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نوع مقاله: پژوهشی

و انگورهايباغبهبودواصالحطرحبکارگیريپیرامونانانگورکارذهنیهنجارهاي
در شهرستان خرمدرهبر آنیرگذارتأثعوامل 

2و اسماعیل کرمی دهکردي*1سیده شیرین گلباز

)14/11/97؛ پذیرش: 05/02/97(دریافت: 
چکیده

اثربخش و عامل مهمی در مدیریت دنرومیبه شمار کشاورزان بر رفتار یرگذارتأثاجتماعی یکی از عواملعنوانبههنجارهاي ذهنی 
طرحبکارگیري درانگورکارانذهنیهنجارهايشناخت هدفباحاضر،پژوهش . دنگردتلقی میي کشاورزو ترویج آموزش هاي برنامه
و مصاحبه پرسشنامه ها با استفاده از دادهاست.شدهانجامآن بررگذاریتأثو عواملیک نوآوري عنوانبهانگورهايباغبهبودواصالح

پس از .شدگردآوري ايمرحلهچندتصادفیگیرينمونهروشبا ،خرمدرهشهرستانانگورکاراننفر3942از بین نفر 260ساختارمند با 
بندي شده هاي گروهاصلی دادهيهامؤلفهبا کمک تحلیل ي مورد بررسیهاسازهپایاییروایی و سنجش، پرسشنامهمحتواي رواییییدتأ

عضو طرحپذیرنده یا انگورکارانو در بین موافق بکارگیري این نوآوري است ،جامعهذهنیهنجارهايکهدادنشاننتایجآمد، به دست
مزیت نسبی نوآوري، نگرش نسبت بهرهاي متغینتایج نشان داد کههمچنین.باالتر بودموافقت سطح این ،عضویرغانگورکاران بهنسبت

(در قالب طرح اصالح و گري دولتیمداخلهروستا،درونوروستارسمی برونغیرمنابع اطالعاتی ترویجی، - هاي آموزشیشرکت در دوره
طوربهدر کل ،لکرد در هکتارمیزان عمسن انگورکاران، اعضاي خانوار، تعدادمیزان اعتماد به اطالعات کارشناسان، ، هاي انگور)بهبود باغ

.دنکنمیتبیین را نوآوريدرصد از هنجارهاي ذهنی پذیرش58مستقیم و غیرمستقیم 

نوآوري ،نگرش نسبت به مزیت نسبی نوآوريذهنی،هنجارهايانگور،هايباغبهبودواصالحطرح: کلیديهايهواژ
.کشاورزيترویج، کشاورزي

ایران.زنجان،،دانشگاه زنجانگروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی،زش کشاورزي،دانشجوي دکتراي ترویج و آمو١
دانشیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشگاه زنجان. زنجان، ایران.٢
sh.golbaz@znu.ac.irپست الکترونیک:نویسنده مسئول، *
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مقدمه
ایفاهاکشورو صادرات اقتصاد درسزاییبهنقش،باشدیممؤثرهاکشورغذایینیازینتأمدرعالوه بر اینکهزيکشاوربخش

,Jarrett & Anderson(کندمی کشتیرزسطحلحاظبههمکهاستباغیارزشبامحصوالتترینمهمازیکیانگور). 2017
یجهانخواروبارآمار سازمان آخرینبر اساس).1390موسوي و آجیلی، (شود میکشتباالايیهتغذواقتصاديارزشهمو
)Food and Agriculture Organization( تن بوده است که ایران میلیون 4/77اًمجموع2016مقدار تولید انگور دنیا در سال

هکتار هزار 207با سطح زیر کشت تن در رتبه دهم جهان قرار داشت، این در حالی است که میلیون 5/2در آن سال با تولید 
,FAO(گرفتمیقرار بیست و هشتمي در هکتار در رتبهکیلوگرمهزار12در رتبه نهم قرار داشته و از لحاظ عملکرد با تولید 

ی از تواند حاکایران در دنیا میکشتیرزسطح رتبه ان در دنیا در مقایسه با ي عملکرد در هکتار ایرپایین بودن رتبه.)2018
،وريبهرهوکاراییبهبودحلراهترینمناسبزمینه،ایندرنیاز به اصالح اصول کشت بکار رفته توسط کشاورزان باشد. 

تحققکشاورزانبهنوینعلمیهايیافتهوورانهنافالگوهايارائهوی ترویجهايبرنامهطریقازنوینهايشیوهبکارگیري
Läpple(یابدمی et al., دهندهتوسعههاينوآوريبکارگیريتسهیل و اثربخش هاي ترویجیارائه برنامهمستلزماین). 2015
راهانوآورياینمختلفهايراهازاندنمودهسعیهموارهکشاورزاندنیادر. استهاآنبهبودواصالحجهتدرهاباغ
Greenland(هاستدولتو یکی از این عوامل مهم اقدامات یرندکارگبه et al., 2018; Zulfiqar & Thapa, ازیکی).2018

اصطالحاًاست،شدهاجراوتصویباخیري هدهیکدرکشورهايباغبهبودهاينوآوريجهتدردولتتوسطکههاییطرح
این.گردیدعشرو1380ي هدهاوایلازکهبودهطوبیطرحهمچونهاییطرحازبرگرفتهکهداردنام»هاباغي هتوسعطرح«

هاي هاي احداث باغؤلفهکه شامل زیرماستشدهابالغکشورهاياستانبه»هاباغتوسعهطرح«نامبه1388سالازطرح
معاونت تولیدات گیاهی، (است هاباغجایگزینی و هاباغنهالستان، اصالح و بهبود ها، تولید نهال در باغسالهیکجدید، نگهداري 

ازوکشورانگورهايباغدرکهباشدمیهاباغي هتوسعطرحيهامؤلفهترینمهمازیکیهاباغبهبودوحاصالطرح). 1391
حمایت،قراردادعقدطریقازکهداردنظردرطرحاین. استآمدهدراجرابهدورههمیندرزنجاناستانانگورهايباغجمله

بامبارزهباغ،تغذیههرس،سیستماصالحهمچونهایینوآوريابعادازراهاباغوضعیتاي،نهاده- مالیو پشتیبانی ترویجی
وهرزيهاعلفبامبارزهدرختان،فواصلتنظیمآبیاري،سیستماصالحدرختان،دورکاريیلبوشخمها،بیماريوآفات

.دهدتغییر) جایگزینوحذف(واکاري
باخرمدرهشهرستانهمچنینبوده،کشوریزانگور خمناطقازیکیکشتریزسطحهکتار15819حدودبازنجاناستان
ازنیزشهرستانایندر). 1395؛1393آمارنامه کشاورزي، (داراسترااستانتولیددومرتبههکتار2660کشتیرزسطح
ازدههیکگذشت بیش ازغمریعلولیاست،بودههانوآورياینمعرفیدنبالبهدولت،هاباغبهبودواصالحطرحطریق
دادقرارونمودهشرکتطرحایندرارکانگور3960حدودازنفر1000تنهاکهدهدمینشانآمارها، هاگريمداخلهاینشروع
باشد، مؤثروري آیکی از عواملی که ممکن است بر روند بکارگیري و پذیرش این نو. )1391(معاونت تولیدات گیاهی، اندبسته
یک رفتارانجامعدمیاوانجامبرايیک فردتوسطشدهدركاجتماعیهنجارهاي ذهنی به فشاررهاي ذهنی افراد است.هنجا
جهتهاآنقصدوزنندمیکاريانجامبهدستکنند،میفکردیگرانآنچهازادراکشانمبنايبرغالباًافراددارد.اشارههدف

,Ajzen(دارندهاآنبانزدیکیارتباطاتکهاستافراديازمتأثربالقوه،صورتبهرفتارپذیرش اینهدفبر این اساس، . )2011
واصالحطرحبکارگیريمنظوربهذهنیهنجارهاياینبریرگذارتأثعواملوانگورکارانذهنیهنجارهايسنجشپژوهش

.استیک نوآوريعنوانبهانگورهايباغبهبود
،پـذیرش رفتـار بـین ي هرابطـ شناختدر)Multidimensional model(ايلفهؤمچندهايمدلیاهاهنظریترینمعروفازیکی
رفتارهاآننظربه. باشدمی)Fishbein & Ajzen(و آیزنباینفیش»منطقیاقدامي هنظری«هنجارها،وهانگرشنیت،وقصد

آمـدن وجـود بـه . اسـت رفتـار یکانجامبهنیتوقصدرفتار،بروزلقبماحلقهکهآیدمیوجودبهعواملازايزنجیرهپیدر
انتظـار ي هسـاز زیـر دوازنیـز  فـرد ذهنـی هنجارذهنی است. و هنجاررفتارآنيسوبهنگرشمتغیر،دوتابعنیزنیتوقصد
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,Ajzen(استشدهتشکیلدیگرانانتظارازپیرويي هانگیزودیگران تـري پیشـرفته نظریه آیزنسويازاساساینبر). 1991
کـه اسـت ایـن بـر اعتقادکه در آن توسعه یافت)TPB(Theory of Planned Behavior((»شدهیزيربرنامهرفتارنظریه«به نام
نگرش، هنجارهاي ذهنی و برداشت ذهنی ازگرفتهتأنشخودينوبهبهنیزنیتوقصدوبودهاونیتوقصدازمتأثرفردرفتار

باشـد یمـ کنـد)  مـی ایجـاد محـدودیت رفتـار یـک بـروز دربیرونـی ودرونـی منـابع کـه موضـوع این(ادراكکنترل رفتار از
)Ajzen,1991, Ajzen, بحـث مـورد اسـت الزممـدل ایـن درکـه هسـتند مهمیمتغیرهايجملهازذهنیهنجارهاي. )2011

اجتمـاعی فشـار ونفـوذ کنندهمنعکسمتغیردر واقع این . ذارنداثرگهاآنرويعواملیچهشودمشخصوگیرندقرارترعمیق
توبیخیاتأییدموردرفتارشحدچهتاکهداردتوجهآنبهشخصکهمعنیبدیناست،رفتاریکانجامبرايشخصیکروي
در این پژوهش، .دارندراهکنندهدایتمرجعیکنقشواقعدرهاگروهیاافراداین. گرفتخواهدقرارخاصیهايگروهیاافراد

;Ajzen,1991(اسـت شـده پرداختـه آورينـو پـذیرش منظوربهذهنیهنجارهايمتغیربه،مذکورمدلبر اساس Ham et al,

