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 چکیده

های موجود برای مقابله با مشکل کمبوود آ  در بشوش کشواورزی    های آبیاری زیرفشار از بهترین فناوریسیستم

بررسوی   پوژوهش، ایون  اصولی  هدف ها بسیار کمتر از حد انتظار است. هستند، اما شوربشتانه استفاده کشاورزان ایرانی از آن

ای مقایسوه  -میعل از نوع روش پژوهشاست. های آبیاری زیرفشار بر گرایش کشاورزان به استفاده از سیستممؤثر  هایعامل

بوا  حجوم نمونوه    .اری آن کشاورزان نمونه ایرانوی بودنود  و جامعه آم بودهای کشور تمام استان پژوهش،محدوده مکانی  .بود

ای اسوتفاده  طبقوه گیری نمونهگیری، از شیوه نمونهبرای  .نفر بود 228ها تعداد آن وشد محاسبه از فرمول کوکران استفاده 

هوای دوتتوی،   های ششصی، نگرش، هنجارهای ذهنی، حمایتویژگیبه روش تصادفی انتشا  شدند.  طبقهافراد در هر  شد.

از روش آمواری   ،هوا دادهواکواوی  . بورای  از متغیرهای مستقل پژوهش بودنود  های فناوریخودکارآمدی، کمبود آ  و ویژگی

بوا  ، در مجمووع،  نگورش آمده نشان دادند متغیر مستقل دستهای به نتیجهد. شاستفاده  20SPSS نرم افزاردر مسیر  واکاوی

و  هوای آبیواری زیرفشوار دارد   سیسوتم کوار بوردن   در بوه تأثیر را بور گورایش کشواورزان     بیشترین β(  943/0( ضریب بتای

های بعدی قرار دارند. افوزون بور ایون، مشوش  شود کوه       رتبهدر های فناوری و ویژگیکمبود آ   ،خودکارآمدیمتغیرهای 

  هوا ندارنود. بور اسوان ایون      بر گرایش کشاورزان بوه ایون سیسوتم    تأثیری -β( 008/0(بتای های ششصی، با ضریب ویژگی

ترویجی در کشور بورای بهبوود نگورش و خودکارآمودی کشواورزان و       -های آموزشیگیری، پیشنهاد می شود. فعاتیتنتیجه

 های آبیاری زیرفشار تقویت و توسعه یابد.  افزایش دانش و مهارت آنان برای استفاده ازسیستم

 .های فناوریویژگی، نگرش رفتار، خودکارآمدی، واژه های کلیدی:

 

 مقدمه

در بشوش کشواورزی از   ( %40 تا 29 بازده آبیاریبا آن ) %32منبع مطمئن آ  از یک سو و مصرف حدود کمبود 

تغییور یوا اصوال اتگووی کشوت، اسوتفاده از        (.82، 2)است در ایران مصرف آ  های کنونی از مهمترین چاتش ،سوی دیگر

کوارگیری  هبو و  انتقوال آ  های کانال گذاری/توتهونیای، الیروبی و بتهای گلشانه، توسعه کشتبه کمبود آ  مقاوم هایرقم

در بشش کشواورزی بوه    آبیاریری و راندمان وههای هوشمند آبیاری از جمله راهکارهای ارائه شده برای افزایش بهرسیستم
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.تهران تحقیقات و علوم واحد اسامی، آزاد دانشگاه میعل هیأت یاعضا و دکتری ترویج و آموزش کشاورزی آموخته دانشبه ترتیب،  -2  
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ترنود  اهمیوت ، با راهکارها دیگردر مقایسه با  زیرفشار،های آبیاری سیستمند اما بسیاری از پژوهشگران معتقد ،آیندشمار می

(89 ،28 ،22،24 ،22 ،23 ،22 .) 

از فشوار اتمسوفر در    تری بیشفشارو  گذاریتوته باکه آ  را  هستندهایی روششامل زیرفشار ی آبیاری هاسیستم

 بوه  ازاصولی   . هودف (22) شووند ای( تقسویم موی  ) قطوره  موضوعی  و بارانی اصلیگروه دو  به و کنندسطح مزرعه توزیع می

ایون   اگور . (22) اسوت  تلفوات  وکواهش  درمزرعوه  رانودمان آبیواری   افوزایش راه  از آ کردن ذخیره ها،کارگیری این سیستم

تواننود بوه   موی  بورداران بهره، باشدرا داشته کیفیت الزم  هاآن در استفاده موردو ماده  شوند اجرا و طراحی خو  هاسیستم

. اهمیوت  (22) افزایش دهند %90راندمان آبیاری را به بیش از ، هاآن از برداری و نگهداریدر بهره دانش کافی شرط داشتن

 در آ  مکعوب  متور  میلیارد 4آبیاری در ایران بیش از  راندمان در افزایش %9 هردر شود که این موضوع زمانی مشش  می

 (. 80) شودمی جوییصرفه سال

هوای کشواورزی   زمین مساحت ،ایران زیرفشارهای آبیاری توسعه سیستمسنجی طرل امکان هایهبر اسان مطاتع

  گوزارش اسوتناد  بوه   ، اما بر خواف انتظوار و  (29)  برآورد شده استتار میلیون هک 9/2ها مستعد برای اجرای این سیستم

DIIC 8  (22،)  ( بوه  82/%8) هکتوار  میلیوون  4/8تنها  8234تا سال های مستعد شناسایی شده میلیون هکتار زمین 9/2از

شووند.  موی  سوطحی، آبیواری   های سنتی آبیواری همچنان به روشهای آبی زمینباقیمانده  %3/22و ند ها مجهزاین سیستم

 هکتوار  میلیوون  3/98 جهوان  آبوی هوای  زمین هکتار میلیون 22/229 مجموع از، گزارشپایه همین برشود که یادآوری می

 از اسولوونی  کشور و( هکتار میلیون 322/82) مساحت نظر از آمریکاند و ایاالت متحد مجهزیاد شده  هایسیستم به( 22%)

 . نددار را اول مقام، آبیهای زمین سطح نسبت به شده مجهزهای ( زمین828)% درصد نظر

هوای آبیواری   کوارگیری سیسوتم  همؤثر بر رفتار کشاورزان ایرانی در بو  هایعامل های زیادی دربارهبررسیتا کنون 

ها، نگورش  بودن هزینه زیاد ،درآمد قدار، مهای توتیدی(، دسترسی به نهاده8) آرایش و پزشکی رادشده است. اجرا  زیرفشار

سابقه کار،  سن، معتقد است ،(3)نما جهاناند. دهکررا معرفی ها مهارت در استفاده از سیستمکشاورزان، هنجارهای ذهنی و 

و  (29) 2شواهزادی . مؤثرنود  هوا سیسوتم  پوذیرش  در ترویج هایعاملبا  امکانات ماتی، ارتباط بیشترآگاهی،  ،یتحصیلدرجه 

بور   را هوا وپراکنودگی آن  زموین  هوای ه، تعوداد قطعو  سطح ماتکیت سواد، قدارمهایی مانند عامل، (2) ملک محمدی باقری و

