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 دهیچک
آن  رشیپذ جهیو درنت یفناورقصد استفاده از  دیبا ،یکشاورز بخش در یورافن توسعة تیتوجه به اهم با

 یهاکانال از استفاده قصد بر مؤثر یهاسازه یپژوهش، بررس نی. هدف از اابدی شیکشاورزان افزا نیدر ب

 آباد ضیف بند یآبرسان شبکةتحت پوشش  کشاورزان تمام مطالعه نیا جامعةمدرن توسط کشاورزان بود. 

 یتصادف یبندطبقه یریگنمونه روش از استفاده با افراد نیا از نفر 127(. نفر 192) بود فارس استان در

پرسشنامه بود که  هاداده یآورجمع یبرا استفاده مورد ابزارمطالعه انتخاب شدند.  نیا دادن انجام یبرا

 اجرا راهنما آزمون زین آن ییایپا یبررس یبرا و شد دییتأ نظرانصاحباز  یآن توسط پانل یصور ییروا

استفاده  دربارةو نگرش  ینشان داد هنجار ذهن جینتا .آمد دست هب 72/0ـ91/0 نیب آن کرونباخ یآلفا که شد

 ،نیهمچن .داشتند مدرن یهاکانال از استفاده قصد بر داریمعن و مثبت م،یمستق یریتأث مدرن یهااز کانال

به مشارکت در طرح، احساس تعلق به  لیبه اطالعات، تما یدسترس ،یسازگار ،یاجتماع ةیسرما یرهایمتغ

 دربارةبر نگرش  یداریمعن و میمستق ریتأث جینتا بودنو قابل مشاهده یکشاورز ةسابق ،یاریآب ةشبک

 .شدارائه  ییشنهادهایمطالعه پ نیا جیبا توجه به نتا ،انیدر پا .داشتندمدرن  یهااستفاده از کانال

 

 .استفاده قصد ،یمدرن آبرسان یهاشبکه ،یفناور رشیپذ آباد،ضیف بند :یدیکل یها واژه

 

 مقدمه
 ،یعلم یهانهیزم تمام مانند زین یکشاورز بخش در امروزه

 یورافنو کشاورزان به  استگذارانیس شمندان،ياز اند یاریبس
 يیروستا توسعةبه  یابیدست یهاروش از یکي. کنند یمتوجه 
 یهایورافن نشر و اشاعه يیروستا داريپا توسعة ژهيو و به

 یحفاظت از منابع خداداد یاست که در راستا یدیمف
 از استفاده با که است یارزشمند منابع از یکي آب. ندهست
 حیصح یا وهیشرا به  آن توان یم نينو یهایورافن و هاروش

 ةنحو نةیزم در یریگمیتصم یاریآب تيري. مددکر تيريمد
منابع  نيا یوربهره زانیم شيمنظور افزامصرف منابع آب به

 نيترشود که اوالً مهمیم مشخص ساده فيتعر ني. با ااست

 آب، عيتوز و انتقال ساتیستأ ،یاریآب تيريدر مدثر ؤمعوامل 
آب در هر نوع از مصرف و  یوربهره زانیم ،یاریآب زاتیتجه

 اي کشاورزان اًیو ثان استکنندگان آب سطح مهارت مصرف
 .رندیگیم قرار یاریآب تيريکنندگان آب در کانون مدمصرف

های مصرف آب در بخش کشاورزی تجزيه و تحلیل شاخص
 است؛به مزارع  نانتقال آ ةآب در مرحل تلفات زياد نگرایب

در مناطق های آبیاری و زهکشی اجرای طرح ،بنابراين
اما  ،رودشمار میبهمنابع آب  ةتوسعروستايی از مصاديق بارز 

زمانی مساحت تحت پوشش  ةتوسعاطالعات مربوط به 
 ـ1369های توسعه )های فرعی آبیاری در طول برنامهشبکه
 های گذشته، احداثاست که در طول برنامه( بیانگر آن 1387
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طور میانگین در بهترين بههای فرعی آبیاری و زهکشی شبکه
 & Rafiei Daraniهکتار در سال بود ) 20358وضعیت، 

Bakhshodeh, 2007یهاروش یریکارگ هبا ب جي(. ترو 
 از راکشاورزان  ةاستفاد امکان متنوع، یجيترو و یآموزش
 طيبا شرا ديبا یفناور. هر کندیم فراهم ديجد یهایفناور

کنندگان سازگار باشد  مصرف یها و انگاره یاجتماع ،یطیمح
 شود. لیکشاورزان تسه یآن از سو رشيتا روند پذ

 نقش رفتار و نگرش نیب آنچه معتقدند محققان یبرخ
 & Ajzen) است کردنعمل قصد کند،یم یباز را یانجیم