اسـت،  شـده گرفتـه نظردرمیانجی یا مستقلمتغیریکعنوانبهذهنیهنجارهايشاخصکهمطالعاتاکثرخالفبر.)2015
اي جـامع  در مطالعه.ه استبررسی شدآنبرعواملسایریرتأثوباشدتوجه میموردوابستهمتغیریکنعنوابهپژوهشایندر

هاي انگور توسط نگارندگان بررسی شـد، مشـخص گردیـد کـه هنجارهـاي      رفتار پذیرش طرح اصالح و بهبود باغیلصتفکه به 
روند. لذا پس از آن، پژوهشگران بـه مطالعـه   آوري به شمار میبر رفتار پذیرش و بکارگیري این نویرگذاريتأثذهنی، متغیرهاي 

گرفت.عوامل تبیین کننده هنجارهاي ذهنی باغداران پرداختند که در این نوشتار نتایج آن مورد تحلیل قرار 
تار پـذیرش  رفقصد و نیت یا کلیه متغیرهایی که بر ) SEM(سازي معادالت ساختاري از طریق مدلیژهوبه،بسیاري از مطالعات

یرتأثرفتار ادراك شده،نگرش، هنجارهاي ذهنی و کنترل اصلیمتغیرسه را نیز با در نظر گرفتن نقش میانجی مؤثرندیا اقدام 
,Sambodo & Nuthallاند (نیز بررسی کردهاین سه متغیر میانجیبر متغیرهاي مستقل را  متقابـل همچنین به ارتبـاط ).2010
Al-Swidi(انـد داشـته یـد تأکنجی با یکدیگر بین این سه متغیر میا et al, 2014; Sambodo & Nuthall, 2010; Ajzen,1991;

Lodorfos & Dennis,2008; Vermeir & Verbeke, بـالقوه بـر   طوربهتوانند بر رفتار میمؤثردر واقع تمامی متغیرهاي .)2008
,Topa & Morianoباشند (مؤثراین سه متغیر میانجی  2010; Ajzen, 2011; Shin et al., ). با توجه بـه نقـش دو متغیـر    2018

در این مقالـه هنجارهـاي ذهنـی    یکدیگر، باهاآنهاي اجتماعی از سوي دیگر و ارتباط و ارزشسویکهاي فردي از مهم نگرش
گرفته میانجی مورد توجه قرار متغیر عنوانبهآموزشی ترویجیيهادورهو شرکت در نگرشمتغیرهاي متغیر وابسته وعنوانبه

چه حد بر هنجارهاي در کنار دیگر متغیرها تاترویجی-هاي آموزشی شرکت در دورهوهاي فرديتا مشخص کند نگرشاست
–دو بعـد شـناختی و روانـی    در کناریکی از ابعاد اساسی رفتار انسان عنوانبهنگرش بررسی . اجتماعی و ذهنی افراد اثرگذارند

دانش، اراده و مهارت خود را گاهیچه، چرا که اگر افراد نگرش منفی نسبت به یک موضوع پیدا کنند، اهمیت استحائزحرکتی 
نگرش به رفتار یک احساس مطلوب یا نامطلوب ،به عبارت دیگر؛ )1387برند (شفیعی، در جهت عمل به آن موضوع به کار نمی

رد و با در نظر گرفتن پیامدهاي ناشی از رفتار و ارزشیابی مطلوبیـت ایـن پیامـدها    براي بروز رفتار است که از طریق اعتقادات ف
Fang(شود حاصل می et al., این پژوهش کمـک  يسازمفهومتواند در انجام شده است که میهاینهزممطالعاتی در این ).2009

Sinclair(سین کلر و همکارانپژوهشکند. et al., ) بـر روي هنجـار و رفتـار    يگـر مداخلـه ر گذشته (نشان داد که رفتا)2003
& Tarkiainenیسـت ( وسانکوتارکییانین و نانتایج پژوهش گذارد.مییرتأثیابی پاسخگویان اطالع Sundqvist, ) نشـان داد  2005

وهشپـژ باشـد.  به خریـد مـواد غـذایی ارگانیـک مـی     تنسبهاآننگرش یرتأثتحت یماًمستقکه هنجارهاي ذهنی پاسخگویان 
Quaddus(هافمیروقدوس & Hofmeyer, واطالعـاتی منـابع طریـق ازنـوآوري مزایايازآگاهیافزایشکهنشان داد)2007
نـوآوري پـذیرش درهـا  و هنجارهـاي ذهنـی آن  (نگـرش افـراد)  افـراد ذهنـی برداشتبرمثبتییرتأثشدهدركرفتارکنترل

Bakhsh(همکـاران وبخـش کـه پژوهشیدر. گذاردمی et al., وامکانـات کـه رسـیدند نتیجـه ایـن بـه دادنـد، انجـام ) 2012
Bokusheva(همکـاران وبوکاشـوا .دباشمینوآوريپذیرشدرافرادبرداشتبریرگذارتأثعواملجزءمزرعههايدارایی et al.,

Oching(همکـاران و اوچینگو. ردگذامیمنفییرتأثکشاورزانذهنیهنجارهايبرسندادندنشانخودپژوهشدر) 2012 et

al., تولیـد صـحیح مـدیریت نـوآوري پذیرشدریمثبتیرتأثتحصیالتسطحو مزرعهازخارجشغلکهرسیدندنتیجهاینبه) 2012
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,Kafle(کافله.دارددر کنیا بومیمرغ تعیـین عوامـل ازمزرعـه انـدازه کـه کـرد بیانتوسعهحالدرکشورهايدرپژوهشیدر) 2010
.گذاردمیکشاورزانپذیرشبرمثبتییراتتأثکهاستايکننده

Rehman(همکارانورحمانپژوهشیدر et al., منابعجزءتلویزیونوهمکارکشاورزانچاپی،يهارسانهکهدادندنشان) 2013
بیندرکمترياهمیتازغیردولتیهايسازمانورادیوترویج،کارکناناطالعاتیمنابعوباشندمیکشاورزانبیندرمهماطالعاتی
Jonesجونس و همکاران (. هستندبرخوردارکشاورزان et al., هاي اجتماعی و ) در پژوهش خود نشان دادند که شبکه2015

ژوهش شین و نتایج پگذارد. بت میثمیرتأثدر دامداري بیوتیکیآنتمصرف کم منظوربهبر قصد افراد در پذیرش نوآوري يامشاوره
Shin(همکاران  et al., دارد.هاآنمثبتی بر هنجارهاي ذهنی یرتأثنشان داد که میزان آگاهی افراد )2018

شرکتخدمات،مرکزباتماسن،امروجهايیهتوصبهاعتمادمتغیرهايبینکهدادنشان) 1390(افتخاريوحیدريپژوهشایجنت
. داردافرادپذیرشباداريمعنیومثبترابطهروستاییتولیدهايتعاونیدرکشاورزانضویتعوترویجیوآموزشیهايفعالیتدر
پذیرشقصدبرپذیرندگانرفتارکنترلوذهنیدرگیريکهدادندنشان) 1390(همکارانوجزنی،ذهنیهنجارهايمورددر

نوآوريمورددرشدهادراكمخاطرهبرنوآوريازاستفادهقابلیتکهدادنشاننیز) 1390(باقريتحقیقنتایج. نداردیريتأثنوآوري
) نشان داد که متغیر تمایل رفتاري از متغیرهاي درك دشواري انتقال، نگرش در مورد مزایاي 1393نتایج پژوهش منفرد (.داردیرتأث

نتایج پژوهش باللی و ي اثرگذار بودند. فناوري، درك مفید بودن، نگرش رفتاري و درك آسانی کاربرد بر روي متغیر نگرش رفتار
) نشان داد که متغیرهاي سطح تحصیالت، دسترسی به تسهیالت مالی و اعتباري، نوع مالکیت زمین و شرکت در 1395همکاران (

در پژوهش خود )1395. خونیکی درمیان و همکاران (گذاردداري میمعنیمثبت ویرتأثآموزشی بر پذیرش نوآوري يهاکالس
با توجه به مطالعات انجام گذارد.داري میمثبت و معنییرتأثهاآنبر هنجارهاي ذهنی شخصیتی افرادهايیژگیوکه ندشان دادن

بر این هنجارها یرگذارتأثانگور و عوامل يهاباغاصالح و بهبود بکارگیري طرح شده این پژوهش به دنبال بررسی هنجارهاي ذهنی 
بر هنجار مؤثرمتغیر میانجی عنوانبهنگرش باشند، لذامؤثرتوانند بر یکدیگر فردي و هنجارهاي ذهنی میهايدو متغیر نگرشاست.

هاي فردي، متغیرهاي فردي و اجتماعی از جمله منابع اطالعاتی، ویژگییرتأثذهنی کشاورزان در نظر گرفته شده است. همچنین 
و عضویت در ها گري دولت براي حمایت از طرح اصالح و بهبود باغ، مداخلهازه زمینهاي فیزیکی مانند اندمتغیرهاي خانوار، سرمایه

بر نگرش و هنجارهاي ذهنی مورد بررسی قرار گرفته است.اي اجتماعی هنهاد
روش پژوهش

ابزارازاستفادهبامقطعیپیمایشیروشبهگیرد کهمیقرارتحلیلی/ تبیینی- توصیفیهايپژوهشجزءکاربرديمطالعهاین
متغیرهاي یرتأثکه پس از توصیف و بررسی رابطه متغیرها، ياگونهبهانجام شد.از طریق مصاحبه ساختارمند با کشاورزان پرسشنامه

جام نبا این وجود، قبل از ا. گردید) تحلیل SEMسازي معادالت ساختاري (با استفاده از مدلمستقل بر متغیرهاي میانجی و وابسته 
بهبودواصالحطرحبامرتبطصورت گرفت و اسناديجهاد کشاورزکارشناسانباساختارمندنیمهاولیههايمصاحبهپیمایش،

ساختهپژوهشگران و پرسشنامه توسطمطالعه گردید که در ساخت ابزار پژوهش و شناخت بستر پژوهش کمک نمودانگورهايباغ
، ارتباطات و اساتید گروه ترویجمتشکل از پژوهشگر و صصین دانشگاهی و اجرایی پانلی از متخدر روایی محتوایی پرسشنامه شد. 

