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ABSTRACT 

         
Considering the importance of promoting and developing renewable energy technologies in today's 
world, the purpose of this study was to Investigating factors affecting farmer’s intention of 
adopting renewable energy technology in Larestan County of Iran. In order to achieve this goal, at 
first, it has been attempting to extract the factors affecting farmer’s intention of adopting by 
browsing library sources and documents. To determine the validity of the questionnaire, panel of 
experts of the department of agricultural extension and education of Tarbiat Modares University 
was used further more to access reliability of the research tool, Cronbach’s alfa test was used. 
Then, for different parts of completed questionnaires, Cronbach's alpha coefficient was calculated 
by using SPSS-22 software and showed that the questionnaire has a good reliability. A survey 
method was used to conduct this research. This research  in terms of purpose was applied research 
type, in terms of controlling variables was non- experimental and in term of data analysis was 
descriptive- correlative based on structural equations modeling. Statistical population included 
2501 farmers of Larestan. Stratified random sampling method was used for sampling and sample 
size was determined by considering Kerjcie and Morgan table (n=331). The results of the research 
showed that among studied variables, attitude, perceived usefulness, self-efficiency, technology 
trust, ease of use, social effect, awareness and facilitating conditions respectively had the most 
influence on farmer’s intention of adopting renewable energy technologies and the level of 
intention of adopting of 83% of the farmers was in good condition.   
  
Keywords: Greenhouse Gases, Intention of adopting, Larestan Agriculture, Renewable Energy in 

Agriculture.  
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 تجدیدپذیر هايانرژي وامل موثر بر قصد پذیرش فناوريع
 کشاورزان در شهرستان الرستان در میان

 
 3، همایون فرهادیان2*، شهال چوبچیان1مهناز قربان نژاد

  دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران، دانشکده کشاورزي، 1ي کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزيدانش آموخته، 1
 ر گروه ترویج و آموزش کشاورزي، دانشکده کشاورزي، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایراناستادیا، 2
 دکتري گروه ترویج و آموزش کشاورزي، دانشکده کشاورزي، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران، 3

 )29/10/97تاریخ تصویب:  -20/5/97(تاریخ دریافت: 
 

 چکیده

 

تجدیدپذیردر دنیاي امروز، تحقیق  انرژي هاي وريبه اهمیت ترویج و توسعه فنابا توجه 
تجدیدپذیر توسط  انرژي هاي قصد پذیرش فناوري هدف بررسی عوامل موثر برحاضر با 

کشاورزان در شهرستان الرستان استان فارس انجام شده است. براي تحقق این هدف ابتدا با 
عوامل موثر بر قصد پذیرش خراج اي و اسنادي اقدام به استاستفاده از مرور منابع کتابخانه

و سپس جهت تعیین روایی، پرسشنامه در اختیار پنلی از متخصصان ترویج و   شده است
ابزار تحقیق،   آموزش کشاورزي دانشگاه تربیت مدرس قرار گرفت و به منظور سنجش پایایی

راي نسخه از پرسشنامه در شهرستان گراش استان فارس تکمیل گردید و سپس ب 30تعداد 
نشان محاسبه شد که نتایج هاي تکمیل شده، ضریب آلفاي کرونباخ بخشهاي مختلف پرسشنامه

داد که پرسشنامه از پایایی خوبی برخوردار است. این تحقیق به لحاظ هدف از نوع تحقیقات 
-ها توصیفیکاربردي، از لحاظ میزان کنترل متغیرها غیرآزمایشی و از نظر تحلیل داده

 نفر از 2501باشد. جامعه آماري شامل نی بر مدل معادالت ساختاري میهمبستگی، مبت
اي با گیري طبقهگیري از روش نمونهباشد. براي نمونهکشاورزان در شهرستان الرستان می

 انتساب متناسب استفاده شد و حجم نمونه با توجه به جدول کرجسی و مورگان
) 331=(n ها نشان داد که در میان متغیرهاي مورد یافته تعیین گردید. نتایج به دست آمده از

مطالعه، به ترتیب نگرش، درك سودمندي، خودکارآمدي، اعتماد به فناوري، درك سهولت 
انرژي  فناوري استفاده، اثر اجتماعی، آگاهی و شرایط تسهیل بیشترین تاثیر را بر قصد پذیرش

درصد از کشاورزان در  83رش و میزان قصد پذی کشاورزان داشتند توسط تجدیدپذیر هاي
 . قرار داشتخوب  يمحدوده

 

قصد  اي وتجدیدپذیر در کشاورزي، انتشار گازهاي گلخانه هايانرژي: يکلیدهاي واژه

 پذیرش کشاورزان.
 

 مقدمه 
به   2Co که افزایش کنندمیدانشمندان استدالل 

ي زمین شدن کرهتوجهی در فرآیند گرمطور قابل 
و به عنوان عامل اصلی زمینه ساز تغییر  بودهاثرگذار 

 ,Keshavarz & Moidyاقلیم شناخته شده است (

ي حرارت به افزایش قابل توجه ). افزایش درجه2016
 بین تئهیسطح تبخیر و تعرق ساالنه منجر می شود. 

) این مسأله را چالشی ۱IPCC( اقلیم تغییرات دولتی
                                                                                  
1. Intergovernmental Panel on Climate Change 

 

http://www.ipcc.ch/
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ایران می  جدي براي مناطق خشک و کم باران از جمله
به در حال حاضر  ایران ).Hosseini et al., 2013داند (

در سراسر  2Co يکنندهعنوان هشتمین کشور تولید
نرخ رشد  1جهان معرفی شده است. مطابق شکل 

سالیانه انتشار گاز دي اکسید کربن در کشور ایران در 
درصد بوده  7/2به میزان  2006-2016طی سالهاي 

درصد افزایش  1/6این رقم به  2017است که در سال 
  BP Statistical Review of World) یافته است

Energy, 2018)  . 
 
 

میزان انتشار گاز کربن دي اکسید طی  -1شکل 
 در ایران) 2006-2017سالهاي (

 
چهارمین ذخایر نفتی و دومین ایران به علت اینکه 

 Heidari et( ذخایر بزرگ گاز طبیعی جهان را داراست
al., 2013; Yazdan et al., 2012; Beheshti tabar et 

al., 2010 (، رویه از این محصوالت سبب استفاده بی
از جمله: تغییرات آب و هوا،  اقلیم نامطلوب تغییرات بروز

دادن تنوع زیستی، ي اوزون، از دست تخریب الیه
هاي هیدرولیکی و منابع آب شیرین تغییرات در سیستم

در این میان، بخش کشاورزي شده است.  یردر دوران اخ
ي وابسته ترین بخش به اقلیم است و اقلیم تعیین کننده

وري فعالیتهاي آن است اصلی مکان، منابع تولید و بهره
)Mojavaryan et al., 2015وري آن ) و تولیدات و بهره

اي و جهانی تأثیر همیشه از تغییرات آب و هوایی منطقه
جه به اینکه بخش کشاورزي خود دومین پذیرند. با تومی

 
 

 Khan(اکسیدکربن می باشد تولید کننده بزرگ گاز دي

et al., 2017( .کشاورزي و غذا اما سازمان )FAO( 
حذف  یا کاهش براي را کشاورزي بخش پتانسیل

 اعالم کرده درصد 80 -88 اي به میزانگازهاي گلخانه
ه منبع امروزه س ). ,2017Jebli and Youssef( است

انرژي (سوخت دیزل، کود و برق) بیش از سه چهارم 
 Fami( آیندشمار می انرژي مورد استفاده در مزرعه به

et al., 2010 .( همچنین استفاده از سموم و کودهاي
ها و بکارگیري شیمیایی گوناگون، بکارگیري شیوه

فسیلی در کنار افزایش تولیدات  انرژي هايمضاعف 
شدن محصوالت و آلودگی ناسالم کشاورزي هر یک در 

 محیط و فضاي تولیدات کشاورزي نقش دارند
)Nowruzi and Shahbazi, 2010 .( بنابراین بسته به

مدت بین انتشار کربن، مصرف ي طوالنیماهیت رابطه
-انرژي و درآمد، کشور ما براي مقابله با انتشار گاز دي

مختلف  راهبردهايشدن زمین) باید به اکسیدکربن (گرم
ترین این موارد، به شود که یکی از اصلیمتوسل 

 & Tofigh( باشدتجدیدپذیر می انرژي هايکارگیري 

Abedian, 2016(. تجدیدپذیر به آن دسته از  انرژي هاي
منابع انرژي گفته می شود که از طریق فرآیندها و 

شوند و سازوکارهاي طبیعت، به طور پیوسته تجدید می
انرژي گیرند بدین ترتیب، به قرار می در دسترس انسان

-تولید شده از منابع خورشیدي، بادي، آبی، زمین هاي
گرمایی، زیست توده و نظایر آن انرژي تجدیدپذیر گفته 

