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چکیده
مطالعه حاضر باهدف توسعه یک مدل ساختاری فناوریهای کشاورزی حفاظتی در بین گندم کاران استان ایالم بر اساس
متغیرهای سرمایه اجتماعی و درک اجتماعی انجامشده است .جامعه آماری موردمطالعه ،گندم کاران استان ایالم میباشند
و حجم نمونه با استفاده از فرمول تصحیح جامعه معین دانیل ( ،)1999به تعداد  270گندمکار تعیین و با روش طبقهای با
انتساب متناسب انتخاب شدند .برای سنجش پایایی ،از پایایی ترکیبی استفاده شد .روايي پرسشنامه به سه صورت صوري ،سازه
و تشخيصي بررسي شد .دادههای گردآوریشده بهوسیله دو نرمافزار  SPSS 21و  Smart PLSتجزیهوتحلیل شدند .مدل
معادالت ساختاری نشان داد که سه عامل نگرش ،هنجار ذهنی و کنترل رفتار درک شده اثری قوی بر نیت پذیرش دارند که تائید
نظریه پایه رفتار برنامهریزیشده است .نیت پذیرش نیز بهشدت بر رفتار واقعی اثرگذار است .اثر سرمایه اجتماعی بهطور مستقیم
بر روی نیت پذیرش معنیدار بود و درک اجتماعی اثر معنیداری روی تعدیل گری رابطه نیت به رفتار نداشت.
واژههای کلیدی :فناوریهای کشاورزی حفاظتی ،گندم کاران ،سرمایه اجتماعی ،درک اجتماعی
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مقدمه
پیامدهای زیستمحیطی ،اجتماعی و اقتصادی ناشی از
نظامهای کشاورزی مرسوم و لزوم توجه به توسعه پایدار
کشاورزی ،نیاز به یک تغییر از نظام متعارف به فناوری
کارآمدتر را حائز اهمیت مینماید .در این راستا الزم است تا
روشهای مناسب مدیریت زمین جهت توسعه سیستمهای
کشاورزی پایدار شکل گیرد (عابدی و همکاران .)1393 ،در
این رابطه ،کشاورزی حفاظتی بهطور گستردهای بهعنوان یک
روش زیستمحیطی برای افزایش تولیدات پایدار مطرحشده
است ( .)Lalani et al., 2016کشاورزی حفاظتی ،توسط
سازمان خواروبار کشاورزی باهدف بهبود بهرهوری پایدار،
سود و امنیت غذایی با ترکیب سه اصل حداقل خاکورزی،
پوشش دائمی خاک با نگهداشتن بقایای محصول روی زمین
و تناوب زراعی مطرحشده است (.)FAO, 2012
لیکن ،برای دستیابی به کشاورزی حفاظتی ،میتوان از
فناوریهای کشاورزی حفاظتی و سازگار با محیطزیست
که از آنها تحت عنوان اصول کشاورزی حفاظتی نامبرده
میشود ،بهره گرفت .با توجه به اینکه بخش کشاورزی استان
ایالم نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است و بیشتر اراضی
آن در مناطق کوهستانی و شیبدار قرار دارند و بهشدت در
معرض فرسایش خاک و پیامدهای آن میباشد ،لذا حرکت
به سمت راهکارهای کشاورزی پایدار در استان ایالم که یکی
از آنها کشاورزی حفاظتی است ،ضروری به نظر میرسد.
همچنین شایانذکر است؛ پذیرش و قبول فناوری از سوی
کاربران بهطور چشمگیری موجب افزایش کارایی ،کاهش
هزینهها و بهبود ارائه خدمات و کاالها میشود (قربانی و
همکاران ،)1392 ،لیکن یک مدل پذیرش فناوری قادر
است تا برای تحلیل روابط و پیشبینی رفتار مورداستفاده
قرار گیرد؛ زیرا پذیرش از جنس رفتار است و پیشبینی
رفتار در قالب مدلهای متنوعی قابل توضیح است که
تئوری رفتار برنامهریزیشده یکی از آنهاست .تئوری رفتار
برنامهریزیشده از انواع تئوریهای روانشناسی ـ اجتماعی
است که میتواند رفتارهای حامی محیطزیست را پیشبینی
نماید (Bamberg, 2013; Russell & Fielding,
 )2010و برای طیف وسیعی از رفتارهای حفاظتی بهکاربرده
شود ( .)Yazdanpanah et al., 2014لذا تحقیق حاضر
بهمنظور توسعه یک مدل ساختاری فناوریهای کشاورزی
حفاظتی در بین گندم کاران استان ایالم بر اساس متغیرهای
سرمایه اجتماعی و درک اجتماعی و نیز از تئوری رفتار
برنامهریزیشده بهعنوان چارچوب نظری تحقیق استفاده
نموده است.
تئوری رفتار برنامهریزیشده درنتیجه گسترش تئوری رفتار
منطقی 1و مدل نگرش چند شاخصهای و یکی از اولین و
گستردهترین تئوریهای به کار گرفتهشده است .بحث اصلی
تئوری رفتار برنامهریزیشده ،رفتار انسان است که درنتیجه
انتخاب عقالنی و نه عمدی که توسط نگرش ،هنجار ذهنی
1- TRA
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تحت تأثیر قرار میگیرد ،میباشد و درک رفتار از طریق
اثر برنیات رفتاری کنترل میشود .میتوان رفتار انسان
را توسط نیات رفتاری که بهنوبه خود تحت تأثیر نگرش
(ارزیابی رفتار هدف) ،هنجارهای ذهنی (قضاوت در مورد
نگرش بالقوه دیگران به سمت رفتار هدف) و کنترل درک
رفتار (توانایی درک انجام رفتار هدف) است ،تصریح کرد.
بهصورت ساده میتوان این نظریه را اینگونه بیان کرد که
گروه هدف ،محتملتر است رفتاری را بپذیرد که نگرش
مثبتی به آن دارد و معتقد باشد در صورت انجام آن موفق
خواهد بود (Chih Chen, 2016; Yazdanpanah et
.)al., 2014
اگرچه موفقیت تئوری رفتار برنامهریزیشده ازنظر پیشبینی
رفتار اثباتشده است (Nigbur et al., 2010; Kaiser,
 .)2006پژوهشهای دیگری نشان دادهاند ،افزودن برخی
متغیرها به تئوری رفتار برنامهریزیشده میتواند قدرت
پیشبینی تئوری را افزایش دهد (& Whitmarsh
)Oneill, 2010; Fielding et al., 2008؛ بنابراین این
مطالعه ،دو متغیر سرمایه اجتماعی و درک اجتماعی را برای
بررسی پذیرش فناوریهای کشاورزی حفاظتی به این تئوری
اضافه نموده است.
وجود میزان قابل قبولی از سرمایه اجتماعی موجب تسهیل
کنشهای اجتماعی میشود ،بهطوریکه در فرایند پذیرش
و نشر ایدههای جدید در جوامع روستایی و بین کشاورزان
میتوان از سرمایه اجتماعی بهعنوان منبعی برای تسریع
و تسهیل پذیرش فناوری سود برد (کریمی و همکاران،
.)1390
( Chen )1996اشاره میکند که فرایند یا عمل تغییر،
تابعی از آگاهی ،انگیزه و توانایی است .سطح آگاهی از
فرصت برای یک فرد کشاورز ممکن است بهوسیله تعامالت
اجتماعی با اعضای هر دو جامعه کشاورزی و غیر کشاورزی
تحت تأثیر قرار گیرد (.)Micheels & Nolan, 2016
درک اجتماعی نیز ،فرایند فعالی است که موجب فهم و
درک رفتار دیگران میشود ( .)Chen, 2006درواقع درک
اجتماعی نوعی احساس ذهنی در مورد تعلق ،پذیرش
و دریافت یاری در شرایط موردنیاز است و میتوان گفت
مقیاسی از برآورده کردن نیازهای احساسی ،رضایت ،تعلق و
امنیت برای دیگران میباشد (پور افقی.)1395 ،
با در نظر گرفتن اهميت فوقالعاده مؤلفههای اجتماعی در
پذیرش فناوریهای نوین کشاورزی ،مطالعه سطح مؤلفههای
اجتماعی و اطالعات كشاورزان در مورد فناوریهای نوین
توسط محققان زيادي موردتوجه قرارگرفته است كه در این
قسمت به برخی از آنها اشارهشده است.
نتایج پژوهش ( Kaasa )2009با استفاده از مدلسازی
معادالت ساختاری نشان داد که سرمایه اجتماعی فعالیتهای
نوآورانه را تحت تأثیر قرار میدهد و ابعاد مختلف سرمایه
اجتماعی تأثیر متفاوتی بر فعالیت نوآوری کشاورزی دارد.
در مطالعهای که توسط ( van Rijn et al., )2012با
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عنوان بررسی ارتباط بین اشکال مختلف سرمایه اجتماعی و
پذیرش نوآوری کشاورزی در کشورهای جنوب صحرای آفریقا
انجام شد ،به این نتیجه دست یافتند که سرمایه اجتماعی
بر پذیرش نوآوری تأثیر دارد و سرمایه اجتماعی ساختاری،
بهویژه در ارتباط با روابط خارج از روستا با پذیرش بیشتری
از نوآوری همراه است.
( ،Chih Chen & Wen Hung )2016در مطالعهای
بر مبنای گسترش تئوری رفتار برنامهریزی نشان دادند که
نگرش ،کنترل رفتار درک شده ،ارتباط مثبت و معنیداری
با تمایل به استفاده از محصوالت ارگانیک دارد ،درحالیکه
هنجارهای ذهنی مصرفکنندگان و درک اجتماعی آنها
همبستگی معناداری برای تمایل به استفاده از محصوالت
ارگانیک وجود ندارد .همچنین قدرت توضیحی مدل در
این مطالعه برای توضیح نیت رفتاری استفاده از محصوالت
ارگانیک  61/7بود.
رحیمی فیضآباد و همکاران ( ،)1394در مطالعهای با
استفاده از تئوري رفتار برنامهریزیشده نشان داد ،سه متغیر
نگرش ،هنجار اخالقی و هویت خود بر نیت افراد نسبت به
حفاظت از آب تأثیر میگذارند .از طرفی رفتار حفاظت از آب
بهطور معنیداري توسط کنترل رفتاري درك شده و نیت
تبیین میشود.
در این تئوری رفتار عامل مرکزی است که توسط نیت فرد
برای پذیرش کشاورزی حفاظتی تعیین میشود و نیت
پذیرش فرد نیز توسط نگرش نسبت به پذیرش فناوریهای
کشاورزی حفاظتی ،هنجار ذهنی ،کنترل رفتار درک شده،
سرمایه اجتماعی و متغیر تعدیل گر درک اجتماعی برآورد
میشود.
اولین متغیری که بر نیت پذیرش فناوریهای کشاورزی
حفاظتی کشاورزان تأثیر میگذارد ،نگرش است .با توجه
به تئوری رفتار برنامهریزیشده ،تعیینکننده اصلی نیات
رفتاری ،نگرش است .نگرش درجهای است که فرد رفتار
موردنظر را ارزیابی میکند و بهصورت مثبت یا منفی است
(.)Wauters et al., 2010
در رابطه با موضوع پژوهش ،نگرش کشاورزان یکی از عوامل
تعیینکننده نیت افراد جهت پذیرش فناوریهای کشاورزی
حفاظتی میباشد .نگرش درواقع ارزیابی مثبت یا منفی
کشاورزان از پذیرش فناوریهای کشاورزی حفاظتی است.
درنتیجه ،میتواند بهعنوان یک عامل مهم در پیشبینی
و توصیف رفتار انسان در نظر گرفته شود .هنجار ذهنی
متغیر دیگری است که بر نیت پذیرش فناوریهای کشاورزی
حفاظتی مؤثر است .هنجار ذهنی ،فشار اجتماعی درک
شده برای به اجرا درآوردن رفتاری است که مطابق انتظار
اجتماعی باشد .بهعبارتدیگر به درک فرد از اینکه تا چه حد
رفتار او را تائید یا رد میکنند ،اشاره دارد (Chih Chen,
.)2016
در رابطه با پذیرش کشاورزی حفاظتی ،هنجار ذهنی ،فشار
اجتماعی درک شده جهت انجام یا عدم انجام رفتار حفاظتی

