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زارعت گندمدر ي کشاورزيادهاپهاي پذیرش پهواکاوي رانه
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چکیده

در پـایش و  هـا آنبه کشاورزي دقیق هستند که کاربرد مربوطيآخرین نسل از فناورهاءادها جزپوسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین یا په
ادهاي کشـاورزي در میـان   پهاي پذیرش پهواکاوي رانه،هدف این مطالعههاي کشاورزي روز به روز در حال افزایش است. مدیریت فعالیت

معـه آمـاري   جاپـذیرش فنـاوري بـه عنـوان مبنـاي تئوریـک اسـتفاده شـد.         الگويیافتهتوسعهبراي این منظور از نسخه بود. کاراندمگن
اي اي انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامهبا استفاده از یک روش تصادفی چندمرحلههاآننفر از 373کاران استان فارس بودند که گندم

ي ادراك سـهولت اسـتفاده  نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهـاي  یید قرار گرفت. أروایی و پایایی آن مورد ارزیابی و تساخته بود کهمحقق
دار بـر روي تمایـل بـه اسـتفاده از     ارتباط شغلی و سودمندي ادراك شده به ترتیـب داراي بیشـترین اثـرات مثبـت و معنـی     نگرش، شده، 

ادهاي کشاورزي پدرصد از تغییرات واریانس تمایل به استفاده از په44غیر روي هم رفته توانستند این چهار متادهاي کشاورزي بودند.پپه
ادها را پشده و تمایل به استفاده از پهداري متغیرهاي سودمندي ادراكبینی کنند. همچنین، ارتباط شغلی به صورت مثبت و معنیرا پیش

دار بـر روي متغیرهـاي سـهولت    ادها نیـز اثراتـی مثبـت و معنـی    پبه استفاده از پهنسبت، متغیر نگرش طور مشابهبه تحت تأثیر قرار داد. 
ي پذیرش فناوري نشـان داد  یافتههاي برازندگی الگوي توسعهادها نشان داد. بررسی شاخصپاستفاده درك شده و تمایل به استفاده از په

ادهاي کشاورزي قرار پیی براي ایجاد تغییرات رفتاري در حوزه پذیرش پهتواند مبناکه این مدل از برازندگی قابل قبولی برخودار است و می
را گیران و عملگران میدانی ران، تصمیمذاگتواند سیاستکه میهش، پیشنهادهایی کاربردي ارائه گردیدهدر پایان بر اساس نتایج پژوگیرد. 

ادها کمک کند.پبراي تشویق تمایل به استفاده از په
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مقدمه
روز بـه روز در حـال رشـد اسـت     مختلف از قبیل کشـاورزي دقیـق  کشاورزيهاي نظامهاي نوین در پیشرفت و معرفی فناوري

)Luppicini & So, اسـت کـه   "هـاي مـرتبط  فنـاوري "و "راهبردهـا "، "اقـدامات مـدیریتی  "کشاورزي دقیـق شـامل   ).2016
بهبود در کارایی استفاده از منابع، بـازدهی بیشـتر، سـودآوري و    منجر بهکنند. این سه عنصر تصمیمات مدیریتی را تسهیل می

هـاي کشـاورزي دقیـق نیـز بـه      دلیل کاهش اثرات بیرونی فعالیـت شود. هاي کشاورزي میکاهش همزمان اثرات بیرونی فعالیت
هاي زمانی، فضـایی و فـردي بـه صـورت مـوازي و همزمـان       گردد که در آن از دادههاي نظام کشاورزي بر میل دادهشیوه تحلی

,Gebbers & Adamchukشود (استفاده می یـابی  هاي مختلفی از قبیل نظـام مکـان  ). در این فرآیند، کشاورزان از فناوري2010
Globalجهانی ( Positioning system (GPS)فنـاوري نـرخ متغیـر (   هـا،  دایت دستگاه) براي هVariable Rate Technologies

(VRT) (شبکه حسـگر ایها يورودقیدقبکارگیرييبرا ) و سـنجش از راه دورRemote Sensing    بـراي گـردآوري اطالعـات (
Khanalکنند (اختصاصی محلی استفاده می et al., هـاي  ابـزار فنـاوري  جعبـه هـاي اضـافه شـده بـه     ر). یکی از آخرین ابزا2017

Unmannedي هوایی بدون سرنشین (کشاورزي دقیقِ کشاورزان، وسایل نقلیه Aerial Vehicles (UAV)  هـا آن) هستند کـه از
")(نـه اصـالً  کمتـر "ها و هواپیماها، با استفاده از ماهواره،سنجش از راه دوربرخالفادها پشود. په) نیز یاد میDroneاد (پبه په

ایـ دیمانند بـاران شـد  "دیشد"ییآب و هواطیشرا. الزم به ذکر است کهرندیگیقرار ميجونوساناتپوشش ابر و ریتحت تأث
برخـوردار ي بـاالتر قدرت تفکیکـی  و ییوضوح فضااز هاآنحال، نی. با ارندیقرار گریتحت تأثادها را پپهتوانندیباد همچنان م

Michels(هسـتند برخـوردار يبـاالتر یريپذانعطافزمان دلخواه، از رار در هبه دلیل توانایی براي شروع به کو هستند et al.,

2021; European Commission, 2018; Candiago et al., 2015; Moskvitch, 2015(.
هـا و  جنگليزسوو مشاهده آتشیرقانونیغيهاتیفعالیابی، ردکشاورزيمناطق ناهمواربرايتوان یپهپادها را من،یعالوه بر ا

,Sylvester(استفاده کـرد یعیطبيایبال 2018; Tiwari, & Dixit, يکـرده را بـرا  لیجوانـان تحصـ  نیپهپادهـا همچنـ  .)2015
کننـد و  یمـ جـاد یاهـا آنيرا برایشغليهافرصتجهیکنند و در نتیجذب ميخدمات کشاورزيهادر شرکتيگذارهیسرما

