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چکیده

هاي جهانی محیطی و نگرانیهاي زیست، بحرانسویکهاي آبیاري تحت فشار در بخش کشاورزي از منظور پمپاژ آب شبکهتأمین انرژي به
یريکـارگ بهزیست از سویی دیگر، منجر به ضرورت تغییر الگوهاي ذهنی در مورد هاي فسیلی بر محیطنسبت به عواقب و تأثیرات سوخت

باشد. هدف از پژوهش حاضـر  هاي مطرح شده میشده است. در این بین انرژي خورشیدي پاسخی به چالشیرپذیددتجهاي پاك و انرژي
هاي آبیاري بـود. جامعـه آمـاري ایـن پـژوهش شـامل       هاي خورشیدي در سیستمسلولیريکارگبتحلیل نیت رفتاري کشاورزان نسبت به 

عنـوان نمونـه انتخـاب شـدند. ابـزار پـژوهش       کشاورز به365رجسی و مورگان تعداد کشاورز آبی کار بود که با استفاده از جدول ک7172
گیري از نظرات متخصصـان دانشـگاهی و همچنـین بـه اسـتناد      اي بود که روایی شکلی و محتوایی آن نیز با بهرهپرسشنامه محقق ساخته

هاي آلفاي کرونباخ و پایایی ترکیبی در حد تفاده از شاخصدر سطح مطلوب برآورد گردید. پایایی پرسشنامه نیز با اس،شاخص روایی سازه
SPSSwinافزارهـاي  ها در دو بخـش آمـار توصـیفی و اسـتنباطی بـا اسـتفاده از نـرم       مطلوب بدست آمد. پردازش داده و LISREL8.80و 22
دار میان متغیرهاي نیت ستگی معنیهاي پژوهش حاکی از همبسازي معادالت ساختاري محقق شد. یافتهدستیابی به اهداف با روش مدل

نتایج مسـتخرج  بر اساسشده بود. همچنین شده و سودمندي دركشده، سهولت دركرفتاري، نگرش، هنجار ذهنی، کنترل رفتاري درك
مجموع توانایی اند. این پنج متغیر در داري بر نیت رفتاري کشاورزان داشتهمعنیپژوهش، تأثیرسازي، متغیرهاي مستقل و میانجی از مدل
اند.هاي خورشیدي داشتهدرصد از تغییرات واریانس نیت رفتاري کشاورزان را نسبت به استفاده از سلول64تبیین 
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مقدمه
از یکـی طبیعـی، محیطبرمطلوبتأثیرواقتصاديرشدازحمایتبشر،اساسینیازهايپایدارتأمینویژگیباکشاورزي،بخش
؛ 1398باشـد (حـاجی و همکـاران،    مـی کشـورها محیطـی زیسـت واقتصـادي اجتماعی،سیاسی،اموربرمؤثرومهمهايبخش

Iakovou et al., بـه  جهـانی وملـی اي،ناحیـه محلـی، سـطوح هـاي زیـادي را در  ). با این وجـود، همـین بخـش آسـیب    2016
Fedoroffزیست وارد آورده است (محیط et al., 2005; Paarlberg, تـوان بـه تولیـد    هـا مـی  ي این آسیب). از دالیل عمده2009

,Zhou(طلبـد غذاي بیشتر براي جمعیت در حال انفجار اشاره کرد که نیاز به تولیـد دو برابـري محصـوالت کشـاورزي را مـی     

اسـت (رضـایی و همکـاران،    واضـح و مهـم  کـارایی آن بسـیار  وتوسـعه درانرژينقشکشاورزيمحصوالتتولید). براي2010
Gavaکشاورزي (سریعشدنصنعتیجملهازهاییچالشوجود). از طرفی،1395 et al., بـیش ) و از طرف دیگر مصرف2014

شـده  زیست و تخریـب آن  محیطتعادلعدمباعثازنیموردانرژيتأمینبرايسنگ)ذغالوفسیلی (همچون نفتمنابعحداز
,Reusswig(است منـابع سـوختن ازناشیآالیندهگازهايومحیطییستزهايآلودگی). برآوردها حاکی از آن است که2010

Talaei؛ 1394اسـت (محمـدي و صـبوري،    وقـوع حـال درشـده انجـام هايبینیپیشازتربسیار سریعفسیلی et al., 2014.(
هاي توسعه پایدار همخوانی ندارد، بلکـه باعـث نـابودي منـابع بـا ارزش      تنها با رویکرد و شاخصهاي فسیلی نهاستفاده از انرژي

شود. همچنین پیامدهاي منفی چون گرم شدن زمین همراه با نتایج منفی آن بر کشاورزي، مسأله تأمین آب، نابودي منـابع  می
ازحاصـل اکسیدکربن). کارشناسان میزان تولید دي1394نامی، آور و نیکنیز در بر دارد (لوالجنگلی و باال آمدن سطح دریا را 

انـد  کـرده بـرآورد ، شصت و دو گیگـاتن 2050گیگاتن و براي سال ، چهل و سه2030براي سالرافسیلیانرژيمختلفمنابع
گازهـاي سـاالنه انتشـار کـل درصـد 33کشـاورزي بخـش  هايدهند که فعالیتآمارها نشان می.)1394(محمدي و صبوري، 

Tesfahunegnشود (میباعثراايگلخانه et al., بهـره نبـوده   هـا بـی  که بخش کشاورزي کشور نیز از تولید این آلودگی)2016
.)1395، یقیفالح حقاست (رئیسی و 

صـرف آبـی هـاي کشـت درانرژياززیاديقسمتهمچنیناست،انرژيبزرگهايکنندهمصرفازکشاورزي ایران یکیبخش
یـا وسـطحی آبیـاري بـراي آبتـأمین درکشاورزيآبهايپمپشود.میپمپاژهايایستگاهوهاپمپبرداريبهرهواندازيراه

بـا رونـد. مـی به کارهاچاهاززیرزمینیآباستحصالبرايمواقعبیشتردروشوندمیاستفادهفشارتحتآبیاريدرفشارتأمین
انـرژي وهـا پمـپ کاربردافزایش،فشارتحتآبیاريگسترشبرايدولتهايسیاستوآبیاريجدیدهايروشروزافزونتوسعه

ازاسـتفاده ندارنـد، دسترسیالکتریکیانرژيبهشهريمراکزازدوريدلیلبهکهمناطقیاست. درناپذیراجتنابهاآنمصرفی
نیزرامحیطیزیستمشکالتهاي زیاد به کشاورزان،تحمیل هزینهبرعالوهکهداردرواجدیزلیهايپمپوفسیلیهايسوخت

زاده، ریـزي و اشـرف  کنـد (پـرورش  ایفا مـی کشاورزيبودناقتصاديغیردرمهمینقشکالندیددارند. این مسأله ازهمراهبه
اول روي جو زمین، افزایش روزافزون قیمت و پایان یـافتن ایـن منـابع در    هاي متدبنابراین، به دلیل اثرات منفی انرژي؛ )1397

؛ 1395شـود (رضـایی و همکـاران،    آینده نزدیـک، نیـاز بـه اسـتفاده از منـابع جـایگزین انـرژي بـیش از پـیش احسـاس مـی           
رقابـت باشـند. یکـی از    ). منابع جایگزین بایستی بدون آلودگی، تجدیدپـذیر و داراي قابلیـت   1389، قالیچه و همکارانجدیري

انـرژي نوعاینعمده). مزیت1389قالیچه و همکاران، باشد، انرژي خورشیدي است (جدیريمنابعی که داراي شرایط فوق می
Weeاست (آناقتصاديصرفههمچنینوپایداريدر et al., ها براي استحصـال انـرژي   ر). ایران یکی از مستعدترین کشو2012

گیري از انرژي خورشیدي تقریباً سه برابر مصـرف سـاالنه   طوري که ظرفیت بهرهدر سال). بهKwh/m22000خورشیدي است (
).1391شود (هاشمی و کرونی، انرژي در کشور برآورده می

,Davis(است تجدیدپذیرهايانرژيترینمعمولازیکیخورشیديانرژي گیري از آن از انواع که جهت استحصال و بهره) 2015
بـه نهایـت درخورشـید گرمـایی وتابشیانرژيمهاروسیلههاي خورشیدي بهشود. سلولگرفته میهاي خورشیدي بهرهسلول
اسـتفاده مسـتقیماً نیـز خورشـید گرمـایی انـرژي ازمواقعبرخیالبتهشد.خواهدتبدیلبردارانبهرهنیازموردالکتریکیانرژي

