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بررسی سازههای مؤثر بر قصد استفاده از شبکة مدرن آبیاری توسط کشاورزان
(مورد مطالعه :شبکة آبرسانی بند فیضآباد استان فارس)
2

پوریا عطائی ،*1نسیم ایزدی
 .1کارشناس اجتماعی شرکت مهندسی مشاور پورآب فارس و کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز
 .2کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز
(تاریخ دریافت -91/11/30 :تاریخ تصویب)92/10/30 :

چکیده
با توجه به اهمیت توسعة فناوری در بخش کشاورزی ،باید قصد استفاده از فناوری و درنتیجه پذیرش آن
در بین کشاورزان افزایش یابد .هدف از این پژوهش ،بررسی سازههای مؤثر بر قصد استفاده از کانالهای
مدرن توسط کشاورزان بود .جامعة این مطالعه تمام کشاورزان تحت پوشش شبکة آبرسانی بند فیضآباد
در استان فارس بود ( 192نفر) 127 .نفر از این افراد با استفاده از روش نمونهگیری طبقهبندی تصادفی
برای انجامدادن این مطالعه انتخاب شدند .ابزار مورد استفاده برای جمعآوری دادهها پرسشنامه بود که
روایی صوری آن توسط پانلی از صاحبنظران تأیید شد و برای بررسی پایایی آن نیز آزمون راهنما اجرا
شد که آلفای کرونباخ آن بین 0/91ـ 0/72بهدست آمد .نتایج نشان داد هنجار ذهنی و نگرش دربارة استفاده
از کانالهای مدرن تأثیری مستقیم ،مثبت و معنیدار بر قصد استفاده از کانالهای مدرن داشتند .همچنین،
متغیرهای سرمایة اجتماعی ،سازگاری ،دسترسی به اطالعات ،تمایل به مشارکت در طرح ،احساس تعلق به
شبکة آبیاری ،سابقة کشاورزی و قابل مشاهدهبودن نتایج تأثیر مستقیم و معنیداری بر نگرش دربارة
استفاده از کانالهای مدرن داشتند .در پایان ،با توجه به نتایج این مطالعه پیشنهادهایی ارائه شد.
واژههای کلیدی :بند فیضآباد ،پذیرش فناوری ،شبکههای مدرن آبرسانی ،قصد استفاده.
مقدمه
امروزه در بخش کشاورزی نیز مانند تمام زمینههای علمی،
بسیاری از انديشمندان ،سیاستگذاران و کشاورزان به فناوری
توجه میکنند .يکی از روشهای دستیابی به توسعة روستايی
و بهويژه توسعة پايدار روستايی اشاعه و نشر فناوریهای
مفیدی است که در راستای حفاظت از منابع خدادادی
هستند .آب يکی از منابع ارزشمندی است که با استفاده از
روشها و فناوریهای نوين میتوان آن را به شیوهای صحیح
مديريت کرد .مديريت آبیاری تصمیمگیری در زمینة نحوة
مصرف منابع آب بهمنظور افزايش میزان بهرهوری اين منابع
است .با اين تعريف ساده مشخص میشود که اوالً مهمترين
* نويسندة مسئول:

عوامل مؤثر در مديريت آبیاری ،تأسیسات انتقال و توزيع آب،
تجهیزات آبیاری ،میزان بهرهوری آب در هر نوع از مصرف و
سطح مهارت مصرفکنندگان آب است و ثانیاً کشاورزان يا
مصرفکنندگان آب در کانون مديريت آبیاری قرار میگیرند.
تجزيه و تحلیل شاخصهای مصرف آب در بخش کشاورزی
بیانگر تلفات زياد آب در مرحلة انتقال آن به مزارع است؛
بنابراين ،اجرای طرحهای آبیاری و زهکشی در مناطق
روستايی از مصاديق بارز توسعة منابع آب بهشمار میرود ،اما
اطالعات مربوط به توسعة زمانی مساحت تحت پوشش
شبکههای فرعی آبیاری در طول برنامههای توسعه (1369ـ
 )1387بیانگر آن است که در طول برنامههای گذشته ،احداث

تلفن09151867217 :