، محصوول  قودار بوین م انود کوه   نتیجوه گرفتوه  هایشوان  در بررسی (22) چیذریو نوروزی  .دانندها مؤثر میپذیرش سیستم

 در زمینوه هوا  آن دانش فنی گنودمکاران بوا نگورش    و ارکت اجتماعیشهای ارتباطی، ماستفاده از کانال های ترویجی،تمان

موردهایی  (9) امیری اردکانی و زمانیو  (82) 2کرمادن و همکاران دارد. دار وجودمعنی مثبت و ایرابطهها سیستمتوسعه 

 زیرفشوار آبیاری  هایپذیرش سیستم هایمانعاز  نحوه ارائه خدمات پس از فروش راو ، هاهخدمات بانکی، کیفیت قطع مانند

، افوزایش قیموت آ  و   زمین( دریافتند که بین متغیر نگرش با متغیرهای ماتکیت 82عبداتملکی و چیذری ) .انداعام کرده

 سوطح  مزرعوه،  معتقدند که مسواحت  (24) همکاران و دار و جود دارد. کهنسالمعنی مثبت وهای آموزشی رابطه نوع برنامه

 (29دارنود. محبووبی و همکواران )    هوا سیستم پذیرش در داریومعنی مثبت تأثیر تسهیات و اعتبارات بهدسترسی  سواد و

 مسایل از آگاه مروج کمبود ها،کافی از سیستمناشناخت نداشتن و  آگاهی اعتبارات، کمبودهای آموزشی، دورهنشدن  برگزار

مناسوب  خودمات  نکردن  ارائه و باکیفیتابزارهای  به زارعنداشتن  دسترسی ،هامزرعه بودن پراکنده و ایقطعه چند آبیاری،

( 84) همکواران  و شواطریان داننود.  ها در ایران میکارگیری این سیستمهببازدارنده در  هایعاملمهمترین  پس از فروش را
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هوا  اسوتفاده از سیسوتم  کشواورزان بورای   تمایول   قداربه همان م بیشتر شودهای جهاد کشاورزی هرچه حمایت ند کهیافتدر

کمبوود آ ، کواهش    هایی مانندعامل (20فال رستگار و فال رستگار )و  (22)  8بیشتر خواهد شد. غامرضایی و همکاران

در هکتوار و کنتورل عموب آبیواری را از      محصوول دیم به آبی، افوزایش   هایزمینها، افزایش سطح زیر کشت، تبدیل هزینه

دریافتند که کوچک بوودن   (2) آقاپور و همکارانوسیله کشاورزان دانسته اند. ه ها بسیستماین پذیرش  هایدتیلترین مهم

بازدارنوده در اسوتفاده از    یهوا عامول تورین  از مهوم  زموین شوتن ماتکیوت   ، نحوه دریافت وام و نداهای زمین کشاورزیهقطع

 ایبرناموه  نبوود  وام، بازپرداخوت ه شویو  نبوودن  مناسوب  ( دریافتند کوه 89)  عزتی و همکاران .شوندمحسو  می هاسیستم

 هبور بو   سیستمهای هقطع تعمیر و تعویض هایهزینه باال بودن کشاورزان، بین در آ  و توزیع بندینوبت منظور به مناسب

سوازگاری، دسترسوی بوه    ، نگورش ، ذهنوی  هوای دریافتنود کوه هنجار  نیز  (82عطایی و ایزدی ). ها مؤثرندکارگیری سیستم

 داری بور معنوی  توأثیر مسوتقیم و  دسوتاوردها  قه کشاورزی و قابل مشاهده بوودن  باطاعات، تمایل به مشارکت در طرل، سا

 ها دارند.استفاده از سیستم

 نشوان  زیرفشوار هوای آبیواری   مؤثر بر استفاده کشاورزان ایرانوی از سیسوتم   هایعاملدر زمینه  هاپژوهشبررسی 

متغیری، یک یا چنود عامول محودود را مطاتعوه     تک پژوهشهای روش استفاده از دتیله ب هاپژوهشاین  بیشتردهد که می

ایون   دسوتاوردهای بوه هموین دتیول    و  یوک اسوتان اسوت    بیشینه ها نیز یک شهرستان و یاآن پژوهشاند و محدوده کرده

در اختیار  مدیران، کارشناسان یا مروجان کشاورزی قرار مورد نظر  هایی جامع در موضوعآگاهی تواندنه تنها نمی هاپژوهش

هوای  دتیول اسوتفاده از روش  ه ب ،حاضر پژوهش .دکنرا نیز محدود می هامنطقهبه سایر  دستاوردهابلکه امکان تعمیم   ،دهد

بررسوی  طوور همزموان   ه را بو  هوا عاملمستقیم تعداد زیادی از های مستقیم و غیرکه اثر مسیر( واکاوی) آماری چند متغیره

مشوابه   هایپژوهشهای اساسی با تفاوت ،های کشور()تمام استانپژوهش گستردگی محدوده مکانی  دتیلنیز به د و کنمی

را کشاورزان نمونه و پیشورو   که جامعه آماری آناست فرد ه متفاوت و منحصر بحاضر از آن رو  پژوهش ،نبر ای افزوندارد. 

 . دهدایران تشکیل می
 

 هامواد و روش

 -یمو هوا عل قیاسوی و از نظور نحووه گوردآوری داده     پژوهشجنبه منطب  برحسب هدف کاربردی، از پژوهشاین 

مؤثر بر  هایعامل، ابتدا پژوهشها و پیشینه تجربی نظریه واکاویاکتشافی در چارچو   هایهای است. پس از مطاتعمقایسه

متغیرهوای شناسوایی    پوژوهش،  هوای پرسشگیری پس از شکل .دندشها شناسایی گرایش کشاورزان به استفاده از سیستم

وابسوته   ، متغیور ندشود سازماندهی  در قاتب سه نوع متغیر پژوهشو برای تشکیل مدل نظری و مفهومی شدند شده تعریف 

هوای  های ششصی، هنجارهوای ذهنوی، حمایوت   )ویژگی و متغیرهای مستقل، )نگرش( وابسته میانیمتغیر )گرایش(،  نهایی

نقوش   عبارتنود از تعیوین   پوژوهش  هوای هدفترین (. مهم8)جدول  های فناوری(دوتتی، خودکارآمدی،کمبود آ  و ویژگی

های آبیاری زیرفشار، بررسی تأثیر نگرش متغیر وابسته میانی( کشاورزان به استفاده از سیستممتغیرهای مستقل بر نگرش )

مستقیم غیر مستقیم و ها و سرانجام بررسی مجموع تأثیرهایبر گرایش )متغیر وابسته نهایی( آنان به استفاده از این سیستم

هایی با هودف  است. به همین منظور پرسشنامهورد نظر های مفاده از سیستمبر گرایش کشاورزان به است متغیرهای مستقل