Weeشود (می et al., جوامـع روسـتایی اسـتفاده از آن در    وکشـاورزي کاربردهاي مهم این فنـاوري در بخـش  ). یکی از 2012
Harishankarباشد (هاي آبیاري میسیستم et al., هـاي  کـن تـوان بـه خشـک   ). از دیگر موارد استفاده در این بخـش مـی  2014

محصوالتحیوانات، انبار کردنپرورشمزارعدرهواتهویهوآبکردنگرمهاي خورشیدي،گلخانهزراعی،محصوالتخورشیدي
تواند جایگزین مناسبی سیستم آبیاري خورشیدي می).1394نامی، اشاره کرد (لوالآور و نیکرسانی(سردخانه) و برقکشاورزي
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ت این فناوري یک روش سبز براي تولیـد انـرژي اسـ   یريکارگبهبراي کشاورزان در شرایط کنونی بحران انرژي در جامعه باشد. 
Harishankarدهد (صورت رایگان در اختیار کشاورزان قرار میگذاري اولیه، انرژي بهکه پس از سرمایه et al., ). مطالعـات  2014

هـاي  منظور آبیاري زمینهاي خورشیدي بهسلولیريکارگبهانجام شده توسط پژوهشگران مختلف گویاي این واقعیت است که 
پمـپ خورشـیدي  از سیسـتم استفادهکهطوري باعث افزایش راندمان شده است. بهفشارتحتهايویژه در آبیاريکشاورزي به
,Senolاست (الکتریکی کاهش دادهوباديدیزلی،هايپمپدرصد نسبت به50تقریباًها را) هزینهPhotovoltaic(فتوولتائیک/

2012; Belgacem, 2012; Gao et al., 2013; Relph, مطالعـات طبیعـی واجتمـاعی علـوم حـوزه دراخیرهايسال). در2014
Tesfahunegn(گرفتـه اسـت  صورتزمینگرمایشواقلیمیمحیطی، تغییراتهاي زیستبحرانپیرامونزیادي et al., 2016;

Niles & Mueller, 2016; Menapace et al., 2015; Raymond & Spoehr, ازنـده فزایآگـاهی ودانـش کـه طـوري  ). به2013
کشاورزي را به خـود  بخشریزانبرنامهتوجهآسیب نرساند،زیستمحیطبهکهکشاورزيازهایییوهشوبیشترپایداريضرورت

Suvediاست (جلب کرده et al., 2003; Davis, 2015; Santiago-Brown et al., اغلـب زیسـتی محـیط مسائلبهتوجه).2015
در بخـش بـرداران بهـره وکشـاورزان ویـژه، مشارکت همـه ذینفعـان بـه   نیازمندمصرفالگويتغییرها وکاهش بحرانمنظوربه

,Brand & Reusswigباشد (میکشاورزي هايسیستممدتطوالنیحفظبرمبتنینظامیپایدار،کشاورزيکلیطور). به2006
Velten(اسـت اساسـی غـذایی نیازهايتأمینوکشاورزيواحدهايبرايدرآمد کافینهاده،کمترینبابهینهتولیدطبیعی، et

al., هـاي  هاي نوینی است که بتوانـد مسـائل و بحـران   گیري از راهبردهاي سازگار و فناوريتحقق این امر مستلزم بهره.)2015
,Willoughbyمحیطی را تا حد امکان کاهش داده (زیست 1990; Davis et al., بـا اقتصـادي وتیزیسـ محـیط ) و مزایاي2012
Lei؛1397باشد (مؤمن پور و همکـاران،  داشتههمراهبهکشاورزيپایداريحفظبرايرامتعادلاجتماعیمنافع et al., 2016 .(
بعـد شـود. توجـه شخصـی -اخالقـی واجتمـاعی -سیاسـی تجربـی، -فنـی بعدسهبهبایدهموارهمناسبفناوريکاربردبراي

دهدمیقرارتوجهموردراافراددرونیتجربهیاومردمذهنیتجربهبهمربوطامورومتافیزیکهنجاري،عواملشخصی-اخالقی
)Willoughby, توسطنوینهايتکنولوژيوهاروشها،کاربرد ایدهوگیرد. پذیرشکه در این مطالعه مورد توجه قرار می)1990

& Niles؛ 1394نـامی،  است (لـوالآور و نیـک  افرادبینشرفتار ودرتغییرایجادنیازمندحقیقتدراجتماعییک نظاماعضاي

Mueller, محیطی، ). یکی از نمودهاي تغییرات رفتاري در جوامع کشاورزي و روستایی در راستاي بهبود رفتارهاي زیست2016
et al.,Hajiقبیل مصـرف انـرژي معرفـی شـده اسـت (     ازدهندهکننده و کاهشبهینههايتمرکز بر روي رفتار پذیرش نوآوري

توسعه،درمهمیمحیطی گامرابطه با مسائل زیستدرکشاورزانادراكبرمؤثرعواملتحلیلوشناساییدر این راستا،. )2020
Tesfahunegn(استمناسبهايفناوريیريکارگبهو نشر et al., 2016.(

هـا  ها، مورد توجه بسیاري از سازمانتکنولوژیکی و شناسایی الگوهاي غالب در پذیرش این نوآوريهاي هاي اخیر نوآوريدر دهه
,Alambaigi & Ahangariو افراد قرار گرفته است ( ). بر این اساس، در حوزه کشاورزي نیز پـذیرش فنـاوري از مسـائل و    2016

انـد و  هـا را مـورد بررسـی قـرار داده    عدم پـذیرش فنـاوري  شود و بسیاري از مطالعات پذیرش وهاي بسیار مهم تلقی میحیطه
هـاي زیـادي بکـار گرفتـه     ها و مدلهاي کشاورزي تئوريمندتر عوامل مؤثر بر پذیرش نوآوريتر و نظاممنظور شناسایی دقیقبه

,Davis) دیـویس ( Technology Acceptance Model/TAMهـا مـدل پـذیرش تکنولـوژي (    شده است کـه در بـین آن   1989 (
شناسی اجتماعی مانند هاي روان). این مدل بر اساس نظریه2020et al.,Hajiترین و پرکاربردترین الگوها هستند (شدهشناخته

Theory of Planed Behaviorشـده ( ریـزي ) و نظریـه رفتـار برنامـه   Theory of Rational Action /TRAنظریه اقدام منطقی (

/TPB،( ،باقري و پیرمؤذن) 2020؛ 1399تکامل یافته استet al.,Haji   مدل پذیرش تکنولوژي مدلی است که بـراي تشـریح .(
,Lee & Lethoهاي اطالعاتی ارائه شده اسـت ( فناوريیريکارگبهبینی عوامل انگیزشی مؤثر بر یا پیش ). بـر اسـاس ایـن    2013

دادهـاي مـورد انتظـار حاصـل آن     ها مبتنی بر دو ارزیـابی منطقـی از بـرون   آوريي پذیرش نوالگو، تصمیمات کاربران در زمینه
): کـه بـه درك فـرد از دشـواري یـا سـهولت       Perceived Ease of Use(شـده دركسهولت استفاده )1باشد که عبارتند از: (می

اسـتفاده از سیسـتم، نیـازي بـه تـالش      به این مفهوم است که یک فرد اعتقاد داشته باشـد کـه   ؛ ي اشاره داردکاربرد یک نوآور
,Tran & Cheng(نخواهد داشت ): که نشانگر میزان اعتقـاد فـرد بـه    Perceived Usefulnessشده () سودمندي درك2(.)2017

,Tran & Cheng(باشد می» ها را بهبود بخشدتواند عملکرد آنهاي خاص میاینکه استفاده از نوآوري« 2017(.
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هـا  ي سنجش و تعیین عوامل مـؤثر بـر پـذیرش فنـاوري    واسطهوانمندي و اعتبار مدل پذیرش فناوري را بهمطالعات متعددي ت
نسـبت بـه دیگـر    اساس، محققان، در مطالعات خود به برتري این مـدل ینبر ا). 1393سیاوش و همکاران،اند (خونتأیید کرده

فناوري قادر به ارائه یک تصویر منطقی از نیت فرد براي استفاده از کنند که مدل پذیرش ها عنوان میاند. آنها اشاره کردهمدل
,Chau & Hu;کنـد ( بینی میصورت تجربی (نیت) رفتار پذیرش را پیشفناوري بوده و به 2002; Gentry & Calantone, 2002