Fishbein, 1977 .)،انجام یبرا ارانهیهوش و آگاهانه میتصم قصد
-یبه اهدافشان کوشش م دنیرس یمردم برا .است عمل دادن
رفتار  کي بروز یفرد برا یهازهیانگ از یاخالصه قصد. کنند

در مقابل  اي یتیدر موقع بخواهداست. اگر شخص واقعاً 
مسئله در رفتار  نيعمل کند، ا ژهيو یاوهیبه ش نیمع یموضوع

 ريامکانپذ یجسم اي یابزار نظر از نکهيا مگر ،ابدي یماو انعکاس 
 یفناور رشي(. احتمال پذBoher & Wank, 2002) نباشد

و اطالعات  یکيزینظر ف از  یفناورکه  ابدي یم شيافزا یدرصورت
 Miriآنان باشد ) ازیدر دسترس کشاورزان و مطابق با ن

Khozani, 1996 .)یدیاطالعات تول و یفناور ،منظور  نيا هب 
 نشود طیمح یآلودگ موجب و باشد یمحل طيمطابق با شرا ديبا

 ,Ahmadvand) سازد فراهم را یبرابر امکان ن،یو همچن

 رشيپذ بر رگذاریتأث عوامل درمورد یمختلف مطالعات(. 2001
 صورتبه یبرخ که گرفت صورت یاریآب به مربوط یها یفناور
برخورد  رشيپذ ةلئبا مس یمدل از استفاده با فقط و یبعدتک

 نيا  به مختلف یها مدل قیتلف با و انهيگراکل یو برخ کردند
 Amsalu & Graaff  (2006) ةمطالع جينتا. پرداختند موضوع

 ریتأث نیزم بیش و سود درک مزرعه، ةانداز سن، داد نشان
  Bekele & Darkeةمطالع ةجینت. دارد رشيپذ بر یمثبت

 و آب از حفاظت یهااقدام رشيپذ که است آن مبین (2003)
 یتيحما یهابرنامه اطالعات، به یدسترس با خاک
. دارد یمثبت رابطة نیزم مساحت و بیش ه،یاول یگذار  هيسرما

 که است آن انگریب Ritzema et al.  (2008)مطالعة جةینت
 یریکارگ به بر زهکش، از استفاده یايمزا از کشاورزان یآگاه

 یشور مسئلة حل لیدل به کشاورزان و است مؤثر ها ستمیس نيا
 و هانهيهز کاهش محصول، بازده شيافزا ن،یزم یشدگ اشباع و

 در وهیش اين از استفاده موافق شان،درآمد شيافزا تيدرنها
 یمتغیرها یبررس منظورکه به ی. در پژوهشندهست مزارع

 یو تلفیق یزيرزمین یهاآب برانآب یهاتشکل ايجاد بر اثرگذار
به اين  ،بود گرفته انجام تهران استان شرقجنوبدر دشت 

 هاو ذهنیت قبلی کشاورزان از تعاونی ها هتجرب رسیدند نتیجه
 هایتعاونی در عضويت پذيرش با مستقیمی رابطةدر گذشته، 

به يا باشد مثبت گذشته یها تجربه کهدرصورتی. دارد جديد
 داشته رضايت گذشته در تعاونی عملکرد از مردم عبارتی
جديد را  هایتعاونی عضويت بیشتری تمايل با باشند،

مستقیم  ةرابط هانوآوری پذيرش و سواد سطح بین. پذيرند می
هرچه سطح سواد باالتر باشد امکان  ،ديگر عبارتبه ؛وجود دارد

 ,.Hajian et al) است بیشتر نو و جديد هایپذيرش طرح

 مثبت تأثیر (FAO, 2002)فائو  هایپژوهش نتايج(. 2008
 کشاورزان نگرش بر راآموزشی و ترويجی آبیاری  هایدوره

 نشان کشاورزی آب مديريت هایشیوه کارگیریبه پیرامون
 نپال در که یتحقیق براساس Howarth et al. (2005). دهد می

 ترويجی و آموزشی هایدوره گرفتندنتیجه  ،بودند داده انجام
 هایشیوه کارگیری هب پیرامون کشاورزان نگرش بر آبیاری

. براساس نتايج تحقیق دارد مثبت تأثیرمديريت آب کشاورزی 
Shahrodi et al. (2007)، کار کشاورزی  ةسابق و سن بر هرقدر

 کارگیریتوسعه و به دربارةمیزان نگرش کشاورزان  ،افزوده شود
 در گذاریسرمايه ژهيوبهمديريت آب کشاورزی  هایشیوه

. بین کندمی پیدا کاهش فشار تحت آبیاری تکنولوژی
 مديريت زمینةمتغیرهای وضعیت مشارکت کشاورزان در 