در کارشناسان جهاد کشاورزي استان زنجان و شهرستان خرمدره، همچنینباغبانی دانشگاه زنجاناساتید گروه و توسعه روستایی
کشاورزي شهرستان خرمدره مورد بحث قرار گرفت گروه ترویج و ارتباطات توسعه روستایی و در جهاد در دانشکده کشاورزي زنجان 

پرسش در مورد 7پرسش در مورد انتظارات دیگران و 7هنجارهاي ذهنیسازه در سنجش . ي مربوط اعمال گردیدپیشنهادهاو
همچنین در استفاده گردید.زیاد)= 4متوسط،= 3کم،= 2هیچ،= 1چهار سطحی ترتیبی (انگیزه پیروي از دیگران با استفاده از طیف

= 3متوسط،= 2کم،= 1هیچ،= 0طیف چهار قسمتی ترتیبی (گویه با15ازبه مزیت نسبی نوآوريافراد نسبت نگرش سازه ارزیابی 
رسمی برون روستا ازگویه و منابع اطالعاتی غیر6درون روستا از دسترسی به منابع اطالعاتی غیررسمیيهاسازهو در سنجش زیاد)

اجتماعی - هاي اقتصاديویژگیاغلب) استفاده شد. = 3اوقاتگاهی= 2ندرتبه= 1هرگز= 0(قسمتیچهارهايفیطگویه از4
يهادورهشرکت در مانند عضویت در تعاونی، انگورکار نمونه بودن، مددکار ترویجی بودن، تعداد اعضاي خانواده، تحصیالت باغدار، 

کشاورزان در طرح اصالح و بهبود گري دولت در قالب عضویتداخلهمکشت انگور و شغل خارج از باغ، سطح زیرترویجی، - آموزشی
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ٍای،تشتیثیياسمیتَایمختلففاصلٍویضتامقیاس،گشددیمَاییکٍاصطشیقعضًیتدسطشحاعمالَایاوگًسيحمایتتاغ

متغیشَىجاسَایيمتغیشمیاوجیعىًانتٍتشيیجی-آمًصضییَاديسٌدسایهپژيَصمتغیشَایوگششيضشکتدس.آمذدست

متغیشياتستٍمًسدتشسسیقشاسگشفت.عىًانتٍرَىی

یشصکٍاصلحاظسطحصًستگشفتضُشخشمذسٌمضاسعحًمٍاصاوگًسکاس30یايلیٍتاحذيدپایاییپشسطىامٍاصطشیقمطالعٍ

.تاتًجٍتٍایىکٍمتغیشَایپىُانیااوگًسمطاتُتصیادیتٍتاغذاسانسيستاَایایهضُشستانداضتىذَایتاغيياتستگیتٍکطت

آمذتٍدستپژيَصدسمًسدَىجاسَایرَىی،وگششيدستشسیتٍمىاتعاطالعاتغیشسسمیتااستفادٌاصمتغیشَایییَاساصٌ

یَامؤلفٍتااستفادٌاصتحلیلَاآنيساختساصٌیامتغیشتشکیثیسياییساصٌ،تًد،تحلیلپایاییيَاآنکٍفشضتشتشتیثیتًدن

تىذیضذٌتشتیثیتشایَایگشيٌایهدادٌتشکیثیادیشضشایةآلفایکشيوثاخمقتىذیضذٌمحاسثٍگشدیذ.یگشيٌَااصلیتشایدادٌ

تٍتشتیةدسينسيستايمىاتعاطالعاتیغیشسسمیتشينسيستاَىجاسَایرَىی،وگششيدستشسیتٍمىاتعاطالعاتغیشسسمی

دسَشساصٌمقادیشتاسَایکٍوطاندادمزکًسویضَایساصٌَشیکاصسياییساصٌ.(1جذيل)تًدوذ71/0ي90/0،96/0،90/0

دستًد.پژيَصمىاسةاتضاسسياییساصٌکٍحاکیاصدسصذاست50يمقذاسياسیاوستثییهضذٌتیصاصتًد5/0ٌعاملیتاالتشاص

َىجاسَایرَىی،وگششيدستشسیتٍمىاتعاطالعاتغیشسسمیدسينسيستايمىاتعاطالعاتیمحاسثٍساصٌیامتغیشَایتشکیثی

1فشمًلقدستآمذ،مقذاسضاخصتشکیثیایهساصٌاصطشیٍتاتًجٍتٍایىکٍدسَشساصٌتیصاصیکتعذتغیشسسمیتشينسيستا

محاسثٍضذ.
 و مقدار آلفای کرونباخ ها سازهپایایی  -1جدول 

تعذادپاسخگًساصٌ
تعذاد

گًیٍ

تعذاد

تعذ

مقذاسآلفایکشيوثاخ

تشکیثی*
دسصذياسیاوسمقذاسيیژٌ

26015296/077/783/51وگشش)مضیتوسثی(وًآيسی

َىجاسَااایرَىاای)اوتداااسدیگااشاني

اوتداساتدیگشان(اصپیشيیییضٌاوگ
260 14190/040/489/62

6290/095/387/65 260مىاتعاطالعاتیغیشسسمیدسينسيستا

3171/090/133/63 260مىاتعاطالعاتیغیشسسمیتشينسيستا

 (CATPCAتىذیضذٌ)یگشيٌَادادٌاصلییَامؤلفٍ*آلفایکشيوثاختشکیثیتشاساستحلیل    



َامًسدتشسسیقشاسگشفتيسپسدسصًستوشمالعملگشدیذکٍاتتذاوشمالیتٍتًدندادٌگًوٍیهاَاتٍدسساختضاخص

تحلیلتًدندادٌ اص تحلیلPCAاصلی)یَامؤلفٍَا ایهصًستاص غیش دس استفادٌضذي َایاصلیتشایدادٌیَامؤلفٍ(

تاسَایعاملی(Categorical Principal Components Analysis(CATPCA))تىذیوطذٌگشيٌ اصضاخصمقذاس استفادٌ تا

َشضاخصیَامؤلفٍدسصذ50تثییهضذٌتاالتشاصَاییاوسياسيدسصذَامؤلفٍتشای1،مقادیشيیژٌتاالتشاص5/0تاالتشاص

ایهصمیىٍ دس تٍساصٌتًانیماوتخابگشدیذ. وگششي دستشسیتٍمىاتعاطالعاتغیشسسمیدسينَایَىجاسَایرَىی،

تذستمؤلفٍسيستايمىاتعاطالعاتیغیشسسمیتشينسيستااضاسٌداضت.دسمًاسدیکٍدسیکمفًُم،تیصاصیکتعذیا

آمذ،يلیتشایساختضاخصیامتغیشتشکیثیآن،تاتًجٍتٍمقذاسَشمؤلفٍيسُمیکٍدستثییهدسصذياسیاوسداضت،می

صیشاستفادٌضذ.فشمًلاص
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 اصلی یها مؤلفهبوجود آمده در تحلیل  یها مؤلفهساخت شاخص ترکیبی از  -1 فرمول

Composite Vمتغیشتشکیثی:

Componentiمقذاسَشمؤلفٍ:

of Varn (1, 2, 3) % دسصذياسیاوسَشمؤلفٍ:
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 of VarTotal % اًتخاب ضذُ(: یّا هؤلفِ)ضاهل  ّا هؤلفِدسصذ ٍاسیاًس کل ّوِ 
 (Grootaert et al., 2014; Brinkman et al., 2012) هٌثغ:

 اًتظاس هتغیش دٍ تشکیة اص تَاى هی سا اًگَس یّا تاؽ تْثَد ٍ اصالح عشح تِ ًسثت اًگَسکاساى رٌّی ٌّجاسّای کلی سٌجص

 ًظشتا  حذ چِ تا کِ ضَد هی پشسیذُ کطاٍسص اص اتتذا کِ صَست ایي تِ. آٍسد تذست دیگشاى اًتظاس اص ی پیشٍی اًگیضُ ٍ دیگشاى

 تش اساس سپس. است هْن ضوا تشای ّا آى ًظش حذ چِ تا ٍ است تَدُ هَافك اًگَس ّای تاؽ تْثَد ٍ اصالح عشح هَسد دس دیگشاى

تظاسات تیي سٍاتظ (Ajzen, 2012) آیضى ضَد. هی ساختِ رٌّی ٌّجاسّای تِ هشتَط هَاسد اص ّشیک 1هؼادلِ  ی  اًگیضُ ٍ دیگشاى ًا

تظاسات اص پیشٍی تظاس تؼذ سٌجص . دسًوَدُ است ُادفاست 1 فشهَل صَست تِ سا دیگشاى ًا  ِت ًسثت رٌّی، اسّایٌّج دس دیگشاى، ًا

 پیشاهَى افشاد ًظش اص حذ چِ تا) کٌٌذ تیاى ّا آى تِ ًسثت سا خَد ًظشات اًگَسکاساى تا ضذ هغشح گضیٌِ 7 تؼذاد ًَآٍسی، ایي پزیشش

گَسکاس تظاس(. است؟ هٌاسة ًَآٍسی ایي ًا  ّوچٌیي. ضذًذ گیشی اًذاصُ لیکشت سغحی پٌج عیف تا ًَآٍسی پزیشش تِ ًسثت دیگشاى ًا

گیضُ ضاخص سٌجص هٌظَس تِ  تا ضذ هغشح گضیٌِ 7 تؼذاد ًَآٍسی پزیشش هَسد دس رٌّی، ٌّجاسّای دس دیگشاى، اص ی پیشٍی ًا

 اص ی پیشٍی اًگیضُ ضاخص(. است؟ هْن تاغذاس تشای ًظش هَسد افشاد ًظش حذ چِ تا) کٌٌذ تیاى ّا آى تِ ًسثت سا خَد ًظش پاسخگَیاى

تٌاتشایي تا تَجِ تِ فشهَل کَل ٍ تکواى ؛ ضذ یشیگ اًذاصُ لیکشت سغحی چْاس عیف تا هزکَس یًَآٍس پزیشش هَسد دس دیگشاى

 ٍ ضاخص ٌّجاس رٌّی ساختِ ضذ. ضذًذٌّجاسّای رٌّی اٍل ضشب ٍ تؼذ تا ّن جوغ  یّا هؤلفِ
 (1 معادله)                                                                                                                                             

   ∑      

SN :رٌّی ٌّجاسّای 

bj :تظاس  دیگشاى ًا

mj :ُگیض تظاس اص ی پیشٍی ًا  دیگشاى ًا

 (Wauters et al., 2010, Ajzen, 2012) هٌثغ:

گَسکا . تش اساس آهاس ساصهاى جْاد کطاٍسصی استاى صًجاى، اًذ ّای ضْشستاى خشهذسُ تَدُ ساى تاکستاىجاهؼِ آهاسی ایي هغالؼِ، ًا