 . دشتهیه و در میان افراد جامعه آماری توزیع  شدهیاد  هایبررسی تأثیر
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ای از متغیرهای درونی )متغیرهای مستقل و )مدل رگرسیونی( این پژوهش شامل مجموعهمدل نظری و مفهومی 

میان این متغیرها و  نمایش داده شده است. رابطه (8است که در قاتب شکل ) وابسته میانی( و متغیر بیرونی )وابسته نهایی(

 شود. یده میسنجها بر همدیگر در چهار مرحله جداگانه تأثیر آن

 

 میان متغیرهای مستقل با متغیر وابسته میانی  هبررسی رابطمرحله اول:  

های فناوری، کمبود های ششصی، ویژگی)ویژگیهدف اصلی از این مرحله، بررسی مقدار تأثیر متغیرهای مستقل 

هوای آبیواری زیرفشوار    های دوتتی( و هنجارهای ذهنی بر نگرش کشاورزان به استفاده از سیستمآ ، خودکارآمدی، حمایت

آمواری   واکواوی روش داری رابطه میان آنوان اسوت. بورای ایون کوار، از      )متغیر وابسته میانی پژوهش( و تعیین سطح معنی

  شود.ره استفاده میون چند متغیرگرسی
 

  پژوهش. این متغیرهای -8جدول 

 تعریف عملیاتی نوع متغیر متغیرنام  نماد 

8X کننداستفاده  تا از سیستم ها داردوامیانگیزه کشاورزان که آنان را  میل و وابسته گرایش رفتاری. 

X2 هایسودمندی و هاعیب کشاورزان نمونه ایران ازاحساسی  های شناختی وبرداشت وابسته میانی نگرش 

 .هاکارگیری سیستمه ب

2X ن کشواورزی، سوایر کشواورزان و    اخانواده، مروجو  عضو) هاتأثیر سایر افراد یا گروه  مستقل هنجارهای ذهنی

 ها. سیستم  کنندگان فناوری( بر نگرش و گرایش کشاورزان به استفاده از عرضه

4X هوا در  کوارگیری سیسوتم  ه رونود بو   شدنآسانتسهیات و خدماتی که دوتت برای  مستقل دوتتیهای حمایت

قوانون  و  های ترویجی، تسیهات بانکیدهد. مانند آموزشقرار می کشاورزاناختیار 

  ها.نامهوآیین

9X  مفید  دستاوردهایمیزان اعتماد به نفس کشاورزان برای کاربرد سیستم ها و کسب  مستقل خودکارآمدی

 از این کار

2X  و تغییر شرایط اقلیمی بر نگرش و گرایش کشاورزان  آ فشارهای ناشی از کاهش   مستقل کمبود آ

 .هابه استفاده از سیستم

9X  پذیری و میزان قابول رییوت بوودن    نسبی، سازگاری، پیچیدگی،  آزمون سودمندی  مستقل ویژگی های فناوری

 .ها برای کشاورزانسیستم دستاوردهای

2X کشاورزان تحصیلسن، جنس و سطح  مستقل های ششصیویژگی. 

 

 

بر گرایش آنان به استتااده از ایت     زیرفشارهای آبیاری مرحله دوم: بررسی تأثیر نگرش کشاورزان به سیستم

 هاسیستم

در انسان، در مقایسوه بوا دیگور     وجود دارد. این دو ویژگی "حرکت ارادى"و  "ادراک"دو ویژگی اساسى  در هر موجود زنده

تعبیور   نگورش علم و شناخت دخیل اسوت کوه بوه    ، در حوزه ادراک است.تر تر و عمیبپیچیده، ترگستردهموجودهای زنده، 

تعریف موى شوود. ایون دو عامول اساسوى، یعنوى        د که به گرایشناراده، میل، رغبت و انگیزش نقش دارحوزه شود و در مى

دهی گورایش آدموی بوه سومت     (. اهمیت عامل نگرش در جهت2) دنشورفتار مى یا موجب پیدایش کنش ،و گرایش نگرش

        منطقی آیزن و اثبات رسیده است، از جمله در تئوری کنش های رفتاری بهها و تئوریرفتارهای مشتلف  در بسیاری از مدل
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ن وصوف،  . بوا ایو  2، و مدل جامع رفتاری گانز2، تئوری رفتار پیش بینی شده آیزن، مدل پذیرش فناوری دیویس 8بینفیش

بر گورایش   های آبیاری زیرفشارکشاورزان مورد مطاتعه به سیستم هدف اصلی از این مرحله تعیین میزان تأثیر متغیر نگرش

 شود. استفاده میآماری رگرسیون خطی ساده  واکاویاز روش هاست که برای این کار به استفاده از این سیستم آنانرفتاری 

 میان متغیرهای مستقل پژوهش با متغیر وابسته نهایی رابطهمرحله سوم: بررسی 

های فناوری، کمبود های ششصی، ویژگیهدف اصلی از این مرحله، بررسی مقدار تأثیر متغیرهای مستقل )ویژگی

هوای آبیواری   های دوتتی( و هنجارهای ذهنی بر گرایش رفتاری کشاورزان به استفاده از سیسوتم آ ، خودکارآمدی، حمایت

روش داری رابطه میان آنان است. برای ایون کوار نیوز از    معنیزیرفشار به عنوان متغیر وابسته نهایی پژوهش و تعیین سطح 

 شود.ره استفاده میآماری رگرسیون چند متغی واکاوی

مرحله چهارم:  بررسی تأثیرهای مستقیم و غیر مستقیم )مجموع تأثیرها( متغیرهای مستقل و وابستته میتانی   

 پژوهش بر متغیر وابسته نهایی

مسوتقیم )از  غیر صوورت  نیز بهصورت مستقیم و متغیرهای مستقل به ، (8 شکل) پژوهشبر اسان مدل مفهومی 

هودف  از ایون رو  تأثیر می گذارند،  زیرفشارهای آبیاری گذاری بر نگرش کشاورزان( بر گرایش کشاورزان به سیستمتأثیر راه

مسوتقل و وابسوته میوانی بور متغیور      های تمامی متغیرمستقیم( ها )مستقیم و غیراصلی از این مرحله بررسی مجموع تأثیر

 شود.  مسیر استفاده می واکاویاست که برای این کار از روش آماری  ،یعنی گرایش کشاورزان ،وابسته نهایی

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آبیاری زیرفشار.ده از سیستم های مؤثر بر گرایش کشاورزان نمونه ایرانی به استفا هایعاملمدل نظری و مفهومی  -8شکل

 

ی و روش پیشورفته  مو هوای عل مسیر تعمیم یافته روش رگرسیون چند متغیره در ارتباط بوا تودوین مودل    واکاوی

مسوتقیم متغیرهوای مسوتقل را بور متغیور      های غیرمستقیم، تأثیر هایبر تأثیر افزونتوانیم آماری است که به کمک آن می

ند از متغیرهای درونی، بیرونی اگونه اصلی از متغیرها مواجه هستیم که عبارت مسیر با دو واکاویوابسته شناسایی کنیم. در 