 آبی، کشت زير سطح ساالنه، درآمد روستا، آبیاری هایشبکه
ارتباطی با نگرش ارتباط مثبت و  هایکانال ترويجی، هایتماس
بین مشارکت اجتماعی، میزان  وجود دارد. ضعیف اما ،دار معنی

تحصیالت، اعتماد اجتماعی و انسجام اجتماعی با نگرش ارتباط 
بین وضعیت نظام  وجود دارد. متوسط اما دار،مثبت و معنی

 دانش و برانتعاونی آب دربارةآبیاری منطقه، نگرش کشاورزان 
 قوی باًيتقراما  ،دارمعنی و مثبت ارتباط نگرش با برانآب فنی

فرهنگی  هایسازه یبررس به که یديگر تحقیق در. دارد وجود
شهرستان نهاوند پیرامون  کارانگندم نگرش بر مؤثرو اجتماعی 

 کهبه اين نتیجه رسیدند  ،بودند پرداخته بارانی آبیاری توسعة
 ترويجی، هایتماس میزان عملکرد، میزان متغیرهای بین

 اجتماعی مشارکت میزان ارتباطی، هایکانال از استفاده میزان
 نگرش با زراعی آب مديريت پیرامون کارانگندم فنی دانش و

معنیمثبت و  ةآبیاری بارانی رابط ةتوسع پیرامون کارانگندم
 کاران گندم نگرش هایبین میانگین ،همچنین. دارد وجود داری

 خدمات از استفاده نظر از بارانی آبیاری توسعةپیرامون 
 روستايی، هایتشکل و تولید هایتعاونی در عضويت ترويجی،

 دارد وجود داریمعنیروش آبیاری اختالف  نوعو  آب منبع نوع
(Norozi & Chizari, 2005 .)آن انگریب گريد مطالعات جينتا 
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 دارند اریاخت در یمحدود منابع که یکشاورزان که است
یم نشان یکمتر انعطاف ديجد یهایورافن رشيپذ منظور به

 نیمأت منظوربه شتریب را موجود منابع افراد گونهنيا. دهند
 آنان یبرا جهیدرنت و رندیگیم کاربه دیتول مدتکوتاه یازهاین

 ,.White et al) ستین فراهم نينو یهایورافن رشيپذ امکان

 Bagheri & Malek Mohammadi ةمطالع یهاافتهي(. 2005
 و هاهينشربه  یاستان اصفهان نشان داد دسترس در (2004)

و  یاریآب یها سطح سواد، دانش روش ،یاریکتب مربوط به آب
 یاریآب رشيپوشش بر رفتار کشاورزان در پذ تحت یاراض زانیم

 دادند نشان Nazem Alsadat et al. (2005). بود مؤثر یباران
 یسازگار و ینسب تيمز ،یاطالعات منابع به یدسترس

 ها ینوآور رشيپذ ةکنندینیب شیپ یرهایمتغ نيتر تیپراهم
 عوامل»عنوان  با یقیتحق در Jahannama (2000). هستند
 تحت یاریآب یها ستمیس رشيپذ بر مؤثر یـ اقتصاد یاجتماع

 یهاکالسشرکت در  یرهایمتغ نیب کند یم انیب «فشار
تحت  یاریآب یهاستمیس رشيپذ ریسطح سواد و متغ ،یجيترو

 & Moon مطالعة. براساس دارد وجود یداریمعن رابطةفشار 

Kim (2001)، و  آب نیتأمآب، نوع منبع  یها نهيهز شيافزا
 کايدر آمر یاریآب یها روش توسعة برخاک  تیفیک بودن نيیپا

مانند  یکشاورزان از عوامل ،ینوآور رشيپذ نديفرا در. اندمؤثر
و  یراه ارتباط عتیطب ،ینوآور مینوع تصم ،ینوآور یها یژگيو

 یارتباط یرهایمتغ عوامل نيا انیم از. دنوش یم متأثر ندم نظام
 نديفرا در یا هيپا نقش( یاطالعات منابع و یارتباط یها)راه
 (.Rafiei Darani & Bakhshodeh, 2007) دارند رشيپذ

 مدرن یاریآب یهاشبکه فارس استان در نکهيا به توجه با
و طبق  اند احداث حال در یاديز اریبس یهایگذارهيسرما با

بر  هاشبکه نيا تيريمد شده،نییتع شیاز پ یهایزيربرنامه
 از استفاده قصد و رشيپذ به توجه ،است کشاورزان عهدة
 ن،يبنابرا ؛است یضرور و الزم یامر کشاورزان توسط هاکانال

بر قصد استفاده از  رگذاریعوامل تأث یپژوهش بررس نيهدف ا
 مرور به باتوجه. است کشاورزان توسط مدرن یهاکانال

 ريصورت شکل ز به قیتحق یچارچوب نظر هانگاشته ةنیشیپ
گنجانده  ریدسته متغ زدهیس ،چارچوب نيا در. دش یطراح