Email: ataeip@yahoo.com
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شبکههای فرعی آبیاری و زهکشی بهطور میانگین در بهترين
وضعیت 20358 ،هکتار در سال بود ( & Rafiei Darani
 .)Bakhshodeh, 2007ترويج با بهکارگیری روشهای
آموزشی و ترويجی متنوع ،امکان استفادة کشاورزان را از
فناوریهای جديد فراهم میکند .هر فناوری بايد با شرايط
محیطی ،اجتماعی و انگارههای مصرفکنندگان سازگار باشد
تا روند پذيرش آن از سوی کشاورزان تسهیل شود.
برخی محققان معتقدند آنچه بین نگرش و رفتار نقش
میانجی را بازی میکند ،قصد عملکردن است ( & Ajzen
 .)Fishbein, 1977قصد ،تصمیم آگاهانه و هوشیارانه برای انجام
دادن عمل است .مردم برای رسیدن به اهدافشان کوشش می-
کنند .قصد خالصهای از انگیزههای فرد برای بروز يک رفتار
است .اگر شخص واقعاً بخواهد در موقعیتی يا در مقابل
موضوعی معین به شیوهای ويژه عمل کند ،اين مسئله در رفتار
او انعکاس میيابد ،مگر اينکه از نظر ابزاری يا جسمی امکانپذير
نباشد ( .)Boher & Wank, 2002احتمال پذيرش فناوری
درصورتی افزايش میيابد که فناوری از نظر فیزيکی و اطالعات
در دسترس کشاورزان و مطابق با نیاز آنان باشد ( Miri
 .)Khozani, 1996به اين منظور ،فناوری و اطالعات تولیدی
بايد مطابق با شرايط محلی باشد و موجب آلودگی محیط نشود
و همچنین ،امکان برابری را فراهم سازد ( Ahmadvand,
 .)2001مطالعات مختلفی درمورد عوامل تأثیرگذار بر پذيرش
فناوریهای مربوط به آبیاری صورت گرفت که برخی بهصورت
تکبعدی و فقط با استفاده از مدلی با مسئلة پذيرش برخورد
کردند و برخی کلگرايانه و با تلفیق مدلهای مختلف به اين
موضوع پرداختند .نتايج مطالعة (2006) Amsalu & Graaff
نشان داد سن ،اندازة مزرعه ،درک سود و شیب زمین تأثیر
مثبتی بر پذيرش دارد .نتیجة مطالعة Bekele & Darke
) (2003مبین آن است که پذيرش اقدامهای حفاظت از آب و
خاک با دسترسی به اطالعات ،برنامههای حمايتی
سرمايهگذاری اولیه ،شیب و مساحت زمین رابطة مثبتی دارد.
نتیجة مطالعة  (2008) Ritzema et al.بیانگر آن است که
آگاهی کشاورزان از مزايای استفاده از زهکش ،بر بهکارگیری
اين سیستمها مؤثر است و کشاورزان بهدلیل حل مسئلة شوری
و اشباعشدگی زمین ،افزايش بازده محصول ،کاهش هزينهها و
درنهايت افزايش درآمدشان ،موافق استفاده از اين شیوه در
مزارع هستند .در پژوهشی که بهمنظور بررسی متغیرهای
اثرگذار بر ايجاد تشکلهای آببران آبهای زيرزمینی و تلفیقی
در دشت جنوبشرق استان تهران انجام گرفته بود ،به اين