کشاورزان میباشد .یا به عبارتی ،تائید یا عدم تائید رفتار
وی توسط دیگران است .متغیر دیگری که بر نیت پذیرش
فناوریهای کشاورزی حفاظتی تأثیر میگذارد کنترل رفتار
درک شده است که درواقع به توانایی درک انجام رفتار هدف
اشاره دارد (.)Chih Chen, 2016
) Abrahamse et al. (2009کنترل رفتاری درک شده
را سهولت یا دشواری درک شده در مواجهه با یک رفتار
میدانند .در رابطه با موضوع تحقیق ،کنترل رفتار درک
شده ،سهولت یا دشواری استفاده از فناوریهای کشاورزی
حفاظتی برای کشاورزان است .سرمایه اجتماعی متغیر
دیگری است که بر نیت پذیرش فناوریهای کشاورزی
حفاظتی مؤثر است.
( Chen et al. )2008معتقدند که سرمایه اجتماعی آن
دسته از شبکهها و هنجارهایی است که مردم را قادر به عمل
جمعی میکند .همچنین سرمایه اجتماعی سرمایهگذاری در
روابطی تعریفشده است که تبادل منابع را تسهیل میکند
( .)Looman & Farrag, 2009در رابطه با پذیرش
فناوریهای کشاورزی حفاظتی ،سرمایه اجتماعی سطح
آگاهی از فناوریهای کشاورزی حفاظتی برای یک فرد
کشاورز است که ممکن است بهوسیله تعامالت اجتماعی با
اعضای هر دو جامعه کشاورزی و غیر کشاورزی تحت تأثیر
قرار گیرد.
درواقع سرمایه اجتماعی ،شبکهها و انجمنهایی است که
کشاورزان را قادر به عمل جمعی استفاده از فناوریهای
کشاورزی حفاظتی میکنند که این فرایند یا عمل تغییر،
تابعی از آگاهی ،انگیزه و توانایی است؛ که در قالب ایجاد
شبکهها و انجمنها اتفاق میافتد .در این پژوهش ،متغیر
درک اجتماعی نیز بر روی رفتار واقعی پذیرش اثر مستقیم
دارد.
همچنین رابطه بین نیت و رفتار را نیز تعدیل میکند .درک
اجتماعی اشاره به افکار و انتظارات جامعه در مورد رفتار
انسان دارد .درواقع درک اجتماعی نوعی احساس ذهنی در
مورد تعلق ،پذیرش و دریافت یاری در شرایط موردنیاز است
و میتوان گفت مقیاسی از برآورده کردن نیازهای احساسی،
رضایت ،تعلق و امنیت برای دیگران میباشد (پور افقی،
.)1395
با توجه به سلسلهمراتب نیازهای مزلو ،تمام رفتار انسان
ناشی از نیاز است و هر فرد دارای یک نیاز یا تمایل به
اعتمادبهنفس و ارزش در بین دیگران است .در رابطه با
پذیرش کشاورزی حفاظتی ،درک اجتماعی درواقع میزان
مطلوبیت فناوریهای کشاورزی حفاظتی در بین مردم و
مقبولیت و ارزشی است که جامعه برای افرادی که از این
فناوریها استفاده میکنند ،قائل میشود.
ازآنجاکه جامعه تأثیرات منظمی بر این فرایند دارد ،متغیر
دیگر این پژوهش درک اجتماعی است که بهعنوان متغیر
تعدیل گر در رابطه بین نیت و رفتار وارد میشود .بر این
اساس مدل مفهومی تحقیق حاضر در نگاره  1ارائه میشود.
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نگاره  .1مدل مفهومی تحقیق