گَسکاس دس  ًفش 3942تؼذاد  اسدجیي، تاؽ دسُ، حَهِ خشهذسُ، خلج، کِ ػثاست تَدًذ اص:  کشدًذ ایي ضْشستاى فؼالیت هیسٍستا دس  13ًا

 هَسگاى، ٍ سیکشج گیشی ًوًَِ فشهَل اساس تشلَ.  ٍ خلیفِ آتاد، الًَذ، پالسحسیٌیِ، ًصیش للؼِ آتاد، سَکْشیض، ضَیش، فلج، سحوت

 گشدیذ تؼییيسٍستا  10اص  ًفش 294 ،یشیگ ًوًَِ خغای دسصذ 5/5 تا ٍ (25/0) ٍاسیاًس حذاکثش گشفتي ًظش دس تا ًوًَِ حجن

 ،هحذٍدیت هٌاتغ هالیٍ  ّا گام گشدآٍسی دادُدس ٌّ ّا ًوًَِدستشسی ّوِ  ٍلی تِ دلیل ػذم. (1391)پضضکی ساد ٍ کشهی دّکشدی، 

ساًی ٍ صهاى، تٌْا  تٌاتشایي ؛ پشسطٌاهِ هَسد تحلیل لشاس گشفت 260ّای پشت دس ػول  کِ تا حزف دادُ ضذپشسطٌاهِ تکویل  270ًا

تاضٌذ  هیلاتل لثَل  ایي ًوًَِ ًیض (Issac & Michael) ًظش اسحاق ٍ هایکل تش اساسدسصذ افضایص یافت.  9/5گیشی تِ  خغای ًوًَِ

گَس ّای تاؽ تْثَد ٍ اصالح عشح تا داد لشاس ػمذ حسة تش سٍستا ّش اىاًگَسکاس تؼذاد .(1391پضضکی ساد ٍ کشهی دّکشدی، ) ٍ یا  ًا

 ػمذ) 1380-87 یّا سال دس ػضَ( 2 ،(لشاسداد ػمذ ػذم) عشح دس ػضَ غیش (1: ضذًذ تٌذی ینتمس گشٍُ سِ دسػذم ػمذ لشاسداد 

 تشای هٌتسة غیش عَس تِ ًوًَِ حجن(. ّا تاؽ اصالح عشح دس لشاسداد ػمذ) 1388-91 ّای سال دس ػضَ( 3 ٍ (عَتی عشح دس ادلشاسد

دلیل ػذم تٌاسة ایي تؼذاد تا حجن جاهؼِ دس ایي سِ  .ضذ گشفتِ ًظش دس ًفش 80 ٍ 100 ،120 تشتیة تِ سَم ٍ دٍم اٍل، ّای گشٍُ

ٍ لشاسداد  1380-1387 یّا سالاصلی ایي تحمیك همایسِ سِ گشٍُ لشاسداد ًثستِ، لشاسداد تستِ دس گشٍُ ایي است کِ یکی اص اّذاف 

تخاب اًگَسکاساى فَق، اص  تاضذ. ًیاص تِ حذالل افشاد دس ایي سِ گشٍُ هی ،تاضذ. تشای همایسِ هی 1388-1391 یّا سالتستِ دس  تشای ًا

. دس هشحلِ اٍل اص ّش گشٍُ تِ تٌاسة تؼذاد اًگَسکاس سٍستای هَسد ًظش تؼذاد ای استفادُ گشدیذ گیشی چٌذ هشحلِ یک سٍش ًوًَِ

تِ تشتیة تِ  ّا آىدسُ، تؼذاد ًوًَِ  ًوًَِ اًتخاب گشدیذ. تا ایي ٍجَد، تِ دلیل پاییي تَدى تؼذاد ًوًَِ دس سٍستاّای خلج، پالس ٍ تاؽ

تمال یافت آهذُ  2جذٍل دس  ّا آىهٌغمِ هَسد تشسسی لشاس گشفتٌذ کِ فْشست  10ا تٌاتشایي تٌْ؛ سٍستاّای ضَیش، ًصیشآتاد ٍ الًَذ ًا

تخاب ضذ. یشیگ ًوًًَِوًَِ افشاد هشتَط تِ سٍستاّای هَسد ًظش تا سٍش است.  اتتذا فْشست  یشیگ ًوًَِتشای ایي ًَع  تصادفی سادُ ًا

تخاب ًوًَِ هیسش گشگًا ّای  تا استفادُ اص تحلیل ّا دادُ ًْایت دسدیذ. َسکاساى اص ساصهاى جْاد کطاٍسصی فشاّن ضذ ٍ اهکاى ًا

 تا .گشفت لشاس تحلیل ٍ تجضیِ هَسد SPSS  ٍ AMOSافضاس  ًشم اص استفادُ تا ٍ هسیش( ّا ٍ تحلیل ّوثستگی)تَصیفی ٍ استٌثاعی 
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روستا،بروناطالعاتیابعمنروستا،درونرسمیغیراطالعاتیمنابعبهدسترسیشاملمستقلمتغیرهايAMOSافزارنرمازاستفاده
شغلباغدار،تحصیالتخانواده،اعضايتعدادانگور،کشتیرزسطحبودن،ترویجیمددکارنمونه بودن،انگورکارتعاونی،درعضویت

زیرسطحباغداري،سابقهسن،کارشناسان،اطالعاتبهاعتمادمیزاندولتی،هايگريمداخلهوهکتاردرعملکردمیزانباغ،ازخارج
ترویجی، نگرش نسبت به مزیت نسبی - هاي آموزشیآبی، شرکت در دورهزراعیاراضیکشتزیرسطحودیمزراعیاراضیکشت

.شدتحلیلواردنوآوري

یريگنمونهانتخاب دهستان، روستا و خانوارهاي انگورکار در طرح -2جدول 
جمع3گروه 2گروه 1گروه 

نمونهجامعهنمونهجامعهنمونهجامعهنمونهامعهجتعداد روستادهستان
10271111281892140783669282خرمدره

319587583227318الوند
132906120893100143803942300جمع

و بحثهایافته
انگورکارانيبرداربهرهو خانوار،فرديهايیژگیو

انگورکارانسنبودنباالازحاکیکهداشتندسنسال64ازبیشترآناندرصد29حدودوبودسال58ارانانگورکسنمیانگین
شدگزارشسال31انگورکارانکلبیندرباغداريسابقه. بدست آمدنفر4انگورکارانکلبیندرخانوادهافرادتعدادمیانگین. است

درصد41(از آن ترپایینونوشتنوخواندنحددرانگورکارانکلدرصد4/65ازشبیسوادسطحتحصیالت،لحاظاز)،3جدول (
.)4(جدولشدمحاسبه) سوادیب

انگورکارانکلازدرصد45کهطوريهستند،مشغولنیزدیگريفعالیتبهباغداريشغلکناردرکهداشتنداظهارانگورکاراناکثر
درهاآنازدرصد5/53وبودندشدهانتخابنمونهانگورکارعنوانبهافرادازدرصد21حدود بودند. باغداريازغیرشغلیداراي

درصد 8و تنها کردندیمفعالیت ترویجیمددکارعنوانبهنیزپاسخگویانازدرصد6/14ینهمچن. داشتندروستایی عضویتتعاونی
.)5بودند (جدول در عضویت شورا هاآن

ن، تعداد اعضا خانوار و سابقه باغداري انگورکاران مورد مطالعه بین سه گروهمقایسه س-3جدول 
1گروه 

)113=n(
2گروه 

)79=n(
3گروه 

)68=n(
کل انگورکاران

Fsigدرصددرصددرصددرصد

سن
47 -32420225/13
63-484462743/57
82–64521842/29

100100100100جمع
30/6351/5434/525836/4200/0میانگین

91/827/927/776/57انحراف معیار
تعداد اعضا خانوار

8246345/58نفر1-4
1854665/41نفر5-9

100100100100جمع
31/392/493/4465/4100/0میانگین

37/169/110/122/4انحراف معیار
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3ادامه جدول 
1گروه 

)113=n(
2گروه 

)79=n(
3گروه 

)68=n(
کل انگورکاران

Fsigدرصددرصددرصددرصد

سابقه باغداري
21-61339470/30
37–223634433/3742/2900/0
60–385027107/32

100100100100جمع
33/3741/2856/2302/31میانگین

20/1332/1235/1052/13انحراف معیار

مقایسه میزان تحصیالت سه گروه انگورکار-4جدول 
1گروه 

)113n =(
2گروه 

)79n=(
3گروه 

)68n=(
داريیمعنوالیس-کروسکالرکارانکل انگو

درصددرصددرصددرصدمیزان تحصیالت
5834198/40سوادبی

2625226/2404/4900/0و نوشتن و ابتداییخواندن
1635415/28راهنمایی و متوسطه
05182/6فوق دیپلم و باالتر

100100100100جمع
)7=، فوق لیسانس6، لیسانس =5، فوق دیپلم=4، دبیرستان=3، راهنمایی=2، خواندن و نوشتن یا ابتدایی=1سواد=(بیيبندطبقه*مقیاس 

عضویت در نهادهاي محلی روستاي ساکنو يباغداریرغکشاورزان از لحاظ داشتن شغل مقایسه سه گروه -5جدول 

عضویت در شورا
39161/878/18200/0بله
9791849/91خیر

انگورکار نمونه
827372/2154/8600/0بله
9273638/78خیر

مددکاران ترویجی
519256/1422/13000/0بله
9581754/85خیر

1گروهانگورکارانکهباشدیمهکتار88/1انگورکارانکلبیندرانگورکشتزیرسطحمیانگیننشان داد که 6نتایج جدول 
ودبهبواصالحطرحدرعضو(3گروهوانگورهکتار5/0–5/1داراي) طوبیطرحدرعضو(2گروه و)طرحدرعضوغیر(

انگورکارانکلبیندرآبیزراعیاراضیکشتزیرسطحمیانگین. بودندانگورکشتزیرسطحهکتار6/1–6/2داراي) هاباغ

1گروه 
)113n =(

2گروه 
)79n=(

3گروه 
)68n=(

داريیمعنکاي اسکوئرکل انگورکاران

درصددرصددرصددرصد
داشتن شغل دیگر 
به غیر از باغداري

2456684560/2بله
107/0

76443255خیر

روستایییتعاون
2578725/5325/126/0بله
7522285/46خیر
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کلبیندراراضیاینمیانگینکهدادنشاننتایج،دیمزراعیاراضیکشتزیرسطحلحاظازارزیابی شد.هکتار96/2
.)6داشتند (جدول دیمزراعیاراضیهکتار3ازکمترورکارانانگاکثروبودهکتار2/2انگورکاران