 درک ،یريپذآزمون ،یاجتماع ةيسرما یرهایشد که متغ
 بودنمشاهدهقابل  ت،یتحت مالک یاراض ةانداز ،یسودمند

 در مشارکت به ليتما و یاریآب شبکةاحساس تعلق به  ج،ينتا
 سه. ارندگذریاستفاده تأث دربارةبر نگرش  میمستق طور هب طرح
بر  یبه اطالعات و سازگار یدسترس ،یفرد یهایژگيو ریمتغ

 ریاستفاده و متغ دربارةو نگرش  یدرک سودمند ریدو متغ

 رگذاریتأث یسودمند درک بر تنها کارشناسان به یدسترس
استفاده بر قصد  دربارةو نگرش  یهنجار ذهن ،تيدرنها. است

 مدرن مؤثر است. ةاستفاده از شبک
 

 هاروش و مواد
داده گردآوری لحاظ از و کاربردی هدف، لحاظ از حاضر تحقیق

 نوع از تعمیم قابلیت و متغیرها کنترل درجة و نظارت میزان ها،
 فن از پژوهش نيا یاجرا در .است یهمبستگ ـ توصیفی تحقیق

تمام  ش،يمایپ نيدر ا یجامعة مورد بررس .شد استفاده شيمایپ
بود  آباد ضیبند ف یکشاورزان تحت پوشش طرح شبکة آبرسان

گیری در اين  نفر(. با توجه به جامعة آماری، روش نمونه 192)
 مورد طبقات. بود یتصادف بندیطبقه یریگ تحقیق، نمونه

)مزرعة  آبادرحمت و آبادمهمان ان،يمهر یروستا سه ،یبررس
 Krejcieاز جدول  قیحجم نمونة تحق نییتع یدهنو( بودند. برا

& Morgan (1970) جدول و جامعة  نيشد. با توجه به ا استفاده
 هاداده یآورجمع براینفر برآورد شد.  127حجم نمونه  ،یآمار

مستقل و  یرهایسنجش متغ یبرا .شد استفاده پرسشنامه ابزار از
تا کامالً  1)کامالً مخالفم=  یپنج قسمت کرتیل فیوابسته، از ط

 یصوری ابزار تحقیق توسط پانل روايی( استفاده شد. 5موافقم= 
 مطالعة پرسشنامه، پايايی ديیتأ برای. شد تأيید متخصصاناز 

 و یآمار جامعة از خارج افراد از پرسشنامه یس لیتکم و راهنما
 یآلفا ريمقاد ،1 جدول در. رفتيپذ صورت کرونباخ یآلفا نییتع

 ها،داده یآورپس از جمع ذکر شد. قیتحق یرهایمتغ کرونباخ
 یآمار یافزارهانرم از استفاده با هاپرسشنامه لیتکم اطالعات

SPSS  و  18نسخةAMOS  شد. لیو تحل هيتجز 20نسخة 
 

 بحث و هاافتهی
 انیپاسخگو یهایژگیو

 دامنة نیب مطالعه مورد کشاورزان ،یفیتوص یهاافتهي طبق
 هاآن یسن نیانگیم که داشتند قرار سال 77 تا 23 یسن
 نیانگیم ،یکشاورز تیفعال سابقة نظر از. بود سال 55/47

 ن،یانگیم نيا به توجه با. بود سال 91/28 انيپاسخگو سابقة
 یهاتیفعال در يیباال سابقة پژوهش هدف گروه اکثر

. شدندیم محسوب باتجربه یافراد و داشتند یکشاورز
 با برابر کشاورزان یلیتحص یهاسال تعداد نیانگیم ن،یهمچن

 دستة دو در هدف گروه درآمد یاصل منبع. بود سال 40/7
 از افراد درآمد یاصل منبع که گرفتند یجا یدامپرور و زراعت
 .بود درصد 2/24 یدامپرور از و درصد 8/75 زراعت
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 قیتحق ینظر چارچوب. 1 شکل

 
 قیتحق یرهایکرونباخ متغ یآلفا ریمقاد. 1 جدول

 کرونباخ یآلفا هیگو تعداد رهایمتغ

 72/0 4 جینتا بودنمشاهده قابل
 75/0 13 یاجتماع ةیسرما

 84/0 3 یاریآب شبکةتعلق به  احساس
 88/0 5 طرح در مشارکت به لیتما

 74/0 4 مدرن یهاکانال درمورد اطالعات به یدسترس
 73/0 4 کارشناسان به یدسترس

 91/0 2 یریپذآزمون
 82/0 3 یسودمند درک

 78/0 3 یسازگار
 84/0 3 مدرن یهااستفاده از کانال دربارة نگرش

 89/0 3 یذهن هنجار
 86/0 3 مدرن یهاکانال از استفاده قصد

 