اهداف تحقیق
هدف این تحقیق توسعه یک مدل ساختاری فناوریهای کشاورزی حفاظتی در بین گندم کاران استان ایالم بر اساس متغیرهای
سرمایه اجتماعی و درک اجتماعی است .بر اساس هدف کلی اشارهشده ،اهداف اختصاصی عبارتاند از :بررسی ویژگیهای جمعیت
شناختی ،زراعی و شرایط مزرعه گندم کاران ،بررسی نقش متغیرهای نگرش ،هنجار ذهنی ،کنترل رفتار درک شده و نیت که
اساس مدل آجزین 2را تشکیل میدهند و تحلیل نقش مؤلفههای اجتماعی در توسعه مدل پذیرش فناوریهای حفاظتی در بین
گندم کاران استان ایالم.
روش پژوهش
مطالعه حاضر ازنظر هدف کاربردی ،به لحاظ نحوه گردآوری اطالعات توصیفی و ازنظر تحلیل همبستگی بوده و با اتکا بر نظریه
رفتار برنامهریزیشده آیزن ،انجام پذیرفته است .جامعه آماری این مطالعه را گندم کاران استان ایالم (به تعداد  3250نفر) تشکیل
میدهند.
حجم نمونه موردمطالعه با استفاده از فرمول تصحیح جامعه معین ( ، Daniel)1999( ،)FPC3به تعداد  270نفر کشاورز تعیین
شد که با استفاده از روش طبقهای با انتساب متناسب تعداد نمونه موردنظر در هر شهرستان مشخص شد و سپس به روش در
دسترس در دهستانهای هر شهرستان نمونههای موردنظر انتخاب شدند .ابزار جمعآوری اطالعات در این مطالعه ،پرسشنامه
محقق ساخته بود که بر اساس چارچوب نظری تحقیق و مبتنی بر نظریه رفتار برنامهریزیشده طراحیشده است .این پرسشنامه
شامل سه بخش عمده ویژگیهای فردی و زراعی ،عوامل اجتماعی (شامل متغیرهای سرمایه اجتماعی و درک اجتماعی) و
مؤلفههای تئوری رفتار برنامهریزیشده میباشد.
در تحقيق حاضر روايي به سه صورت صوري ،سازه و تشخيصي موردبررسی قرار گرفت .پس از حصول اطمینان نسبت به روایی
صوری ،دادهبرداری انجام و روايي سازه و روايي تشخيصي موردبررسی قرار گرفت .پایایی ابزار مطالعه نیز با استفاده از پایایی
ترکیبی محاسبه شد .برای بررسي تأثير متغيرهاي مستقل بر وابسته از روش مدلسازی به روش حداقل مربعات جزئی با نرمافزار
 Smart PLSاستفاده شد.
یافتهها
میانگین سنی پاسخگویان  42سال با انحراف معیار 12 /26سال ،جوانترین و مسنترین کشاورز موردمطالعه ،به ترتیب ،دارای
 20و  80سال سن میباشند.
بیشترین فراوانی پاسخگویان مرد ( 83/7درصد) و  16/3درصد از تعداد پاسخگویان زن بودند .همچنین حدود  79/3درصد افراد
پاسخگو متأهل و  20/7درصد نیز مجرد بودند .بیشترین فراوانی سطح تحصیلی پاسخگویان مربوط به دودسته دیپلم و فوقدیپلم
2- Ajzen
3- Finite Population Correction
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( 35/9درصد) بود.
میانگین تعداد اعضای خانوار نیز 4 ،نفر و کمترین و بیشترین تعداد به ترتیب 1 ،و  8نفر بودند .بیشتر افراد نمونه دارای شغل دوم
آزاد بودهاند که تعداد این افراد  174نفر ( 64/4درصد) میباشد .میانگین کل اراضی کشاورزان  4هکتار بود؛ که بیشتر کشاورزان
( 84/1درصد) دارای مقدار زمین بین  1تا  5هکتار هستند .همچنین مساحت زیر کشت گندم بیشتر کشاورزان موردمطالعه،
 251نفر ( 93درصد) بین  1تا  5هکتار میباشد .نوع کشت بیشتر کشاورزان ( 61/9درصد) آبی و مالکیت زمین  241نفر (89/3
درصد) ،کشاورزان موردمطالعه مالکیت شخصی بوده است .بیشترین میزان درآمد حاصل از فروش محصول گندم  235نفر (87
درصد) بین  1تا  19میلیون تومان است.
بررسی وضعیت متغیرهای مشاهدهشده
در جدول  ،1خالصهای از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) ،نشان دادهشده است.
جدول  .1اولویتبندی گویههای مربوط به بخشهای مختلف پرسشنامه