عملکردکهدادنشاننتایجولیگردید،محاسبههکتاردرتن74/9نیزانگورکارانکلبیندرهکتاردرتولیدعملکردمیانگین
درتن12/ 2–2/17و1/7–1/12رتیب،تبه3و2گروهانگورکارانوهکتاردرتن2- 1،7گروهاکثر انگورکارانهکتاردرتولید
درصد از باغداران در 81، 1380- 1391هاي ترویجی در طی سال–هاي آموزشی از لحاظ شرکت در دوره.)7است (جدول هکتار

همچنین ها شرکت نکرده بودند. درصد در این دوره19و تنها کردترویجی مرتبط با باغداري انگور شرکت - هاي آموزشیاین دوره
اند.ها حضور داشتهبار در دوره2ها میانگین در طی این سالطوربهاندداشتهشرکت هادورهنتایج نشان داد که انگورکارانی که در 

هاي انگورنگرش نسبت به مزیت نسبی نوآوري اصالح و بهبود باغ
رح شد تا انگورکاران نظر خود را نسبت به این مطگویه15تعداد ،انگورکاران نسبت به مزیت نسبی نوآوريبراي سنجش نگرش

من با «ي گرایش به مرکز (میانه و میانگین) و پراکنش متغیرها، امتیازبندي دو متغیر هاشاخصمحاسبه منظوربهها بیان کنند. گویه
بر ك نیست چون هزینهتوانم نیاز غذایی خاك را تشخیص دهم و احتیاجی به آزمایش خانگاه به خاك و تکیه بر تجربه خودم می

معکوس صورتبه» باشندمؤثرتوانند در تولید کودهاي شیمیایی سفید و سیاه نمیاندازهبهکودهاي زیستی (دامی، گیاهی) «و »است
اي و تشتکی آفات و آبیاري غرقابی نسبت به آبیاري قطره«درصد افراد موافق گویه 76، باالي 8جدول بر اساسکدگذاري شد. 

، »توان آبیاري کرداي و تشتکی نسبت به آبیاري غرقابی سطح بیشتري را میکند و با آبیاري قطرهي هرز را در باغ بیشتر میهاعلف
ها مربوط به مزیت نسبی از لحاظ دریافت وام و کمترین نگرش.درصد انگورکاران با آن موافق بودند70تا 48بودند و در بقیه موارد، 

طرفی به آن داشتند. همچنین نتایج و امکان افزایش عملکرد به دلیل کود دهی پاییزه بود که افراد دید بیاي دولت حمایت نهاده
ها نشان داد که اکثریت افراد نگرشی مثبت نسبت به مزیت نسبی نوآوري دارند. براي ساخت شاخص ترکیبی ها و میانگینمیانه

) استفاده گردید CATPCAبندي شده (ي گروههادادهي اصلی براي هالفهمؤتحلیل نگرش نسبت به مزیت نسبی نوآوري، از روش
.)8جدول (

دیم بین سه گروهومقایسه سطح زیر کشت انگور، اراضی آبی-6جدول 
1گروه 

)113n =(
2گروه 

)79n=(
3گروه 

)68n=(
کل

انگورکاران
داريیمعنFدرصددرصددرصددرصد

سطح زیر کشت انگور
5/1–5/07341268/50
6/2–6/11835440/30
7/3–7/21013242/14

01160/5از آنو باالتر 8/3
100100100100جمع

39/116/237/288/145/2900/0میانگین
79/008/189/001/1انحراف معیار

اراضی زراعی آبیکشتیرزسطح 
3–05349798/58

1/6–1/327341225
2/9–2/612976/9

9815/6و بیشتر از آن3/9
100100100100جمع

57/328/357/196/257/800/0میانگین
56/333/349/234/3انحراف معیار
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6ادامه جدول 
1گروه 

)113n =(
2گروه 

)79n=(
3گروه 

)68n=(
کل

انگورکاران
داريیمعنFدرصددرصددرصددرصد

سطح زیر کشت انگور
اراضی زراعی دیمکشتیرزسطح 

3–07275875/76
1/6–1/391664/10
2/9–2/67416/4

12565/8و بیشتر از آن3/9
100100100100جمع

91/282/135/117/277/206/0میانگین
52/554/393/363/4انحراف معیار

مقایسه میزان عملکرد انگورکاران مورد مطالعه بین سه گروه-7جدول 

بر هکتار)یلوگرمکعملکرد (
1گروه 
113=n

2گروه 
79=n

3گروه 
68n=

کل انگورکاران
260=nFsig

درصددرصددرصددرصد
00/7 -01/25320109/13

00/12–01/73952401/43
00/17–01/12527412/2138/3400/0

3198/3و باالتر01/17
100100100100جمع

81/734/1024/1274/9میانگین
61/309/399/34انحراف معیار

)n=260(ورينگرش انگورکاران نسبت به اهمیت یا مزیت نسبی نوآیفراوانتوزیع - 8جدول 
میانگین موافقمیفبالتکلمخالفمیرهامتغ

**
انحراف 
معیار 

**

بار 
عاملی

کرونباخ 
آلفا

مقدار 
ویژه

درصد 
واریانس 

شدهیینتب
93/077/783/51بعد اول

انجام شخم پاییزه و یخ آب زمستانه در 
مؤثرهرز يهاعلفکاهش آفات و 

باشد.می
2/99/239/6658/066/072/0

مناسب مبارزه با هايیهتوصاستفاده از 
آفات، بیماري و علف هرز عملکرد 

برد.محصول را باال می
105/235/6657/067/071/0

توان محصول با اجراي این طرح می
تري (از نظر مصرف زیاد از حد کود سالم

شیمیایی و سم) تولید کرد.
9/18/403/5755/054/091/0

اجراي طرح محصول بازار پسندتري را با 
9/18/403/5755/054/091/0تولید نمود.
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 8ادامه جدول 

هیاًگیي  هَافقن یفبالتکل هخالفن یزّاهتغ

** 

اًحزاف 

هعیار 

** 

بار 

 عاهلی

کزًٍباخ 

 آلفا

هقذار 

 ٍیژُ

درصذ 

ٍاریاًس 

 شذُ ییيتب

 ّای یواریبتَاى  با اجزای ایي طزح هی

سفیذک ٍ گال/ سزطاى هَ را شٌاسایی ٍ 

 کٌتزل ًوَد.
1/3 40 9/56 54/0 56/0 86/0    

تَاى آفاتی هاًٌذ  با اجزای ایي طزح هی

سًجزُ، تزیپس، کزم خَشِ خَار را 

 شٌاسایی ٍ کٌتزل ًوَد.
9/1 9/41 2/56 54/0 54/0 86/0    

ٍ داًش  ّا یِتَصس ایي طزح کوک ًوَدُ ا

کارشٌاساى در جْت بْبَد باغات استفادُ 

 ًوَد.
3/2 6/42 55 53/0 54/0 85/0    

ًیاس بِ اًجام آسهایش خاک ًیست اًجام 

باشذ بلکِ با  هی بز یٌِّشدادى آى فقط 

ًگاُ کزدى بِ خاک ٍ با تَجِ بِ تجزبِ 

ًیاس غذایی خاک را  یخَب بِتَاى  هی

 تشخیص داد. *

70 2/11 8/18 51/0 79/0 60/0    

کٌذ  اجزای ایي طزح فزصتی را ایجاد هی

کِ اس ٍام ٍ کوک دٍلت بزای اجزای 

 ای استفادُ کزد. آبیاری قطزُ

4/5 8/45 8/48 43/0 60/0 64/0    

ایي طزح کوک ًوَدُ اس حوایت هالی ٍ 

ای )کَد ٍ سن رایگاى( دٍلت در  ًْادُ

 استفادُ ًوَد. ّا باغبْبَد 

2/4 4/48 3/47 43/0 58/0 78/0    

کَدّای  اًذاسُ بِکَدّای )داهی، گیاّی( 

تَاًٌذ در  شیویایی سفیذ ٍ سیاُ ًوی

 باشٌذ. * هؤثزتَلیذ 
3/57 4/10 3/32 25/0 91/0 53/0    

ّزس هختلط هَ ًسبت بِ ّزس شاخِ 

بلٌذ یا کَتاُ باعث باال بزدى کیفیت ٍ 

 شَد. کویت اًگَر هی

7/32 7/10 5/56 24/0 92/0 68/0    

استفادُ اس کَدّای پاییشُ )اسیذ بَریک، 

سَلفات رٍی، اٍرُ( عولکزد ٍ کیفیت 

 بزد اًگَر را باال هی

25 6/26 5/48 23/0 83/0 56/0    

 88/10 63/1 42/0       بعذ دٍم

 یا قطزُآبیاری غزقابی ًسبت بِ آبیاری 

ّزس را در باغ بیشتز  یّا علفآفات ٍ 

 کٌذ. هی

4/5 8/15 8/78 73/0 55/0 79/0    

ٍ تشتکی ًسبت بِ  یا قطزُبا آبیاری 

آبیاری غزقابی سطح بیشتزی را آبیاری 

 کزد.