, 2020et al.HajiSentosa & Mat, به این معنی ،انجامدروشنی نمی). با این حال برخی معتقدند که این مدل به نتایج;2012
,Mathiesonکنند (بینی نمیکه متغیرهاي دیگر نیت رفتاري را به خوبی پیش 1991; Taylor & Todd, ). بـا وجـود ایـن    1995

انـد کـه در   ها توسط افـراد، بسـیاري از محققـان پیشـنهاد کـرده     منظور درك روشن از نحوه پذیرش نوآورينتایج متناقض و به
Legrisي مدل پذیرش فناوري، این مدل نیاز به ورود متغیرهاي دیگر دارد (تقویت و توسعهراستاي  et al., 2003; Lin, 2007;

Haji et al., 2020.(
آیـزن  شـده ریـزي برنامهرفتاراستفاده شد. تئوريTPBاز مدل TAMمنظور رفع ضعف از مدل بر این اساس، در این تحقیق به

)Ajzen, ,Bambergنماید (بینیپیشرازیستمحیطحامیتواند رفتارهايمی) 1991 ریـزي  ). در واقع تئوري رفتار برنامه2013
فـرد تعیـین   )Intention(دهد. در این تئوري رفتار عامل مرکـزي اسـت کـه توسـط نیـات      شده رفتار ارادي افراد را توضیح می

) و کنتـرل رفتـاري   Subjective Norm، هنجـار ذهنـی (  )Attitude(شود و نیات رفتاري نیز بـه نوبـه خـود توسـط نگـرش     می
بـین  ). طبق تعریف فیش1395آباد و همکاران، فیضشود (رحیمیبینی می)، پیشPerceived Behavioral Controlشده (درك

عبارت دیگر نیت فـرد  به ؛ یک فرد عبارت است از دریافت و ادراکی که فرد از بروز یک رفتار خاص دارد» نیت) «1975و آیزن (
,Sentosa & Matکنـد ( باشد که بین فرد با عمـل وي ارتبـاط برقـرار مـی    یک موقعیت ذهنی و احتمالی می » نگـرش . «)2012

اشاره به درك فرد از فشـار اجتمـاعی   » هنجارهاي ذهنی«دهد. ارزیابی مثبت یا منفی فرد از انجام یک رفتار خاص را نشان می
رفتـار  آمیـز یـت موفقنیز بر توانایی فـرد بـراي انجـام    » شدهکنترل رفتار درك«ها براي انجام دادن یا انجام ندادن رفتار و بر آن

Borgesداللت دارد ( et al., یک رفتار ویـژه اسـت و   ). کنترل رفتار درك شده سختی یا آسانی متصور در خصوص اجراي 2014
,Zemore & Ajzenغیرمستقیم بر رفتار مؤثر است (هم به طور طور مستقیم و شود که هم بهحدس زده می طبـق ایـن   ). 2014

قصد انجام آن را خواهند داشـت کـه معتقـد باشـند افـراد      کنند، در صورتی مینظریه، افراد زمانی که  رفتاري را مثبت ارزیابی 
حـاجی و  هـا نیـز باشـد (   کنند که آن رفتار باید انجام گیرد و همچنین انجام رفتار، تحت کنتـرل آن صاحب نفوذ و مهم فکر می

).1399حیاتی، 
و همکـاران  پنـاه اره دارد. نتـایج پـژوهش یـزدان   مطالعات تجربی انجام شده در این زمینه به رابطه بین متغیرهاي تحقیـق اشـ  

)Yazdanpanah et al., بینی رفتـار و نیـت رفتـاري افـراد مـورد      قادر به پیششدهیزيربرنامه) نشان داد که نظریه رفتار 2011
شـده و  تـار درك هاي مشابه نیز حاکی از آن است که بین متغیرهاي نگـرش، هنجـار ذهنـی، کنتـرل رف    باشد. نتایج پژوهشمطالعه می

Harland؛ 1399نیـت بـا رفتـار افـراد رابطـه وجـود دارد (حـاجی و حیـاتی،          et al., ). در تحقیـق دیگـري مویسـاندر و پسـونن     2007
)Moisander &Pesonen, Ayuyaآیویـا و همکـاران (  کنند که هنجار ذهنی بر رفتار مصرف انرژي تأثیرگذار است. ) عنوان می2002 et

al., پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که سن، تحصیالت، نگرش و درك از تکنولوژي بـا نیـت کشـاورزان جهـت پـذیرش      ) در 2011
,AliSalehAl-Ajamالعجم (رابطه وجود دارد. نتایج علی صالح شـده،  شـده و سـهولت درك  دهد کـه سـودمندي درك  ) نشان می2013

Hajiو همکاران (داري بر پذیرش دارد. در پژوهش دیگري حاجی تأثیر معنی et al., شـده،  ) نتیجه گرفتند کـه سـودمندي درك  2020
) نشـان داد کـه بـین    1394نـامی ( گذارند. نتایج تحقیـق لـوالآور و نیـک   و نگرش بر نیت استفاده از تکنولوژي تأثیر میسهولت کاربرد

در داري وجـود دارد.  رشیدي رابطه مثبت و معنـی انرژي خویريکارگبههاي فردي (سن، میزان تحصیالت و سابقه کار) با امکان ویژگی
هـاي تجدیدشـونده مهـم هسـتند     انـرژي یريکـارگ بـه ترویجـی بـراي   - هاي آموزشـی نتایج تحقیق نشان داد که فعالیتهمین راستا، 

)Bojnec & Papler, اسـت. ایـن   هاي کشاورزي در استان آذربایجـان غربـی  ). شهرستان نقده یکی از مناطق مستعد براي فعالیت2011
هاي مناسب رطوبت و دما، یک منطقـه  هاي حاصلخیز و رژیمشهرستان به دلیل شرایط اکولوژیکی مناسب براي رشد محصوالت، خاك

مهم کشاورزي در استان است. عمـده محصـوالت زراعـی منطقـه گنـدم، نخـود، چغندرقنـد، کلـزا و ذرت اسـت. همچنـین از عمـده            
هـزار و  29هکتـار زمـین زراعـی آبـی،     396هزار و 20یب و انگور اشاره کرد. این شهرستان داراي توان به انواع سمحصوالت باغی می

هزار هکتار اراضـی ملـی اسـت (سـازمان جهـاد کشـاورزي اسـتان        42هکتار زمین باغی و 606هکتار زمین دیمی، هفت هزار و 325
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باشـد.  ترین منبع تأمین آب مورد نیاز براي شرب و کشاورزي در شهرستان نقـده مـی  هاي زیرزمینی مهم). آب1399، یغربیجانآذربا
شـود.  درصد آب شرب این شهرستان و روستاهاي واقع در این حوزه از طریق منابع آب زیرزمینـی تـأمین مـی   80طوري که بیش از به

هاي زراعی و باغات در منطقه رشد چشـمگیري داشـته   ده از منابع آب براي آبیاري زمیناستفا،اخیر به دلیل کمبود بارشيهادر سال
آمـاربرداري  1390هاي زیرزمینـی دشـت نقـده کـه در سـال      کننده از آببرداري). منابع بهره1397نژادرضایی و همکاران، است (فرخ

میلیـون مترمکعـب و   05/0رشته قنات با تخلیـه سـاالنه   3، میلیون مترمکعب49/74حلقه چاه با تخلیه ساالنه 4378اند، شامل شده
اسـتان  يامنطقـه ؛ سـازمان آب  1397اقـدم و همکـاران،   اسـت (صـادقی  مترمکعـب میلیـون  29/9دهنه چشمه با تخلیه سـاالنه  28

از جـدا کننـد؛ کـه   فاده میهاي دیزلی استهاي زیرزمینی از پمپآب). کشاورزان منطقه ناگزیر براي استفاده از 1390آذربایجان غربی، 
ارزش مطالعه حاضر از این جهت اسـت کـه بیـنش    هاي هوایی و صوتی نیز در پی دارند. کنند، آلودگیاینکه سوخت زیادي مصرف می

این امـر بـا تجزیـه و تحلیـل نظـري و     .دهدهاي خورشیدي ارائه میهاي رفتار بکارگیري از انرژيشفافی از مراحل، فرآیندها و مکانیزم
بنابراین ذکـر ایـن   ؛ هاي مختلف موجود و سپس ایجاد چارچوبی براي هدف پذیرش انجام شدسیستماتیک از نقاط قوت و ضعف نظریه