). در  ,2015Mousavi & Pierre Damaghشود (می
ها، خورشید به عنوان یک منبع بی پایان میان این انرژي

از پژوهشگران در سراسر در کانون توجه بسیاري  انرژي
روز آفتابی  300جهان قرار گرفته است. ایران با داشتن 

در طول یک سال، در بیش از دو سوم مساحت آن و 
کیلو وات ساعت بر متر مربع در  5/4 -5/5متوسط تابش 

ي انرژي روز، یکی از کشورهاي با پتانسیل باال در زمینه
)، اما Yazdan Panah Derv et al., 2017است (خورشید 

تجدیدپذیر در کل سبد  انرژي هايدر حال حاضر سهم 
 )Iea, 2017(بسیار ناچیز است مصرفی انرژي کشور 

  ).2(شکل 
 

۰

۲۰۰

۴۰۰

۶۰۰

۸۰۰

۲۰۰۷ ۲۰۰۹ ۲۰۱۱ ۲۰۱۳ ۲۰۱۵ ۲۰۱۷

سال

ر جو انتشار گاز دي اکسید کربن د
)  میلیون تن(
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کل مصرف انرژي به تفکیک منابع  -2نمودار شکل 

 .)Iea, 2017(مختلف در ایران 
 در همین راستا اگر با یک دید جامع به مصرف 

توان مشاهده انرژي در بخش کشاورزي توجه شود، می
نمود که به طور معمول سهم بخش کشاورزي در مصرف 
انرژي از بخش صنعت کمتر است، اما طبق گزارش 

اي، مصرف انرژي در برخی استانها از شرکت برق منطقه
باشد. یعنی بخش جمله استان فارس معکوس می

رژي بیشتري کشاورزي فارس نسبت به بخش صنعت، ان
هاي اخیر ). از این رو در سال3کند (شکل استفاده می

روي سازي مصرف انرژي برداران کشاورزي به بهینهبهره
 ,Fars Regional Electricity Company( اندآورده

ي مورد مطالعه در پژوهش حاضر الرستان منطقه. )2017
فارس می باشد. شهرستان الرستان با داشتن بالغ بر 

 5/9میانگین ساعات آفتابی روز آفتابی در سال( 285
ساعت در روز) و تولید محصوالت زراعی با سطح 

هکتار و عالوه بر آن، تولید محصوالت  000/61زیرکشت 
هزار هکتار پتانسیل باالیی  5511باغی با سطح زیرکشت
(انرژي  تجدیدپذیر انرژي هايبراي استفاده از 

ست. اما شواهد حاکی از را دارا خورشیدي و زیست توده)
رغم دارا بودن آن است که شهرستان الرستان علی

تجدیدپذیر، از بزرگترین  انرژي هايپتانسیل باالیی از 
هاي سوخت فسیلی (نفتگاز) در بخش مصرف کننده

). این امر می تواند NCDOPI, 2015( باشدمیکشاورزي 
پیامدهاي ناگواري را بر جوامع روستایی الرستان که 
داراي اقتصاد متکی بر کشاورزي و منابع طبیعی هستند؛ 

حال براي مدیریت این بحران، شناسایی داشته باشد. 

 عوامل موثر بر قصد پذیرش و در نهایت پذیرش فناوري
تجدیدپذیر توسط کشاورزان از مسائل مهم و  انرژي هاي

ها به رفع مسائل باشد. پذیرش این فناوريضروري می
ل کمبود انرژي، آلودگی هوا و تغییرات متعددي از قبی

یابی به آب و هوا کمک خواهد کرد و به منظور دست
 ارائهزیست توسعه پایدار در بخش انرژي و حفظ محیط 

 ي یک راه تضمینی خواهد بود. دهنده

  خانگی
0/398

عمومی
0/112

کشاورزي
0/243

صنعتی
0/16

تجاري
0/067

روشنایی 
معابر
0/02

 
درصد سهم بخشهاي مختلف صنایع جهت  -3نمودار شکل 

 .)FREC, 2017در استان فارس (استفاده از برق 
پذیرش فناوري یکی از عناوین هاي اخیر، در دهه

 دركدر واقع علوم رفتاري بوده است.  هايپژوهشاصلی 
پذیرند و از آن این مسأله که چرا افراد یک فناوري را می

در  یا از پذیرش آن سرباز زده و کنند و استفاده می
ترین مباحث در کنند، از مهممقابل آن مقاومت می

). Montazeri et al., 2014( ي فناوري بوده استزمینه
شناسند، هنگامی که کاربران یک فناوري جدید را می

بسیاري از متغیرها پیرامون اینکه چگونه و چه زمانی 
آنها فناوري جدید را استفاده خواهند کرد، بر انتخاب 

أکید بر ت .)Fishbein & Ajzen, 1975( گذارندآنها اثر می
در ادبیات  پذیرش فناوري اغلب متکی به مدلهاي موجود

 ,Ifenthaler & Schweinbenz( پذیرش فناوري است

و افزون بر آن، موفقیت در پذیرش به دلیل آن  )2013
ي رشد اقتصادي است و با است که فناوري جوهره

گذشت زمان در تمام فعالیتهاي انسانی (صنعت، 
ده است. فراغت) استفاده ش کشاورزي، پزشکی و اوقات

، تئوري رفتار ١مدلها (تئوري عمل منطقی غالبامروزه 
                                                                                  
1 .Theory of Reasoned Action 
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، تئوري رفتار برنامه ریزي تجزیه ١ریزي شده -برنامه
و  ٣پذیرش فناوري ، مدل اولیه، مدل گسترش یافته٢شده

، بر پذیرش )٤تئوري تلفیقی پذیرش و کاربرد فناوري
آنها را بیشتر هاي جدید تمرکز دارند که اهمیت فناوري

سازد. در پژوهش حاضر سعی بر آن است تا با آشکار می
پذیرش فناوري)،  اولیه گیري از بهترین مدل (مدلبهره

متغیرهاي موثر بر قصد پذیرش فناوري توسط کاربر 
چون بیشتر افراد تمایل دارند در  شناسایی شود.

رفتارهایی درگیر شوند که قصد انجام دادن آنها را داشته 
اشند و رفتار همیشه بعد از قصد رفتاري بوده و تابع ب

 et alRezaei Dolatabadi ,.باشد (آن میمثبتی از 

نسبت به  )5TAM(بودن مدل ). دلیل اصلی بهتر2012
در افزون بر اینکه  مذکورها آن است که مدل سایر مدل

، چارچوبی ، عمومیت بیشتري داردرفتار پذیرش يزمینه
ر متغیرهاي بیرونی بر قصد پذیرش را براي بررسی اث

از تئوري عمل منطقی  TAM مدل. دهدفناوري ارائه می
 ,Davis( ریزي مشتق شده استو تئوري رفتار برنامه

، بر خالف دو تئوري عمل مدل پذیرش فناوري. )1986
منطقی و تئوري رفتار برنامه ریزي شده، شامل هنجار 

سنجی آن شود. چون وضعیت نظري و روانذهنی نمی
-نگرش با گذر زمان کاهش می ثیرأنامشخص است و ت

یابد (با گذشت زمان، نگرش افراد به فناوري تبدیل به 
ي د رفتار فرد به وسیله، قصاین مدلدر عادت می شود). 

درك سودمندي (به میزانی که شخص باور دارد دو باور 
اش سودمند کرد شغلیاستفاده از سیستم براي او و عمل

درك سهولت استفاده (به میزانی که  بود) وخواهد 
شخص باور دارد استفاده از سیستم به تالش کمی نیاز 

شود و متغیر بیرونی موثر بر خواهد داشت) تعیین می
قصد رفتار، در میان درك سودمندي و درك سهولت 

. الزم به ذکر است )Davis, 1989(شود استفاده واقع می
هاي سیستم، یژگیهاي بیرونی شامل: ومتغیرکه 

-آموزش، دخالت کاربر در روند طراحی سیستم، ویژگی
هاي راه اندازي سیستم و غیره می باشند که از طریق 

                                                                                  
1. The Theory Of Planned Behavioural 
2. Decomposed Theory Of Planned Behaviour 
3.  Eetended Technology Acceptance Model 
4. Unified Theory Of Acceptance And Use Of 
Technology 
5. Technology Acceptance Model  

رفتاري  درك سودمندي و درك سهولت استفاده بر قصد
 )4. (شکل کاربر اثرگذار هستند

 
 

  )Davis et al, 1989( مدل پذیرش فناوري -4شکل 
 

ناوریهاي جدید در قالب ي قصد پذیرش فدر زمینه
مدلسازي معادالت ساختاري مطالعات مختلفی انجام 

 انرژي هاياست، اما در بستر قصد پذیرش فناوري  شده
تجدیدپذیر در بخش کشاورزي مطالعات محدودي وجود 

با خود  پژوهشدر  )Khalilzadeh et al )2017دارد. 
 يیافته مدل توسعه در امنیت با مرتبط عوامل "عنوان