)نگورش( و   )گورایش(، متغیور وابسوته میوانی     شامل متغیر وابسته نهوایی  پژوهشیرهای درونی در این غ(. مت9) و باقیمانده

 
1. Ajzen and Fishbein                                                           2. Daivis                                                                         3. Glanz 

P15 
P12 

P24 P26 P27 
P28 

P25 

 2Xنگرش

      

 

 1Xگرایش

P13 

P14 P16 P17 

P18 

P23 

  8Xهای ششصیویژگی

 

 

 3Xهنجارهای ذهنی

 

 4Xهای دوتتیحمایت

 

 5Xخودکارآمدی

 

 6Xکمبود آ 

 

 7Xهای فناوریویژگی
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کارآمودی، کمبوود آ ،   هوای دوتتوی، خود  )هنجارهوای ذهنوی، حمایوت    متغیرهای بیرونی نیوز شوامل متغیرهوای مسوتقل    

ایون   شوود. ها بر متغیرهای وابسته نهایی و میانی سنجیده میهای ششصی( هستند که تأثیر آنهای فناوری و ویژگیویژگی

هوا بور ایون متغیرهوا     اثور آن  پوژوهش اما در این  ،تأثیر متغیرهایی هستند که خارج از مدل قرار دارند زیرخود نیز ، متغیرها

 شود. سنجیده نمی

هوای  زراعوی در فاصوله سوال    هوای بشش محصولنفر، در زیر 2232، کشاورزان نمونه ایران پژوهشجامعه آماری 

تووان  را موی  پوژوهش عنووان جامعوه آمواری    ه انتشا  این گروه از کشاورزان بو  هایدتیلترین هستند. مهم 8232تا 8223

بیشوتر بوا    هوای سواد و انگیزه باالتر، برقراری ارتبواط  ، سطحنوینهای پذیری بیشتر آنان در مواجه و پذیرش فناوریریسک

 رهدانست. این گروه کشاورزان  ،در مقایسه با دیگر کشاورزان ،عنوان رهبران افکاره ن ترویج کشاورزی و ایفای نقش بامأمور

معاونت آموزش و ترویج سازمان تحقیقات، آمووزش و تورویج کشواورزی در قاتوب      درساته براسان استانداردهای تهیه شده 

 .شوندبرداران نمونه ایران شناسایی میکنندگان و بهرهمعرفی توتیدفرایند شناسایی، انتشا  و 

ها برای محاسبه حجم نمونه آماری، ، یکی از پرکاربردترین روش 8کوکران فرمولبرای تعیین حجم نمونه از 

 است. فاده شدهاست

𝑛                                                                                              ]8معادته [ =
𝑧2𝑝𝑞

𝑑2

1+
1

𝑁
(
𝑧2𝑝𝑞

𝑑2
−1)

. 

: نسبتی از P: درصد خطای معیارضریب اطمینان قابل قبول، z یا t: جامعه آماری، N: حجم نمونه، nکه در آن، 

: درجه اطمینان یا دقت احتماتی مطلو  d: نسبتی از جمعیت بدون صفت معین و q یاp-1جمعیت با صفت معین، 

 (. 83است)

 داریمعنی سطح در کهآن دتیل به 8معادته  در "عموما [32/8معادل با  zدر این مقاته   nبرای محاسبه مقدار 

 جامعه که زمانی - [ 9/0معادل با q  و p،  ](83)  شودمی گرفته نظر در 32/8 معادل Z مقدار شود می گیری تصمیم 09/0

  dو ](.83)  شود گرفته نظر در 9/0 معادل q و p باید برسد مقدار بیشترین به نمونه حجم کهآن برای است ای جمله دو

 نفر را نشان داد.  228در نظر گرفته شده است که نتیجه محاسبه ها  9/0نیز معادل با 

های مورد مطاتعه متناسب با و نمونهشد برگزیده  طبقهعنوان یک ه است. هر استان بای طبقهگیری شیوه نمونه 

آوری اطاعات از پرسشنامه استفاده شده (. برای جمع2)جدول شدند ها به روش تصادفی انتشا  جمعیت هر یک از طبقه

ت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی أهی یاعضا رااست. روایی پرسشنامه 

پرسشنامه توسط  20و برای تعیین پایایی آن نیز  اندکردهدانشگاه آزاد اسامی واحد علوم و تحقیقات تهران بررسی و تأیید 

 اطاعات از نرم افزارواکاوی است. برای  بوده 23/0آن  2که میزان آتفای کرونباخشد کشاورزان نمونه استان ترستان تکمیل 

20SPSS  است.  شدهاستفاده 
 

 نتایج 

هوای  ماتکیت و استفاده سیستم قدارتحصیل، موضعیت از نظر سن، جنس،  این پژوهشهای جامعه آماری ویژگی

هور یوک از    هرابطو ، پوژوهش میوان متغیرهوای    هوای ابطهاول از بررسی ر مرحلهدر  است. آمده 2در جدول زیرفشار آبیاری 

 
1. Cochran formula                                                          2. Cronbach’s alpha 
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هوای  ویژگوی کمبوود آ ، خودکارآمودی و    هوای دوتتوی،  ، حمایتهای ششصی، هنجارهای ذهنیویژگیمتغیرهای مستقل )

هوای  بررسی و واکواوی شود. نتیجوه    (زیرفشارهای آبیاری با متغیر  وابسته میانی )نوع نگرش کشاورزان به سیستم فناوری(

های استاندارد نشده( در ایون جودول  بوه    )ضریب Bنشان داده شده است. ستون  4ل ها در جدودست آمده از این بررسیبه

 رود که عبارت است از:کارمیدر معادته رگرسیون به yعنوان ضریب و به منظور پیش بینی مقدار 

  ]2معادته [

Y  -900/0ششصی( های ویژگی)+ 389/0هنجارهای ذهنی( )+ 920/0های دوتتی( حمایت)+ 222/0+ )کمبود آ ( 

  298/0خودکارآمدی( )+ 892/0های فناوری( )ویژگی =942/2
 

 

 .)نمونه آماری( فراوانی محل سکونت افراد مورد مطاتعه -2 جدول

 درصد فراوانی استان)طبقه( درصد فراوانی استان)طبقه(

9/4 89 شرقی آذربایجان 9/9 83 فارن   

8/9 89 آذربایجان غربی 8/2 9 قزوین   

2/8 2 اردبیل 2/0 2 قم   

9/9 83 اصفهان 9/2 3 کردستان   

8/2 9 اتبرز 2/2 88 کرمان   

9/2 3 ایام 3/2 82 کرمانشاه    

4/2 2 بوشهر 8/2 9 کهگیلویه و بویراحمد   

2/2 82 تهران 9/8 9 گلستان   

2/8 2 چهارمحال وبشتیاری 9/2 3 گیان   

9/2 3 خراسان جنوبی  2 80 ترستان 

8/9 89 خراسان رضوی 4/2 2 مازندران   

3/2 82 مرکزی 2 80 خراسان شماتی  

2/4 84 خوزستان 2/2 88 هرمزگان   

9/2 3 زنجان 9/2 3 همدان   

9/2 3 سمنان 9/2 3 یزد   

2/2 88 سیستان و بلوچستان 2/2 88 جنو  کرمان   

 