اي است کـه در منطقـه مـورد    هاي خورشیدي در بخش کشاورزي، اولین مطالعهنکته ضرورت دارد که در زمینه رفتار استفاده از انرژي
برخورداري آن از نعمت تابش و داشـتن سـاعات آفتـابی    و هاي بالقوه به این منطقهاس، با توجه به ظرفیتشود. بر این اسنظر انجام می

بـه  يطـور جـد  هاي کشاورزي در مناطق روستایی، الزم اسـت کـه کشـاورزان بـه    بسیار مناسب و همچنین، مساحت قابل توجه زمین
شاورزان درگیر آن نشـده و تمـایلی بـه اسـتفاده از آن نداشـته باشـند،       تا زمانی که خود کسمت این فناوري حرکت کنند. با این حال

منظور بررسی نگرش و نیت رفتاري کشاورزان، چـارچوب مفهـومی ایـن مطالعـه     طور که عنوان شد، بهتوان آن را عملی کرد. هماننمی
بنـابراین بـا توجـه بـه هـدف کلـی       ،)1(نگاره ریزي شده آیزن بنا نهاده شده است مبتنی بر مدل پذیرش فناوري دیویس و رفتار برنامه
شوند:مطرح میزیر شرح ههاي پژوهش بپژوهش حاضر، مرور ادبیات و مبانی نظري، فرضیه

؛داري بر نیت رفتاري آنان داردهاي خورشیدي تأثیر مثبت و معنیسلولیريکارگبه) نگرش کشاورزان نسبت به H1نخست (فرضیه
داري بر نیت رفتاري آنان هاي خورشیدي تأثیر مثبت و معنیسلولیريبکارگ) هنجار ذهنی کشاورزان نسبت به H2دوم (فرضیه

؛دارد
داري بر نیت هاي خورشیدي تأثیر مثبت و معنیسلولیريکارگبشده کشاورزان نسبت به ) کنترل رفتاري دركH3ي سوم (فرضیه

؛رفتاري آنان دارد
داري بر هاي خورشیدي تأثیر مثبت و معنیسلولیريکارگبشده از سوي کشاورزان نسبت به ي درك) سودمندH4ي سوم (فرضیه

؛نیت رفتاري آنان دارد
داري بر نیت هاي خورشیدي تأثیر مثبت و معنیسلولیريکارگبشده از سوي کشاورزان نسبت به ) سهولت دركH5ي سوم (فرضیه

؛رفتاري آنان دارد
داري بر هاي خورشیدي تأثیر مثبت و معنیسلولیريکارگبشده از سوي کشاورزان نسبت به ) سودمندي دركH6ي سوم (فرضیه

؛ ونگرش آنان دارد
داري بر هاي خورشیدي تأثیر مثبت و معنیسلولیريکارگبشده از سوي کشاورزان نسبت به ) سهولت دركH7ي سوم (فرضیه

نگرش آنان دارد.
روش پژوهش

هـا، جـزء   ي گـردآوري داده از نظر ماهیت از نوع تحقیقات کمی، با توجه به هدف از نوع تحقیقات کاربردي و به لحاظ نحوهاین تحقیق 
واریانس بهره گرفتـه شـده اسـت.    - هاي همبستگی، از روش تحلیل کوواریانسباشد که از بین روشهمبستگی می- تحقیقات توصیفی

). N= 7172دهنـد ( هاي اجتماعی تشکیل مـی اي از زمینهان شهرستان نقده با تنوع گستردهجامعه آماري این تحقیق را کلیه کشاورز
,Krejcie & Morganگیري کرجسی و مورگـان ( حجم نمونه با استفاده از جدول نمونه کشـاورز تعیـین شـد. بـراي     365) بـراي  1970

فاده شد. براي این منظور، ابتـدا منطقـه مـورد مطالعـه بـه دو      اي با انتساب متناسب استگیري تصادفی طبقهگیري از روش نمونهنمونه
هـا سـه روسـتا بـه صـورت      از ایـن دهسـتان  هرکـدام بخش تقسیم گردید، سپس از هر بخش، دو دهستان انتخاب شد و در نهایـت از  

).1تصادفی انتخاب شدند (جدول 
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چارچوب مفهومی پژوهش-1نگاره 

حجم نمونه بر اساس طبقات مختلف جامعه مورد بررسی-1جدول 

بخـش اول  ،بـین کشـاورزان توزیـع شـد و شـامل دو بخـش بـود       1399پرسشنامه محقق ساخته بود که در سال ،ابزار تحقیق
کشاورزان انتخاب شـده و بخـش دوم شـامل متغیرهـاي وابسـته و مسـتقل بـود. نیـت اسـتفاده از          شناختی جمعیتمشخصات 

گویه مـورد سـنجش   ششعنوان متغیر وابسته اصلی مورد سنجش قرار گرفت. این متغیر با استفاده از هاي خورشیدي بهسلول
عنـوان متغیرهـاي   هاي خورشیدي بهشده، هنجار ذهنی، توانایی استفاده از سلولشده، سهولت دركدركقرار گرفت. سودمندي

گویه مورد سنجش قرار گرفتند. همچنین، چهاراز این متغیرها با استفاده از هرکداممستقل پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند. 
گویـه مـورد سـنجش قـرار     پـنج عنوان متغیر میانجی تعیین و با استفاده از هاي خورشیدي بهسلولیريکارگبنگرش نسبت به 

: 4: نظـري نـدارم،   3: مخـالفم،  2مخالفم، کامالً:1سطحی (ي این متغیرها با استفاده از طیف لیکرت پنجهاي همهگرفت. گویه
گیـري از نظـرات متخصصـان    شکلی و محتوایی پرسشنامه بـا بهـره  : کامالً موافقم) مورد سنجش قرار گرفتند. روایی 5موافقم و 

هـا  زیرا مقادیر آن براي همه سـازه ،) در سطح مطلوب برآورد گردیدAVEدانشگاهی و همچنین به استناد شاخص روایی سازه (
) ارزیـابی شـد.   CRرکیبـی ( ) بود. پایایی سازه با استفاده از مقادیر آلفـاي کرونبـاخ و پایـایی ت   5/0بیشتر از آستانه پیشنهادي (

دهنده سـازگاري مناسـب   که نشانبود7/0ها بیشتر از آستانه پیشنهادي مقادیر آلفاي کرونباخ و پایایی ترکیبی براي همه سازه

نمونهجامعهروستادهستان

بیگم قلعه
61031دشت قوره

81342قارنا
62832مهماندار

سلدوز
45523دیلنچی ارخی

34518میرآباد
23512ملکعلی 

المهدي
73337قصابقره

71536داش درگه
78840ممیند

حسنلو
46023وزنه
1136آباداسالم

127765حسنلو
7172365جمع کل

نقدهمنبع: مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان

سودمندي هنجار ذهنی
شدهدرك

کنترل رفتار 
شدهدرك

نگرش به استفادهنیت رفتاري

شدهسهولت درك

H1

H4

H6

H7

H5

H3

H2
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يافزارهـا نرمها از ). در این پژوهش براي تحلیل داده2ها است. اعتبار سازه نیز با روایی همگرا ارزیابی شد (جدول در بین سازه
SPSSwin22 وLISREL8.80هـا در دو بخـش صـورت گرفـت. در بخـش اول از آمـار توصـیفی        استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده

هاي اسـتنباطی  (فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) استفاده شد. همبستگی بین متغیرها در بخش دوم نیز از جمله آماره
سـازي معـادالت   ناسـب مـدل مفهـومی از روش مـدل    مورد استفاده در پژوهش حاضر بود. همچنین، بـراي تجزیـه و تحلیـل م   

) براي شناسایی تأثیر متغیرهاي مستقل و میانجی بر نیت کشاورزان نسبت به اسـتفاده از انـرژي خورشـیدي    SEMساختاري (
استفاده شد.