 های فردی،ويژگی
 سن،

 تحصیالت،
 سابقة کشاورزی

 دسترسی به کارشناسان

دسترسی به اطالعات درمورد 
 های مدرنکانال

 تمايل به مشارکت در طرح

 درک سودمندی

 سازگاری

نگرش دربارة 
 استفاده

احساس تعلق به شبکة 
 آبیاری

 سرماية اجتماعی

-قصد استفاده از کانال

 های مدرن

 هنجار ذهنی

 بودن نتايجقابل مشاهده

 پذيریآزمون

 اندازة اراضی تحت مالکیت



 677عطایی و ایزدی: بررسی سازه های موثر بر قصد استفاده از شبکه مدرن آبیاری...       

 

 پژوهش یرهایمتغ فیتوص

 بيضر ةمحاسب و هانیانگیم و اریمع انحراف به توجه با
 جيپژوهش پرداخته شد. نتا یرهایمتغ یبندبه رتبه راتییتغ

 ةشبک به تعلق احساس» ،«یاجتماع ةيسرما»نشان داد 
 نیانگیبا م بیترتبه «طرح در مشارکت به ليتما»و  «یاریآب

 و 141/0، 125/0 راتییتغ بيضر و 03/18 و 39/13، 25/52
 ریسه متغ ن،ی. همچنداشتنداول تا سوم را  یهارتبه 151/0

 به یدسترس»و  «کارشناسان به یدسترس» ،«یريپذآزمون»
 راتییتغ بيضر با بیترتبه «مدرن یهاکانال درمورد اطالعات

 .کردند کسب را آخر یهارتبه 297/0 و 281/0، 271/0
 

 پژوهش یرهایمتغ فیتوص .2 جدول

 رتبه راتییتغ بیضر اریمع انحراف نیانگیم دامنه رهایمتغ

 1 125/0 57/6 25/52 13ـ65 یاجتماع ةیسرما
 2 141/0 89/1 39/13 3ـ15 یاریآب شبکةتعلق به  احساس

 3 151/0 72/2 03/18 5-25 طرح در مشارکت به لیتما
 4 158/0 2 63/12 3-15 هااستفاده از کانال دربارة نگرش

 5 176/0 66/2 07/15 4-20 جینتا بودنمشاهده قابل
 6 185/0 28/2 34/12 3-15 مدرن یهاکانال از استفاده قصد

 7 213/0 43/2 40/11 3ـ15 یذهن هنجار
 8 238/0 64/2 11/11 3-15 یسازگار

 9 253/0 93/2 59/11 3ـ15 یسودمند درک
 10 271/0 10/2 74/7 2-10 یریپذآزمون

 11 281/0 19/3 33/11 4ـ20 کارشناسان به یدسترس
 12 297/0 69/3 43/12 4-20 مدرن یهاکانال مورد در اطالعات به یدسترس

 
کانالمؤثر بر قصد استفاده از  یها سازه یمدل عل یواکاو

 مدرن یها

 یرهایمتغ میمستق ریو غ میمستق آثار یبه بررس ریمس لیتحل
 یعل سازوکار 2 شکل. پردازد یوابسته م یرهایمستقل بر متغ

 را مدرن یهاکانال از استفاده قصد با مختلف یرهایمتغ روابط
متناسب  ريمقاد ،شود یم مشاهده طورکههمان. دهدیم نشان

مناسب داده ـ مدل  یبرازش، نشانگر سازگار یها شاخص
 .است

به  یو مثبت دسترس میمستق ریتأث انگریب 3 جدول
 در که( =β 209/0است ) یکارشناسان بر درک سودمند

 اگر دهدیم نشان افتهي نيا. است داریمعن 01/0 سطح
 از درکشان ابد،ي شيافزا کارشناسان به بردارانبهره یدسترس

 بر یاجهینت نیچن. شود یم شتریب مدرن یهاکانال یسودمند
 شيدر افزا بردارانبهره با کارشناسان مستمر ارتباط و نقش

. کندیم دیتأک مدرن یآبرسان یهاشبکه دبودنیمف درک
مثبت و  م،یمستق ریتأث یدارا یسازگار ریمتغ ن،یهمچن

 ،یعبارتبه ؛(=β 629/0)است  یبر درک سودمند دار یمعن
 یبرا یدار یمعن کنندةینیب شیپ یسازگار یبرونزا ریمتغ
هرچه  گر،يد یانیاست؛ به ب یدرک سودمند یدرونزا ریمتغ

 یطراح سازگارتر کشاورزان یزراع طيشرا با مدرن یهاکانال
 مدرن، یهاکانال از استفاده کنند یم باور کشاورزان شود،

 جينتا با افتهي نيا. بخشد یم بهبود را هاآن یزراع عملکرد
 .Nazem Alsadat et al.  (2005)، Hoseini et alقاتیتحق