٦UTAUT ۷ بر مبتنی همراه تلفن پرداخت برايNFC 

نشان دادند که با توجه به تاثیر  "رستوران صنعت در
کلی هر عامل بر روي قصد استفاده از فناوري پرداخت 

بینی نگرش قویترین پیش، ۸NFC تلفن همراه مبتنی بر
و پس از آن امنیت  762/0کننده با ضرایب مسیر 

) ، 332/0نفوذ اجتماعی () ، 602/0) ، خطر (663/0(
) و انتظارتالش 161/0) ، اعتماد (310/0انتظار عملکرد (

همچنین نتایج مطالعه نشان داد که  باشند.) می116/0(
بین شرایط تسهیل کننده و انتظار تالش رابطه معنی 

در  )Abdullah & Ward )2016داري وجود دارد. 
 وريفنا پذیرش مدل یک توسعه "با عنوانخود  پژوهش
 عوامل تحلیل با الکترونیکی یادگیري براي عمومی
نشان دادند که  "گیرند می قرار استفاده مورد که خارجی

خودکارآمدي نقش مهمی در درك سهولت استفاده از 
 & Ahmedهاي یادگیري الکترونیکی دارد. فناوري

Ward )2016 ( و  هیتجز "با عنوان  خود پژوهشدر
                                                                                  
6. Unified Theory Of Acceptance And Use Of 
Technology 
7. Near-Field Communication 
8. Near-Field Communication 
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 پرتفولیو الکترونیک رشیپذه توسععوامل موثر بر  لیتحل
 از نشان دادند که ترکیبی "يو حرفه ا رسمی ،انفرادي

 و شده درك سودمندي درك شده، سه متغیر سهولت
-می تبیین از واریانس نگرش به رفتار را ٪81 سازگاري،

تري ند. در این میان سودمندي درك شده اثر قويکن
 شپذیر به نسبت دانشجویان نگرش بنابراین دارد.

 سودمندي تأثیر تحت شدت به الکترونیکی اوراق بهادار،
 پژوهشدر  )(Baptista & Oliveira 2015. دارد قرار آنها

 در فراتحلیل و وزن تحلیلتجزیه و  "با عنوانخود 
نشان دادند که  "همراه تلفن بانکداري پذیرش تحقیق

بینی کننده قصد استفاده از موثرترین عوامل پیش
 -2نگرش،  -1تلفن همراه، عبارتند از:  خدمات بانکداري

 انتظار عملکرد.  -4درك شده و خطرات  -3اعتماد 

et alYazdanpanah  )2015 ( خود با عنوان  پژوهشدر" 
و  یعموم رشیپذ ی: بررسرانیدر ا يانتقال انرژ تیریمد
 قیاز طر ریپذدیتجد يبه استفاده از منابع انرژ لیتما

و  نشان دادند که پذیرش "یو روانشناخت یمدل اجتماع
 مدیران توسط منابع انرژي تجدیدپذیر از استفاده به قصد
 هنجار تاثیر تحت مثبت طور به انرژي، هايپروژه

اگر  .قرار دارد کنترل رفتاري درك شده و نگرش اخالقی،
 عواقب منابع انرژي تجدیدپذیر برنامه یک از حمایت
 ایجاد ت باعثنگرش مثب باشد، داشته همراه به را مثبتی

 & Akar .شد منابع انرژي تجدیدپذیر از استفاده به قصد

Mardikyan )2014 ( و  هیتجز"خود با عنوان  پژوهشدر
 بهمصرف کنندگان  قصد پذیرشعوامل موثر بر  لیتحل

 "ترییتومطالعه موردي  :یاجتماع يهااستفاده از رسانه
 به طور مثبت تحت تأثیر رفتار، نشان دادند که قصد

 اعتماد قرار سودمندي و درك استفاده، درك سهولت
و تأثیر سودمندي درك شده بر قصد رفتاري  گیردمی

 این، بر نسبت به دو متغیر مذکور بیشتر می باشد. عالوه
داشته  شده درك سودمندي بر مثبت اجتماعی تاثیر اثر

نیز تأثیر مثبت بر سهولت استفاده دارد.  و شرایط تسهیل
 اجتماعی هايرسانه درك کنند اربرانک در صورتی که
-می را آن از استفاده قصد هستند، لذا مفید و آسان

با عنوان  خود پژوهشدر ) Alam et al )2014 .پذیرند
تجدیدپذیر در مقیاس  انرژي هايقصد استفاده از "

کاربران اگر نشان دادند که  "کوچک خانوار روستائی
-تفاده آسان میبراي اس هاي نویندرك کنند که فناوري

 انرژي هاي باشند و ارزش باالتري دارند، قطعا فناوري
در  )Kim et al )2014تجدیدپذیر را خواهند پذیرفت. 

-وريافن ي پذیرشیکپارچه مدل"با عنوان  خود پژوهش
 کیفیتنشان دادند که  " جنوبی کره در خورشیدي هاي

-ي درك شده دو عامل اصلی و مهم میسیستم و مزایا
و اعتماد درك شده نیز یک عامل ذهنی است، این  دباشن

متغیرها در تعیین نگرش عمومی نسبت به فناوري انرژي 
خورشیدي قابل توجه می باشد. بنابراین نگرش نسبت به 
تکنولوژي انرژي خورشیدي، تحت تاثیر سه متغیر 
(مزایاي درك شده، کیفیت سیستم و اعتماد درك شده) 

به طور مستقیم بر قصد  قرار می گیرد و نگرش نیز
در  )Belanche et al )2012استفاده اثر می گذارد. 

 هايارزش و اعتماد ادغام"با عنوان خود  پژوهش
 از پذیرش یک مورد: فناوري پذیرش مدل در شخصی
متغیر قصد که  نشان دادند "الکترونیک دولت خدمات

استفاده با واریانس سودمندي درك شده ، نگرش و 
ماد تبیین شده است. متغیر اعتماد عالوه بر همچنین اعت

قصد استفاده و سودمندي درك شده نیز تأثیر نگرش، بر 
تحت  پژوهشدر ) De Smet et al )2012. مستقیم دارد

 رشیو پذ یآموزش کاربرددر مورد  قیتحق "عنوان 
توسط معلمان  يریادگی تیریمد يهاستمیس يورافن
 و شده درك ستفادها سهولت نشان دادند که "رستانیدب

فناوري  از استفاده بر ايقوي تأثیر شده درك سودمندي
دوره  معلم یک اینکه در واقع براي. دارند اطالعاتی
خودش در  سیستم مدیریت یادگیري از بتواند متوسطه
 از استفاده سهولت و بودن مفید کند، استفاده آموزش

 گرفته نظر در باید دو هر سیستم مدیریت یادگیري،
  .وندش

 ، مدل پذیرش فناوري دیویسدر پژوهش حاضر
)TAM( ي قصد به عنوان مبناي اصلی کار در زمینه

تجدیدپذیر توسط کشاورزان  انرژي هايپذیرش فناوري 
در شهرستان الرستان انتخاب شده است که درآن عوامل 

اي چون نگرش، درك سودمندي و درك سهولت کلیدي
-ان قصد رفتار میکنندگاستفاده مهمترین پیشگویی

نگرش به عنوان متغیر مستقل و  باشند. در این مدل، 
کند و یک رابطه قوي و بسیار میانجی ایفاي نقش می

ي حائز اهمیت آن مهم با قصد پذیرش دارد. اما نکته
 است که در پژوهش حاضر اگر تمام متغیرهاي مدل
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به تنهایی به کار گرفته شوند، )  TAM( پذیرش فناوري
ي تحقیق کند. چون زمینهر حد انتظار عمل نمیباز د

 انرژي هاي(بررسی عوامل موثر بر قصد پذیرش فناوري 
تجدیدپذیر توسط کشاورزان) نیازمند متغیرهاي مهم 
دیگري از جمله : اثر اجتماعی، خودکارآمدي، شرایط 
تسهیلگر، اعتماد به فناوري و آگاهی می باشد که به طور 

تقیم بر قصد پذیرش موثرند. با مستقیم و برخی غیر مس
افزودن متغیرهاي بیرونی اثر اجتماعی، خودکارآمدي، 
 شرایط تسهیلگر، اعتماد به فناوري و آگاهی در مدل

TAM ،یابد. مدل پژوهش به نحو چشمگیري بهبود می
به عنوان مدل پذیرش فناوري دلیل اصلی براي انتخاب 

یت است از این واقعناشی یک مدل پیشنهادي تحقیق، 
از عیب کمتري نسبت به سایر  مدل پذیرش فناوريکه 

ي مدلها برخوردار بوده و این مدل مختص پذیرش عامه
 فناوریهاست. 
فرض بر این است که هر چه استفاده  TAM در مدل

ه بتر و مفیدتر باشد، نگرش افراد از یک فناوري آسان
 بنابراینتر خواهد شد. قصد استفاده از فناوري مثبت