تووان گفوت   هوا نموی  گیری متغیرهوا، بوا اسوتفاده از آن   واحدهای اندازه Bبودن عددها در ستون  به دتیل متفاوت

بدون توجه به عامت آن( دارد تأثیر بیشتری نیز بر متغیر وابسوته دارد. بنوابراین، بورای    ضریب بیشتری ) متغیرمستقلی که

شود که استاندارد شده استفاده می( βتعیین اهمیت و نقش متغیرهای مستقل در پیشگویی معادته رگرسیون، از مقدار بتا )

 متغیور خودکارآمودی بوا ضوریب    توان گفت کوه  شده است میدرج 4نیز هستند. بر این اسان و با توجه به آنچه در جدول 

 های آبیاری زیرفشار دارد. سیستم بیشترین تأثیر را بر نگرش کشاورزان به استفاده از 238/0

آن را ارائوه داد.    8آتبرت باندورا 8339خودکارآمدی مفهوم روانشناختی اجتماعی است که برای اوتین بار در سال 

و از چهوار منبوع اصولی     های خوود بورای موفقیوت در مووقعیتی مشوش  اسوت      این مفهوم به معنای ایمان افراد به توانایی

 
1. Albert Bandura 

http://wikipg.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84
http://wikipg.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://wikipg.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85
http://www.wikipg.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://wikipg.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://www.wikipg.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86+%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
http://www.wikipg.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://wikipg.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86+%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C
http://wikipg.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://wikipg.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
http://wikipg.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://www.wikipg.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://wikipg.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86
http://www.wikipg.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%DB%8C%D8%B2%D8%AF
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هوای روانشوناختی. بور ایون     آمیز، اتگوبرداری اجتماعی، ترغیب اجتمواعی و واکونش  های موفقیتگیرد، تجربهسرچشمه می

کنند عاقه بیشوتری دارنود، در برابور    ها شرکت میهایی که در آنری دارند به فعاتیتاسان، افرادی که خودکارآمدی بیشت

هوای  ها و مشکلتوانند بر چاتشکنند، باور دارند که میشناسی میهای خود احسان تعهد و وظیفهها و فعاتیتمندیعاقه

(. تأثیر زیادتر متغیر خودکارآمدی، 20، 22کند )های احتماتی آنان را دتسرد نمیرو غلبه کنند و افزون بر این، شکستپیش

بار های آبیاری زیرفشار در این پژوهش، نیز یکنسبت به دیگر متغیرهای مورد بررسی بر نگرش کشاورزان ایرانی به سیستم

بوه   دهود. بوا توجوه   هوای جدیود نشوان موی    گیری رفتارهای انسانی در مواجه با موقعیتدیگر اهمیت این مفهوم را در شکل

های آبیاری آمده، ضرورت تقویت حس خودکارآمدی کشاورزان ایرانی برای بهبود نگرش آنان به سیستمدست  های بهنتیجه

گیری از متشصصان علوم تورویج و آمووزش کشواورزی بورای طراحوی و      رسد. در این راستا، بهرهزیرفشار ضروری به نظر می

 گردد. پیشنهاد می ترویجی مناسب -های آموزشیاجرای برنامه

 پژوهش.های جامعه آماری آمار توصیفی ویژگی -2 جدول

 

با عدد صفر اوتیه ارائه شده اسوت و   Bهای ستون برای آزمون فرض تساوی هر یک از ضریب t، آماره 4در جدول 

Sig. های ارائه شده در این جدول، رابطه میوان متغیرهوای مسوتقل    داری را نشان می دهد. بر اسان نتیجهنیز سطح معنی

با متغیر وابسته نگرش در سطح کمتر  های فناوریویژگیو  خودکارآمدی، کمبود آ  ،های دوتتیحمایت، هنجارهای ذهنی

دار است، اما این رابطوه در  ها معنیروابط میان آن %39توان گفت که با اطمینان معنی دار است و به همین دتیل می %9از 

  دار نیست.معنی %9های ششصی در سطح مورد متغیر مستقل ویژگی

های میان متغیرهای پژوهش، و برای کسب آگاهی از توأثیر نگورش کشواورزان بوه     رابطهدوم از بررسی  مرحلهدر 

ها، رابطه میان این دو متغیر بررسی و واکاوی شد کوه  های آبیاری زیرفشار بر گرایش آنان به استفاده از این سیستمسیستم

 ها می توان معادته رگرسیون را به این شرل نوشت:یجهبر اسان این نت .شده استداده نشان  9نتیجه آن در جدول 

Y =222/2+ 929/0)نگرش(                                                                                                                    [ 2 معادته ]  

 

جنس  مرد زن  

 نفر 283 نفر 82

20باالتر از   20-98  90-48  40-28  سن ) سال( 20کمتر از  

نفر 92  نفر 802    نفر 43  نفر 22    نفر 3 

کارشناسی 

و باالتر ارشد  

نوشتنخواندن و  ابتدایی راهنمایی دیپلم کارشناسی  میزان  بی سواد 

آموختگیدانش   

 نفر 2 نفر 20  نفر 44 نفر 93 نفر 882 نفر 29 نفر 82

90باالتر از   90-48  40-28  20-28  20-88  میزان ماتکیت 80کمتر از  

 نفر 32 نفر 29 نفر 24 نفر 20 نفر 24 نفر 92 )هکتار(

استفاده  بله خیر

های ازسیستم

 فشارزیرآبیاری 
802 229 
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کننده رفتار آدموی، گفتوه شود    در بشش روش پژوهش و در توصیف نگرش و گرایش، یعنی دو عامل اصلی تعیین

های رفتاری مشهور جهان به تأیید رسویده اسوت.   ها و مدلکه تأثیر زیاد نگرش بر گرایش رفتار انسان در بسیاری از تئوری

( نشوان داده شوده در   =000/0P) دارییسوطح معنو  مچنوین  ( و ه943/0در این پژوهش نیز با توجه به میزان ضریب بتوا ) 

دهی گرایش آنوان بوه اسوتفاده از    های آبیاری زیرفشار بر جهتمی توان گفت که نوع نگرش کشاورزان به سیستم 9جدول 

توجه به این موضوع تزوم دار است. یمعن %33در سطح ها نیز دارد و رابطه میان آندار تأثیری مثبت و معنیها این سیستم

ها سازد که تعدادی از آنهای آبیاری زیرفشار را مشش  میهای مؤثر بر نگرش مثبت کشاورزان به استفاده از سیستمعامل

 اند. در این پژوهش و در قاتب متغیرهای پژوهش بررسی شده

 .پیش بینی تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر نگرش -4 جدول

 هاضریب

  استاندارد شده هایضریب استاندارد نشده هایضریب مدل

 tآماره 

 

Sig. 
 )سطح معنی

 داری(

B S.E. 