لزوم استفاده از روشهای کشاورزی حفاظتی

4/170

2

بهروز کردن مرتب اطالعات خود در رابطه با روشهای کشاورزی

3/711

3

خستهکننده و زمانبر بودن استفاده از روشهای کشاورزی حفاظتی براي من

3/125

4

مورد تائید بودن استفاده از روشهای کشاورزی حفاظتی توسط جهاد

4/623

1

تشويق اعضاي خانوادهام برای استفاده از روشهای کشاورزی حفاظتی

4/168

2

موافقت بيشتر دوستان و آشنایان با استفاده از روشهای کشاورزی حفاظتی

4/155

3

مورداحترام بودن استفاده از روشهای کشاورزی حفاظتی در بین روستاییان

4/00

4

دیدگاه کشاورزان برای استفاده از روشهای کشاورزی حفاظتی توسط من

3/961

5

استفاده از کشاورزی حفاظتی جهت کمک به مدیریت بهتر مزرعه

4/425

1

استفاده از کشاورزی حفاظتی در همه مزارع خود

4/182

2

عدم بازدارندگی موانع و مشكالت برای استفاده من از کشاورزی حفاظتی

3/662

3

سخت بودن استفاده از روشهای کشاورزی حفاظتی

3/591

4

غیرممکن بودن استفاده از روشهای کشاورزی حفاظتی

3/153

5

قصد توصیه به دیگر کشاورزان برای استفاده روشهای کشاورزی حفاظتی

4/505

1

اعتقاد به مفید بودن استفاده از اصول کشاورزی حفاظتی

4/423

2

اعتقاد به اهمیت زیاد استفاده از تمام اصول کشاورزی حفاظتی

4/362

3

سعي استفاده از روشهای کشاورزی حفاظتی در آينده

4/335

4

نیت استفاده از روشهای کشاورزی حفاظتی بهطور مرتب در آينده

4/221

5

برنامهریزی برای استفاده از روشهای کشاورزی حفاظتی در آینده

4/043

6

احساس تعهد نسبت به بهکارگیری اصول کشاورزی حفاظتی

3/851

7

تصميمگیری برای کاشت مداوم محصول گندم با انجام کشاورزی حفاظتی

3/772

8

متغیر

میانگین

اولویتبندی

مفيد بودن استفاده از روشهای کشاورزی حفاظتی برای من

4/481

1

گویهها

نگرش
هنجار ذهنی
کنتــرل رفتــار درک
شــد ه
نیت پذیرش
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رفتار واقعی
سرمایه اجتماعی
درک اجتماعی

جلوگیری از چرای بیشازحد دام در مزرعه (چرای کنترلشده)

4/022

1

کشت متناوب محصوالت مختلف ازنظر زمان رسیدگی ،تاریخ کاشت ،نیازهای غذایی

3/941

2

استفاده از کمپوست در مزرعه

3/812

3

مبارزه بیولوژیک با آفات و علفهای هرز

3/763

4

استفاده از تناوبهای مطلوب

3/672

5

استفاده از کود حیوانی و گیاهی متناسب با نیاز گیاهان
استفاده از گاوآهن قلمی
استفاده از بذور اصالحشده
استفاده از تجهیزات پیشرفته برای بذرکاری
شخم زمین برخالف شیب مزرعه
جلوگیری از کشت متوالی محصول گندم جهت مبارزه با آفات و بیماریها
نگهداری بقایای گیاهی سال قبل روی زمین (حداقل  15تا  30درصد)
کشت بدون شخم
عدم سوزاندن بقایای گیاهی مزرعه
تسطیح اراضی
عملیات خاکورزی در زمان مناسب (گاو رو بودن زمین)
عدم دستکاری پوشش روی زمین از برداشت تا کاشت محصول بعدی
استفاده از خاک ورزهای مرکب (ترکیبی)
کاشت از طریق ایجاد شیار باریک با عرض و عمق کافی
بهکارگیری شخم کمعمق در سطح مزرعه
آیش گذاشتن زمین
سعی برای شرکت کردن در مراسم و مکانهای مذهبی
لزوم همکاری و کمک بین کشاورزان بهعنوان یک ضرورت
همفکری و همدلی در روابط بین مردم روستا در شوراها و انجمنها
اتحاد من با دیگر کشاورزان برای رسیدن به اهداف مشخصی در روستا
آسان بودن هماهنگ کردن فعالیتهای کشاورزان
داستانها و روایات مشترک درباره کار کردن بین من و سایر کشاورزان
داشتن روابط اجتماعی زیاد
ارزش قائل بودن من و سایر کشاورزان برای مهارتهای همدیگر