ثر اباورها در مورد یک فناوري بر نگرش استفاده از آن 
 .)Abdullah & Ward, 2016( گذاردمی

نگرش نیز به طور مستقیم تأثیر مهمی بر قصد 
تجدیدپذیر دارد. از متغیر  انرژي هايپذیرش فناوري 

مهم دیگر که علیرغم داشتن اهمیت زیاد، در اکثر مدلها 
ست. مطالعات متعددي مغفول مانده، اعتماد به فناوري ا

ی که به عملکرد فناوري اعتماد اند، کاربراننشان داده
دارند؛ قصد پذیرش باالتري نسبت به فناوري از خود 

 et al., Belanche  ;2016 et al.,Koçاند (نشان داده

 2017 et al.,Chang ; 2012 از عوامل مهم بعدي .(

که هر باشند متغیرهاي اثر اجتماعی و خودکارآمدي می
دو هم بر درك سهولت استفاده و هم درك سودمندي 
موثرند و به طور غیر مستقیم نگرش و قصد پذیرش را 

ها  و توصیه هادهند. چون پیشنهادتحت تأثیر قرار می
تواند نگرش توسط افراد مهم در ذهن کشاورزان، می

افراد نسبت به استفاده از یک فناوري را تحت تاثیر قرار 
خودکارآمدي است . متغیر بعدي )Cheng, 2011( دهد

ي توانایی هاي که به قضاوتها و داوریهاي شخص درباره
خود در انجام کار یا سازگاري با موقعیتی خاص مرتبط 
است و از طریق درك سودمندي و درك سهولت استفاده 
در ابتدا نگرش و سپس قصد را تحت تأثیر قرار می دهد. 

عواملی است که بر درك  گر هم ازمتغیر شرایط تسهیل
خصوص وجود  سهولت استفاده بسیار موثر است. در این

شرایط تسهیل اعم از وجود مشوقهاي مالی، ارائه 
-تسهیالت، برگزاري نمایشگاههاي مرتبط ... همگی می

تواند بر درك سهولت استفاده از فناوري انرژي 
تجدیدپذیر توسط کشاورزان در سطح مزرعه بسیار موثر 

که  و در نهایت متغیر آگاهی به عنوان عامل کلیديباشد 
 انرژي هايفناوري  طور مستقیم بر قصد پذیرش به

تجدیدپذیر توسط کشاورزان در سطح مزرعه موثر است 
  ,2015Doszhanov & Ahmad ;(به مدل اضافه گردید

 2012 Alam & Rashid, .(که سطح باالي  در حالی
ورزان جهت پذیرش آگاهی به طور مثبت بر اهداف کشا

-پذیر در سطح مزارع تأثیر میتجدید انرژي هايفناوري 
با توجه به توضیحات فوق  ).Alam et al., 2014( گذارد

به شرح زیر می باشد (شکل ومی پژوهش چارچوب مفه
5(. 

 

 
 

 

 

 

 
 چارچوب مفهومی (منبع: یافته هاي پژوهش) -5شکل 

 

 اعتماد  

اثر اجتماعی 
 

 
 خودکارآمدي

 گرلشرایط تسهی
  

 آگاهی  

 سودمندي درك
 

درك سهولت 
 

 قصد نگرش
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عوامل بنابراین هدف کلی پژوهش حاضر، بررسی 
تجدیدپذیر  انرژي هاي قصد پذیرش فناوري مؤثر بر

باشد. ضمن اینکه توسط کشاورزان در الرستان فارس می
نتایج آن قابل توصیه در سطح ملی بوده تا از این منظر 

شده در فرآیند  آوريگیري از اطالعات جمعبتوان با بهره
هاي موثر جهت گذار ریزي و سیاستگذاري، برنامههدف

ه اقتصاد سبز، رسیدن به توسعه پایدار (در بخش ب
  زیست گام برداشت.انرژي) و ایمنی محیط

تحقیق حاضر از لحاظ میزان کنترل متغیرها 
غیرآزمایشی، به لحاظ راهبردي پیمایشی، از لحاظ هدف 
کاربردي و از نظر زمانی به دلیل اینکه در مقطع زمانی 

این تحقیق از  باشد.خاصی انجام شده است، مقطعی می
 –و از نوع توصیفی  تجربینوع تحقیقات کمی و غیر

باشد که براي شناسایی عوامل موثر بر همبستگی می
استفاده شده تحلیل مسیر  روشقصد پذیرش فناوري از 

(محقق  است. ابزار گردآوري اطالعات، پرسشنامه
کشاورزان،  باشد. جامعه آماري تحقیق شاملساخته) می
گیري از نفر) که با بهره 2501رستان بودند (شهرستان ال

نفر برآورد  333کرجسی و مورگان، حجم نمونه جدول 
پرسشنامه گردآوري شد. نمونه  331و از این تعداد، شد 

 Krejcie( انتخاب شدنداي گیري طبقهنمونه روشها به 

& Morgan, 1970 بدین ترتیب مناطقی که مراکز (
داشت شامل جویم، خدمات کشاورزي در آن وجود 

بنارویه، حومه، درز و سایبان و بیرم بودند که با انتساب 
متناسب، تعداد نمونه ها در هر طبقه تعیین شدند به 

هایی که به صورت تصادفی از اي که درصد نمونه گونه
شدند، برابر درصد همان منطقه در هر منطقه انتخاب می

 ي مورد نظر (الرستان) بود.جامعه
 

مختلف  مناطقتعداد نمونه هاي گرفته شده از  -1جدول 
 شهرستان الرستان

 ردیف طبقات جامعه نمونه
101 
49 
133 
27 
21 

 

637  
370 
1005 
204 
159 

 

 جویم 
 بنارویه
 حومه

 درز و سایبان
 بیرم

1 
2 
3 
4 
5 

 جمع کل  2501 331
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جهت اندازه گیري متغیر قصد  حاضر در پژوهش
گویه  6تجدیدپذیر از  انرژي هايش فناوري پذیر

 5استفاده شد که هر یک از گویه ها با طیف لیکرت 
=خیلی 5=زیاد، 4=متوسط، 3=کم، 2=خیلی کم، 1تایی(

)  ,2015Baptista & Oliveira ;گیري شدند زیاد) اندازه

)2012Feng,  گیري هر یک از متغیرهاي و براي اندازه
گویه)، درك  5( (درك سودمندي مستقل پژوهش

گویه)، اثر  9گویه)، شرایط تسهیل ( 4سهولت استفاده (
گویه)،  3گویه)، اعتماد به فناوري ( 6اجتماعی (

 6( گویه) و نگرش 6گویه)، آگاهی ( 3خودکارآمدي (
=کم، 2=خیلی کم، 1( تایی 5گویه)) نیز از  طیف لیکرت 

 =خیلی زیاد) استفاده شد5=زیاد، 4=متوسط، 3
)., 2015et alMenozzi  ., 2017;et almed Lallmaho( 

 
 فرضیات تحقیق:

هاي تحقیق و نوع آزمون آماري مورد فرضیه -2جدول 
 استفاده

 آزمون الگوي ریاضی فرضیه ها

بین عوامل درك سودمندي، درك 
سهولت استفاده، اثر اجتماعی، 

گر، اعتماد به شرایط تسهیل
فناوري، خودکارآمدي، آگاهی، 

پذیرش فناوري  نگرش و قصد
تجدیدپذیر توسط  انرژي هاي

کشاورزان در شهرستان الرستان، 
 رابطه معناداري وجود دارد

H0: r= 0 
H1:-1≤ r < 0, 

0< r ≤ +1 
 پیرسون

 منبع: یافته هاي پژوهش   
 

 روایی و پایایی
روایی محتوایی و ظاهري ابزار تحقیق با استفاده از 

کشاورزي موزش ی از متخصصان ترویج و آنظرات پانل
مدرس مورد بازبینی و اصالح قرار گرفت و دانشگاه تربیت

ي طراحی شده، در ابتدا براي سنجش پایایی پرسشنامه
نسخه پرسشنامه به وسیله یک تحقیق   30تعداد 

مقدماتی در شهرستان گراش استان فارس تکمیل گردید 
-هاي تکمیل شده با استفاده از نرمکه براي پرسشنامه

ضریب آلفاي کرونباخ محاسبه گردید.  SPSS افزار
همچنین با توجه به اشکاالت روش آلفاي کرونباخ از 
جمله اینکه براي تمام سواالت یک سازه، ارزش یکسانی 
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قائل می شود، در این پژوهش از روش پایایی ترکیبی 
با توجه به ضرایب به دست آمده  نیز استفاده گردید.