8/3 3/19 9/76 73/0 52/0 79/0    

 71/62 41/9 96/0       جوع ابعاد

+; 1 بالتکلیاف  ;0(: R5  ٍR6) یاز هتغدٍ  ٌاذی یاسباهت; هخاالفن،* کاذ    -1+; هَافقن 1 بالتکلیف ;0(: R1-R4  ٍR7-R15هتغیز ) 13 یاسبٌذیاهتکذ 

 .اًذ شذُاهتیاسبٌذی شذُ هحاسبِ  یّا دادُ; هَافقن، **هیاًگیي ٍ اًحزاف هعیار اس رٍی  -1هخالفن 
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انگوريهاباغبهبودواصالحنوآوريپذیرشبهنسبتذهنیهنجارهاي
اجرادولتحمایتتحترانوآوريقبالًکهباغدارانیکشاورزي،جهادکارکنانگورکاران،اننظرازکهدهدمینشان،9جدولنتایج
ولی. استشدهدادهتشخیصمناسبانگوريهاباغبهبودواصالحنوآوريخانواده،اعضايوپیشروونمونهکشاورزانبودند،کرده

یانداشتهکافیاطالعنوآورياینازیاباغدار،دوستانومسایگانهروستا،تجربهباکشاورزانروستا،شوراياعضايهمچونافرادي
انتظاراتازي پیرويانگیزهانگورکارانکهدهدمینشان9جدول نتایجهمچنین .اندنمودهارزیابیمناسبرانوآورياینکمیحددر

وباغداردوستانوهمسایگانخانواده،اعضاياند،دهکراجرارانوآوريقبالًکهباغدارانیکشاورزي،جهادکارکنانهمچونافرادي
.دادندنشانپیشروونمونهکشاورزانوروستاشوراياعضايازکمتريي پیرويانگیزهولی،داشتندراروستاتجربهباکشاورزان

کارکنان،طرحاینمورددرریرگذاتأثافرادبیشترینکهدهدمینشانجامعهدرمختلفکنشگرانازناشیذهنیهنجارهايتحلیل
بدستازبعد. بودندباغداردوستانوهمسایگانواندکردهاجرارانوآورياینقبالًکهباغدارانیخانواده،اعضايکشاورزي،جهاد
،1ولفرمازاستفادهبایهنجار ذهنکلیشاخصساختازقبلجامعه،درمؤثرافرادازهریکبرايذهنیهنجارهايشاخصآمدن

قرارگروهیکدر67/0با بار عاملی بیش از ي متغیرهاهمهکهدادنشاننتایج. آیدبدستسازهرواییتاشداستفادهCATPCAاز
شدساختهذهنیهنجارشاخص،2با استفاده از معادله سپس. )10جدول (کردندتبیینرادرصد از کل واریانس89/62وگرفتند

،افرادازدرصد33حدودولیشود،میارزیابیپایینبهمتوسطحددرنوآورياینمورددرذهنیرهايهنجادهدمینشانکه
هنجارهايیرتأثلحاظازانگورکارانازگروهسهبینکهدادنشان،11جدول نتایج. اندنمودهذکرباالرانوآورياینذهنیهنجارهاي

اینبهمربوطذهنیهنجارهايکهيطوربه. داردوجودداريمعنیتفاوتانگورايهباغبهبودواصالحنوآوريبهنسبتذهنی
.استباالترذهنیهنجارهاي3گروهانگورکارانبرايوبودهتریینپا3و2گروهدوبهنسبت1گروهانگورکارانبراينوآوري

)n=260(انگورنوآوريپذیرشتصمیمبهنسبتدیگرانازپیرويو انگیزهدیگرانانتظاراتیفراوانتوزیع- 9جدول
)miران (ــگـدیازپیرويیزهــــگـان)bi(رانــگـدیاراتـظـــتـان

انحرافمیانگین*زیادمتوسطیرهامتغ
میانگینزیادمتوسطمعیار

*
انحراف
معیار

3/328/2318/257/12/412/3101/382/0خانوادهاعضاي
203/245/120/11/232/3470/217/1باغداردوستانوهمسایگان
6/298/5097/243/15/381/2877/207/1اندکردهاجراآن راقبالًکهباغدارانی
8/87/7219/351/12/314511/301/1کشاورزيجهادکارکنان
3/78/072/097/01/35/119/175/0روستاشوراياعضاي

9/215/334/130/18/188/3569/219/1روستاتجربهباکشاورزان
8/402/2132/246/14/301532/207/1پیشروونمونهکشاورزان

زیاد= 4متوسط= 3کم= 2= بسیارکم1و بدون اطالع، هیچ= 0مقیاس: *

)CATPCA)260=nو تحلیلذهنیهنجارهايتوزیع فراوانی –10جدول

بار معیارانحرافمیانگینمیانهباالبهمتوسطدرصدمتغیرها
شدهیینتبواریانسدرصدویژهمقدارآلفاکرونباخیعامل

SN1*8/53932/792/582/0
SN24/30410/404/468/0
SN36/69918/945/591/0
SN41/781279/1097/589/090/040/489/62
SN55/3027/136/267/0
SN65/26285/335/469/0
SN76/44627/614/585/0

5/334778/4288/23**جمع
0-112هنی:ذسازه هنجار دهندهیلتشکهاي کل گویهامتیازطیف * *0-16ها:هریک از گویهامتیاز*طیف 
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)n=260(انگوريهاباغبهبودواصالحرينوآوپذیرشبهنسبتانگورکارانذهنیهنجارهايمقایسه- 11جدول

میانهگروه
)†(

میانگین
)†(

انحراف
)‡(هاگروهبینيارتبهمیانگیناختالفداريیمعنوالیسکروسکاليارتبهمیانگینمعیار

23گروه
12530/2586/2292/76**12/11400/01**61/74-**18/118-
24952/5132/1453/1512-**57/43-
35970/6112/1110/195

01/0سطحدرداريیمعن**05/0سطحدرداريیمعن*ستونمنهايردیفاعداد) ‡(0-112امتیاز) †(
روستاو برون درونغیررسمیاطالعاتیابعنم
خانواده،اعضايو روستاتجربهباباغدارانهمسایه،باغدارانابتداروستادرونرسمیغیراطالعاتیمنابعینترمهم،انگورکاراندیداز

رسمیغیراطالعاتیمنابعینترمهمو شدندگزارشروستاشوراهايوهاتشکلوهاتعاونیو در نهایت پیشروونمونهباغدارانسپس 
برون و درونغیررسمیاطالعاتیمنابعترکیبیشاخصساختبرايد. ها بودنواسطهوفروشانخرده،از دید پاسخگویانروستابرون

.)13جدول (و )12شد (جدول استفاده ) CATPCA(شدهبنديگروههايدادهبراياصلیيهامؤلفهتحلیلاز روشروستا

CATPCAا استفاده از تحلیلساخت شاخص ترکیبی بو روستادرونانگورکارانغیررسمیاطالعاتیمنابعیفراوانتوزیع-12جدول

)260=n(
یرهامتغ

انحرافمیانگین*اغلباوقاتگاهی
معیار

بار 
یعامل

کرونباخ
آلفا

مقدار
ویژه

درصد
واریانس

شدهیینتب
74/058/207/43بعد اول
8/356/1968/186/066/0خانوادهاعضاي

ــداران ــهباغــ ــروونمونــ پیشــ
جهـــادســـويازشـــدهیمعرفـــ

کشاورزي
7/324/2047/109/169/0

3/322/628/182/073/0دیگريهاتشکلوهایتعاون
6/45/139/065/057/0روستاشوراي

32/037/180/22بعد دوم
8/388/2583/189/068/0دوستانوهمسایهباغداران
4/304/3083/196/068/0روستاتجربهباباغداران

95/387/65*90/0ترکیب ابعاد
** کرونباخ آلفاي ترکیبیاغلب= 3اوقاتگاهی= 2ندرتبه= 1هرگز= 0مقیاس: 

و ساخت شـاخص ترکیبـی بـا اسـتفاده از تحلیـل     انگورکاراندیدازروستابرونغیررسمیاطالعاتیمنابعیفراوانتوزیع-13جدول
CATPCA)260=n(

گاهییرهامتغ
انحرافمیانگین*میانهاغلباوقات

معیار
بار 
**یعامل

6/397/2135/169/074/0هاواسطهوفروشانخرده
4/407/42222/281/082/0کشاورزييهانهادهوسمومفروشندگان
1/382/41214/289/083/0روستاازخارجيهاتاکستانازشدهانجامبازدیدهاي

اغلب= 3اوقاتگاهی= 2ندرتبه= 1هرگز= 0قیاس: *م
33/63شده= یینتبواریانس، درصد90/1ویژه= ، مقدار71/0آلفا= کرونباخ**
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هنجارهاي ذهنیبامستقلمتغیرهايهمبستگی
و برونوندرغیررسمیاطالعاتیمنابعبهدسترسیمتغیرهايبا داريمعنیومثبتهمبستگیذهنیهنجارهايمتغیر
بودن،ترویجیمددکاریانمونهانگورکار،تعاونیدرعضویت، انگورهايباغترویجی –هاي آموزشی شرکت در دورهروستا،
هايگريمداخلهوهکتاردرعملکردمیزانباغ،ازخارجشغلباغدار،تحصیالتخانواده،اعضايتعداد،انگورکشتیرزسطح
ولی).14جدول داشت (، اعتماد به اطالعات کارشناسان و نگرش به مزیت نسبی نوآوري)طرحدرعضویتلحاظاز(دولتی

هنجارهايي هوابستمتغیرآبی بازراعیاراضیکشتیرزسطحودیمزراعیاراضیکشتزیرسطحباغداري،سابقهسن،بین
مشاهده شد.داريمعنیومنفیهمبستگیذهنی

نجارهاي ذهنی با متغیرهاي مستقلههمبستگیتحلیل -14جدول
داريیمعنسطحهمبستگیمقدارمتغیر
54/000/0)1(روستادرونرسمیغیراطالعاتیمنابع
39/000/0)1روستا (برونرسمیغیراطالعاتیمنابع

30/000/0)3(تعاونیدرعضویت
20/000/0)3نمونه (انگورکار
20/000/0)3(یجیترومددکار

28/000/0)1انگور (کشتزیرسطح
00/0- 38/0)1سن (
00/0- 30/0)1(يباغدارسابقه
37/000/0)1خانواده (اعضايتعداد

30/000/0)2باغدار (تحصیالت
28/000/0)3باغ (ازخارجداشتن شغل

00/0- 26/0)1(یمدزراعیاراضیکشتزیرسطح
000/0/-27)1(یآبزراعیاراضیکشتزیرسطح
41/000/0)1هکتار (درعملکردمیزان

51/000/0)3طرح (قالب عضویت دردردولتيگرمداخله
60/000/0)2کشاورزان (اطالعاتبهاعتمادمیزان

65/000/0)3انگور (ترویجی باغات –آموزشی يهادورهشرکت در 
46/000/0)1(ينوآورنگرش به مزیت نسبی 

اينقطـه ايدو رشته) ضریب همبستگی Kendalls tau b Correlation() ،3() ضریب همبستگی کندال تاو بی2همبستگی پیرسون، (یبضر)1(
)Point-Biserial Correlation(
نوآوريبکارگیريبهنسبتذهنیهنجارهايبرمؤثرمتغیرهايمسیرتحلیلمدل

هاي انگور توسط بکارگیري طرح اصالح و بهبود باغبر هنجارهاي ذهنی نسبت به مطالعهي مورد بررسی اثر هریک از متغیرها
، میزان اعتماد به گري دولتی، تعداد اعضاي خانواررسمی درون روستا، مداخلهیرانگورکاران نشان داد که متغیرهاي منابع اطالعاتی غ

یرزو سطح و متغیر سنداشتبه مزیت نسبی نوآورينگرش نسبتداري بر متغیر میانجی اثر مثبت و معنیاطالعات کارشناسان
نگرش درصد واریانس مربوط به متغیر واسط 67این متغیرها توانستند .منفی بر نگرش داشتیرتأثنیز اعی آبیراراضی زکشت