یصیپایایی ترکیبی و روایی تشخهاي مورد استفاده براي سنجش متغیرها و مقادیر آلفاي کرونباخ،گویه-2جدول 
هاگویهمتغیر

)AVE=50/0) و روایی تشخیصی (CR=85/0(پایایی ترکیبی )، α= 79/0استفاده): آلفاي کرونباخ ((يرفتارنیت 

ده)
تفا

(اس
ري

رفتا
ت 

نی

.را به دیگران توصیه کنمهاي خورشیدي استفاده از سلولقصد دارم من1

را یاد بگیرم.هاي خورشیدي سلولمن قصد دارم استفاده از فناوري2
استفاده کنم.هاي خورشیدي سلولمن قصد دارم به صورت مداوم در واحد تولیدي خود از 3
.این فناوري در آینده استفاده خواهم کردمن از4

زیست و هماهنگی با طبیعت استفاده کنم.هاي خورشیدي براي حفظ محیطمن مایل هستم از سلول5
هاي خورشیدي استفاده کنم.سلولمن تمایل دارم عالوه بر مزرعه براي سیستم گرمایشی خانه نیز از6

ش
نگر

)AVE=52/0) و روایی تشخیصی (CR=84/0(پایایی ترکیبی )، α= 83/0(نگرش: آلفاي کرونباخ
.مهم استهاي خورشیديسلولتبلیغ کردن استفاده از کنم کهمن فکر می1

دهد.وري مزرعه را افزایش میهاي خورشیدي بهرهاستفاده از فناوري سلول2
کند.زیست کمک میاستفاده از این فناوري به حفظ منابع و محیط3
دهد.هاي خورشیدي آلودگی هوا در مناطق روستایی را کاهش میاستفاده از انرژي سلول4
رسد.میبه نظرعاقالنه هاي خورشیديسلولسوختی استفاده ازمنابع با توجه به کمبود 5

رك
ي د

مند
سود

شده

)AVE=50/0) و روایی تشخیصی (CR=80/0(پایایی ترکیبی )، α= 79/0آلفاي کرونباخ (شده:سودمندي درك
دهد.هاي من را کاهش میهاي خورشیدي هزینهاستفاده از سلول1
کند.انسان کمک میهاي خورشیدي به سالمت استفاده از سلول2
کند.هاي من را کم میهاي خورشیدي دغدغهاستفاده از سلول3
شود.جویی در وقت من میهاي خورشیدي باعث صرفهاستفاده از سلول4

رك
ت د

هول
س

شده

)AVE=51/0) و روایی تشخیصی (CR=80/0(پایایی ترکیبی )، α= 78/0آلفاي کرونباخ (شده:سهولت درك
هاي خورشیدي براي من آسان است.استفاده از سلول1
یادگیري این فناوري راحت است.2
تواند این فناوري را بکار بگیرد.مییهرکس3
هاي خورشیدي نیازمند تالش زیادي است.کار کردن با سلول4

نی
 ذه

جار
هن

)AVE=52/0روایی تشخیصی () وCR=81/0(پایایی ترکیبی )، α= 80/0آلفاي کرونباخ (هنجار ذهنی:
هاي خورشیدي استفاده کنم.خواهند از سلولاطرافیانم از من می1
زیست مشارکت کنم.هاي حفاظت از محیطکنند که من باید در فعالیتمن فکر مییاناطراف2
دهند.هاي خورشیدي استفاده کنم، اطرافیان مرا مورد تأیید قرار میاگر از سلول3
زیست جلوگیري کنم.توانم انجام دهم تا از آلودگی محیطاطرافیان من بر این باور هستند هر کاري که می4

ك 
 در

تار
 رف

رل
کنت

شده

)AVE=50/0) و روایی تشخیصی (CR=80/0(پایایی ترکیبی )، α= 78/0آلفاي کرونباخ (کنترل رفتار درك شده:
ها تسلط پیدا کنم.هاي خورشیدي را یاد بگیرم و به آنسلولفناوريتوانم به سرعت اطمینان دارم که می1
هاي فسیلی را براي حفاظت از منابع و محیط تغییر دهم.اگر بخواهم، این توانایی را دارم که روش استفاده از انرژي2
هاي خورشیدي را دارم.سلولیريکارگبههاي الزم براي من دانش، منابع و مهارت3
هاي خورشیدي دریافت کنم.را در استفاده از سلولتوانم از کارشناسان پشتیبانی فنیدر صورت تمایل به راحتی می4

Hajiحاجی و همکاران (منبع:  et al., Valizadehزاده و همکاران ()، ولی2020 et al., Jiang)، جاینگ و همکاران (2020 et al., پناه یزدان) و2018
Yazdanpanahو همکاران ( et al., 2014(
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ها و بحثیافته
باشـند و  هـا زن مـی  درصد از آن4درصد از پاسخگویان مرد و 96هاي مربوط به آمار توصیفی مطالعه نشان داد که حدود یافته

محـل  از لحـاظ  سال بود. 11هاي تحصیل حدود سال است. میانگین تعداد سال24/37میانگین سنی پاسخگویان مورد مطالعه 
هـا حـاکی از   کردند. از نظر داشتن شغلی غیر از کشاورزي، یافتهصورت دائم در روستا زندگی میدرصد از افراد به9/76سکونت 

نتـایج آمـار   بـر اسـاس  نیز اشتغال داشـتند.  يکشاورزیرغدرصد از پاسخگویان عالوه بر کشاورزي در کارهاي 8/27آن بود که 
در يکشـاورز یـر غهـاي  سال بود. آمار توصیفی مربوط به برخورداري از اشتغال21رزي افراد متوسط سابقه کار کشاو،توصیفی

د. افزون بر این، میـزان  نبوبه کار هاي زراعی کشاورزي مشغول ي فعالیتدرصد از آنان در حوزه64کنار کشاورزي نشان داد که 
درصد از پاسخگویان مالک زمینی بودنـد  4/78نشان داد که ها یافتههکتار بود. 4طور متوسط زمین آبی در اختیار کشاورزان به

اي مشغول کشاورزي بودند.درصد از آنان نیز در زمین اجاره6/21کردند و که در آن کشاورزي می
ن خورشـیدي در بـی  ي نیت اسـتفاده از انـرژي  کننده نیت رفتاري در زمینهي همبستگی میان عوامل تعیینبراي بررسی رابطه

) p>01/0؛ r=650/0هـا حـاکی از آن بـود کـه متغیـر نگـرش (      ). یافتـه 3کشاورزان از همبستگی پیرسون استفاده شد (جدول 
هـاي حاصـل از همبسـتگی    داري با نیت رفتاري کشاورزان در استفاده از انرژي خورشیدي دارد. یافتههمبستگی مثبت و معنی

Hajiان (هـاي حـاجی و همکـار   بین این دو متغیر با یافتـه  et al., Ayuya)، آیویـا و همکـاران (  2020 et al., ) و هارلنـد و  2011
Harlandهمکاران ( et al., ؛ r=627/0شـده ( سـهولت درك ها نشان داد که متغیرهاي همسویی دارد. افزون بر این، یافته)2007

01/0<p) 711/0) و سودمندي درك شده=r 01/0؛<p   داري بـا نگـرش اسـتفاده از انـرژي     ) داراي همبسـتگی مثبـت و معنـی
کشاورزانی که فایده استفاده از انرژي خورشیدي و همچنین کاربرد ،خورشیدي کشاورزان هستند. این یافته به معناي آن است

هاي حاجی و همکـاران  . این یافته همسو با یافتهدهندتر و بهتري از خود نشان میآسان آن را درك کرده باشند، نگرش مطلوب
)Haji et al., ,AliSalehAl-Ajam(العجمو علی صالح)2020 ) و p>01/0؛ r=428/0دو متغیر هنجـار ذهنـی (  باشد. می)2013

هـاي  ) داراي همبسـتگی p>01/0؛ r=441/0کنترل رفتاري درك شده که حاکی از توانایی در کاربست انرژي خورشیدي است (
آن است هرچقـدر  نسبت به استفاده از انرژي خورشیدي بودند. این یافته به معنیداري با نیت رفتاري کشاورزان مثبت و معنی

میزان هنجار ذهنی و توانایی کشاورزان و روستاییان منطقه مورد مطالعه نسبت به کاربسـت انـرژي خورشـیدي بیشـتر باشـد،      
هـاي مربـوط بـه همبسـتگی بـین هنجـار       یافتههایی مشابه با ها بیشتر خواهد شد. یافتهاحتماالً میزان نیت رفتاري در میان آن

)، هارلنـد و همکـاران   1399هاي پژوهشگرانی مانند حـاجی و حیـاتی (  توان در میان یافتهذهنی و توانایی با نیت رفتاري را می
)Harland et al., ,Moisander & Pesonen) و مویساندر و پزونن (2007 ) مشاهده کرد.2002

داري در سطح یک درصد خطارصد خطا   ** معنیداري در سطح پنج د* معنی

متغیرهـاي تحقیـق (نیـت    ) براي بررسـی روابـط منطقـی بـین     SEMمفهومی پژوهش، از مدل معادالت ساختاري (طبق مدل
شده) استفاده شد. در ایـن مـدل،   شده و سودمندي دركشده، سهولت دركرفتاري دركرفتاري، نگرش، هنجار ذهنی، کنترل