لیت اعتماد (پایایی) مشخص شد که پرسشنامه از قاب
ي باالیی برخوردار است. زیرا مقدار آلفاي کرونباخ  کلیه

یا بیش از این مقدار بود.  7/0هاي پرسشنامه قسمت
 < AVE(ضریب میانگین واریانس استخراج شده مقادیر 

متغیرهاي جدول نیز ) CR > 0.6(و پایایی ترکیبی) 0.5
ی مناسبی ابزار تحقیق از روایی همگرای نشان داد که

  ).3(جدول برخوردار است 
 

 ها و بحثیافته
هاي حاصل از آمار توصیفی نشان داد که یافته

سال بود. گروه  45میانگین سنی افراد مورد مطالعه 
درصد و گروه سنی  31سال با بیش از  52تا  40سنی 

 بیشترینبه ترتیب درصد،  10سال با بیش از  28تا  16

ا به خود اختصاص دادند. یافته و کمترین درصد فراوانی ر
درصد پاسخگویان مرد  4/96هاي پژوهش نشان داد که 

هاي داده شده به متغیر سابقه کار بودند. بررسی پاسخ
ین سابقه فعالیت کشاورزان کشاورزي نشان داد که میانگ

بود. همچنین بیشینه سابقه فعالیت کشاورزان سال  18
  سال و کمینه آن یکسال بود. 60

یج توزیع فراوانی در بین پاسخگویان نشان داد که نتا
فراوانی  بیشترین نفر 252با  سال بیست سنی تاگروه 

متغیر سطح درصد) را داشتند. توزیع فراوانی  76(
ي دیپلم و باالتر تحصیالت نشان داد که در مجموع طبقه

ي بی درصد) بیشترین فراوانی و طبقه 38نفر ( 126با 
درصد) داراي کمترین فراوانی بودند.  11نفر ( 37سواد با 

شایان ذکر است که میانگین سطح زیر کشت کشاورزان 
 25 نیز هکتار بوده و میانگین میزان درآمد آنها 18

  میلیون تومان در سال بوده است.

 مقادیر آلفاي کرونباخ و روایی و پایایی سازه هاي مورد مطالعه پژوهش -3جدول 
ضریب آلفاي  تعداد گویه  متغیرها

 کرونباخ
ضریب میانگین  تفسیر

 واریانس استخراج
 شده 

 AVE1 

 پایایی ترکیبی
CR 

q( 6 90/0قصد رفتاري ( 62/0 عالی   92/0  
m( 5 87/0درك سودمندي ( 7/0 خوب   92/0  

tal( 4 81/0درك سهولت استفاده ( 67/0 خوب   89/0  
j( 6 81/0اثر اجتماعی ( 57/0 خوب   88/0  

s( 9 70/0( شرایط تسهیل گر 52/0 قابل قبول   87/0  
f( 3 88/0اعتماد به فناوري ( 73/0 خوب   89/0  

k( 3 70/0خودکارآمدي ( 67/0 قابل قبول   86/0  
g( 6 81/0آگاهی ( 57/0 خوب   89/0  
n( 6 70/0نگرش ( 70/0 قابل قبول   93/0  

 - - - - 49 کل
 منبع: یافته هاي پژوهش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                
1. The Square Root Of Average Variance Extracted 
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هاي قصد پذیرش فناوري بندي گویهاولویت
در پژوهش حاضر به منظور تجدیدپذیر:  انرژي هاي

 انرژي هايهاي قصد پذیرش فناوري بندي گویهاولویت
تجدیدپذیر از ضریب تغییرات استفاده شد. بر اساس 

مشاهده می شود که از نظر  4 هاي جدولیافته
 کنم براي تأمین -من سعی می "ي کشاورزان سه گویه

تجدیدپذیر استفاده  انرژي هايرعه از فناوري انرژي مز
 انرژي هايمن قصد استفاده از فناوري  "، "کنم 

من پیش بینی  "و  "تجدیدپذیر در سطح مزرعه را دارم 
تجدیدپذیر در آینده  انرژي هايمی کنم که از فناوري 
را  اولویتبه ترتیب باالترین   "استفاده خواهم کرد 

 .داشتند
 

 

 تجدیدپذیر انرژي هايهاي قصد پذیرش فناوري بندي گویهویتاول -4جدول 
 گویه ها انحراف معیار میانگین ضریب تغییرات اولویت

 انرژي هايسعی می کنم براي تأمین انرژي مزرعه از فناوري  03/1 22/3 319/0 1
 تجدیدپذیر استفاده کنم

ذیر در سطح مزرعه تجدیدپ انرژي هايقصد استفاده از فناوري  06/1 21/3 330/0 2
 را دارم

تجدیدپذیر در  انرژي هايپیش بینی می کنم که از فناوري  06/1 16/3 335/0 3
 آینده استفاده خواهم کرد

تجدیدپذیر به جاي سوختهاي فسیلی  انرژي هاياز فناوري  13/1   28/3 344/0 4
 استفاده خواهم کرد

تجدیدپذیر در سطح مزرعه  هايانرژي به استفاده از فناوري  16/1 29/3 352/0 5
 تمایل دارم

تجدید پذیر در سطح  انرژي هايبراي استفاده از فناوري  09/1 84/2 383/0 6
 مزرعه برنامه ریزي کرده ام

 

توصیف و تحلیل میزان قصد پذیرش فناوري 
تجدیدپذیر توسط کشاورزان شهرستان  انرژي هاي

ظور نبه م:  ۱ISDMالرستان با استفاده از شاخص
 ISDM ، از شاخصتوصیف کیفی میزان قصد پذیرش

و  16/3قصد اینکه میانگین کلی با توجه به  استفاده شد.
 جهت توصیف پراکندگی لذا، بود 08/1کل معیار  انحراف

انرژي دیدگاه کشاورزان نسبت به قصد پذیرش فناوري 
تجدیدپذیر در سطح مزرعه، میزان قصد با استفاده  هاي

در چهار  )ISDM( ف معیار از میانگیناز فرمول انحرا
(قصد پذیرش قسمت به شرح ذیل دسته بندي شد 

پایین، قصد پذیرش متوسط، قصد پذیرش خوب و قصد 
نفر)  126بیشترین تعداد افراد (پذیرش عالی). 

نفر دیدگاهشان در  42دیدگاهشان در سطح خوب و 
  ).5(جدول ) et alKarimi ,.2011( بودندسطح عالی 

 
                                                                                  
1. Interval Of Standard Deviation From Mean 

A= یینپا : A ≤Mean –SD  
     B=متوسط: Mean-SD <B≤ Mean 

     C= خوب  : Mean<C≤ Mean+ SD 
Mean+SD < D                                                   

                                                                         : 
 =Dعالی

 انرژي هايفناوري سطح بندي میزان قصد پذیرش  -5جدول 
  تجدیدپذیر کشاورزان شهرستان الرستان

 متغیر سطح فراوانی نما (مد)
 
 

 خوب

56 
107 
126 
42 

 پایین
 متوسط

 خوب
 عالی

 
قصد پذیرش 

انرژي فناوري 
 هاي

 تجدیدپذیر
 جمع کل  331 -

 یافته هاي پژوهش منبع:
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  لاولویت بندي متغیرهاي مستق
 شود که ازمشاهده می )6(هاي جدول بر اساس یافته

 "ترین عوامل موثر بر قصد پذیرشنظر کشاورزان مهم
گی تجدیدپذیر کیفیت زند انرژي هاياستفاده از فناوري 

ي اجراي پروژه هاي توسعه "و  "را بهبود خواهد بخشید
تجدیدپذیر در سطح مزرعه کیفیت  انرژي هايفناوري 

ي فناور "و  " محیط زیست را بهبود خواهد بخشید
 هايتجدیدپذیر جایگزین خوبی براي سوخت انرژي هاي

فسیلی است و میزان تقاضاي سوخت فسیلی را کم می 
م من می توان "و این در حالی است که  باشندمی " کند

 برمتجدیدپذیر در سطح مزرعه را نام ب انرژي هايانواع 
 اوريمن آشنایی الزم با نحوه کارکرد و عملکرد فن "و  "

 من "و  " تجدیدپذیردر سطح مزرعه را دارم انرژي هاي
ي به راحتی می توانم مزرعه اي را که در آن فناور

 " شود را تجسم کنمتجدیدپذیر استفاده می هايانرژي
 اهمیت کمتري داشته اند.