3/645
3/547
3/541
3/505
3/445
3/273
3/271
3/262
3/257
3/051
2/912
2/911
2/892
2/890
2/644
2/032
4/606
4/420
4/271
4/262
4/221
4/220
4/165
4/104

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
1
2
3
4
5
6
7
8

سعی داشتن برای همکاری بیشتر با شوراهای روستا
عمیق شدن دوستیها از طریق روابط من با سایر کشاورزان
ترجیح دادن منافع گروهی بر منافع شخصی
رایج بودن زبان و مفاهیم مشترک در گفتگوهای من و سایر کشاورزان
عالقه نشان دادن شوراها در روستا به مشارکت دادن مردم در تصمیمات
احساس صداقت و عضو یک خانواده مشترک در بین من و دیگر کشاورزان
اطمینان از خوشحالی همسایگان و آشنایان در روستا برای موفقیت من
قرار دادن اطالعات مفید بهوسیله سایر کشاورزان در اختیار من
مقبولیت روشهای کشاورزی حفاظتی در بین کشاورزان این روستا
موردتوجه بودن روشهای کشاورزی حفاظتی در بین کشاورزان

4/082
4/051
4/045
3/971
3/952
3/930
3/741
3/622
4/205
4/00

10
11
12
13
14
15
16
17
1
2

تصور مطلوب کشاورزان این منطقه نسبت به روشهای کشاورزی حفاظتی

4/091

3

مطلوبیت وضعیت بهکارگیری روش کشاورزی حفاظتی در بین گندم کاران روستای ما

3/912

4

استفاده زیاد روشهای کشاورزی حفاظتی در بین کشاورزان این منطقه

3/852

5

کشاورزان روی حرفهای یکدیگر حساب میکنند.

طبیعی بودن روشهای کشاورزی حفاظتی در این روستا
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4/103

3/813

9

6
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بعد از ارائه يک نيمرخ کلي از ويژگيهاي مشارکتکنندگان اعتبارسنجی مدل تحقیق موردتوجه قرار گرفت .در ابتدا الزم است
وضعيت ساختارهاي عاملي براي بررسي اندازهگيري متغيرهاي پنهان مدل ارزيابي شود .در قالب روايي سازه اين موضوع بررسي
ميشود که آيا نشانگرهاي انتخابشده براي اندازهگيري سازههاي موردنظر خود از دقت الزم برخوردار هستند يا خير؟ براي اين
منظور از تحليل عاملي تائيدي استفاده ميشود.
بر اساس نتایج جدول  2مشخص میشود که نشانگرهای باقیمانده در هر سازه به دلیل معنیداری در سطح يك درصد از اهمیت
الزم برای اندازهگیری برخوردار هستند و لذا روایی سازه که برای بررسی دقت و اهمیت نشانگرهای انتخابشده برای اندازهگیری
سازهها ،انجام شد ،نشان میدهد که نشانگرها ،ساختارهای عاملی مناسبی را جهت اندازهگیری ابعاد موردمطالعه در مدل تحقیق
فراهم میآوردند.
عالوه بر روایی سازه که برای بررسی اهمیت نشانگرهای انتخابشده برای اندازهگیری سازهها به کار میرود ،روایی تشخیصی نیز
در تحقیق حاضر موردنظر است .به این معنا که نشانگرهای هر سازه درنهایت تفکیک مناسبی را به لحاظ اندازهگیری نسبت به
سازههای دیگر مدل فراهم آورند .به عبارت سادهتر هر نشانگر فقط سازه خود را اندازهگیری کند و ترکیب آنها بهگونهای باشد
که تمام سازهها بهخوبی از یکدیگر تفکیک شوند.
این فرایند از دو طریق قابلمطالعه است که در این پژوهش از روش ریشه دوم 4میانگین واریانس استخراجشده استفاده شد .برای
این منظور باید ریشه دوم میانگین واریانس استخراجشده از سایر همبستگیهای عاملهای دیگر با این سازه بیشتر باشد (Nevitt
.)& Hancock, 2001
جدول  .2مقادیر بار عاملی برای نشانگرهای هر سازه در قالب مدل اندازهگیری
متغیر
نگرش
هنجار ذهنی
کنترل رفتار
درک شده
نیت پذیرش

بار عاملی

T

Sig.

خستهکننده و زمانبر بودن استفاده از روشهای کشاورزی حفاظتی برای من

0/480

4/051

0/001

بهروز کردن مرتب اطالعات خود در رابطه با روشهای کشاورزی

0/890

21/423

0/001

مفید بودن استفاده از روشهای کشاورزی حفاظتی

0/488

4/324

0/001

موافقت بيشتر دوستان و آشنایان برای استفاده از روشهای حفاظتی

0/874

9/050

0/001

موافق بودن نظر کشاورزان برای استفاده از روشهای حفاظتی توسط من

0/460

2/663

0/008

مورداحترام بودن پایبندی به روشهای کشاورزی حفاظتی در بین روستاییان

0/572

4/051

0/001

عدم بازدارندگی موانع و مشكالت برای استفاده من از روشهای حفاظتی

0/607

3/851

0/001

استفاده از کشاورزی حفاظتی در همه مزارع خود

0/699

4/715

0/001

استفاده از کشاورزی حفاظتی جهت کمک به مدیریت بهتر مزرعه

0/690

4/321

0/001

نیت استفاده از روشهای کشاورزی حفاظتی بهطور مرتب در آينده

0/527

5/933

0/001

برنامهریزی برای استفاده از روشهای کشاورزی حفاظتی در آینده

0/563

7/956

0/001

سعي استفاده از روشهای کشاورزی حفاظتی در آينده

0/587

7/675

0/001

تصميمگیری برای کاشت مداوم محصول گندم با انجام روشهای حفاظتی

0/558

8/697

0/001

توصیه استفاده از روشهای کشاورزی حفاظتی به دیگر کشاورزان

0/537

6/357

0/001

احساس تعهد نسبت به بکارگیری اصول کشاورزی حفاظتی

0/558

6/638

0/001

گويهها

4- Square Roots
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0/294

1/456

0/146

نگهداری بقایای گیاهی سال قبل روی زمین (حداقل  15تا  30درصد)
استفاده از کمپوست در مزرعه