را تبیین کنند.نسبت به مزیت نسبی نوآوري 
اثر مثبت و گري دولتی، میزان اعتماد به اطالعات کارشناسان رسمی درون روستا، مداخلهیرمنابع اطالعاتی غهمچنین متغیرهاي

اراضی زارعی آبی نیز کشتیرزترویجی داشتند و متغیر سن و سطح - هاي آموزشی داري بر متغیر میانجی شرکت در دورهمعنی
هاي یر واسط شرکت در دورهدرصد واریانس مربوط به متغ73. این متغیرها توانستند داشتها منفی بر شرکت در این دورهیرتأث

و ترویجی- آموزشیهاي شرکت در دورهعملکرد، متغیرهاي میزان اعتماد به اطالعات کارشناسان، ترویجی را تبیین کنند. - آموزشی
ي هنجارهاي ذهنی نسبت به پذیرش نوآوري اصالح و بهبود بر متغیر وابستهداريیمعننگرش به مزیت نسبی نوآوري اثر مثبت و 
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این . گذاردیممنفی بر هنجارهاي ذهنی کشاورزان یرتأثو متغیر سطح زیر کشت اراضی زارعی آبی نیز انگور داشتند يهاباغ
درصد واریانس مربوط به متغیر وابسته هنجارهاي ذهنی نسبت به نوآوري را تبیین 58متغیرهاي مستقل و میانجی مذکور توانستند 

را بر هنجارهاي یرتأثدهد که متغیرهایی که بیشترین مستقیم متغیرها نشان مییرستقیم و غ). تحلیل اثرات م15کنند (جدول 
هاي طرح اصالح و بهبود باغقالبگري دولت در مداخلهذهنی انگورکاران داشتند به ترتیب متغیرهاي اعتماد به اطالعات کارشناسان، 

اعتماد به ). متغیرهاي 16جدول (باشدمیترویجی- اي آموزشی هشرکت در دورهنگرش نسبت به مزیت نسبی نوآوري وانگور، 
، این در اندداشته، بیشترین اثر مستقیم بر هنجارهاي ذهنی انگورکاران ی نوآوريبنگرش نسبت به مزیت نساطالعات کارشناسان و 
يهادورهو شرکت در ري میانجی نگرش نسبت به مزیت نسبی نوآوهايمتغیريواسطهبهگري دولتی حالی است که مداخله

یممستقیرو غیممستقاثراتتنها 1نگارهدرباشد.مؤثربر هنجارهاي ذهنی داريیمعنطوربهتوانسته است ترویجی - آموزشی
.اندشدهترسیمداریمعن

انگوريهاباغبهبودواصالحنوآوريپذیرشذهنیهنجارهايبرمؤثرعواملمسیرتحلیل-15جدول

رابطه
قادیرم

غیراستاندارد
)b(

خطاي
استاندارد

)S.E(

مقادیر
استاندارد

)Beta(

نسبت
بحرانی

)C.R(

سطح
داريمعنی

نسبیمزیتبهنسبتنگرش--->روستادرونغیررسمیاطالعاتیمنابع
168/0060/0147/0794/2005/0نوآوري

798/0097/0468/0231/8000/0نوآورينسبیمزیتبهنسبتنگرش--->دولتیگريمداخله
003/0- 947/2- 004/0133/0- 011/0نوآورينسبیمزیتبهنسبتنگرش--->سن

059/0023/0112/0577/201/0نوآورينسبیمزیتبهنسبتنگرش--->خانوادهافرادتعداد
083/0046/0098/0793/105/0نوآورينسبیمزیتبهنسبتنگرش--->میزان اعتماد 

نسبیمزیتبهنسبتنگرش--->اراضی زراعی آبیکشتیرزسطح 
04/0- 990/1- 010/0075/0- 019/0نوآوري

-یآموزشيهادورهشرکت در --->روستادرونغیررسمیاطالعاتیمنابع
235/0094/0120/0513/201/0ترویجی

945/0149/0323/0339/6000/0ترویجی-یآموزشيهادورهشرکت در --->دولتیيگرمداخله
005/0- 801/2- 006/0109/0-016/0ترویجی-یآموزشيهادورهشرکت در --->سن

850/0072/0400/0033/8000/0ترویجی-یآموزشيهادورهشرکت در --->میزان اعتماد 
-یآموزشيهادورهشرکت در --->اراضی زراعی آبیکشتیرزسطح 

005/0- 015/0095/0778/2- 041/0ترویجی

بهنسبتذهنیهنجارهاي--->روستابرونغیررسمیاطالعاتیمنابع
919/1070/1081/0794/105/0نوآوري

01/0- 422/2- 306/0104/0- 742/0نوآوريبهنسبتذهنیهنجارهاي--->آبیزراعیاراضیکشتزیرسطح
بهنسبتذهنیارهايهنج--->کارشناساناطالعاتبهاعتمادمیزان

693/6665/1282/0021/4000/0نوآوري

049/1272/0177/0852/3000/0نوآوريبهنسبتذهنیهنجارهاي--->عملکرد
بهنسبتذهنیهنجارهاي--->ترویجی-یآموزشيهادورهشرکت در 

694/2147/1165/0350/201/0نوآوري

888/5610/1210/0657/3000/0نوآوريبهنسبتذهنیهنجارهاي--->نوآورينسبیمزیتبهنگرش
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نوآوريپذیرشذهنیهنجارهايوابستهمتغیربرمیانجیومستقلمتغیرهايمستقیمغیرومستقیماثراتتحلیل-16جدول

نوآوريپذیرشبهنسبتانگورکارانذهنیهنجارهايبریرگذارتأثعواملمسیرتحلیل-1نگاره

دهاو پیشنهاگیريیجهنت
افـراد دارد،هـدف مـورد  رفتـار انجـام عدمیاوانجامبرايفردتوسطشدهدركاجتماعیفشارهايداللت بر ذهنیهنجارهاي

صـورت بـه رفتارپذیرشجهتهاآنقصدوزنندمیکاريانجامبهدستکنند،میفکردیگرانآنچهازادراکشانمبنايبرغالباً

اثراتجمعمستقیمغیراثراتمستقیماثرات
استانداردغیراستاندارددارداستانغیراستاندارداستانداردغیراستاندارد

210/0210/000/0000/0210/0888/5نگرش به مزیت نسبی نوآوري
165/0165/000/0000/0165/0696/2ترویجی– آموزشی يهادورهشرکت در 

00/0051/0051/0625/0051/0625/1منابع اطالعات غیررسمی درون روستا
081/0081/000/0000/0081/0919/1روستامنابع اطالعات غیررسمی برون 

- 110/0-046/0- 110/0-046/0-00/0046/0سن
00/0024/0024/0345/0024/0345/0تعداد افراد خانوار

-965/0- 135/0- 223/0- 104/0135/0031/0سطح زیر کشت اراضی آبی
282/0369/0086/0052/2369/0745/8اعتماد به اطالعات کارشناسان

177/0177/000/0000/0177/0049/1عملکرد تولید انگور
00/0151/0151/0246/7151/0246/7دولتیيگرمداخله
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تحلیـل انگـور، هـاي باغبهبودواصالحنوآوريدر راستاي پذیرش.دارندهاآنبانزدیکیرتباطاکهاستافراديازمتأثربالقوه،
تحـت رانـوآوري قـبالً کـه باغدارانیکشاورزي،جهاددهد که کارکنانمینشان دیگراناتانتظاراز بعددافراذهنیهنجارهاي

طرفـدار  نسـبتاً گردنـد کـه   میکنشگرانی تلقی عنوانبهخانواده،عضاياوپیشروونمونهکشاورزاناند،کردهاجرادولتحمایت
هیل کننده نوآوري میل به مثبت نشـان  س. به بیان دیگر، افراد نوگراتر و تهستندانگوريهاباغبهبودواصالحبکارگیري نوآوري

ایـن ازیـا باغـدار، دوستانوهمسایگانا،روستتجربهباکشاورزانروستا،شورايوري دارند. در صورتی که اعضايآدادن این نو
کنند. این در حالی اسـت کـه بـر اسـاس شـاخص     میارزیابیمناسبرانوآورياینکمیحددریانداشتهکافیاطالعنوآوري

اورزان بـا  اند، کشگرفتهکارشناسان جهاد کشاورزي و کشاورزانی که این نوآوري را بکاریرتأثدیگران عالوه بر ازپیرويي هانگیز
کارشناسـان نیـز   یرتـأث گیري و ارزشیابی ذهنی کشاورزان دارند. در تصمیمیتوجهقابلو همسایه اهمیت و نفوذ تجربه، دوست 

وري کمـک بزرگـی نمایـد. در عـوض نفـوذ      آتواند به تسهیل نومیها است که دهنده نفوذ نسبی آنابل توجه است و این نشانق
پیشرو/ نمونه بر ارزشیابی ذهنی کشاورزان باال نیست.شوراهاي روستایی و کشاورزان 

گري و حمایت دولت بیشترین و مداخلهترویجی-هاي آموزشی ، شرکت در دورهخود کشاورزان نسبت به این نوآورينگرش
تـر  رش مثبـت تـر و داراي نگـ  دهد که کشاورزان آموزش دیـده این نشان میرا در تبیین هنجارهاي ذهنی کشاورزان دارد. یرتأث

Sambodoهاي سـامبدو و نوتـال (  که با یافتهگیرنددیگران قرار مییرتأثبیشتر تحت پذیرش نوآوري درنسبت به این نوآوري، 

& Nuthall, Al-Swidi)؛ االسویدي و همکاران (2010 et al., ) در یـک  Lodorfos & Dennis,2008)؛ و لودورفوز و دنیـز ( 2014
گیري هنجارهـاي ذهنـی   اي دولت از این نوآوري نیز بر شکلترویجی و نهاده-هاي آموزشیحمایتاین، برعالوه باشد. راستا می

، کشـاورزانی کـه   هـا بـاغ توان گفت در پذیرش نوآوري اصـالح و بهبـود   در واقع میبوده است. مؤثرمثبت نسبت به این نوآوري 
هاي ترویجی و کارشناسان و کشاورزان نوآورتر هستند. لذا دورهیرتأثاند بیشتر تحتهاي ترویجی استفاده نمودهبیشتر از برنامه

بیشتر یتاًنهابرند و کشاورز هاي کارشناسان و کشاورزان نوآورتر را باالتر میهاي گروهی ترویج اثربخشی تعامالت و توصیهبرنامه
به سمت پذیرش نوآوري میل پیدا خواهد نمود.