نتیجه رسیدند تجربهها و ذهنیت قبلی کشاورزان از تعاونیها
در گذشته ،رابطة مستقیمی با پذيرش عضويت در تعاونیهای
جديد دارد .درصورتیکه تجربههای گذشته مثبت باشد يا به
عبارتی مردم از عملکرد تعاونی در گذشته رضايت داشته
باشند ،با تمايل بیشتری عضويت تعاونیهای جديد را
میپذيرند .بین سطح سواد و پذيرش نوآوریها رابطة مستقیم
وجود دارد؛ بهعبارت ديگر ،هرچه سطح سواد باالتر باشد امکان
پذيرش طرحهای جديد و نو بیشتر است ( Hajian et al.,
 .)2008نتايج پژوهشهای فائو ) (FAO, 2002تأثیر مثبت
دورههای آموزشی و ترويجی آبیاری را بر نگرش کشاورزان
پیرامون بهکارگیری شیوههای مديريت آب کشاورزی نشان
میدهد (2005) Howarth et al. .براساس تحقیقی که در نپال
انجام داده بودند ،نتیجه گرفتند دورههای آموزشی و ترويجی
آبیاری بر نگرش کشاورزان پیرامون بهکارگیری شیوههای
مديريت آب کشاورزی تأثیر مثبت دارد .براساس نتايج تحقیق
 ،(2007) Shahrodi et al.هرقدر بر سن و سابقة کار کشاورزی
افزوده شود ،میزان نگرش کشاورزان دربارة توسعه و بهکارگیری
شیوههای مديريت آب کشاورزی بهويژه سرمايهگذاری در
تکنولوژی آبیاری تحت فشار کاهش پیدا میکند .بین
متغیرهای وضعیت مشارکت کشاورزان در زمینة مديريت
شبکههای آبیاری روستا ،درآمد ساالنه ،سطح زير کشت آبی،
تماسهای ترويجی ،کانالهای ارتباطی با نگرش ارتباط مثبت و
معنیدار ،اما ضعیف وجود دارد .بین مشارکت اجتماعی ،میزان
تحصیالت ،اعتماد اجتماعی و انسجام اجتماعی با نگرش ارتباط
مثبت و معنیدار ،اما متوسط وجود دارد .بین وضعیت نظام
آبیاری منطقه ،نگرش کشاورزان دربارة تعاونی آببران و دانش
فنی آببران با نگرش ارتباط مثبت و معنیدار ،اما تقريباً قوی
وجود دارد .در تحقیق ديگری که به بررسی سازههای فرهنگی
و اجتماعی مؤثر بر نگرش گندمکاران شهرستان نهاوند پیرامون
توسعة آبیاری بارانی پرداخته بودند ،به اين نتیجه رسیدند که
بین متغیرهای میزان عملکرد ،میزان تماسهای ترويجی،
میزان استفاده از کانالهای ارتباطی ،میزان مشارکت اجتماعی
و دانش فنی گندمکاران پیرامون مديريت آب زراعی با نگرش
گندمکاران پیرامون توسعة آبیاری بارانی رابطة مثبت و معنی
داری وجود دارد .همچنین ،بین میانگینهای نگرش گندمکاران
پیرامون توسعة آبیاری بارانی از نظر استفاده از خدمات
ترويجی ،عضويت در تعاونیهای تولید و تشکلهای روستايی،
نوع منبع آب و نوع روش آبیاری اختالف معنیداری وجود دارد
( .)Norozi & Chizari, 2005نتايج مطالعات ديگر بیانگر آن
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است که کشاورزانی که منابع محدودی در اختیار دارند
بهمنظور پذيرش فناوریهای جديد انعطاف کمتری نشان می
دهند .اينگونه افراد منابع موجود را بیشتر بهمنظور تأمین
نیازهای کوتاهمدت تولید بهکار میگیرند و درنتیجه برای آنان
امکان پذيرش فناوریهای نوين فراهم نیست ( White et al.,
 .)2005يافتههای مطالعة Bagheri & Malek Mohammadi
) (2004در استان اصفهان نشان داد دسترسی به نشريهها و
کتب مربوط به آبیاری ،سطح سواد ،دانش روشهای آبیاری و
میزان اراضی تحتپوشش بر رفتار کشاورزان در پذيرش آبیاری
بارانی مؤثر بود (2005) Nazem Alsadat et al. .نشان دادند
دسترسی به منابع اطالعاتی ،مزيت نسبی و سازگاری
پراهمیتترين متغیرهای پیشبینیکنندة پذيرش نوآوریها
هستند (2000) Jahannama .در تحقیقی با عنوان «عوامل
اجتماعی ـ اقتصادی مؤثر بر پذيرش سیستمهای آبیاری تحت
فشار» بیان میکند بین متغیرهای شرکت در کالسهای
ترويجی ،سطح سواد و متغیر پذيرش سیستمهای آبیاری تحت
فشار رابطة معنیداری وجود دارد .براساس مطالعة & Moon
 ،(2001) Kimافزايش هزينههای آب ،نوع منبع تأمین آب و
پايینبودن کیفیت خاک بر توسعة روشهای آبیاری در آمريکا
مؤثراند .در فرايند پذيرش نوآوری ،کشاورزان از عواملی مانند
ويژگیهای نوآوری ،نوع تصمیم نوآوری ،طبیعت راه ارتباطی و
نظاممند متأثر میشوند .از میان اين عوامل متغیرهای ارتباطی
(راههای ارتباطی و منابع اطالعاتی) نقش پايهای در فرايند
پذيرش دارند (.)Rafiei Darani & Bakhshodeh, 2007
با توجه به اينکه در استان فارس شبکههای آبیاری مدرن
با سرمايهگذاریهای بسیار زيادی در حال احداثاند و طبق
برنامهريزیهای از پیش تعیینشده ،مديريت اين شبکهها بر
عهدة کشاورزان است ،توجه به پذيرش و قصد استفاده از
کانالها توسط کشاورزان امری الزم و ضروری است؛ بنابراين،
هدف اين پژوهش بررسی عوامل تأثیرگذار بر قصد استفاده از
کانالهای مدرن توسط کشاورزان است .باتوجه به مرور
پیشینة نگاشتهها چارچوب نظری تحقیق بهصورت شکل زير
طراحی شد .در اين چارچوب ،سیزده دسته متغیر گنجانده
شد که متغیرهای سرماية اجتماعی ،آزمونپذيری ،درک
سودمندی ،اندازة اراضی تحت مالکیت ،قابل مشاهدهبودن
نتايج ،احساس تعلق به شبکة آبیاری و تمايل به مشارکت در
طرح بهطور مستقیم بر نگرش دربارة استفاده تأثیرگذارند .سه
متغیر ويژگیهای فردی ،دسترسی به اطالعات و سازگاری بر
دو متغیر درک سودمندی و نگرش دربارة استفاده و متغیر
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دسترسی به کارشناسان تنها بر درک سودمندی تأثیرگذار
است .درنهايت ،هنجار ذهنی و نگرش دربارة استفاده بر قصد
استفاده از شبکة مدرن مؤثر است.
مواد و روشها
تحقیق حاضر از لحاظ هدف ،کاربردی و از لحاظ گردآوری داده
ها ،میزان نظارت و درجة کنترل متغیرها و قابلیت تعمیم از نوع
تحقیق توصیفی ـ همبستگی است .در اجرای اين پژوهش از فن
پیمايش استفاده شد .جامعة مورد بررسی در اين پیمايش ،تمام
کشاورزان تحت پوشش طرح شبکة آبرسانی بند فیضآباد بود
( 192نفر) .با توجه به جامعة آماری ،روش نمونهگیری در اين
تحقیق ،نمونهگیری طبقهبندی تصادفی بود .طبقات مورد
بررسی ،سه روستای مهريان ،مهمانآباد و رحمتآباد (مزرعة
دهنو) بودند .برای تعیین حجم نمونة تحقیق از جدول Krejcie
 (1970) & Morganاستفاده شد .با توجه به اين جدول و جامعة
آماری ،حجم نمونه  127نفر برآورد شد .برای جمعآوری دادهها
از ابزار پرسشنامه استفاده شد .برای سنجش متغیرهای مستقل و
وابسته ،از طیف لیکرت پنج قسمتی (کامالً مخالفم=  1تا کامالً
موافقم=  )5استفاده شد .روايی صوری ابزار تحقیق توسط پانلی
از متخصصان تأيید شد .برای تأيید پايايی پرسشنامه ،مطالعة
راهنما و تکمیل سی پرسشنامه از افراد خارج از جامعة آماری و
تعیین آلفای کرونباخ صورت پذيرفت .در جدول  ،1مقادير آلفای
کرونباخ متغیرهای تحقیق ذکر شد .پس از جمعآوری دادهها،
اطالعات تکمیل پرسشنامهها با استفاده از نرمافزارهای آماری
 SPSSنسخة  18و  AMOSنسخة  20تجزيه و تحلیل شد.
یافتهها و بحث
ویژگیهای پاسخگویان