0/584

3/013

0/003

عدم سوزاندن بقایای گیاهی مزرعه

0/405

2/060

0/040

0/577

2/768

0/006

0/287

1/282

0/200

کاشت بذر از طریق ایجاد شیار باریک با عرض و عمق کافی جهت پوشش مناسب بذر

0/387

2/188

0/029

استفاده از بذور اصالحشده

0/732

3/229

0/001

استفاده از گاوآهن قلمی

0/720

3/248

0/001

کشت بدون شخم

0/579

3/937

0/001

بهکارگیری شخم کمعمق در سطح مزرعه

0/366

2/377

0/018

عملیات خاکورزی در زمان مناسب (گاو رو بودن زمین)

0/345

2/324

0/021

اطمینان از خوشحالی همسایگان و آشنایان در روستا برای موفقیت من

0/504

2/867

0/004

0/205

1/131

0/259

0/150

0/812

0/417

0/269

1/455

0/146

0/420

2/336

0/020

0/300

1/768

0/078

قرار دادن اطالعات مفید بهوسیله سایر کشاورزان در اختیار من

0/462

3/724

0/001

عمیق شدن دوستیها از طریق روابط من با سایر کشاورزان

0/342

2/058

0/040

*

0/149

0/757

0/449

0/326

2/043

0/042

-0/003

0/020

0/984

ارزش قائل بودن من و سایر کشاورزان برای مهارتهای همدیگر

0/457

3/383

0/001

آسان بودن هماهنگ کردن فعالیتهای کشاورزان

0/716

6/347

0/001

همفکری و همدلی در روابط بین مردم روستا در شوراها و انجمنها

0/558

4/810

0/001

0/187

1/525

0/128

سعی داشتن برای همکاری بیشتر با شوراهای روستا

0/528

4/339

0/001

عالقه نشان دادن شوراها در روستا به مشارکت دادن مردم در تصمیمات

0/659

6/040

0/001

0/361

0/809

0/419

0/358

0/949

0/343

تصور مطلوب کشاورزان این منطقه نسبت به روشهای کشاورزی حفاظتی

0/569

2/659

0/007

مقبولیت روشهای کشاورزی حفاظتی در بین کشاورزان این روستا

0/737

3/116

0/002

0/143

0/366

0/715

0/665

2/273

0/023

*

استفاده از تجهیزات پیشرفته برای بذرکاری
رفتار واقعی

عدم دستکاری پوشش روی زمین از برداشت محصول تا کاشت محصول بعدی

ترجیح منافع گروهی بر منافع شخصی

*

*

رایج بودن زبان و مفاهیم مشترک در گفتگوهای من و سایر کشاورزان

*

احساس صداقت و عضو یک خانواده مشترک در بین من و دیگر کشاورزان

*

سرمایه اجتماعی

اتحاد من با دیگر کشاورزان برای رسیدن به اهداف مشخصی در روستا
وجود داستانها و روایات مشترک درباره کار و کار کردن بین من و سایر کشاورزان

لزوم همکاری و کمک بین کشاورزان بهعنوان یک ضرورت

*

کشاورزان روی حرفهای یکدیگر حساب میکنند.
داشتن روابط اجتماعی زیادی

*

سعی برای شرکت کردن در مراسم و مکانهای مذهبی

*

موردتوجه بودن روشهای کشاورزی حفاظتی در بین کشاورزان این منطقه
درک اجتماعی

استفاده زیاد روشهای کشاورزی حفاظتی در بین کشاورزان این منطقه

طبیعی بودن روشهای کشاورزی حفاظتی در این روستا

*

*

*

مطلوبیت وضعیت بهکارگیری روش کشاورزی حفاظتی در بین گندم کاران روستای ما
* به دلیل معنیدار نبودن ازلحاظ آماری از فرایند تحلیل کنار گذاشته شد.

نتایج بررسی روایی تشخیصی نشان میدهد که نشانگرهای انتخابی جهت اندازهگیری سازههای موجود از روایی تشخیصی الزم
برخوردار هستند زیرا که ریشه دوم میانگین واریانس استخراجشده برای هر سازه که در قطر ماتریس جدول  3نشان دادهشده
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است از تمام همبستگیهای سایر عاملها با آن عامل باالتر است .به اين معيار اصطالح فورنل و الركر 5نيز اطالق میشود ،درواقع
اين شاخص ،ميزان رابطه يك سازه با نشانگرهایش را در مقايسه با رابطه آن سازه با سازههای ديگر مدل مورد ارزيابي قرار
میدهد .اين معيار براي روايي تشخيصي يا همان روايي واگرا زماني در سطح قابل قبولي قرار میگیرد كه ميزان میانگین واریانس
استخراجشده 6هر سازه بيشتر از واريانس اشتراكي بين آن سازه و سازههای ديگر (مربع مقدار ضريب همبستگي بين سازهها)
در مدل باشد ( .)Nevitt & Hancock, 2001نتايج نشان میدهد هر نشانگر بیشترین همبستگی را فقط با سازه خود نشان
میدهد و با سایر سازهها نیز کمترین همبستگی را دارد زیرا که میانگین نشانگرها بیشترین بار عاملی را فقط با سازه خود نشان
میدهند .ازاینرو میتوان گفت دقت اندازهگیری هر سازه توسط نشانگرهای خود دارای بیشترین است زیرا اوالً طبق نتایج روایی
سازه نشان میدهد هر نشانگر دارای بار عاملی معنیداری با سازه خود بوده و دوماً هر نشانگر فقط سازه خود را اندازهگیری نموده
است و نشانگرهای با اختالل در اندازهگیری سازههای مختلف مشاهده نمیشود که این امر بر اساس نتایج روایی قابلبرداشت است.
جدول  .3مقايسه ریشه دوم میانگین واریانس استخراجشده با همبستگیهای موجود (معيار فورنل و الركر)
درك اجتماعي * نيت
پذيرش