 
 تحقیق اولویت بندي متغیرهاي مستقل -6جدول 

 اولویت ضریب تغییرات میانگین انحراف معیار گویه 

ش
گر

ن
 

تجدیدپذیر کیفیت زندگی را  انرژي هايتفاده از فناوري اس
 بهبود خواهد بخشید

 
04/1 38/3 307/0 1 

تجدیدپذیر  انرژي هاياجراي پروژه هاي توسعه ي فناوري 
در سطح مزرعه کیفیت محیط زیست را بهبود خواهد 

 بخشید
06/1 37/3 314/0 2 

تجدیدپذیر جایگزین خوبی براي  انرژي هايفناوري 
سوختهاي فسیلی است و میزان تقاضاي سوخت فسیلی را 

 کم می کند
08/1 40/3 317/0 3 

تجدیدپذیر گامی مهم در جهت کاهش  انرژي هايفناوري 
 انتشار گازهاي گلخانه اي است

 
16/1 48/3 333/0 4 

تجدیدپذیر در سطح مزرعه  انرژي هاياستفاده از فناوري 
 دهدنرژي را کاهش میهزینه پرداختی خانوار جهت مصرف ا

 
11/1 32/3 334/0 5 

ي ایجاد مشاغل تجدیدپذیر زمینه انرژي هايفناوري 
 بیشتري در جامعه فراهم می نماید

13/1 29/3 343/0 6 

ماد
اعت

 

تجدیدپذیر توانایی انجام وظیفه اش در  انرژي هايفناوري 
 سطح مزرعه را دارد

01/1 17/3 318/0 1 

تجدیدپذیر در سطح مزرعه در مقایسه با  انرژي هايفناوري 
 سایر فناوریها از عیوب کمتري برخورداراند

02/1 16/3 322/0 2 

تجدیدپذیر در سطح مزرعه قابل اطمینان  انرژي هايفناوري 
 هستند

10/1 23/3 340/0 3 

دي
دمن

سو
ك 

در
 

تجدیدپذیر بهره وري من را  انرژي هاياستفاده از فناوري 
 افزایش خواهد داد

15/1 39/3 339/0 1 

تجدیدپذیر براي انجام دادن  انرژي هاياستفاده از فناوري 
 کارها با سرعت بیشتر به من کمک خواهد کرد

10/1 23/3 340/0 2 

تجدیدپذیر در زندگی روزانه ام  انرژي هاياز نظر من فناوري 
 مفید خواهد بود

19/1 42/3 347/0 3 

تجدیدپذیر در  رژي هايانمعتقدم که استفاده از فناوري 
 سطح مزرعه مهارتهاي حرفه اي من را افزایش خواهد داد

15/1 31/3 347/0 4 

تجدیدپذیر زندگی من را  انرژي هاياستفاده از فناوري 
 آسانتر خواهد کرد

14/1 27/3 348/0 5 
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 اولویت ضریب تغییرات میانگین انحراف معیار گویه 

دي
رآم

دکا
خو

 

 انرژي هايمن اعتماد به نفس الزم جهت استفاده از فناوري 
 طح مزرعه را دارمتجدیدپذیر در س

10/1 16/3 348/0 1 

انرژي من صالحیت حرفه اي الزم براي استفاده از فناوري 
 تجدیدپذیر در سطح مزرعه را دارم هاي

10/1 95/2 372/0 2 

 انرژي هايمن مهارتهاي الزم براي استفاده از فناوري 
 تجدیدپذیر در سطح مزرعه را دارم

09/1 80/2 389/0 3 

 
عی

تما
 اج

اثر
 

 

اتحادیه هاي دوست داران محیط زیست از من انتظار دارند 
تجدیدپذیر به جاي روش سنتی در  انرژي هايکه از فناوري 

 سطح مزرعه ام استفاده نمایم
30/1 25/3 40/0 

1 
 

کشاورزان می توانند من را تشویق و حمایت کنند که از 
 تجدیدپذیر در سطح مزرعه استفاده کنم انرژي هايفناوري 

18/1 91/2 405/0 2 

 انرژي هايخانواده ام از من انتظار دارد که از فناوري 
تجدیدپذیر به جاي سوختهاي فسیلی(معمولی) در سطح 

 مزرعه استفاده کنم

21/1 
 

98/2 
 

406/0 3 

تجدیدپذیر  انرژي هايدولت از من انتظار دارد که از فناوري 
 به جاي روش سنتی در سطح مزرعه ام استفاده کنم

27/1 07/3 413/0 4 

 انرژي هايجامعه از من انتظار دارد که از فناوري 
تجدیدپذیر به جاي روش سنتی در سطح مزرعه ام استفاده 

 کنم
31/1 15/3 415/0 5 

دهند افرادي که عقایدشان براي من مهم است، ترجیح می
 تجدیدپذیر استفاده کنم انرژي هايکه من از فناوري 

58/1 98/2 530/0 6 

اده
ستف

ت ا
هول

 س
ك

در
 

تجدیدپذیر در  هايانرژيماهر شدن در استفاده از فناوري 
 سطح مزرعه براي من آسان خواهد بود

13/1 
73/2 
 

413/0 
 

1 

تجدیدپذیر در سطح مزرعه  هايانرژياستفاده از فناوري 
 براي من آسان خواهد بود

08/1 61/2 413/0 2 

پذیر در سطح مزرعه تجدید هايانرژينگهداري از فناوري 
 آسان خواهد بود

12/1 69/2 416/0 3 

تجدیدپذیر جهت استفاده در  انرژي هايیادگیري فناوري 
 سطح مزرعه آسان خواهد بود

15/1 75/2 418/0 4 

یل
سه

ط ت
رای

ش
 گر

تجدیدپذیر با دیگر فناوریهاي موجود در  انرژي هايفناوري 
 سطح مزرعه، سازگار است

14/1 80/2 407/0 1 

تجدیدپذیر  انرژي هايزمانی که من براي استفاده از فناوري 
 توانم از دیگران کمک بگیرممشکل دارم، می

13/1 
 62/2 431/0 2 

 انرژي هايمن منابع طبیعی الزم براي کاربرد فناوري 
 تجدیدپذیر در سطح مزرعه را دارم

15/1 46/2 467/0 3 

ي فناوري نهامکان استفاده از متخصصان موضوعی در زمی
 تجدیدپذیر در سطح مزرعه وجود دارد انرژي هاي

12/1 
39/2 
 

468/0 
 

4 

ي افزایش قیمت سوختهاي گذاري مناسب در زمینهسیاست
تجدیدپذیر وجود  انرژي هايي استفاده از فسیلی جهت توسعه

 دارد
19/1 44/2 487/0 5 

 امکان برقراري ارتباط بین بخشهاي تحقیقاتی، کشاورزان،
تجدیدپذیر  انرژي هايکارشناسان، طراحان و مجریان فناوري 

 در بخش کشاورزي وجود دارد

16/1 
 

37/2 489/0 6 
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 اولویت ضریب تغییرات میانگین انحراف معیار گویه 
مشوقهاي مالی الزم به کشاورزان جهت استفاده از فناوري 

 پاك در سطح مزرعه وجود دارد انرژي هاي
09/1 12/2 514/0 7 

اعتباري ارائه تسهیالت ویژه، وامهاي کم بهره و بسته هاي 
خاص به منظور سرمایه گذاري و خرید تجهیزات فناوري 

 باشندتجدیدپذیر موجود می انرژي هاي
14/1 18/2 522/0 8 

پاك  انرژي هاينمایشگاههاي مرتبط با بومی سازي فناوري 
 در سطح مزرعه، در شهرستان الرستان برگزار می شود

13/1 10/2 538/0 9 

هی
آگا

 

تجدیدپذیر  انرژي هايوسعه فناوري از موضوعات مربوط به ت
 در سطح مزرعه آگاهی دارم

04/1 
 

21/2 
 

470/0 
 

1 

 متجدیدپذیر در سطح مزرعه برای انرژي هايتشخیص فناوري 
 آسان است

04/1 19/2 474/0 2 

تجدیدپذیر را دنبال  انرژي هاياخبار مربوط به توسعه فناوري 
 کنممی

10/1 
 

30/2 
 

478/0 
 

3 

 انرژي هايمی توانم مزرعه اي را که در آن فناوري به راحتی 
 تجدیدپذیر استفاده می شود را تجسم کنم

10/1 26/2 486/0 4 

 انرژي هايآشنایی الزم با نحوه کارکرد و عملکرد فناوري 
 تجدیدپذیردر سطح مزرعه را دارم

08/1 15/2 502/0 5 

ا نام تجدیدپذیر در سطح مزرعه ر انرژي هايمی توانم انواع 
 ببرم

11/1 06/2 538/0 6 

 
 هاي پژوهشمنبع: یافته

 

  هاي استنباطی (ضرایب همبستگی بین متغیرها):یافته
نتایج آزمون همبستگی پیرسون  )7(مطابق با جدول 

نشان داد که بین متغیر درك سودمندي با قصد پذیرش 
دار ي مثبت و معنیتجدیدپذیر رابطه انرژي هايفناوري 

خطا وجود دارد. به  01/0گی قوي در سطح با همبست
ي مستقیمی با قصد عبارتی متغیر درك سودمندي رابطه

هر چه تجدیدپذیر دارد و  انرژي هايپذیرش فناوري 
 انرژي هايفرد باور داشته باشد که از استفاده از فناوري 

تجدیدپذیر در عملکرد شغلی او سودمند خواهد بود، 
 اشت.تري خواهد دقصد پذیرش جدي

انرژي بین اعتماد به فناوري و قصد پذیرش فناوري 
دار با همبستگی رابطه مثبت و معنینیز تجدیدپذیر  هاي

خطا وجود دارد. به عبارتی اگر  01/0قوي در سطح 
 انرژي هايکشاورزان به عملکرد مثبت فناوري 

تجدیدپذیر در سطح مزرعه اطمینان داشته باشند با 
، قصد پذیرش آنان نیز بیشتر افزایش اعتماد کشاورزان

 خواهد شد.
انرژي بین خودکارآمدي افراد و قصد پذیرش فناوري 

ي مثبت و معنی دار  با تجدیدپذیر رابطه هاي
خطا وجود دارد. به عبارتی  01/0همبستگی در سطح 

اگر کشاورزان توانایی الزم (اعتماد به نفس، صالحیت 
گیري فناوري حرفه اي و مهارتهاي الزم) را در به کار

تجدیدپذیر در سطح مزرعه داشته باشند، بر  انرژي هاي
بین نگرش  همچنین قصد پذیرش آنان موثر خواهد بود.