طبق يافتههای توصیفی ،کشاورزان مورد مطالعه بین دامنة
سنی  23تا  77سال قرار داشتند که میانگین سنی آنها
 47/55سال بود .از نظر سابقة فعالیت کشاورزی ،میانگین
سابقة پاسخگويان  28/91سال بود .با توجه به اين میانگین،
اکثر گروه هدف پژوهش سابقة بااليی در فعالیتهای
کشاورزی داشتند و افرادی باتجربه محسوب میشدند.
همچنین ،میانگین تعداد سالهای تحصیلی کشاورزان برابر با
 7/40سال بود .منبع اصلی درآمد گروه هدف در دو دستة
زراعت و دامپروری جای گرفتند که منبع اصلی درآمد افراد از
زراعت  75/8درصد و از دامپروری  24/2درصد بود.
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سرماية اجتماعی
آزمونپذيری

هنجار ذهنی

ويژگیهای فردی،
سن،
تحصیالت،
سابقة کشاورزی

درک سودمندی

قصد استفاده از کانال-
های مدرن

نگرش دربارة
استفاده

دسترسی به کارشناسان
سازگاری

دسترسی به اطالعات درمورد
کانالهای مدرن
تمايل به مشارکت در طرح

احساس تعلق به شبکة
آبیاری
قابل مشاهدهبودن نتايج
اندازة اراضی تحت مالکیت
شکل  .1چارچوب نظری تحقیق
جدول  .1مقادیر آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق
متغیرها