خروجـی  افزار لیـزرل بـرآورد گردیـد.   هاي نهفته توسط نرمهاي متعدد با تأکید بر روابط علی بین سازهاي از رگرسیونمجموعه
هاي پیمایش مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا، نرمال بودن دادهآورده شده است.2هاي استاندارد در قالب نگاره نافزار از تخمینرم
Squared Mahalanobisو مقـادیر مربـع فاصـله ماهـاالنوبیس (    بـود 5) کمتـر از  kurtosisتمام مقادیر کشیدگی (که يطوربه

ماتریس همبستگی میان متغیرهاي پژوهش-3جدول 
MeanS.DX1X2X3X4X5X6متغیرها

X139/347/41نیت رفتاري
X235/331/4**650/01نگرش

X330/341/3**428/0**411/01هنجار ذهنی
X424/321/3**441/0**445/0**323/01شدهکنترل رفتاري درك

X534/345/3**654/0**711/0**367/0**425/01شدهدركسودمندي
X632/352/2**737/0**627/0**486/0**611/0**549/01شدهسهولت درك
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Distance ها است (از توزیع نرمال داده) حداقل داده پرت را نشان داد که حاکیByrne, هاي بـرازش  ). همچنین، شاخص2010
هاي بـرازش مـدل در   ها مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به مقدار گزارش شده براي هر یک از شاخصو مقادیر مورد انتظار آن

)، شـاخص نـرم   GFIاخص برازندگی (ي آزادي، مقدار مناسبی دارد و از سوي دیگر مقدار شبر درجهمربع کايمقدار ،4جدول 
هستند که مقدار 90/0)، باالتر از CFI)، شاخص برازندگی تطبیقی (IFI)، شاخص برازندگی فزآینده (NNFIي برازندگی (نشده

ي میـانگین مجـذور خطـاي    مقـدار ریشـه  هایی که در برازش مدل در نظر گرفته شده،شاخصینترمهمیکی از مناسبی دارند. 
این نتایج حاکی از آن است که مدل مفهـومی بـا سـاختار مناسـب و روایـی      باشد. می08/0که کمتر از ) بودRMSEAتقریب (

تـوان  هاي تحقیق را در این مدل آزمـایش کـرد. از ایـن رو، مـی    توان فرضیههاي عملی دارد و میهمگرا تناسب خوبی را با داده
منظـور آزمـون   دهـد. بـه  برازش مطلوب مـدل را نشـان مـی   4نست. نتایج جدول دااتکاپارامترهاي برآورد شده در مدل را قابل 

).2ها، مدل ساختاري مورد ارزیابی قرار گرفـت (نگاره فرضیه

هاي برازششاخص-4جدول 

هـا از مـدل معـادالت    هـا بـه همـراه روابـط مفـروض بـین آن      گیري سازههاي اندازهمنظور آزمایش ویژگیدر پژوهش حاضر، به
Maximum Likelihoodساختاري استفاد شد. با استفاده از روش بـرآورد حـداکثر درسـت نمـایی (     Estimationهـاي از  )، داده

گیري اندازهپس از بررسی برازش مدلبنابراین،دست رفته محاسبه گردید و سپس ماتریس کوواریانس مورد تحلیل قرار گرفت
نیـت رفتـاري، نگـرش،    هاي پـژوهش بررسـی و آزمـون شـدند. متغیرهـاي    ، فرضیهو ساختاري و داشتن بـرازش مناسـب مدل

بـا  عنوان متغیرهاي نهفته وارد تحلیل شـدند. بهشده شده و سودمندي دركسهولت درك،شدهرفتار دركهنجار ذهنی، کنترل
توان بیـان داشـت   )، میtها (با توجه به مقدار داري آنها و سطح معنیتوجه به مقادیر بارهاي عاملی نشانگرهاي هر یک از سازه

را tضرایب مسیر و مقـادیر  5جدول .دهدق تطابق قابل قبولی را نشان میکه نشانگرهاي مورد استفاده با زیربناي تئوري تحقی
، در رابطه با 5دهد. نتایج ارائه شده در جدول را نشان میSEMبرآورد مسیر استاندارد شده براي مدل 2. نگاره کندیمخالصه 

ي درونـی، در سـطح   یرونـی و متغیـر نهفتـه   ي باین است که ضرایب تأثیر بین متغیرهاي نهفتـه يدهندهنشانها آزمون فرضیه
دهـد؛  ) قـرار دارد کـه نتـایج نشـان مـی     ±96/1ها خارج از نسبت بحرانی (آنt-Valuesباشند و مقداردار میدرصد معنی01/0

و )γ=29/0(شـده  ، سـهولت درك )γ=42/0(شـده  ، کنتـرل رفتـار درك  )γ=36/0(، هنجار ذهنی )=38/0β(نگرش متغیرهاي 
شـده  سـهولت درك داري بر نیت رفتـاري کشـاورزان دارنـد. همچنـین،     ) تأثیر مستقیم و معنیγ=34/0(شده سودمندي درك

)49/0=γ(شده و سودمندي درك)32/0=γهاي داري بر نگرش کشاورزان در راستاي استفاده از سلول)، تأثیر مستقیم و معنی
اثـر مسـتقیم و   نیـز  ) γ=42/0(شـده  و کنترل رفتـار درك )γ=36/0(جار ذهنی هنآمده، دستبهخورشیدي دارد. طبق نتایج 

توان نتیجه گرفـت  ها میو آزمون فرضیهtداري مقدار با توجه به معنی،داري بر نیت رفتاري کشاورزان دارد. به این ترتیبمعنی
گیرند.هاي مطرح شده در این پژوهش مورد پذیرش قرار میکه تمامی فرضیه

ي تحلیل نقش میـانجی، نخسـت تمـام اثـرات مسـتقیم، غیرمستقیم و کلی سنجیده شدند. با توجه بـه میـزان اثـرات کـل،     برا
شـده  ) و سهولت درك46/0شده (مستقیم و غیرمستقیم براي متغیرهاي مکنون مدل، مشخص است اثرات کل سودمندي درك

شـده بـر   و کنترل رفتـار درك باشد. اثر کل نگرش، هنجار ذهنیگر می) بر نیت رفتاري کشاورزان بیشتر از متغیرهاي دی47/0(
صورت مستقیم بر نیت رفتاري اثر دارنـد.  باشد. این سه متغیر فقط به) می42/0) و (36/0)، (38/0نیت رفتاري به ترتیب برابر (

شـده،  مورد مطالعه در قالـب مـدل، شـامل سـودمندي درك    یرهايمتغ، 6شده در جدول گزارشR2همچنین با توجه به مقدار 
درصد از تغییرات واریانس نیـت رفتـاري   7/64شده توانایی تبیین و کنترل رفتار دركشده، نگرش، هنجار ذهنیسهولت درك

کشاورزان را دارد.

RMSEAIFINNFINFIGFICFIχ2/dfهاي آماريشاخص
08/0≤90/0≥90/0≥90/0≥90/0≥90/0≥1≤ χ2/df≤3دامنه مقبول

آمدهدستبهمقدار 055/094/097/093/094/097/009/2
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مدل ساختاري تحقیق با مقادیر ضرایب استاندارد شده- 2نگاره 

هاي تحقیقنتایج حاصل از آزمون فرضیه-5جدول 
هاآزمون فرضیهمقادیر خطاي استانداردt-Valuesاستاندارد شدهضریبرابطه بین متغیرفرضیه
H1تأیید11/6062/0**38/0نگرش و نیت رفتاري
H2تأیید99/6070/0**49/0شده و نگرشسهولت درك
H3تأیید59/4069/0**32/0شده و نگرشسودمندي درك
H4تأیید74/3077/0**29/0شده و نیت رفتاريسهولت درك
H5تأیید13/5066/0**34/0شده و نیت رفتاريسودمندي درك
H6تأیید87/5061/0**36/0هنجار ذهنی و نیت رفتاري
H7تأیید61/6063/0**42/0شده و نیت رفتاريکنترل رفتاردرك

داري در سطح یک درصدمعنی**

تحلیل اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل بر نیت رفتاري کشاورزان-6جدول 
R2کل اثراتمستقیماثرات غیراثرات مستقیممتغیر مستقلمتغیر وابسته