ي تجدیدپذیر رابطه انرژي هايو قصد پذیرش فناوري 
 01/0دار با همبستگی قوي در سطح  مثبت و معنی

خطا وجود دارد. ضمن توجه به اینکه نگرش تابعی از 
-ي آگاهی، اگر کشاورزان به وسیلههاستمجموعه باور

 انرژي هايهاي اجتماعی ارزیابی مطلوبی از فناوري 
نگرش مثبت منجر به قصد  ،تجدیدپذیر داشته باشند
 پذیرش آنان خواهد شد.

نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین  
متغیر هاي اثر اجتماعی و درك سهولت استفاده با قصد 

ي مثبت و تجدیدپذیر رابطه نرژي هاياپذیرش فناوري 
خطا  01/0دار با همبستگی متوسط در سطح معنی

 وجود دارد.
نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین  

گر با قصد پذیرش متغیرهاي آگاهی و شرایط تسهیل
ي مثبت و معنی تجدیدپذیر رابطه انرژي هايفناوري 

 دارد.طا وجود خ 01/0دار با همبستگی ضعیف در سطح 
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 نتایج حاصل از همبستگی -7جدول 

ضریب  متغیر دوم متغیر اول
 )rهمبستگی (

 نوع آزمون

درك 
 سودمندي

 پیرسون 660/0** قصد پذیرش

درك سهولت 
 استفاده

488/0 قصد پذیرش  پیرسون **

502/0 قصد پذیرش اثر اجتماعی  پیرسون **
شرایط 

 گرتسهیل
358/0 قصد پذیرش  پیرسون **

ماد به اعت
 فناوري

645/0 قصد پذیرش  پیرسون **

613/0 قصد پذیرش خودکارآمدي  پیرسون **
365/0 قصد پذیرش آگاهی  پیرسون **
695/0 قصد پذیرش نگرش  پیرسون **

 05/0معنی داري در سطح *، 01/0معنی داري در سطح **
 منبع: یافته هاي پژوهش

وط ي نتایج آمار توصیفی و استنباطی مربپس از ارائه
به متغیرهاي اصلی تحقیق، در این بخش با توجه به 
اهداف تحقیق و مدل مفهومی پژوهش براي ادامه تحلیل 
ها به منظور اعتبار سنجی مدل تحقیق، در قالب تکنیک 

 سازي معادالت ساختاري با استفاده از نرم افزارمدل
LISREL ها مورد تجزیه و تحلیل داده 72/8ي نسخه

  قرار گرفتند.
) که 6) و شکل (8جدول(ر اساس نتایج مندرج در ب
توان نتیجه دهنده مدل ساختاري تحقیق است، می نشان

باشد. عالوه بر آزمون ساختار مدل مناسب می گرفت که
برازش نیکویی مدل تحقیق و تعیین میزان واریانس 
تبیین شده توسط متغیرهاي مستقل تحقیق، واضح 

رك سودمندي، درك متغیرمکنون بیرونی (د 8است که 
گر، اعتماد سهولت استفاده، اثر اجتماعی، شرایط تسهیل

 71) به میزان فناوري، خودکارآمدي، آگاهی و نگرش به
 انرژي هايدرصد از واریانس قصد پذیرش فناوري 

کنند. الزم به تجدیدپذیر توسط کشاورزان را تبیین می
-ي متغیرها معنیبراي همه tکه مقدار ارزش ذکر است 
در فرمول زیر تمامی متغیرهایی که به طور  دار شد و

تجدیدپذیر  هايانرژيمستقیم بر قصد پذیرش فناوري 
 با ضرائب مسیر آنها ذکر شده است.  موثرند همراه

 ) +14/0× (آگاهی  ) +28/0× (اعتماد به فناوري 
 قصد = )22/0× (درك سودمندي  ) +34/0× (نگرش 
 پذیرش

 
ا ان انطباق مدل اندازه گیري کل بنتایج میز - 8جدول 

 شاخص برازندگی
معیار        **نتایج در پژوهش

 *پیشنهاد شده
 شاخص برازش

97/0 
90/0 
95/0 
97/0 
97/0 
014/0 
013/0 
 
070/0 

بزرگتر یا 
 90/0مساوي

بزرگتر یا 
 90/0مساوي

بزرگتر یا 
 90/0مساوي

بزرگتر یا 
 90/0مساوي

بزرگتر یا 
 90/0مساوي

کوچکتر یا 
05/0اويمس  

کوچکتر 
08/0از  

 
کوچکتر یا 

08/0مساوي  

شاخص برازندگی 
 )CFIتطبیقی(

شاخص میزان 
 )GFIانطباق(

شاخص نرم شده 
 )NFIبرازندگی(

شاخص نرم نشده 
 )NNFIبرازندگی(

شاخص برازندگی 
 )IFIفزاینده(

میانگین مجذور باقیمانده 
 )RMRها(

میانگین مجذور باقیمانده 
 )SRMRاستاندارد شده(

ریشه دوم برآورد شاخص 
واریانس خطاي 

  )RMSEAتقریب(
 شمنبع: یافته هاي پژوه **      )Kalantari, 2013(منبع:  *
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 ي کلی مدلبرازش استاندارد شده -6شکل 
 

 هاو پیشنهاد نتیجه گیري
از بین متغیرهاي موثر بر قصد  نتایج نشان داد که

قصد  نگرش با باشد ومهمترین عامل مینگرش پذیرش، 
ي مثبت و تجدیدپذیر رابطه انرژي هايپذیرش فناوري 

 تحقیقاتاین یافته با  که معنی داري دارد
)2017 et al.,Khalilzadeh ( و )., et al Yazdanpanah

فناوري "ي گویه هادر این عامل . باشدهمسو می )2015
هاي تجدیدپذیر جایگزین خوبی براي سوخت انرژي هاي
-ت و میزان تقاضاي سوخت فسیلی را کم میفسیلی اس

تجدیدپذیر  انرژي هاياستفاده از فناوري "و  "کند 
اهمیت بیشتري  "کیفیت زندگی را بهبود خواهد بخشید

در  پسي رفتار است نگرش مقدمهداشتند. به طور کلی 
 انرژي هايي قصد پذیرش و پذیرش فناوري زمینه

، کشاورزانی با توان گفتتجدیدپذیر در سطح مزرعه می
تر، به احتمال زیاد قصد پذیرش و پذیرش نگرش مثبت

نگرش   این فناوریها را در سطح مزرعه خواهند داشت.
 انرژي هايکشاورزان به قصد پذیرش فناوري 

باشد و در تجدیدپذیر تحت تأثیر عوامل متعددي می
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هاي صورتی که به درستی توسط شرکتها و سایر گروه
تواند کشاورزان را به سمت ت شود، میتأثیرگذار مدیری

پذیرش سوق دهد و موجب ارزش آفرینی براي تمام 
هاي ذینفع شود. این مسأله می تواند راهکار گروه

مناسبی براي جلوگیري از بروز بحرانهاي زیست محیطی 
 باشد. 