 )خطای معیار(
β 

 000/0 239/2  082/8 942/2 عرض از مبدأ

 008/0 424/4 829/0 042/0 893/0 هنجارهای ذهنی

 000/0 289/2 829/0 094/0 209/0 های دوتتیحمایت

 000/0 222/2 822/0 092/0 222/0 کمبود آ 

 000/0 822/2 238/0 099/0 298/0 خودکارآمدی

 002/0 802/2 892/0 043/0 892/0 های فناوریویژگی

 متغیر وابسته: نگرش

 

های ششصی، هنجارهای ویژگیمتغیرهای مستقل  ابطه، رپژوهشمیان متغیرهای  سوم از بررسی رابطه مرحلهدر 

ررسی و بگرایش( ) نهایی پژوهشبا متغیر وابسته فناوری های ویژگیکمبود آ ، خودکارآمدی و  های دوتتی،، حمایتذهنی

، موی تووان معادتوه رگرسویون رابطوه میوان        2های استاندارد نشده  منودرج در جودول   واکاوی شد. بر اسان مقدار ضریب

 متغیرهای مستقل و وابسته را به صورت زیر نوشت:

 ]4معادته [ 

Y + 004/0های ششصی( + )ویژگی080/0+ )هنجارهای ذهنی( 033/0های دوتتی( + )حمایت242/0 + )کمبود آ (

420/0+ )خودکارآمدی( 292/0های فناوری( )ویژگی =292/2  

 

توان گفت در این مرحلوه نیوز ماننود    ، می 2مندرج در جدول ( βهای استاندارد شده بتا )با توجه به مقدار ضریب

های سیستم کشاورزان به استفاده از دادن گرایشجهتبیشترین تأثیر را بر 420/0خودکارآمدی با ضریبمتغیر مرحله دوم، 

نشوان   2( رابطه میوان متغیرهوای مسوتقل و وابسوته در جودول      .Sigداری )آبیاری زیرفشار دارد. افزون بر این، سطح معنی

های فناوری با متغیور وابسوته   های دوتتی، خودکارآمدی، کمبود آ  و ویژگیدهد رابطه میان متغیرهای مستقل حمایتمی

ی هوا های ششصی، هنجارهوای ذهنوی و حمایوت   دار است،  اما رابطه متغیرهای مستقل ویژگیمعنی %39گرایش در سطح 

 دار نیست. معنی %39دوتتی با متغیر وابسته یاد شده در سطح 
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 بینی تأثیر متغیر نگرش بر متغیر گرایش.پیش -9 جدول

 هاضریب

  استاندارد شده هایضریب استاندارد نشده هایضریب مدل

 tآماره 

 

Sig. 
 .B S.E )سطح معنی داری(

 )خطای معیار(
β 

 000/0 482/9  249/0 222/2 عرض از مبدأ

 000/0 222/88 943/0 043/0 929/0 نگرش

 
 

دهنوده رفتوار   تأثیر زیاد متغیر مستقل خودکارآمدی بر متغیرهای وابسته نگرش و گرایش، دو عامل اصولی شوکل  

گیوران  دار میان این متغیرها، ضرورت توجه جدی تصومیم های آبیاری زیرفشار و رابطه معناکشاورزان به استفاده از سیستم

دهد. تقویت احسان خودکارآمدی کشاورزان، با افوزایش مقودار   بشش کشاورزی را به خودکارآمدی نزد کشاورزان نشان می

 پذیر است. ترویجی کارآمد ، امکان -های آموزشیدانش و مهارت آنان از راه طراحی و اجرای مستمر برنامه
 

  .بینی تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر گرایشپیش -2جدول

 هاضریب

استاندارد  هایضریب استاندارد نشده هایضریب مدل

 شده

 

 tآماره

 

Sig. 
 داری()سطح معنی

B S.E. 
 )خطای معیار(

β 

 089/0 232/2  802/8 292/2 عرض از مبدأ

 000/0 242/2 222/0 022/0 420/0 خودکارآمدی

 000/0 934/4 229/0 098/0 242/0 کمبود آ 

 000/0 229/4 240/0 094/0 292/0 های فناوریویژگی

گرایشمتغیر وابسته:   
 

و مستقیم( متغیرهای مستقل مستقیم و غیر)تأثیرها  مجموعهای میان متغیرهای پژوهش، در مرحله چهارم از بررسی رابطه

در . بررسوی و واکواوی شود   مسویر  متغیر وابسته نهایی )گرایش( با استفاده از روش آماری واکواوی  بر وابسته میانی پژوهش 

آیود و از  دسوت آموده از راه رگرسویون، مقودار مناسوب بوودن مودل بوه دسوت موی           ( به2R)واکاوی مسیر از ضریب تعیین 

کوه در   دهود ها در این مرحله نشوان موی  محاسبه(. 9شود )جدول مسیر استفاده می هایهای بتا نیز به عنوان ضریبضریب

را بر گرایش آنان به استفاده بیشترین تأثیر  934/0با ضریب  زیرفشارهای آبیاری متغیر نگرش کشاورزان به سیستم مجموع

 229/0و  438/0توأثیر   هوای ها دارد. پس از متغیر نگرش، متغیرهای خودکارآمدی و کمبود آ  نیز با ضریباز این سیستم

بر اسان این نتیجه، تأثیر زیاد متغیرهای نگرش و خودکارآمدی کشاورزان بر (. 9)جدول د های دوم و سوم قرار دارندر رتبه

شود. بهبود مستمر ایون دو متغیور نوزد کشواورزان ایرانوی      های آبیاری زیرفشار آشکار مینان به استفاده از سیستمگرایش آ

 -های آموزشیهای مورد نظر است که این کار از راه طراحی برنامهمتضمن افزایش دانش و مهارت آنان در ارتباط با سیستم
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هوای هموه جانبوه و    ن تحقیقات، آمووزش و تورویج کشواورزی و حمایوت    ترویجی کارآمد در معاونت آمورش و ترویج سازما

 پذیر خواهد بود.امکانها در کشور،  گسترده معاونت آ  و خاک وزارت جهاد کشاورزی، متوتی اصلی توسعه این سیستم

از ضوریب    هش،پوژو متغیرهوای مسوتقل     باواریانس متغیر وابسته گرایش کشاورزان  هایبرای محاسبه میزان تبیین تغییر

برابور بوا    متغیرهای مستقل در ایون پوژوهش،    مقدار ضریب تعیین دهدها نشان می( استفاده شد. نتیجه بررسی2R) تعیین

متغیر وابسته )نگرش  هایاز تغییر %24در مجموع   توانندمیست که  متغیرهای مستقل شناسایی شده بدین معنا ، 242/0

تووان نتیجوه گرفوت کوه     . بر این اسان میکنندبینی ( را پیشزیرفشارهای آبیاری افراد مورد مطاتعه به استفاده از سیستم