رفتارينیت 
)Beh-Int(

Attitude(38/0-38/0نگرش (

647/0
Per-Eas(29/018/047/0شده (سهولت درك

Per-Use(34/012/046/0شده (سودمندي درك
Sub-No(36/0-36/0هنجار ذهنی (

Pe-BCo(42/0-42/0کنترل رفتار درك شده (

PE1

PE2

PE3

PE4

Per-Eas

0.7
272
0.7
60.7
00.6
8

0.45

0.48

0.53

0.50

PU1

PU2

PU3

PU4

Per-Use

0.6
7

0.7
40.7
30.6
9

0.44

0.55

0.65

0.54

SN1

SN2

SN3

SN4

Sub-No

0.7
0

0.7
30.7
70.7
0

0.52

0.56

0.54

0.47

Pbc1

Pbc2

Pbc3

Pbc4

Pe-BCo

0.7
0

0.7
80.7
20.6
4

0.40

0.51

0.59

0.49

0.59

Beh-Int

At1

At4

At5

At3

At2

BI4

BI5

BI6

BI3

BI2

BI1

Attitude

0.7
6

0.7
4

0.7
2

0.7
0

0.7
0

0.6
6

0.7
44
0.7
4

0.7
0

0.6
8
0.7
2

0.45

0.41

0.43

0.43

0.47

0.56

0.54

0.49

0.48

0.51

Chi-Square=654.95, df =313, P-value=0.0000
RMSEA=0.055

0.4
9

0.3
2

0.3
8

0.4
24

0.3
6

0.2
9

0.3
4
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گیري و پیشنهادهانتیجه
هـاي فسـیلی عـالوه بـر     جایگزین کردن آن با سوختچراکهاستفاده از انرژي خورشیدي و اهمیت آن بر کسی پوشیده نیست، 

کند. بر ایـن اسـاس در   محیطی نیز کمک میهاي زیستحفظ منابع براي آیندگان به کاهش آلودگی هوا و حل مسائل و بحران
بـه تحلیـل   گرایانه با رویکردي اثباتاز انرژي خورشیدي در بخش کشاورزي، گیري پژوهش حاضر با توجه به وجود ظرفیت بهره

هاي آبیاري پرداخته شد. در راستاي تحقق هاي خورشیدي در سیستمسلولیريکارگبهنیت رفتاري کشاورزان جهت پذیرش و 
حیطی، توضیحات روشـنی  مدانش روانشناسی زیستشد. بهره گرفتهمحیطی هاي روانشناسی زیستهدف کلی پژوهش از مدل

ارائه داده است. بر این اساس، چـارچوبی بـر   » منجر به تعامالت رفتاري شده استیشناختروانچرا فرآیندهاي «در مورد اینکه 
هاي خورشـیدي تحـت   ي استفاده از سلولاساس ادبیات نظري و تجربی پژوهش تدوین گردید که در آن نیت رفتاري در زمینه

شده بودنـد. بـراي آزمـون    شده و سهولت دركشده، سودمندي دركرش، هنجار ذهنی، کنترل رفتاري دركتأثیر متغیرهاي نگ
این اثرات از تحلیل مسیر و اثرات استاندارد شـده اسـتفاده شـد. تجزیـه و تحلیـل متغیرهـاي نهفتـه مـدل مفهـومی پـژوهش           

طور کلی، نتایج این مطالعـه  کند. بهاین مدل فراهم میها و درك نظري متغیرها در گیريهاي بیشتري در زمینه اندازهپیشرفت
کند. همچنـین نتـایج ایـن مطالعـه پیامـدهاي      و تجربی پشتیبانی میاي از مفروضات موجود در مبانی تئوریکیطور گستردهبه

کشـاورزان را  محیطـی تیسـ زرفتارهاي کهریزان قصد دارندکند. بر اساس نتایج اگر برنامهریزان فراهم میعملی را براي برنامه
هاي نوآوري، نگرش، توانایی و هنجارهاي کشـاورزان ارائـه دهنـد. بـا     ها باید خدمات خود را بر اساس ویژگیبهبود ببخشند، آن

هـاي  تواننـد در پـذیرش فنـاوري   توان نتیجه گرفت که مقادیر متغیرهاي مورد بررسـی در پـژوهش مـی   توجه به این نتایج، می
زیست مؤثر باشد.سازگار براي محیط

هـاي  سـلول یريکـارگ بـه هاي نیت رفتاري کشاورزان نسـبت بـه پـذیرش و    کنندهترین فعالنتایج نشان داد که نگرش از اصلی
میـزان (تغییـر) نگـرش مثبـت     هرچقـدر خورشیدي دارد. این نتیجه نشان از نوگرا بودن افراد بوده و به ایـن معنـی اسـت کـه     

تر باشد، احتمال فعال شدن نیت رفتـاري (اسـتفاده) مربـوط بـه     هاي خورشیدي قويکشاورزان در زمینه پذیرش نوآوري سلول
ها بیشتر خواهد بود. افزون بر این، باید عنوان کـرد کـه نگـرش نسـبت بـه پـذیرش       و استفاده از این فناوري در آنیريکارگبه

هـاي  هـاي فسـیلی، آلـودگی   نیازمنـد آگـاهی از کمبـود و عواقـب سـوخت     ،ي اولهـاي خورشـیدي در مرحلـه   فناوري سـلول 
هاي ذکر شـده آگـاه باشـند، میـزان     هاي صرف شده است. در این راستا، اگر کشاورزان از عواقب و بحرانمحیطی و هزینهزیست
شود که نیروهاي میدانی ترویج و آمـوزش  راستا، پیشنهاد مینیز در این زمینه افزایش پیدا خواهد کرد. در ایننگرششانتغییر 

داننـد بـر روي   هـاي خـود مـی   عنوان یکی از وظـایف و رسـالت  کشاورزي که ایجاد تغییرات در دانش، نگرش و رفتار افراد را به
ري داشته باشند. این هاي خورشیدي تمرکز بیشتسلولیريکارگبهافزایش آگاهی و در نتیجه تغییر نگرش کشاورزان در زمینه 

تري از کشاورزان را تحت پوشـش قـرار   هاي اجتماعی که تعداد گستردهویژه شبکههاي جمعی بهتواند از طریق رسانهتمرکز می
دهند، انجام گیرد.می

را نمایـان  طبق نتایج، هنجارهاي ذهنی بر نیت کشاورزان تأثیر بسزایی دارد. این یافته اهمیت و نقش جامعه و پیشروان جامعه
الگو و ظرفیت آنان تمرکز داشـت.  ،شود که باید بر افرادبنابراین پیشنهاد می؛ کند که بر افراد و تصمیماتشان اثرگذار هستندمی

از رهبران محلی و کشاورزان پیشرو استفاده شود. کنترل رفتاري درك شده از دیگـر متغیرهـاي   کهبراي این منظور الزم است
رفتاري کشاورزان بود. این یافته به توانایی افراد که یک ویژگی درونی آنان است، اشاره دارد. واضـح اسـت کـه    تأثیرگذار بر نیت

توانایی افراد در کنترل رفتار خود تأثیر بسزایی در وقوع و عدم وقوع یک رفتار دارد. کنترل رفتاري درك شده به اعتقادات افراد 
یک نوآوري اشاره دارد. طبق نتایج هر اندازه کشاورزان کنترل بیشـتري بـر رفتـار خـود     ها جهت استفاده ازدر مورد توانایی آن

توانند نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش یک نوآوري بهتر عمل کنند. اگر افراد دانش، مهارت و اطالعات کـافی  داشته باشند، می
شـود کـه   خواهد بود. بـر ایـن اسـاس، پیشـنهاد مـی     تر هاي خورشیدي قوينسبت به استفاده از سلولهاآنداشته باشند، نیت 

منظور توانمندسازي کشاورزان براي غلبه بر رفتارهایشان باشـد. بـر   هاي آموزشی و مداخالت نیات رفتاري باید بهطراحی برنامه
صـورت مسـتقیم و هـم از طریـق نگـرش بـر نیـت رفتـاري         شده، هم بـه اساس نتایج حاصل از پژوهش، متغیر سودمندي درك

کشـاورزان  هرقـدر توان اسـتنباط کـرد کـه    هاي خورشیدي اثرگذار بود. از این نتیجه میسلولیريکارگبهکشاورزان در زمینه 
هاي خورشیدي را درك کنند، قصد (انگیزه) استفاده آنان نسبت بـه اسـتفاده آن نـوآوري    بیشتر سودمندي یک (نوآوري) سلول
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هاي توجیهی جهت افزایش آگاهی آنان نسبت بـه مفیـد بـودن ایـن     شود که دورهمیبیشتر خواهد شد. در این راستا، پیشنهاد 
هـاي  ي پیچیدگی مسـائل و مشـکالت مربـوط بـه مصـرف انـرژي      هایی در زمینهطوري که روشنگريها برگزار گردد. بهفناوري