نتایج نشان داد که متغیر درك سودمندي بر قصد 
چون زمانی که  دار دارد.تأثیر مثبت و معنی پذیرش

کشاورز باور داشته باشد که استفاده از فناوري به طور 
گذارد و براي او مثبت بر عملکرد شغلی او تأثیر می

کند، لذا قصد بیشتري براي پذیرش ارزش ایجاد می
تجدیدپذیر در سطح مزرعه را خواهد  هايانرژيفناوري 

 ) 2015et al., Fathema( داشت. این یافته با پژوهش
در این عامل  الزم به ذکر است که مسو می باشد.ه

تجدیدپذیر  هايانرژياستفاده از فناوري  " هايگویه
استفاده از " و "وري من را افزایش خواهد دادبهره

تجدیدپذیر زندگی من را آسانتر  انرژي هايفناوري 
 اهمیت بیشتري داشتند. "خواهد کرد

به  د که اعتماددانتایج حاصل از پژوهش نشان 
(از  فناوري هم به شکل مستقیم و هم غیر مستقیم

 انرژي هايطریق نگرش) بر قصد پذیرش فناوري 
هاي در این عامل گویهگذارد. تجدیدپذیر اثر می

تجدیدپذیر در سطح مزرعه در  انرژي هايفناوري "
و  "ها از عیوب کمتري برخوردارندمقایسه با سایر فناوري

ذیر در سطح مزرعه قابل تجدیدپ هايانرژيفناوري  "
 که هنگامیاهمیت بیشتري داشتند.  "اطمینان هستند

 فناوري یک از استفاده در ايتجربه هیچ یک کشاورز
به  فناوري به نسبت نگرش مثبت او نداشته باشد، خاص
 دیگر، بیان به شود یا تواند ایجادمی ي اعتمادوسیله
 شده معرفی نوین فناوریهاي به نسبت کشاورزان نگرش
-تحریک می آنها توسط شده درك اعتماد توسط عمدتا
 که شود -یافت می مطالعات از زیادي تعداددر  .شود

 اجتماعی فضاي بوسیله کاربران توسط شده درك اعتماد
 در کاربران سایر با ارتباط در عمده طور به یا جامعه
به فناوري  شود. زمانی که کاربران نسبتمی ایجاد جامعه

بیشتري داشته باشند، لذا قدرت پذیرش  ادجدید اعتم
پذیرش می  منجر به قصد ریسک آنان تقویت شده و

 و ) et al.,Kim 2014( هايگردد. این یافته با پژوهش
)2016 et al.,Asadi ( .همسو می باشد  

نشان داد که بین خودکارآمدي افراد با قصد نتایج 
ثبت تجدیدپذیر همبستگی م انرژي هايپذیرش فناوري 

 ,Johnاین یافته با تحقیقات ( و معنی دار وجود دارد.

من "هاي ) همسو می باشد. در این عامل گویه2013
 انرژي هاياعتماد به نفس الزم جهت استفاده از فناوري 

من صالحیت "و  "تجدیدپذیر در سطح مزرعه را دارم
 انرژي هاياي الزم براي استفاده از فناوري حرفه

بیشترین اهمیت را  "ح مزرعه را دارمتجدیدپذیر در سط
داشتند. در واقع اگر کشاورزان توانایی الزم (اعتماد به 

اي و مهارتهاي الزم) را در به نفس، صالحیت حرفه
تجدیدپذیر در سطح مزرعه  انرژي هايفناوري کارگیري 

 داشته باشند، بر قصد پذیرش آنان موثر خواهد بود.
 پذیرش قصد و نگرش بین که داد نشان تایجن

 رابطه کشاورزان توسط تجدیدپذیر انرژي هاي فناوري
 از هانگرش در تغییر . دارد وجود داريمعنی و مثبت

از مزارع  بازدید جمله از( وریهاافن مستقیم تجربهطریق 
 ناشی )اجرا حال در فناوریهاي دیدن براي نمایشی

 شود.می
 ،نگرش تقویت براي شرط اصلی پیش یکهمچنین 

 به منجر خود ينوبه به که است زیست محیطی دانش
 .شودمی زیست محیط گرایانه رفتارهاي

زیست  اقتصادي، درك رفتار توجیه براي آموزش
 وريافن پذیرش در و است ضروري اجتماعی و یمحیط

محلی  جوامع درباشد. موثر می تجدیدپذیر انرژي هاي
 ،اجتماعی تعامالت باالي سطح دلیل به کشاورزان

دهند اگر نشان می اطالعاتی منابع به مطلوب هايشنگر
 گیري شکل در نیز اجتماعی و فردي هايهویت چه

 باشند.مهم می اطالعاتی منابع به نگرش
از دیگر عوامل  عمومی مشارکت و اجتماعی پذیرش

 انرژي هاي فناوري یت آمیزموفق توسعه کلیدي جهت
  .باشدمی تجدیدپذیر

درك سودمندي و قصد نتایج نشان داد که بین 
تجدیدپذیر توسط کشاورزان  انرژي هايپذیرش فناوري 

با توجه به اینکه ي مثبت و معنادار وجود دارد. رابطه
 به منجر فسیلی هايسوخت هاي)(یارانه مالی هايکمک

 است پذیر شده تجدید انرژي هاي فناوري بازار شکست
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 ي مواجهردشوابا  رقابتی اقتصاد به لحاظ هافناوری این و
فناوري  اولیه تولید يهزینه و این امر ناشی از .شده است

می  پیشنهادبنابراین،  .باشدمی تجدیدپذیر انرژي هاي
حذف  فسیلیسوخت  تولید و مصرف هايیارانه شود که

ثروتمند  يهاها اغلب نسبت به بخشارانهی نیا. شوند
 میزان نقش انرژيکنند و حذف آنها به یجامعه غلبه م

انرژي  فناوریهاي تا کندیکمک م تجدیدپذیر در جامعه
 رقابت انرژي وریهايافن سایر با بتوانند تجدیدپذیر هاي
 .کنند

 مهمی عامل پذیر، تجدید انرژي هاي مورد در دانش
 تجدید انرژي هاي از استفاده به نسبت نگرش که است
تحت  درك سودمندي روي بر آن اثر طریق از را پذیر
 تجه دولت توسطباید  که قداماتیدهد. امی قرار تأثیر

 محیط با سازگار هاي شیوه از عموم آگاهی افزایش
صورت گیرد،  تجدیدپذیر انرژي محصوالت و زیست
 رسانه نقش آموزشی، نظام در مناسب هايبرنامه شامل:

  .باشندمی دولتی سیاست یک وجود و جمعی هاي
 بین دلتعا لحاظ از تجدیدپذیر انرژي هايفناوري 

قرون نسبت به سایر فناوریهاي انرژي، م منافع و هاهزینه
 براي یدولت بودجه تخصیص لذا، باشند.تر میبه صرفه

. یابد افزایش باید محیطی زیست توسعه و تحقیق
 توسعه و تحقیق و دولتی توسعه و تحقیق هايبرنامه
 تولید در مهمی نقش غیر دولتی هايشرکت توسط
  .ندکنمی ایفا دانش

 انرژي هاي به مربوط منابع و مواد آموزش
 و شود معرفی ارسمد سطوح يهمه در باید تجدیدپذیر

 انواع مورد در منابع مطالعات به مربوط اطالعات
 دري مدون هابرنامه طریق از پذیر تجدید وریهايافن

 . گیرد قرار دسترس
 تأثیر تحت تجدیدپذیر انرژي هاي از استفاده قصد

 ،بنابراین .گیردمی قرار تجدیدپذیر فناوري هايهزینه

 نهایی کاربران براي ویژه به تجدیدپذیر انرژي هايهزینه
 هايهزینه کاهش و بازار ریسک کنترل. یابد کاهش باید

 .  شود انجام دولت توسط باید پذیر تجدید فناوري
 هک را محصوالتی و هافعالیت بر سبز (مالیات مالیات

 عنوان یک دارند) به زیست طمحی بر منفی تأثیر
  .شود اجرا باید اساسی مالی سیاست

 قصد و فناوري به اعتماد بین که داد نشان نتایج
 کشاورزان توسط تجدیدپذیر انرژي هاي فناوري پذیرش

-یم اعتماد تقویت. دارد وجود داريمعنی و مثبت رابطه
ي هاپروژه پذیرش افزایش براي مهم استراتژي یک تواند

مدیران  اگر خاص، طور به. باشد تجدیدپذیر انرژي
 اداعتم ابتدا در بتوانند هاي فناوري تجدیدپذیرپروژه
 رشپذی فرآیند در کنند، تقویت ذینفعانمیان  در را خود

 رسمی فرآیندتر خواهند بود. با توجه به اینکه موفق
 برخوردار عمومی انتظارات از معموال عمومی مشارکت
 شوند، بنابراین -می اعتماد کاهش سبب و نیستند
 رسمی غیر اقدامات از استفاده با توانندمی پروژه مدیران

اعتماد  تقویت براي رسمی، یندآفر الزامات بر عالوه
 جادای در رسمی غیر اقدامات این .کنند استفاده ذینفعان

 ذینفعان زودهنگام مشارکت روند در معنادار تعامل حس
  خواهد گذاشت. ثیرأت

 هايبه اجراي پروژه ي عمومیعالقهزایش اف براي
 باید اجتماعی هايشکاف ،تجدیدپذیر انرژي هايفناوري 

 را خاص وام ع منافع بین اختالف تا شود درك بهتر
 یرسم یبر الزامات قانون هیاساس تک نیبر ا .دهد کاهش

  .ستین یکاف، تعامل يبرا به عنوان یک ابزار احتمالی
را تامین  ذینفعان ظاراتانت که روشهاییکردن  درك

به  اعتمادمینماید امري بسیار حیاتی است. چون 
 غیر افتد. روشهايآهستگی و به مرور زمان اتفاق می

 باشد. می در ذینفعان ایجاد اعتماد راه موثرترین رسمی
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