تعداد گویه

آلفای کرونباخ

قابل مشاهدهبودن نتایج
سرمایة اجتماعی

4
13

0/72
0/75

احساس تعلق به شبکة آبیاری

3

0/84

تمایل به مشارکت در طرح

5

0/88

دسترسی به اطالعات درمورد کانالهای مدرن

4

0/74

دسترسی به کارشناسان

4

0/73

آزمونپذیری

2

0/91

درک سودمندی

3

0/82

سازگاری

3

0/78

نگرش دربارة استفاده از کانالهای مدرن

3

0/84

هنجار ذهنی

3

0/89

قصد استفاده از کانالهای مدرن

3

0/86

عطایی و ایزدی :بررسی سازه های موثر بر قصد استفاده از شبکه مدرن آبیاری...

توصیف متغیرهای پژوهش

با توجه به انحراف معیار و میانگینها و محاسبة ضريب
تغییرات به رتبهبندی متغیرهای پژوهش پرداخته شد .نتايج
نشان داد «سرماية اجتماعی»« ،احساس تعلق به شبکة
آبیاری» و «تمايل به مشارکت در طرح» بهترتیب با میانگین
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 13/39 ،52/25و  18/03و ضريب تغییرات  0/141 ،0/125و
 0/151رتبههای اول تا سوم را داشتند .همچنین ،سه متغیر
«آزمونپذيری»« ،دسترسی به کارشناسان» و «دسترسی به
اطالعات درمورد کانالهای مدرن» بهترتیب با ضريب تغییرات
 0/281 ،0/271و  0/297رتبههای آخر را کسب کردند.

جدول  .2توصیف متغیرهای پژوهش
متغیرها

دامنه

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات

رتبه

سرمایة اجتماعی
احساس تعلق به شبکة آبیاری

65ـ13
15ـ3

52/25
13/39

6/57
1/89

0/125
0/141

1
2

تمایل به مشارکت در طرح

5-25

18/03

2/72

0/151

3

نگرش دربارة استفاده از کانالها

3-15

12/63

2

0/158

4

قابل مشاهدهبودن نتایج

4-20

15/07

2/66

0/176

5

قصد استفاده از کانالهای مدرن

3-15

12/34

2/28

0/185

6

هنجار ذهنی

15ـ3

11/40

2/43

0/213

7

سازگاری

3-15

11/11

2/64

0/238

8

درک سودمندی

15ـ3

11/59

2/93

0/253

9

آزمونپذیری

2-10

7/74

2/10

0/271

10

دسترسی به کارشناسان

20ـ4

11/33

3/19

0/281

11

دسترسی به اطالعات در مورد کانالهای مدرن

4-20

12/43

3/69

0/297

12

واکاوی مدل علی سازههای مؤثر بر قصد استفاده از کانال
های مدرن

تحلیل مسیر به بررسی آثار مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای
مستقل بر متغیرهای وابسته میپردازد .شکل  2سازوکار علی
روابط متغیرهای مختلف با قصد استفاده از کانالهای مدرن را
نشان میدهد .همانطورکه مشاهده میشود ،مقادير متناسب
شاخصهای برازش ،نشانگر سازگاری مناسب داده ـ مدل
است.
جدول  3بیانگر تأثیر مستقیم و مثبت دسترسی به
کارشناسان بر درک سودمندی است ( )β= 0/209که در
سطح  0/01معنیدار است .اين يافته نشان میدهد اگر
دسترسی بهرهبرداران به کارشناسان افزايش يابد ،درکشان از
سودمندی کانالهای مدرن بیشتر میشود .چنین نتیجهای بر
نقش و ارتباط مستمر کارشناسان با بهرهبرداران در افزايش