درک اجتماعی

رفتار واقعی پذیرش

سرمایه اجتماعی

نگرش

نگرش

-0/234

سرمایه اجتماعی

-0/045

0/168

0/242

نیت پذیرش

رفتار واقعی پذیرش

-0/023

0/204

0/505

0/413

0/105

0/331

0/327

0/648

هنجار ذهنی

-0/027

0/254
0/226

0/379

0/355

0/426

0/555

کنترل رفتار درک شده

-0/129

0/168

0/029

0/148

0/162

0/213

نیت پذیرش

-0/176

0/126

هنجار ذهنی

درک اجتماعی

0/016

0/514

کنترل رفتار درک شده

درك اجتماعي * نيت پذيرش

1/000

0/341

0/226

0/272

0/659
0/157

0/666

درنهایت جهت بررسی پایایی نیز از شاخص پایایی ترکیبی استفاده شد (جدول  .)4درروش شناسی مدل معادالت ساختاری از
ضریب پایایی ترکیبی استفاده میشود که مقادیر باالتر از  0/6برای هر سازه نشان از پایایی مناسب آن دارد (& Nunnally
.)Bernstein, 1994
جدول  .4ضرايب بررسي پايايي سازههای تحقيق

سازه موردمطالعه

پايايي تركيبي ()CR

نگرش

0/665

هنجار ذهنی

0/681

کنترل رفتار درک شده

0/705

رفتار واقعی پذیرش

0/773

درک اجتماعی

0/645

نیت پذیرش

سرمایه اجتماعی

0/728
0/733

5- Fornell - Larker
6- AVE
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مقدار پایایی سازههاي موردمطالعه قابلقبول است .در این مرحله و با توجه به اتمام فاز پاالیش متغیر و اطمینان از دقت شاخصها
در اندازهگیری مفاهیم و متغیرهای مرتبط میتوان به آزمون فرضیات تحقیق پرداخت .بهعبارتدیگر كارايي مدل اندازهگيري
تحقيق تأمینشده است .با در نظر گرفتن نتایج بررسی روابط بین سازه مستقل و وابسته با استفاده از ضریب مربوطه میتوان به
بررسی معنیدار اثرات بین سازههای تحقیق پرداخت (نگاره .)2
نگاره  .2مدل مسیر اثر متغیرهای تحقیق

بهمنظور بررسی معنیداری ضریب مسیر یا همان بتا از روش ازسرگیری 7استفاده شد که برای این منظور ازسرگیری در دو حالت
 500و  800نمونه استفاده شد که نتایج نشان میدهد در هر دو حالت معنیدار بودن یا بیمعنی بودن پارامتر تغییری ایجاد نشده
و نتایج از اعتبار محکمی برخوردار هستند ،درواقع معنیدار بودن یا نبودن از حجم نمونه تأثیر نپذیرفته و تنها تغییری که ایجاد
کرده در مقدار آماره  tاست ،لذا میتوان در قالب مدل رگرسیونی فرضیات تحقیق را آزمون نمود (نگاره .)3
گاره  .3مقادیر معنیداری مدل مسیر اثر متغیرهای تحقیق

7- Bootstrapping
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بر اساس جدول  5و مدل تحقيق برآورد شده اثر نگرش ،هنجار ذهنی و کنترل رفتار درک شده بر نیت پذیرش فناوریهای
کشاورزی حفاظتی معادل  0/117 ،0/317و  0/115تخمین زدهشده است؛ که مطابق جدول در سطح معنيداري  0/001و
 0/005معنیدار میباشند .همچنین اثر نیت پذیرش بر رفتار واقعی پذیرش با ضریب  0/357و در سطح  0/001درصد معنیدار
است؛ بنابراین معنیداری این ضرایب تأییدی بر نظریه پایه رفتار برنامهریزیشده در پذیرش فناوریهای کشاورزی حفاظتی است.
در رابطه با مؤلفههای اجتماعی اضافهشده به تئوری رفتار برنامهریزیشده ،اثر متغیر سرمایه اجتماعی بر نیت پذیرش فناوریهای
کشاورزی حفاظتی معادل  0/194تخمین زدهشده است .سطح معنيداري مقدار  tبرای این پارامتر  0/008است؛ که نشان از
رابطه معنیدار و مستقیم بین سرمایه اجتماعی و نیت پذیرش فناوریهای کشاورزی حفاظتی دارد .همچنین ،بر اساس مدل
تحقیق و ضریب مسیر محاسبهشده مشخص شد که تعدیل گر متغیر درک اجتماعی برابر  0/041محاسبهشده است که مقدار t
محاسبهشده برای آن زیر  1/96است لذا دلیل کافی برای رد فرض صفر وجود ندارد و میتوان گفت درک اجتماعی رابطه بین
نیت پذیرش فناوریهای کشاورزی حفاظتی و رفتار پذیرش آن را تعدیل نمیکند.
جدول  .5اثر خطی اثرات متغيرهاي تحقيق براي آزمون فرضيات كلي تحقيق

