني از دانش روز بر عهده داشته اند و سپس               
ياداني كه قبالٌ اين وسيله را به كار برده اند به عنوان          همكاران و ص  

در مرحلة  .  اثربخش ترين كانال ها مورد استفاده قرار گرفته اند        
: شاملتصميم گيري چهار كانال و منبع به ترتيب اولويت                

كارشناسان و مروجان، همكاران و صيادان، شركت تعاوني و              
 .ايان قرار گرفته اند  مورد استفادة ناخد    فروشندگان و تعميركاران  

در مرحلة بكارگيري  به دليل عدم استفاده از تدابير آموزشي نيز            
استفاده از كانال ها و منابع ارتباطي و اطالعاتي از تنوع بااليي              
برخوردارند، به عبارت ديگر ناخدايان براي كسب اطالعات در            
مورد استفاده به هر دري زده اند، در اين مرحله مؤثرترين و                

ربخش ترين كانال يا منبع اطالعاتي كاتولوگ عنوان شده است          اث
لذا به نظر   .  و باز هم در ردة دوم همكاران و صيادان قرار دارند            

رسد كارورزان ارتباطي و عاملين توسعه در تبيين استراتژي           مي
ارتباطي براي انتقال دانش و اطالعات در مراحل مختلف تصميم          

نسبت به انتخاب انواع كانالها     .  ندنوآوري دقت الزم را مبذول دار     
 نشان مي دهد اثربخش ترين    هاي تحقيق  يافته  و منابع اطالعاتي  

كانال، تلويزيون مي باشد، زيرا هم از قابليت دسترسي و هم از              
پس از تلويزيون همكاران و       .  اعتبار بااليي برخوردار مي باشد     

رار ديگر صيادان و دوستان و آشنايان در اولويت هاي بعدي ق             
نكتة قابل توجه اين مي باشد كه كم اثرترين كانال ها و            .  دارند  

منابع، كانال ها و منابع چاپي و انساني غيرمحلي يعني                   
كارشناسان، مروجان و كالس ها به همراه روزنامه و جزوات و              

تاييد اثر بخشي باال تلويزيون و اثربخشي          .  باشند  مي نشريات
بيشتر جوامع جهان سومي     هاي نوشتاري كه در        پايين رسانه 
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عموميت دارد، بيانگر پايين بودن سواد نوشتاري و يا عدم تمايل           
در بين ناخدايان است كه لزوم           به صرف وقت براي مطالعه      

 ديگر   .دهد هاي تلويزيوني را نشان مي         افزايش توليد برنامه    
يافته ها در اين بخش نشان مي دهد كه همكاران و صيادان يكي            

 مرحلة پذيرش   چهارانال هاي مورد استفاده در هر      از مؤثرترين ك  
GPS               بوده اند به ترتيبي كه در مرحلة دانش اولويت اول و در 

 بر اساس مدل  .  مراحل بعدي از اولويت دوم برخوردار مي باشد        
 كار آگاهي از نوآري ها و اشاعه آن بر عهدة رسانه هايي پيشنهادي

ت كه در عين قابليت چون تلويزيون، راديو و مجلة ماهيگيران اس     
، دسترسي و اثربخشي باال، مورد استفادة زياد ناخدايان قرار دارند      

ريزي در جهت افزايش اثربخشي كمي و كيفي آن              كه برنامه 
در .  ريزان ارتباطي خواهد بود    هاي عمده برنامه   ها از چالش   رسانه

مرحلة ترغيب به همراه كارشناسان و مروجان از يك كانال               
نوان مجمع ارتباطي بي سيم نيز استفاده گرديده          تركيبي با ع   

است تا به همراه ارائه اطالعات تكميلي و مورد نياز بحث و جدل             
در همين ارتباط   .  در اين مورد كار قانع سازي را بهتر انجام دهد         

شركت هاي تعاوني صيادي و بازديد از كشتي هاي خارجي نيز            
در مرحلة  .  ده گيرند مي تواند كار تشويق بيشتر صيادان را بر عه        

تصميم گيري كه يك امر شخصي است صياد نياز به معتمداني            
دارد كه بيشترين احساس همدلي را با آنها داشته باشد، در اين             
بين همكاران يك گزينه مناسب مي باشند زيرا هم قابليت               
دسترسي بااليي دارند و هم عالوه بر همدلي باال، مورد اعتماد              

 مرحلة بكارگيري كه احتياج به آگاهي          در.  اين گروه هستند   
نسبت به دانش فني و همچنين كاربرد ماهرانة نوآوري است،             
ابتدا خواندن راهنماهايي كه استادانه ترجمه شده و سپس               
شركت در كارگاه هاي آموزشي و بازديدها مي تواند مهارت الزم را 
جهت استفاده از تمام كاركردهاي يك نوآوري به عنوان                 

 .اي از نوآوري فراهم سازدمجموعه 
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