(2007)،Miri Khozani, (1996) وRafiei Darani & 

Bakhshodeh (2007) اظهار زین محققان نيا. دارد مطابقت 
 توسط آن یسودمند درک بر یفناور یسازگار داشتند

 .است رگذاریتأث کشاورزان
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  رهایدرمورد متغ یمدل عل جینتا. 2 شکل

 
 یسودمند درک بر رهایمتغآثار  ةی. تجز3 جدول

 کل یعل اثر میمستق ریغ اثر میمستق اثر ریمتغ

 209/0 0 209/0 کارشناسان به یدسترس

 629/0 0 629/0 یسازگار

 025/0 0 025/0 مدرن یهاکانال درمورد اطالعات به یدسترس

 -046/0 0 -046/0 سن

 053/0 0 053/0 التیتحص

 -001/0 0 -001/0 یکشاورز سابقة

 
 دربارة بردارانبهره نگرشبر  رهایمتغ یعل آثار کیتفک

 یاجتماع ةيسرما ریآن است که متغ انگریب هااستفاده از کانال
 استفاده دربارة نگرشبر  یدار یمثبت و معن م،یمستق ریتأث یدارا

 هرچه دهد یم نشان افتهي ني. ا(=β 420/0) ستهاکانال از

 داشته یباالتر یاجتماع انسجام و اعتماد مشارکت، کشاورزان
در  مدرن یهااستفاده از کانال دربارة یترمثبت نگرش باشند،

 & Norozi (2005)قاتیتحق جينتا .ديآ یم وجود به ها آن

Chizari ، Shahrodi et al.  (2007) و Baghaei et al. (2007) 
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استفاده و  دربارةبر نگرش  یاجتماع ةيسرمامثبت  ریدرمورد تأث
 بودنمشاهده. قابل کندیم ديیرا تأ افتهي نيا ،یفناور رشيپذ
 یدار یمثبت و معن م،یمستق ریاست که تأث یگريد ریمتغ ج،ينتا
 افتهي نيا. (=β 251/0) دارد هااستفاده از کانال دربارة نگرشبر 

و  ترملموس هاکانال ازاستفاده  جينتااگر  دهدیم نشان
 رشيپذ دربارة یترمثبتکشاورز نگرش  باشد، ترمحسوس

 & Rafiei Darani قیتحق جيبا نتا افتهي نيا. دارد هاکانال

Bakhshodeh  (2007) بودنمشاهده قابل ها آندارد.  مطابقت 
 یدانستند. بر مبنا رگذاریاستفاده تأث دربارةرا بر نگرش فرد  جينتا

 یمدرن دارا یاریآب ةاحساس تعلق کشاورزان به شبک ،4جدول 
استفاده از  دربارة نگرشبر  یدار یمثبت و معن م،یمستق ریتأث

 تعلق احساس یبرونزا ریمتغ ،یعبارتبه ؛(=442/0β) ستهاکانال
 یدرونزا ریمتغ یبرا یدار یمعن ةکنندینیب شیپ ،یاریآب ةشبک به

 یاریآب ةشبک برداران،اگر بهره یعني است؛استفاده  دربارة نگرش
استفاده از  دربارة هانگرش آن ،مدرن را متعلق به خود بدانند

به مشارکت در طرح  ليتما ری. سه متغدوش یم ترمثبت هاکانال
(169/0β=سازگار ،)ی (246/0 β=و دسترس )به اطالعات ی

 م،یمستق ریتأث یدارا زی( ن=β 194/0مدرن ) یهاکانال درمورد 
 نيا. بودند هااستفاده از کانال دربارة نگرشبر  یدار یمثبت و معن

 به یشتریب یدسترس بردارانبهرههرچه  دهدیم نشان افتهي
 و باشند داشته طرح در مشارکت به یباالتر ليتما و اطالعات

 هاآن نگرش باشد، سازگارتر کشاورزان طيشرا با مدرن یهاکانال
 جيبا نتا افتهي ني. ااست ترمثبت هااستفاده از کانال دربارة

 Nazem Alsadat et al. (2005)، Bagheri & Malek قاتیتحق

Mohammadi (2004)، Hoseini et al.  (2007)، (2007) 

Baghaei et al.، (2008) Zarafshani et al., ،Rafiei Darani & 

Bakhshodeh  (2007)و Bekele & Darke (2003) مطابقت 
به  یدسترس ،یسه عامل سازگار کردند انیمحققان ب نيدارد. ا

استفاده از  دربارةبه مشارکت، بر نگرش افراد  لياطالعات و تما
 میمستق ریتأث یکشاورز سابقة ن،یاست. همچن رگذاریتأث یفناور
 که دارد( =β-43/0) هااستفاده از کانال دربارة نگرشبر  یو منف