شناسوایی و   زیرفشارهای آبیاری به استفاده از سیستمرا مؤثر بر گرایش کشاورزان ایرانی  هایعاملمدل ارائه شده به خوبی 

 است کردهها را بررسی نمیان آ رابطه

 .(1X) ( بر متغیر وابسته گرایش8X تا  2Xمستقیم متغیرهای مستقل)های مستقیم و غیربررسی اثر -9جدول 

 متغیر مستقل مسیر و نوع اثر  )β) بتا هایاثر بر اسان ضریب قدارم

 مستقیم غیر مستقیم  مستقیم غیر مستقیم  مجموع

943/0  - 934/0   - X2            X1 2X- نگرش 

438/0  893/0 ( =943/0(*)238/0)  222/0   X5          X2            X1 X5           X1 5X- خودکارآمدی 

229/0  820/0 ( =943/0(*)822/0) 229/0  X6          X2            X1 X6           X1 6X- کمبود آ 

229/0  029/0( =943/0(*)892/0)  240/0  X7            X2          X1 X7           X1 7X-های فناوریویژگی 
 

  بحث

هوای  مؤثر بر گرایش کشاورزان نمونوه ایوران بوه اسوتفاده از سیسوتم      هایعاملمسیر  واکاوی پژوهش،هدف این 

خودکارآمدی، کمبود منوابع آ  و  های دوتتی، های ششصی، نگرش، هنجارهای ذهنی، حمایتویژگی آبیاری زیرفشار است.

هوا و پیشوینه تجربوی    نظریوه  واکواوی اکتشافی در چارچو   هایبررسیی هستند که پس از هایاز عاملهای فناوری ویژگی

 د.  شطراحی  پژوهشمدل نظری و مفهومی پژوهش،  هاینیز پرسشها و شناسایی و با توجه به آن پژوهش

تأثیر را بور  یشترین متغیر نگرش ب ،در میان متغیرهای شناسایی شده دهدمیاطاعات نشان واکاوی  دستاوردهای

 شوناختی  هایبرداشتبا  پژوهشدارد. نگرش که در این  زیرفشارهای آبیاری گرایش کشاورزان ایرانی به استفاده از سیستم

نقشی  ،ف شده استی زیرفشار تعرییارهای آبسیستم کارگیریه بهای ها و سودمندینق  از افراد مورد مطاتعه احساسی و

هوای رفتواری متعودد و    و تئوری ردگوناگون دا هایگیری گرایش رفتاری انسان در موضوعبسیار اساسی و بنیادین در شکل

، مدل پذیرش فناوری دیویس، و مودل جوامع    ریزی شده آیزنآیزن و فیش بین، رفتار برنامهمانند کنش منطقی  مشهوری

( و 82) عبوداتملکی و چیوذری   ،(8) یش و پزشوکی راد افزون بر این، آرا .انددهاثبات کر جایگاه و اهمیت آن را رفتاری گانز.

انود.  دهکور وسویله کشواورزان تأییود    ه بو  زیرفشوار های آبیاری بر پذیرش سیستمرا ( نیز تأثیر باالی آن 89) عطایی و ایزدی

در  زیرفشوار هوای آبیواری   نی درباره اهمیوت و جایگواه بواالی سیسوتم    د تقویت مستمر نگرش کشاورزان ایراشوپیشنهاد می

های آموزشی و ترویجی در دستور کار معاونوت آمووزش و تورویج    مدیریت بهینه مصرف آ  از طریب طراحی و اجرای برنامه

  کند. حمایتبرنامه و وزارت جهاد کشاورزی از این  گیردسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی قرار 

در میان متغیرهای  ،فشارزیرهای آبیاری سیستماز گذاری بر گرایش کشاورزان ایرانی به استفاده جایگاه دوم تأثیر

( معتقدنود کوه خودکارآمودی سوازه اصولی      82) به متغیر خودکارآمدی تعلب دارد. روحی و همکاران ، مستقل مورد بررسی
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های خوود  است و به برداشت افراد از توانایی 2رت توینکوو تئوری اعتقاد بهداشتی   8باندوراهای اجتماعی و شناختی تئوری

 اجرایوی شودن  هوایی بپردازنود کوه در    فعاتیت اشاره دارد. بر این اسان، افراد تمایل دارند  به فعاتیت کار و دادن برای انجام

آن  پورداختن بوه  طور معموول از  ه ی کند، بناتوانفعاتیت احسان  اجرا شدن هراگر در فرد  .کنندها احسان اطمینان میآن

حوس   . گروهوی بوا  کننود موی  گروه تقسیم دوخود کارآمدی به قدار (، افراد را از نظر م82) رجبی و همکارانکند. می دوری

کوارآیی بواال بوه    -. این پژوهشوگران معتقدنود افوراد بوا حوس خوود      کارآیی پایین -حس خود گروهی باکارآیی باال و  -خود

ها مشوارکت دارنود عاقوه    هایی که در آنها غلبه کرد، به فعاتیتآن که باید بر نگرندای میگونهبهانگیز برهای چاتشئلهمس

کنند و بر حوس نومیودی بوه سورعت     هایشان تعهد بیشتری حس میو فعاتیت هاعاقهدهند، نسبت به تری نشان میعمیب

دشوار که شرایط  بر این باورندکنند، کارآیی پایین از کارهای چاتش برانگیز پرهیز می-، اما افراد با حس خودشوندچیره می

و اعتمواد خوود را    ،کننود های ششصی و نتایج منفی تمرکوز موی  ست، روی ناکامیا خارج از حد توانایی آنها و ماندن در آن

بور گورایش و   را ( توأثیر خودکارآمودی   4) زرافشوانی  و دهند. افشارشان به سرعت از دست میهای ششصینسبت به توانایی

تقویوت حوس   . انود دهکور وسویله کشواورزان ایرانوی  بررسوی و تأییود      ه بو  زیرفشوار هوای آبیواری   کارگیری سیستمه رفتار ب

 راهتوانود از  از جمله کارهایی اسوت کوه موی    زیرفشارهای آبیاری خودکارآمدی در کشاورزان ایرانی برای استفاده از سیستم

معاونت آموزش و ترویج سوازمان تحقیقوات، آمووزش و تورویج کشواورزی       درترویجی  -های آموزشیجرای برنامهطراحی و ا

معاونوت قورار گیورد و وزارت جهواد     ایون  طور جدی در دستور کوار  ه این کار ب شودد. بدین منظور پیشنهاد میشوعملیاتی 

 . کند حمایتاز آن کشاورزی نیز 

، سوومین عامول   متغیر مستقل کمبوود آ   شده تا موجبهای اخیر سال در اقلیم کمبود آ  در دسترن و تغییر

. ایون  شوناخته شوود   پوژوهش در این  زیرفشارهای آبیاری گذار در گرایش کشاورزان نمونه ایرانی به استفاده از سیستمتأثیر

، نیوز  (20ار و فال رسوتگار ) فال رستگ( و 82عبداتملکی و چیذری )، (22) های غامرضایی و همکارانپژوهشموضوع در 