باشـد، بـاالتري سـطح درکارشناسـان اطالعاتبهاعتمادمیزانوهکتاردرعملکردمیزانهچهرکهدادنشاننتایجهمچنین
ون و بیـرون از  مچنین منـابع اطالعـات غیررسـمی در   هاست. ترمثبتوباالترنوآوريپذیرشبهنسبتافرادذهنیهنجارهاي

کـه  روستادرونکشاورزان اطالعاتمنابعترینمهمران، انگورکادیداز. کنندبیین میداري این هنجارها را تمعنیطوربهروستا 
باغـداران وخـانواده اعضـاي روسـتا، تجربهباباغدارانهمسایه،باغدارانعبارتند از هستندیرگذارتأثهاآنذهنیهنجارهايبر

ازشـده انجـام بازدیدهايوکشاورزيهاينهادهوسمومفروشندگانبهتوانمینیز روستابرونغیررسمیمنابعازمحلی.ماهر
سرمایه اجتماعی درون جامعـه روسـتایی و در   يهامؤلفهتوان گفت در این زمینه می. داشتاشارهروستاازخارجهايتاکستان

بـر  یقابـل تـوجه  یرتـأث و کشـاورزان دیگـر   ياحرفـه ارتباط با نهادهاي بیرونی از جمله اعتماد و ارتباط با کارشناسان و افـراد  
تـوان یمـ سـرمایه اجتمـاعی   يهـا شـاخص کشاورزان در پذیرش نـوآوري دارد. لـذا بـا بهبـود     یرپذیريتأثرهاي ذهنی یا هنجا

با این وجود سن و سابقه کشـاورز  هاي روانشناختی کشاورزان از لحاظ هنجارهاي ذهنی و نگرش کشاورزان را بهبود داد.ویژگی
خـود را بیشـتر در معـرض    تـر سـال د که کشاورزان کم سابقه تر و کم سـن و  دهاین نشان میمعکوسی بر هنجارها دارد. یرتأث

بـا توجـه بـه    تر هسـتند.  ايکارشناسان، کشاورزان نوآورتر و حرفهیرتأثو بیشتر تحت دهندیمقرار هایهتوصدریافت اطالعات و 
:گرددزیر ارائه میپیشنهادهاي ،پژوهشنتایج 

گیـري و ارزشـیابی ذهنـی    اي در تصـمیم و همسایه اهمیـت و نفـوذ قابـل توجـه    ربه، دوست کشاورزان با تجبا توجه به اینکه -
بر افراد، بلکه بر جمعی از صرفاًتنهانهوري و اقدامات ترویجی الزم است گروه هدف خود را آبنابراین تسهیل نو؛کشاورزان دارند

تـر  یروي هنجارهاي ذهنی در جهت پیشبرد و تسهیل اثـربخش افراد همگن و داراي رابطه بیشتر با یکدیگر متمرکز نماید تا از ن
این نوآوري بهره ببرد.

را در تبیـین  تـأثیر گـري و حمایـت دولـت بیشـترین     و مداخلهترویجی-هاي آموزشی، شرکت در دورههانگرشاز آنجایی که -
اي دیگـر از جملـه   ات نهـاده ترویجـی و خـدم  -تسـهیل خـدمات آموزشـی   توان گفت کـه  میهنجارهاي ذهنی کشاورزان دارد. 
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گیـري  در شـکل تنهـا نـه در جهـت تغذیـه، مـدیریت آفـات و مـدیریت آب      ویژهبههاي فیزیکی الزم ، اعتبارات و نهادههانظارت
هنجارهـاي ذهنـی   هـاي جمعـی یـا    بلکه در افـزایش نگـرش  ،باشدمؤثرتواند یک از کشاورزان میبین هردرهاي مثبتنگرش

هـاي مختلـف دولـت از ایـن نـوآوري     است. لذا ادامـه حمایـت  تأثیرگذارب بودن و پذیرش این نوآوري مناسدر مورد کشاورزان 
شـود  پیشنهاد مینیز باال بردن نگرش مثبت انگورکاران نسبت به مزیت نسبی نوآوري براي پذیرش منظوربهگردد.پیشنهاد می

هاي نمایشی، مزیت نسبی این نـوآوري  اند یا باغنوآوري را اجرا نمودهکه از طریق بازدید انگورکاران از مزارع کشاورزانی که این
در . همچنـین  کمتـر شـود  هـا آنهاي پذیرتر شود. همچنین با تسهیل شرایط کاربست این نوآوري نگرانیبراي کشاورزان امکان

گـري ي کشـاورزي نـوعی واسـطه   تواند در شبکه کنشگران مختلف در نظام نوآورمیکشاورزي ترویج سازمان متولی این زمینه 
-هـاي جمعـی و تعـامالت انفـرادي    رسمی درون و برون روستا، همـراه بـا رسـانه   ه منابع اطالعات غیروسیلایجاد نماید تا بدین

پذیرش ایـن نـوآوري حرکـت نماینـد. بـدیهی      سازينهادینهگروهی کارشناسان بخش دولتی و خصوصی با کشاورزان به سمت 
وري آهاي اجتماعی جامعه روستایی را به سمت این نوکند و ارزشکمک میهانگرشبه افزایش تنهانهی است که چنین اقدامات

اي مختلـف کشـاورز از لحـاظ    هـ گردد. توجه به گـروه مینوآوري نماید، بلکه موجب بهبود تمایل و اقدام پذیرش این تقویت می
بر اثربخشی اقدامات کمک کند.تواند هاي مختلف، سن و تحصیالت می، فعالیتکشتزیرسطح 

هـاي انگـور از لحـاظ آشـنایی     ترویجی مرتبط بـا اصـالح و بهبـود بـاغ    –هاي آموزشی که اشاره شد برگزاري دورهطورهمان-
بر هنجارهـاي ذهنـی کشـاورزان در پـذیرش نـوآوري      تأثیرگذارهاي این نوآوري جزء عوامل ها و مزیتودمنديانگورکاران با س

هـاي  هاي مرتبط با اصالح و بهبود بـاغ شود، برگزاري دورها با توجه به نتایج بدست آمده از این پژوهش پیشنهاد میلذباشد.می
باال بردن هنجارهاي ذهنی انگورکاران در پذیرش ایـن  منظوربهها انگور و ترغیب انگورکاران از لحاظ شرکت کردن در این دوره

هـاي ترویجـی و حمـایتی دیگـر بـه همـه اقشـار از لحـاظ سـن،          برنامـه ي آموزشی و هادورهدر همچنیننوآوري صورت گیرد. 
.هاي فیزیکی انگورکاران توجه شود تا پذیرش این نوآوري افزایش یابدتحصیالت و سرمایه

منابع
:  نتـی آدرس اینتردردسترسـی قابـل . اطالعـات يآورفـن وآمـار دفتـر کشـاورزي، جهـاد وزارت.)1395کشـاورزي. ( آمارنامه

>http.//www.agri-jahad.ir<.
:  آدرس اینترنتـی دردسترسـی قابـل . اطالعـات يآورفـن وآمـار دفتـر کشـاورزي، جهـاد وزارت.)1393کشـاورزي. ( آمارنامه

>http.//www.agri-jahad.ir<.
.جدیـد محصـوالت پـذیرش قصـد وادراکـات بـر محصـول هـاي یژگـی وومندرابطهبازاریابییرتأثبررسی).1390م. (باقري،

.30-52صص ،3شماره ،پژوهشی–علمیاجراییمدیریتپژوهشنامه
در فشـار تحـت بر پذیرش فناوري آبیاري مؤثراقتصادي و اجتماعی يهاعامل). 1395باللی، ح.، سعدي، ح.، و وحدت ادب، ر. (

.85-96، صص 37، شماره مدیریت آموزش کشاورزيفصلنامه پژوهششهرستان همدان. يزارهاگندم
. هاي ترویج، توسعه و آموزش کشاورزيدر پژوهشهادادهآمار اجتماعی و تحلیل ). 1391پزشکی راد، غ.، و کرمی دهکردي، ا. (

تهران: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.
وبـازار عناصـر تعامـل درنـوآوري پذیرشقصدالگويیینتب).1390(ا.تبریز،عالمو،.کریمی، عحاجی،.مباقري،،.نجزنی،

.81-96، صص5شماره ،بازرگانیمدیریتاندازچشممجله.نوآوريپذیرندگانادراکات
تولید روسـتایی در قالـب الگـوي تلفیقـی     هايیتعاونبر عضویت کشاورزان در مؤثر). عوامل 1390حیدري، و.، و افتخاري، ع. (

.150-168صص ، 1، شماره توسعه روستاییمجله. هاينوآورانتشار 
). نقش واسط انگیزش، نگـرش و هنجارهـاي ذهنـی در رابطـه     1395قلی زاده، ر.، و کارشکی، ح. (خونیکی درمیان، ط.، حسین

، 123شـماره  فصلنامه تعلیم و تربیـت، شخصیتی و رفتار اشتراك دانش دبیران دوره دوم متوسطه. هايیژگیومیان 
.136-154صص 
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سپـردی مـوردي (مطالعـه کشـاورزي بخـش دراشـتغال بهنسبتپسرودختردانشجویاننگرشتحلیل). 1387ف. (شفیعی،
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Abstract
Subjective norms are recognized to be one of the main factors influencing individuals’ behavior. The purpose of
this study was to investigate factors affecting grape farmers’ subjective norms regarding the utilization of
innovations for improving and reforming their vineyards. The study was conducted in the Khoramdared
Township, located in the Zanjan Province of Iran using a cross-sectional and descriptive-explanatory research
design. The data were collected using a questionnaire through structured interviews with a sample of 260 out of
3942 grape farmers, who were randomly selected by a multi-stage sampling technique. The face and content
validity of the questionnaire was confirmed by a panel of experts and the construct validity and reliability were
tested using the Categorical Principle Component Analysis method. Moreover, the Theta Coefficient for the
reliability test of different constructs was obtained between 0.75 and 0.96. The subjective norms for using this
innovation tended to be high, but it was higher for the farmers who were covered by the government’s orchard
improving plan. Farmers’ subjective norms for adopting this innovation were explained by various factors in
that 58 percent of the variance of the subjective norm construct was determined directly and indirectly by the
variables of farmers' attitude towards the relative advantage of this innovation, attending extension training
courses, informal information sources inside and outside their rural communities, governmental interventions in
terms of being covered by orchard improving plan, trust to the information of specialists, household size,
farmers' age, grape production yield.
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