 & Arayesh یهاافتهي با و است داریمعن 01/0 سطح در

Hoseini  (2009)و Shahrodi et al.  (2007) دارد مطابقت .
 هاآن نگرش باشد، ترنيیافراد پا ةداشتند هرچه سابق انیب شانيا

 .است ترمثبت یفناوراستفاده از  دربارة

 
 هااستفاده از کانال دربارةبر نگرش  رهایمتغآثار  ةی. تجز4 جدول

 کل یعل اثر میمستق ریغ اثر میمستق اثر ریمتغ

 42/0 0 420/0 یاجتماع ةیسرما
 062/0 0 062/0 یریپذآزمون

 125/0 0 125/0 یسودمند درک
 -043/0 0 -043/0 تیمالک تحت یاراض اندازة
 251/0 0 251/0 جینتا بودنمشاهده قابل
 442/0 0 442/0 یاریآب شبکةتعلق به  احساس

 169/0 0 169/0 طرح در مشارکت به لیتما
 324/0 079/0 246/0 یسازگار

 191/0 003/0 194/0 مدرن یهاکانال درمورد اطالعات به یدسترس
 -257/0 006/0 -251/0 سن

 -005/0 -007/0 -001/0 التیتحص
 -43/0 0 -43/0 یکشاورز سابقة

 -026/0 -026/0 0 کارشناسان به یدسترس

 
 
 
 
 



 1393 ، زمستان4 شماره، 45 دوره ران،یا یکشاورز توسعه و اقتصاد قاتیتحق      680

 مدرن یهاکانال از استفاده قصد بر رهایمتغآثار  ةی. تجز5 جدول

 کل یعل اثر میمستق ریغ اثر میمستق اثر ریمتغ

 21/0 21/0 0 یاجتماع ةیسرما
 031/0 031/0 0 یریپذآزمون

 063/0 063/0 0 یسودمند درک
 022/0 022/0 0 تیمالک تحت یاراض اندازة
 125/0 125/0 0 جینتا بودنمشاهده قابل
 22/0 22/0 0 یاریآب شبکةتعلق به  احساس

 085/0 085/0 0 طرح در مشارکت به لیتما
 164/0 164/0 0 یسازگار

 096/0 096/0 0 مدرن یهاکانال درمورد اطالعات به یدسترس
 -130/0 -130/0 0 سن

 003/0 003/0 0 التیتحص
 -217/0 -217/0 0 یکشاورز سابقة

 504/0 0 504/0 هااستفاده از کانال دربارة نگرش
 30/0 0 30/0 یذهن هنجار

 013/0 013/0 0 کارشناسان به یدسترس

 
 یذهن هنجار افتيدر توانیم، 5 جدول و 2 شکل مشاهدة با

 از استفاده قصد بر یداریمعن و مثبت م،یمستق ریتأث کشاورزان
 یبرونزا ریمتغ ،یعبارتبه (؛=β 30/0مدرن دارد ) یهاکانال

 یدرونزا ریمتغ یبرا یدار یمعن کنندة ینیب شیپ یذهن هنجار
 هرچه گر،يد انیب به است؛مدرن  یهاکانال از استفاده قصد

 هاکانال از استفاده به را فرد کشاورزان ريسا و مسئوالن خانواده،
 مدرن یهاکانال از استفاده یبرا برداربهره کنند، قيتشو

 از استفاده دربارة بردارانبهره نگرش ن،یهمچن. است تر مصمم
 قصدبر  یدار یمثبت و معن م،یمستق ریتأثمدرن  یهاکانال

 انگریب افتهي نيا. (=β 504/0) داردمدرن  یهاکانال از استفاده
 از استفاده دربارة یترمثبت نگرش کشاورزان هرچه که است آن

 رشيپذ و استفاده یبرا هاآن قصد باشند، داشته مدرن یهاکانال
 قاتیتحق جيبا نتا افتهي ني. اابدي  یم شيافزا مدرن یهاکانال

Omani & Chizari (2010)،Baghaei et al.  (2007)، Howarth 

et al.  (2005)  وZarafshani et al. (2008) ني. ادارد مطابقت 
 یکردند هرچه نگرش افراد دربارة استفاده از فناور انیمحققان ب

 .ابدي یم شيافزا یفناور رشيپذ یبرا هاآن قصد باشد، ترمثبت

 

 شنهادهایپ و یریگجهینت
 زین و یکشاورز یهایورافندر دانش و  عيسر راتییتغ
اندرکاران  جهان، دست یکشاورز ةعرص در عيبد یکردهايرو

و  نينو یهایورافن جيرا به ارائه و ترو یکشاورز بخش
 یورافن ةارائ یبرا. دکنیم ملزمکشاورزان  طيمتناسب با شرا