های ناشی از آن در بشش کشاورزی باید به طور مستمر از آ  و چاتش هایمنبعناشی از کمبود  خطرهایاست.  شدهتأیید 

و توزوم   برسود کشواورزان   ویوژه  همردم و ب آگاهیبه  غیره، فضای مجازی و رادیو، تلویزیون، روزنامهمانند های گروهی رسانه

 ،این موضوع مهوم کردن  شود پیگیری و عملید. پیشنهاد میشوآ  موجود به خواست عمومی تبدیل  هایمنبعحفاظت از 

ابوا    سورعت بوه تعریف و  تلقی، های معاونت آموزش و ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزییکی از مأموریت

 د. شو

گوذاری بور گورایش کشواورزان ایرانوی بوه       یردر رتبه چهارم تأث پژوهش،این های فناوری در متغیر مستقل ویژگی

 مزیت نسبی، سازگاری، پیچیودگی،  مانندی وردهایهای فناوری به م. ویژگیداردقرار  زیرفشارهای آبیاری استفاده از سیستم

بور اسوان   بررسی شده است.  2رزو به تفصیل در تئوری فرایند تصمیم نوآوری راج ارتباط داردپذیری و قابلیت رییت آزمون

این تئوری فرایند تصمیم نوآوری دارای پنج مرحله آگاهی، عاقمندی، ارزشیابی، آزمایش و تصمیم گیوری در موورد رد یوا    

 همکاران و عزتی، (29) محبوبی(. 22به ویژگی های آن بستگی دارد ) وریقبول آن است و آهنگ پذیرش هر نوآوری یا فنا

کشاورزان ایرانی بررسی و  بین زیرفشارهای آبیاری بر پذیرش سیستمرا ( تأثیر این متغیر 22)  زرافشانی ( و قمبرعلی و89)

و  ،های سازگار بوا شورایط اقلیموی، اقتصوادی و اجتمواعی     سیستم انتشا  در کارشناسان دقت، اند. در این راستادهکرتأیید 

اما مهمتر از آن افزایش دانش و مهوارت خوود کشواورزان در شناسوایی و انتشوا        ، است کشاورزان ضروریها بهآنمعرفی 

 
1. Bandura                                                                       2. Kurt Lewin                                                                  3. Rogeres 
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 ترویجوی،  -آموزشوی  هایبرنامه دشومی شان است. پیشنهادمناسب و متناسب با شرایط واقعی زیرفشارهای آبیاری سیستم

ه زمینه شناسایی، انتشا  و بو در  مدیران، کارشناسان، مروجان و کشاورزان مهارت و دانش وضعیت بهبود برای الزم شرایط

مشترک در دستور کار  یعنوان فعاتیته تواند بد. این کار میشوطراحی و اجرایی  های مناسب با هر منطقهمکارگیری سیست

آمووزش و تورویج کشواورزی قورار      سازمان تحقیقوات، معاونت آ  و خاک وزارت جهاد کشاورزی و معاونت آموزش و ترویج 

 گیرد. 

بور گورایش   ی تأثیر بسیار انودک دوتتی و هنجارهای ذهنی های مشش  شد که متغیرهای حمایت در این پژوهش

    رادآرایوش و پزشوکی   پژوهش هوای و این موضوع در فشار دارند های آبیاری زیرکشاورزان نمونه ایران به استفاده از سیستم

 همکواران  و شواطریان ( ، 29محبوبی و همکواران )  (،9) امیری اردکانی و زمانی، (22) چیذریو نوروزی ، (3)نما جهان، (8)

، شفاف اداری  بازی کاغذکاهش  شود:جا چند پیشنهاد ارائه میاست. در این شدهنیز بررسی  (89) عزتی و همکارانو  (84)

جهواد   واحودهای هوا، تقویوت   برداران بوه آن های ماتی و اعتباری وزارت جهاد کشاورزی و نحوه دسترسی بهرهدن حمایتکر

گوذار بور هنجارهوای    های تأثیرعنوان یکی از گروهه ب ،ها برای تسهیل در ایفای وظیفه مروجان کشاورزیکشاورزی دهستان

در  زیرفشوار هوای آبیواری   کننوده سیسوتم  های مهندسی مشاوره اجراتقویت و حمایت از شرکت سرانجامذهنی کشاورزان و 

گذاری و سطح تحصیل در رتبه آخر تأثیرهای ششصی شامل سن، جنس یمشش  شد که متغیر ویژگ ،بر این افزون .کشور

دادرن مقودم و گول    هوای پوژوهش ایون موضووع در    .عبارتی تأثیری بر این متغیور نودارد  ه و یا ب استبر گرایش کشاورزان 

 است. شده ( بررسی و تأیید2) آقاپور و همکاران ( و24) همکاران و کهنسال ،(3) جهان نما(، 88) محمدی

 

 گیرینتیجه

بودیل تورویج و آمووزش کشواورزی در افوزایش گورایش کشواورزان بوه اسوتفاده از          و بوی  ناپوذیر انکارنقش  پژوهش،این  در

های قوت و شود برای آگاهی بیشتر از نقطهبنابراین پیشنهاد می .است یدهدر ایران به اثبات رس زیرفشارهای آبیاری سیستم

هوایی پژوهشوی،   نگرش و گرایش کشاورزان و باغداران به سیستم های آبیاری زیرفشار، پوروهه ها و بهبود ضعف این سیستم

   آموزشی و ترویجی توسط دست اندرکاران کشاورزی کشور تدوین و به اجر درآید.
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Factors Affecting the Tendency of Iranian Farmers to Use 

Pressurized Irrigation Systems 
 

A. Momvandi1, M. Omidi Najafabadi2, J.F. Hosseini and F. Lashgarara 

 

            Using pressurized irrigation systems are one of the best ways to solve the problem 

of water scarcity in the agricultural sector, but their use by Iranian farmers is much less 

than expected. The main purpose of this study is the investigation of factors affecting the 

farmers' tendency to use these systems in Iran.  This research is causal-comparative. The 

geographical area is all provinces of Iran. Statistical population is model farmers. The 

sample size has been calculated by Cochran’s test and the number of people are 331. The 

sampling method is stratification and people in each group have been randomly selected. 

The independent variables of research are distinguished farmers, government supports, 

attitude, self-efficacy, water scarcity, technological features and personal characteristics. 

The path analysis statistical method and SPSS20 have been used to analyze the data. The 

results show that attitude variable has the highest impact on farmers' tendency (β= 0/549) 

and self-sufficiency and water scarcity are in the next order. In addition, it has been found 

that personal characteristics do not have effect on the tendency of farmers to use these 

systems (β= -0/001). Based on these results strengthening and developing the educational 

and extensional activities in the country to improve the attitude and self-efficacy of farmers 

as well as increase their knowledge and skills in using pressurized irrigation systems are 

suggested. 

 

Key words: Attitude, Behavior, Self-efficacy, Technological features. 
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