درک مفیدبودن شبکههای آبرسانی مدرن تأکید میکند.
همچنین ،متغیر سازگاری دارای تأثیر مستقیم ،مثبت و
معنیدار بر درک سودمندی است ()β= 0/629؛ بهعبارتی،
متغیر برونزای سازگاری پیشبینیکنندة معنیداری برای
متغیر درونزای درک سودمندی است؛ به بیانی ديگر ،هرچه
کانالهای مدرن با شرايط زراعی کشاورزان سازگارتر طراحی
شود ،کشاورزان باور میکنند استفاده از کانالهای مدرن،
عملکرد زراعی آنها را بهبود میبخشد .اين يافته با نتايج
تحقیقات Hoseini et al. ،(2005) Nazem Alsadat et al.
) Miri Khozani, (1996)،(2007و & Rafiei Darani
 (2007) Bakhshodehمطابقت دارد .اين محققان نیز اظهار
داشتند سازگاری فناوری بر درک سودمندی آن توسط
کشاورزان تأثیرگذار است.
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شکل  .2نتایج مدل علی درمورد متغیرها
جدول  .3تجزیة آثار متغیرها بر درک سودمندی
متغیر

اثر مستقیم

اثر غیر مستقیم

اثر علی کل

دسترسی به کارشناسان

0/209

0

0/209

سازگاری

0/629

0

0/629

دسترسی به اطالعات درمورد کانالهای مدرن

0/025

0

0/025

سن

-0/046

0

-0/046

تحصیالت

0/053

0

0/053

سابقة کشاورزی

-0/001

0

-0/001

تفکیک آثار علی متغیرها بر نگرش بهرهبرداران دربارة
استفاده از کانالها بیانگر آن است که متغیر سرماية اجتماعی
دارای تأثیر مستقیم ،مثبت و معنیداری بر نگرش دربارة استفاده
از کانالهاست ( .)β= 0/420اين يافته نشان میدهد هرچه

کشاورزان مشارکت ،اعتماد و انسجام اجتماعی باالتری داشته
باشند ،نگرش مثبتتری دربارة استفاده از کانالهای مدرن در
آنها بهوجود میآيد .نتايج تحقیقات & (2005) Norozi
 (2007) Shahrodi et al. ،Chizariو )Baghaei et al. (2007

عطایی و ایزدی :بررسی سازه های موثر بر قصد استفاده از شبکه مدرن آبیاری...
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درمورد کانالهای مدرن ( )β= 0/194نیز دارای تأثیر مستقیم،
مثبت و معنیداری بر نگرش دربارة استفاده از کانالها بودند .اين
يافته نشان میدهد هرچه بهرهبرداران دسترسی بیشتری به
اطالعات و تمايل باالتری به مشارکت در طرح داشته باشند و
کانالهای مدرن با شرايط کشاورزان سازگارتر باشد ،نگرش آنها
دربارة استفاده از کانالها مثبتتر است .اين يافته با نتايج
تحقیقات Bagheri & Malek ،(2005) Nazem Alsadat et al.

درمورد تأثیر مثبت سرماية اجتماعی بر نگرش دربارة استفاده و
پذيرش فناوری ،اين يافته را تأيید میکند .قابل مشاهدهبودن
نتايج ،متغیر ديگری است که تأثیر مستقیم ،مثبت و معنیداری
بر نگرش دربارة استفاده از کانالها دارد ( .)β= 0/251اين يافته
نشان میدهد اگر نتايج استفاده از کانالها ملموستر و
محسوستر باشد ،کشاورز نگرش مثبتتری دربارة پذيرش
کانالها دارد .اين يافته با نتايج تحقیق & Rafiei Darani
 (2007) Bakhshodehمطابقت دارد .آنها قابل مشاهدهبودن
نتايج را بر نگرش فرد دربارة استفاده تأثیرگذار دانستند .بر مبنای
جدول  ،4احساس تعلق کشاورزان به شبکة آبیاری مدرن دارای
تأثیر مستقیم ،مثبت و معنیداری بر نگرش دربارة استفاده از
کانالهاست ()β=0/442؛ بهعبارتی ،متغیر برونزای احساس تعلق
به شبکة آبیاری ،پیشبینیکنندة معنیداری برای متغیر درونزای
نگرش دربارة استفاده است؛ يعنی اگر بهرهبرداران ،شبکة آبیاری
مدرن را متعلق به خود بدانند ،نگرش آنها دربارة استفاده از
کانالها مثبتتر میشود .سه متغیر تمايل به مشارکت در طرح
( ،)β=0/169سازگاری ( )β= 0/246و دسترسی به اطالعات