ابتدا  ديبا ،آن توسط کشاورزان رشيو پذ يیروستا ةبه جامع
 و شود جاديا کشاورزان نیب در یورافن دربارة ینگرش مثبت

 جهیو درنت یورافن از استفاده قصد مثبت، نگرش جاديا با
تالش شد عوامل  ،پژوهش نيا در. ابدي یم شيآن افزا رشيپذ

 کشاورزان توسط مدرن یهاکانال از استفاده قصدمؤثر بر 
 ریآن بود که دو متغ انگریبپژوهش  یهاافتهي. دشومشخص 

مثبت و  م،یمستق ریبه کارشناسان تأث یو دسترس یسازگار
که  يیرهایمتغ نیداشتند. از ب یبر درک سودمند یداریمعن

 بودند، اثرگذار مدرن یهااستفاده از کانال دربارةبر نگرش 
به  یدسترس ،یسازگار ،یاجتماع ةيسرما ریمتغ شش

 ةبه مشارکت در طرح، احساس تعلق به شبک لياطالعات، تما
مثبت و  م،یمستق ریتأث ،جينتا بودنو قابل مشاهده یاریآب

 م،یاثر مستق یدارا یکشاورز ةسابق و داشتند یداریمعن
و  یهنجار ذهن یرهایمتغ ن،یبود. همچن یداریو معن یمنف

 م،یمستق یریتأث مدرن یهااستفاده از کانال دربارةنگرش 
مدرن داشتند.  یهاکانال از استفاده قصد بر داریمعن و مثبت

 یشنهادهایپ مطالعه نيا جينتا و هاافتهيبا توجه به  ،انيپا در
 :دشویم مطرح ريز

 بردارانبهرهبر نگرش  رگذاریاز عوامل مهم و تأث یکي -
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ارائه یفناور یهایژگيو مدرن، یهااستفاده از کانال دربارة
آن  تیپژوهش اهم نيکه در ا يیهایژگيو از. است شده

 یفناور یو سازگار جينتا بودنمشاهدهقابل  ،شدمشخص 
 ةاستفاد جينتا کردنملموس و محسوس ديبا ،نيبنابرا ؛است
. باشد یآبرسان یهاشبکه یاجرا ةیاهداف اول ءجز هاکانال
 ،یآبرسان یهاشبکه یاجرا از قبل شودیم شنهادیپ ،جهیدرنت

 صورت يیدهايبازدمدرن  یهاکانال یبرداربهرهاز مناطق 
 و ايمزا با کينزد از بردارانبهره شودیم موجبامر  ني. اردیگ

 ن،یهمچن. شوند آشنا آن جينتا و مدرن یهاکانال بيمعا
 با المقدوریحت مدرن یهاکانال یطراح دشویم شنهادیپ

 عبور ریمس ها،کانال یدب لیقب از کشاورزان یزراع طيشرا
 کهیطوربهداشته باشد.  یمطابقت و سازگار رهیو غ هاکانال
سازگارتر  بردارانبهره یزراع طيشرا با مدرن یهاکانال هرچه

 دوش یم شتریب مدرن یهاکانال دبودنیباشد، درک افراد از مف
 ابديیم شيافزا هااستفاده از کانال دربارةو نگرش و قصد فرد 

 .شودیم شتریب آن رشيپذ احتمال جهیدرنت و

از  یکي بردارانبهره مشارکت عامل نکهيا به توجه با -

استفاده از  دربارةمؤثر بر نگرش و قصد فرد  عوامل
 مراحل تمام در بردارانبهره دشویم شنهادیپ ،هاست کانال
 موجبامر  ني. اشوند هداد مشارکت اجرا، تا یطراح از پروژه،

 یبراو  نددانبرا متعلق به خود  یآبرسان شبکة ها آن شودیم
 ،جهیکنند. درنت دایپ یشتریب ليمشارکت در طرح تما ةادام

 رشيپذ قصد و ترمثبت هااستفاده از کانال دربارةنگرش فرد 
 .دوش یم ترمحتمل شبکه
 بر یمثبت ریتأث کارشناسان بودندردسترس آنجاکه از -
 شنهادیپ ،رددا مدرن یهاکانال دبودنیمف از افراد درک

 کشاورزان با یمستمر و مداوم ارتباط کارشناسان شود یم
 ارتباط قطع و شبکه یاجرا مراحل در وقفه از و باشند داشته

 .شود یریجلوگ بردارانبهره با کارشناسان

 یهایژگيو دشویم شنهادیپ زین ندهيآ قاتیتحق یبرا -
و  یمدرن بررس یهاشبکه ةرندينپذ و رندهيپذ یهاگروه

 افراد مثبت یهایژگيو تيبه تقو قيطر نيتا از ا شود سهيمقا
 .شود هپرداخت هاآن ضعف نقاط دنکر برطرف و
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