اثر خطی موردمطالعه

بتا

خطاي استاندارد

Bootstrapping
n=500

n=800

نگرش← نیت پذیرش

**0/317

0/054

5/86

7/06

هنجار ذهنی← نیت پذیرش

*0/117

0/057

2/03

3/24

کنترل رفتار درک شده← نیت پذیرش

*0/115

0/055

2/05

2/82

سرمایه اجتماعی←نیت پذیرش

*0/194

0/072

2/66

3/52

نیت پذیرش←رفتار واقعی پذیرش

*0/357

0/119

2/98

4/18

درک اجتماعی* نیت پذیرش←رفتار واقعی پذیرش

0/041

0/139

0/29

0/47

** :سطح خطای  1درصد * :سطح خطای  5درصد

همانطور که از نمودار  1مشخص است شیب اثر نیت بر پذیرش در سطوح مختلف درک اجتماعی تفاوت محسوسی از خود نشان
نمیدهد.
نمودار  .1اثر تعدیل گری متغیر درک اجتماعی بر رابطه نیت و رفتار
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بحث و نتیجه گیری
کشاورزی حفاظتی یکی از رهیافتهای کشاورزی پایدار است
که پذیرش آن میتواند ثمرات مثبتی بر پایداری کشاورزی
داشته باشد .در این راستا یکی از عواملی که نقش مهمی در
پذیرش فناوریهای نوین دارد ،مؤلفههای اجتماعی میباشند؛
بنابراین ،مطالعه حاضر بهمنظور توسعه یک مدل ساختاری
فناوریهای کشاورزی حفاظتی در بین گندم کاران استان
ایالم بر اساس متغیرهای سرمایه اجتماعی و درک اجتماعی
با استفاده از تئوری رفتار برنامهریزیشده است.
بر مبنای اطالعات بهدستآمده از مدل اشباعشده پژوهش
حاضر مشخص شد که سه عامل نگرش ،هنجار ذهنی و کنترل
رفتاری درک شده اثری قوی بهعنوان متغیرهای مستقل
برونزای مدل بر نیت پذیرش دارند که تائید نظریه پایه رفتار
برنامهریزیشده است .همچنین نتایج نشان داد که نیت پذیرش
بهشدت بر رفتار واقعی اثرگذار است .ازاینرو به نظر میرسد
نظریه رفتار برنامهریزیشده را بتوان در پیشبینی رفتار واقعی
کشاورزان موردمطالعه در حوزه کشاورزی حفاظتی به کار
برد .همچنین داشتن نگرش مطلوب از فناوریهای کشاورزی
حفاظتی نشان میدهد که کشاورزان اهمیت پذیرش فناوری
کشاورزی را درک کردهاند و این نکته مهم است زیرا در صورت
وجود نگرش و نیت مثبت در آنها ،تغییرات مطلوب بهتر و
سریعتر انجام میگیرد؛ که با نتایج مطالعات )et al. (2016
 ،Chenساداتی و محمدی ( ،)2012یزدان پناه و هاشمی
( ،)1394رحیمیفیضآباد و همکاران ( ،)1394مطابقت دارد.
نتایج نشان داد سرمایه اجتماعی بهطور مستقیم بر روی نیت
پذیرشفناوریهای کشاورزی حفاظتی اثر معنیدار دارد که به
نظر میرسد بر مبنای تئوری مبتنی بر منابع ،دسترسی بیشتر
به منابع محرکی قوی برای تحریک رفتار باشد؛ که با نتایج
تحقیقات (Micheels &، Van Rijn et al. )2012
)Nolan (2016و ( Kaasa )2009مطابقت دارد .از طرف
دیگر درک اجتماعی اثر معنیداری روی تعدیل گری رابطه
نیت به رفتار ندارد .لذا با توجه به اینکه درک اجتماعی به
افکار و انتظارات جامعه مربوط به رفتارهای شخصی ،اشاره
دارد و درواقع با توجه به گویههای مورداستفاده برای متغیر
درک اجتماعی که شامل موردتوجه بودن روشهای کشاورزی
حفاظتی در منطقه ،استفاده زیاد روشهای کشاورزی حفاظتی
مثل آتش نزدن کاه و کلش ،تناوب زراعی ،استفاده کمتر از
ماشینآالت کشاورزی ،شخم سطحی ،شخم برخالف شیب
مزرعه ،تصور مطلوب نسبت به روشهای کشاورزی حفاظتی
در منطقه ،مقبولیت روشهای کشاورزی حفاظتی در منطقه،
طبیعی بودن این روش و فناوریها و مطلوب بودن وضعیت
بهکارگیری این روشها در منطقه مشخص میشود که رفع
نیازهای آنی بر نیازهای آتی مقدم است .طبق نظر et al.
) Chen (2016درک اجتماعی در سطوح باالتر هرم مازلو
قرار دارد و این بدان معنا است که وجود زمینههای آموزشی
مناسب میتواند سبب ایجاد درک اجتماعی مطلوب درکنش
اجتماعی شود .بر اساس یافتههای تحقیق مشخص است که در
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نمونه موردمطالعه درک اجتماعی نتوانسته سرعت تبدیل نیت
به رفتار را تغییر دهد؛ و نظر به وابسته بودن درک اجتماعی به
زمینههای معرفتی و شناختی ،ضرورت دارد تا اهتمام ویژهای
برای شکلگیری آن ورزیده شود.
پیشنهادها
با توجه به نتایج بهدستآمده پیشنهادهای زیر ارائه میشود؛
ـ بهمنظور ایجاد نگرش ،هنجار ذهنی و کنترل رفتار درک
شده و نیت پذیرش مطلوبتر نسبت به روشهای کشاورزی
حفاظتی روشها و سازوکارهایی همچون تشکیل کالس و
دورههای آموزشی مرتبط با فناوریهای کشاورزی حفاظتی،
تهیه و توزیع پوستر و بروشورها و اشتراکگذاری اطالعات
م آموزشی و
مربوطه در مراسم و مکانهای مذهبی ،پخش فیل 
غیره پیشنهاد میشود.
ـ با توجه به عدم مشارکت متغیر درک اجتماعی در مدل
پذیرش فناوری حاضر علیرغم اهمیت آن در ادبیات نظری به
نظر میرسد استفاده از روشهای مدرسه در مزرعه در ایجاد
این درک مشترک اجتماعی مؤثر باشد .لذا پیشنهاد میشود
بهصورت پایلوت این برنامه در منطقه اجرا و اثرات آن در توسعه
مدل پذیرش به کار گرفته شود.
ـ توسعه مهارتهای تشکیل سازمانهای کشاورزان بهواسطه
حضور پررنگ متغیر سرمایه اجتماعی بر نیت پذیرش و وجود
اثر غیرمستقیم آن بر رفتار پذیرش از طریق نیت پذیرش،
میتواند در این زمینه راهگشا باشد .این یافته نشان میدهد
برنامههای ترویجی میبایست بیش از گذشته بر شکلدهی این
سازمانها در پذیرش فناوریهای نوین تمرکز کند.
ـ درنهایت پیشنهاد میشود با شناسایی کشاورزان عالقهمند
و خالق (کشاورزان آینده) ،در روستاها مراکز تحقیق و ترویج
کشاورزی حفاظتی ایجاد شود تا روشها و فناوریهایی که در
سطح کشور و استان اجرا میشود را در زمینهای کشاورزی
خود پیاده کنند و در اختیار سایر کشاورزان روستا قرار دهند.
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