،(2007) Hoseini et al. ،(2004) Mohammadi
Rafiei Darani & ،(2008) Zarafshani et al., ،Baghaei et al.
 (2007) Bakhshodehو  (2003) Bekele & Darkeمطابقت
دارد .اين محققان بیان کردند سه عامل سازگاری ،دسترسی به
اطالعات و تمايل به مشارکت ،بر نگرش افراد دربارة استفاده از
فناوری تأثیرگذار است .همچنین ،سابقة کشاورزی تأثیر مستقیم
و منفی بر نگرش دربارة استفاده از کانالها ( )β=-0/43دارد که
در سطح  0/01معنیدار است و با يافتههای & Arayesh
 (2009) Hoseiniو  (2007) Shahrodi et al.مطابقت دارد.
ايشان بیان داشتند هرچه سابقة افراد پايینتر باشد ،نگرش آنها
دربارة استفاده از فناوری مثبتتر است.
)(2007

جدول  .4تجزیة آثار متغیرها بر نگرش دربارة استفاده از کانالها
متغیر

اثر مستقیم

اثر غیر مستقیم

اثر علی کل

سرمایة اجتماعی
آزمونپذیری

0/420
0/062

0
0

0/42
0/062

درک سودمندی

0/125

0

0/125

اندازة اراضی تحت مالکیت

-0/043

0

-0/043

قابل مشاهدهبودن نتایج

0/251

0

0/251

احساس تعلق به شبکة آبیاری

0/442

0

0/442

تمایل به مشارکت در طرح

0/169

0

0/169

سازگاری

0/246

0/079

0/324

دسترسی به اطالعات درمورد کانالهای مدرن

0/194

0/003

0/191

سن

-0/251

0/006

-0/257

تحصیالت

-0/001

-0/007

-0/005

سابقة کشاورزی

-0/43

0

-0/43

دسترسی به کارشناسان

0

-0/026

-0/026

680

تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران ،دوره  ،45شماره  ،4زمستان 1393
جدول  .5تجزیة آثار متغیرها بر قصد استفاده از کانالهای مدرن
متغیر

اثر مستقیم

اثر غیر مستقیم

اثر علی کل

سرمایة اجتماعی
آزمونپذیری

0
0

0/21
0/031

0/21
0/031

درک سودمندی

0

0/063

0/063

اندازة اراضی تحت مالکیت

0

0/022

0/022

قابل مشاهدهبودن نتایج

0

0/125

0/125

احساس تعلق به شبکة آبیاری

0

0/22

0/22

تمایل به مشارکت در طرح

0

0/085

0/085

سازگاری

0

0/164

0/164

دسترسی به اطالعات درمورد کانالهای مدرن

0

0/096

0/096

سن

0

-0/130

-0/130

تحصیالت

0

0/003

0/003

سابقة کشاورزی

0

-0/217

-0/217

نگرش دربارة استفاده از کانالها

0/504

0

0/504

هنجار ذهنی

0/30

0

0/30

دسترسی به کارشناسان

0

0/013

0/013

با مشاهدة شکل  2و جدول  ،5میتوان دريافت هنجار ذهنی
کشاورزان تأثیر مستقیم ،مثبت و معنیداری بر قصد استفاده از
کانالهای مدرن دارد ()β= 0/30؛ بهعبارتی ،متغیر برونزای
هنجار ذهنی پیشبینیکنندة معنیداری برای متغیر درونزای
قصد استفاده از کانالهای مدرن است؛ به بیان ديگر ،هرچه
خانواده ،مسئوالن و ساير کشاورزان فرد را به استفاده از کانالها
تشويق کنند ،بهرهبردار برای استفاده از کانالهای مدرن
مصممتر است .همچنین ،نگرش بهرهبرداران دربارة استفاده از
کانالهای مدرن تأثیر مستقیم ،مثبت و معنیداری بر قصد
استفاده از کانالهای مدرن دارد ( .)β= 0/504اين يافته بیانگر
آن است که هرچه کشاورزان نگرش مثبتتری دربارة استفاده از
کانالهای مدرن داشته باشند ،قصد آنها برای استفاده و پذيرش
کانالهای مدرن افزايش میيابد .اين يافته با نتايج تحقیقات
Howarth ،(2007) Baghaei et al. ،(2010) Omani & Chizari
 (2005) et al.و  (2008) Zarafshani et al.مطابقت دارد .اين
محققان بیان کردند هرچه نگرش افراد دربارة استفاده از فناوری
مثبتتر باشد ،قصد آنها برای پذيرش فناوری افزايش میيابد.
نتیجهگیری و پیشنهادها
تغییرات سريع در دانش و فناوریهای کشاورزی و نیز
رويکردهای بديع در عرصة کشاورزی جهان ،دستاندرکاران