نجام شود.تواند در کمک به حل آن داشته باشند، انوین میفسیلی در منطقه و نقشی که این فناوري
شـده اسـتفاده از   ي نیـت رفتـاري نسـبت بـه پـذیرش در کشـاورزان، سـهولت درك       کننـده یکی دیگر از متغیرهاي مهم تعیین

عبـارتی دیگـر، نتـایج نشـان داد کـه بـا افـزایش        هاي خورشیدي بود. این متغیر بر نگرش کشاورزان نیز تأثیرگذار بود. بهسلول
شـود. بـر   این فنـاوري بیشـتر مـی   یريکارگبهها نسبت به آن نیت استفاده آنتبعبهسهولت استفاده میزان نگرش کشاورزان و 

هایی که با کشاورزان انجام گرفت؛ بسیاري از کشاورزان علیرغم داشـتن نیـت بـه    اساس تجارب محققان و نیز بر اساس مصاحبه
انـد. در ایـن   استفاده از این فناوري، به دالیل مختلفی مانند در دسترس بودن و پیچیدگی آن، از پـذیرش آن خـودداري کـرده   

تـا  شود که کارشناسان و طراحان این نوآوري خدمات فنی کافی و مناسب را در اختیار کشاورزان قرار دهندا، پیشنهاد میراست
ویژه مروجـان کشـاورزي   بدین شکل بتوان سهولت پذیرش را میان کشاورزان افزایش داد. همچنین، متولیان بخش کشاورزي به

توانند به تغییر نگـرش کشـاورزان   هاي روز مزرعه میرهیافت آموزش و دیدار و برنامههاي ترویجی از قبیل با استفاده از رهیافت
هاي خورشیدي کمک کنند.فناوري سلولیريکارگبهو نیت آنان نسبت به 

وار به یکدیگر وابسته بوده و در مجمـوع توانسـتند   در نهایت باید عنوان کرد که متغیرهاي مورد استفاده در این پژوهش زنجیره
بینـی کننـد. ایـن مقـدار     هاي خورشـیدي را پـیش  درصد از تغییرات واریانس متغیر نیت رفتاري مربوط به پذیرش سلول7/64

هاي اجتماعی و با توجه به متغیرهاي مورد استفاده در این مطالعه مقـداري قابـل قبـول و منطقـی محسـوب      تبیین در پژوهش
تواننـد در  ي متغیر وابسته حاکی از آن است که متغیرهاي دیگري نیـز مـی  نشدهناما با این وجود، مقدار واریانس تبیی؛ شودمی

هـاي نـوآوري و دیگـر    چارچوب مورد نظر قرار گیرند تا میزان تبیین آن را باال ببرند. براي مثال متغیرهاي دیگري مانند ویژگی
هـاي خورشـیدي   سـبت بـه اسـتفاده از سـلول    محیطی کشاورزان در رابطه با نیت رفتـاري ن مسائل اجتماعی، اقتصادي و زیست

هاي آتی میزان و چگونگی اثرگذاري ایـن متغیرهـا بـر    شود که در پژوهشتوانند تأثیرگذار باشند. در این راستا، پیشنهاد میمی
هـاي  و شناخت موانـع پـذیرش فنـاوري سـلول    نیت رفتاري و رفتار واقعی کشاورزان مورد بررسی قرار گیرد. همچنین، بررسی

تواند نقش مهمی در گسترش این فناوري داشته باشد.خورشیدي در بین کشاورزان می

منابع
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گوشـتی  مـرغ تولیـد هايمرغداريدرانرژيمصرفسیرتحلیلو). بررسی1395.(كمشعشعی،ع.، وزاده،ا.، اسماعیلرضایی،
دانشـگاه ایران،طبیعیمنابعوکشاورزيآموزشوترویجعلومملیکنگرهماکو. ششمینآزادمنطقهموردي:مطالعه
.1-9صص ،1395آبان ماه6و5شیراز، 

ملیکنگرهزیست. ششمینمحیطازپایدارحفاظتدرمحیطییستزرفتارعلوم). بررسی1395(حقیقی، ن.فالحوا.،ع.رئیسی،
.22-31صص ،1395آبان ماه6و5شیراز، ، دانشگاهایرانطبیعیمنابعوکشاورزيآموزشوترویجعلوم

هـاي مطالعـاتی حوضـه    ). مطالعات بهنگام سازي بیالن منابع آب محدوده1390اي استان آذربایجان غربی. (سازمان آب منطقه
، 7، ضـمیمه  5آب محدوده مطالعاتی نقده، جلد . گزارش بیالن منابع 90-89آبریز دریاچه ارومیه منتهی به سال آبی 

.3007کد 
). سالنامه آماري کشاورزي. اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري اسـتان  1399.(یغربیجانآذرباسازمان جهاد کشاورزي استان 

آذربایجان غربی: مدیریت جهاد کشاورزي نقده.
شیمیایی آب زیرزمینـی آبخـوان دشـت    ژئوهاي هیدرو. بررسی ویژگی)1397مقدم، ا. (اقدم، ف.، ندیري، ع.ا.، و اصغريصادقی

.97-110، صص115، شماره 29، سال مجله علوم زمین). HPIنقده و شاخص آلودگی فلزات سنگین (
هـاي زیرزمینـی دشـت نقـده     ). ارزیـابی هیدروژئوشـیمی آب  1397آبـاد، ز. ( آلماننژادرضایی، ل.، پیرخراطی، ح،. و شیخیفرخ

11و 10اه محقـق اردبیلـی،   ). سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداري ایران، دانشگ1396ورماه (شهری
.1-9مهرماه، صص 

). بررسی عوامل مؤثر بر امکان بکارگیري انرژي خورشـیدي در بخـش کشـاورزي از دیـدگاه     1394نامی، م. (لوالآور، ن.، و نیک
، 2، شـماره  11جلـد  ،علوم ترویج و آموزش کشـاورزي ایـران  مجلهکارشناسان سازمان جهاد کشاورزي استان تهران. 

.135-148صص 
مورديایران: مطالعهبخش کشاورزيدرتجدیدپذیرهايانرژيبکارگیريموانعبررسی). 1394.ص. (صبوري، ممحمدي، م.، و

.43-60، صص 3شماره18دورهایران،انرژينشریهسمنان. استان
گندم کاران شهرستان محیطییستز). بررسی عوامل مؤثر بر پایداري رفتار 1397پور، ي.، صدیقی، ح.، و چوبچیان، ش. (مؤمن

.15-32، صص1، شماره 5، سال نشریه راهبردهاي توسعه روستاییبوکان. 
کیـان تهـران: انتشـارات  ایـران)، پایدارتوسعهمسائلدرپاك (کندوکاويانرژيخورشید،).1391ع. (م.کرونی،وم.،هاشمی،
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Abstract
Providing energy for pumping water to pressurized irrigation networks in the agricultural sector on the one
hand, environmental crises and global concerns about the consequences and effects of fossil fuels on the
environment on the other hand, have led to the necessity of changing mental patterns about the use of clean and
renewable energy. In the meantime, solar energy is a response to the challenges posed. The purpose of this study
was to analyze the farmers’ behavioral intention towards the use of solar cells in irrigation systems. The
statistical population was included (N= 7172) irrigated farmers who were selected (n=365) farmers as a sample
group using the table of Krejcie and Morgan. The research instrument was a researcher-made questionnaire
which its content validity was confirmed by a panel of agricultural extension and education experts and
discriminant validity (AVE). Also, its reliability, using Cronbach's alpha and the Composite reliability indices
was obtained in the optimal range. Data processing in both descriptive and inferential statistics using SPSSWin22

and LISREL8.8 software and achieve goals with structural equation modeling was conducted. According to the
analyses, a significant correlation between the variables of “behavioral intention”, “attitude”, “subjective norm”,
“perceived behavioral control”, “perceived ease of use” and “perceived usefulness” were observed. Also, based
on the results of modeling, the independent and mediating variables of the study had a significant effect on the
farmers’ behavioral intentions. Those five variables explained 64 percent of the total variance of farmers'
behavioral intentions in using solar cells.
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