بخش کشاورزی را به ارائه و ترويج فناوریهای نوين و
متناسب با شرايط کشاورزان ملزم میکند .برای ارائة فناوری
به جامعة روستايی و پذيرش آن توسط کشاورزان ،بايد ابتدا
نگرش مثبتی دربارة فناوری در بین کشاورزان ايجاد شود و
با ايجاد نگرش مثبت ،قصد استفاده از فناوری و درنتیجه
پذيرش آن افزايش میيابد .در اين پژوهش ،تالش شد عوامل
مؤثر بر قصد استفاده از کانالهای مدرن توسط کشاورزان
مشخص شود .يافتههای پژوهش بیانگر آن بود که دو متغیر
سازگاری و دسترسی به کارشناسان تأثیر مستقیم ،مثبت و
معنیداری بر درک سودمندی داشتند .از بین متغیرهايی که
بر نگرش دربارة استفاده از کانالهای مدرن اثرگذار بودند،
شش متغیر سرماية اجتماعی ،سازگاری ،دسترسی به
اطالعات ،تمايل به مشارکت در طرح ،احساس تعلق به شبکة
آبیاری و قابل مشاهدهبودن نتايج ،تأثیر مستقیم ،مثبت و
معنیداری داشتند و سابقة کشاورزی دارای اثر مستقیم،
منفی و معنیداری بود .همچنین ،متغیرهای هنجار ذهنی و
نگرش دربارة استفاده از کانالهای مدرن تأثیری مستقیم،
مثبت و معنیدار بر قصد استفاده از کانالهای مدرن داشتند.
در پايان ،با توجه به يافتهها و نتايج اين مطالعه پیشنهادهای
زير مطرح میشود:
 -يکی از عوامل مهم و تأثیرگذار بر نگرش بهرهبرداران
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عوامل مؤثر بر نگرش و قصد فرد دربارة استفاده از
 پیشنهاد میشود بهرهبرداران در تمام مراحل،کانالهاست
 اين امر موجب. مشارکت داده شوند، از طراحی تا اجرا،پروژه
میشود آنها شبکة آبرسانی را متعلق به خود بدانند و برای
، درنتیجه.ادامة مشارکت در طرح تمايل بیشتری پیدا کنند
نگرش فرد دربارة استفاده از کانالها مثبتتر و قصد پذيرش
.شبکه محتملتر میشود
 از آنجاکه دردسترسبودن کارشناسان تأثیر مثبتی بر پیشنهاد،درک افراد از مفیدبودن کانالهای مدرن دارد
میشود کارشناسان ارتباط مداوم و مستمری با کشاورزان
داشته باشند و از وقفه در مراحل اجرای شبکه و قطع ارتباط
.کارشناسان با بهرهبرداران جلوگیری شود
 برای تحقیقات آينده نیز پیشنهاد میشود ويژگیهایگروههای پذيرنده و نپذيرندة شبکههای مدرن بررسی و
مقايسه شود تا از اين طريق به تقويت ويژگیهای مثبت افراد
.و برطرفکردن نقاط ضعف آنها پرداخته شود

 ويژگیهای فناوری ارائه،دربارة استفاده از کانالهای مدرن
 از ويژگیهايی که در اين پژوهش اهمیت آن.شده است
 قابل مشاهدهبودن نتايج و سازگاری فناوری،مشخص شد
 بايد ملموس و محسوسکردن نتايج استفادة،است؛ بنابراين
.کانالها جزء اهداف اولیة اجرای شبکههای آبرسانی باشد
، پیشنهاد میشود قبل از اجرای شبکههای آبرسانی،درنتیجه
از مناطق بهرهبرداری کانالهای مدرن بازديدهايی صورت
 اين امر موجب میشود بهرهبرداران از نزديک با مزايا و.گیرد
، همچنین.معايب کانالهای مدرن و نتايج آن آشنا شوند
پیشنهاد میشود طراحی کانالهای مدرن حتیالمقدور با
 مسیر عبور،شرايط زراعی کشاورزان از قبیل دبی کانالها
 بهطوریکه.کانالها و غیره مطابقت و سازگاری داشته باشد
هرچه کانالهای مدرن با شرايط زراعی بهرهبرداران سازگارتر
 درک افراد از مفیدبودن کانالهای مدرن بیشتر میشود،باشد
و نگرش و قصد فرد دربارة استفاده از کانالها افزايش میيابد
.و درنتیجه احتمال پذيرش آن بیشتر میشود
 با توجه به اينکه عامل مشارکت بهرهبرداران يکی از-
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