Ayamga(بخشندیا بهبود مکشاورزان ريگذارهیبازده سرما et al., 2021(.
نـد توانادهـا کشـاورزان مـی   پ. بـا اسـتفاده از په  اي در بخش کشاورزي داشته باشندتوانند کاربردهاي گستردهمیهااین فناوري

ه شـان وارد شـد  ها، حشرات و بیمارگرها به محصوالت کشاورزيمیزان خسارتی که توسط حیوانات وحشی، خشکسالی و طوفان
دهـد  را مستند کنند. همچنین، این فناوري امکان گردآوري اطالعاتی در زمینه رشد گیاهان و سالمت خاك در اختیار قرار می

)Cao et al., 2020; Vayssade et al., 2019; Hunt & Daughtry, يماهـا یهواپادهـا یـا   پپهاز شدهيآوراطالعات جمع). 2018
ریـزي  و برنامـه کـش آفـت ایـ کـاربرد کـود   دنتوانیمها خود این نقشهپردازش کرد که ییهادر نقشهتوانیرا منیبدون سرنش

,Sylvesterبهبـود ببخشـند (  یـا ییراهنمـا قیـ دقيکشـاورز یلـ یتکميهـا يرا با اسـتفاده از فنـاور  هاي آبیاريروش 2018;

Moskvitch, ــا.)2015 ــاییتوان ــهو کارکرده ــاي چندگان ــا، زميه ــهیپهپاده ــان ــدديه ــرايمتع ــات يرا ب اســتفاده از اطالع
يرا بـرا یطـ یمحسـت یو زياقتصـاد يایـ مزااز این طریـق  و کندیفراهم ميکشاورزداتیتوسط پهپاد در تولشدهيآورجمع

Michels(آوردیبه ارمغان مکشاورز et al., ،فدر کشـورهاي مختلـ  با این وجود نرخ پذیرش این فناوري در میـان کشـاورزان   .)2020
Michels(کم استنیافته کشورهاي در حال توسعه و توسعهیژهوبه et al., . البته این نکته نیز باید مـورد تأکیـد قـرار گیـرد کـه      )2021

,Lucock & Westbrooke(معـدودي مطالعـات   2021; Michels et al., 2020; Michels et al., 2021; Zheng et al., نیـز در  ) 2019
ثنی نیست و بر اساس جستجوهاي انجـام شـده، تـاکنون هـیچ     تکشور ایران نیز از این قاعده مس.انجام گرفته استدر جهاناین زمینه

بر اساس گـزارش  ؛ اماادهاي کشاورزي نپرداخته استپهاي تمایل به پذیرش پهها یا رانهکنندهبینیاي در کشور به بررسی پیشمطالعه
هاي کلیدي در عرصـه کشـاورزي کشـور خواهنـد بـود کـه       اي نزدیک یکی از فناوريدر آیندهادها مطمئناً پوزارت جهاد کشاورزي، په

هـاي کشـاورزي کمـک کننـد. در ایـن      به افزایش کارایی فعالیـت قتوانند خدمات مختلفی را به کشاورزان ارائه دهند و از این طریمی
استان فارس به عنوان هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین شد.نکاراگندمانیدر ميکشاورزيادهاپپهرشیپذيهارانهيواکاوراستا، 

Technologyالگوي پـذیرش فنـاوري (   Acceptance Model (TAM)      هـا در  ) یکـی از معتبرتـرین نظـرات در حـوزه پـذیرش نـوآوري
Katebi(که توسط پژوهشگران مختلف مورد استفاده قرار گرفته اسـت  )1400(حاجی و همکاران، استگوناگون علمیي حوزه

et al., 2022; Zhou et al., 2022; Antonietti et al., توسـط دیـویس توسـعه داده شـد     1989اولین بار در سـال  الگو). این 2022
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)Davis, Bagheri() و سـپس در جامعـه جهـانی ارائـه گردیـد     1989 et al., 2021; Castiblanco Jimenez et al., 2021; Haji et al.,

Katebiاسـت ( هاي مختلف مورد استفاده و اعتبارسنجی قـرار گرفتـه   براي پذیرش فناوريالگو، این تاکنونن . از آن زما)2020 et al.,

2022; Khoza et al., 2021; Wong et al., هایی است که قبل از اسـتفاده از آن بـراي   فرضپذیرش فناوري، داراي پیشالگوي). 2021
اي کشاورزي باید مورد تشریح قرار گیرد.ادهپپذیرش هر نوع فناوري از قبیل په

هـاي  گـی ژدر جوامع هدف، مبتنی بر تمایلی است که خود متأثر از عـواملی بیرونـی و وی  فناوري، پذیرش هر الگوبر اساس این 
Yangنوآوري مورد نظر است ( et al., 2021; Mir & Padma, 2020; Tran & Cheng, هـاي  ). بـه عبـارتی دیگـر، ویژگـی    2017

ــوآوريبی ــی ن ــاوري رون ــا فن ــا ی ــا ه ــل ازه ــهو"قبی ــتفادهلس ــودمندي درك"و"شــدهي دركت اس ــدهس ــماز "ش ــرمه ینت
Castiblanco Jimenez(هاي تمایل افراد نسبت به پـذیرش آن تکنولـوژي هسـتند   کنندهبینیپیش et al., 2021; Haji et al.,

دشواري یا آسانی استفاده از آن فنـاوري در دیـدگاه فـرد پذیرنـده     يدهندهي درك شده در واقع نشان. سهولت استفاده)2020
Bagheri(است et al., ي سطح باور فرد بـه  کنندهشده مفهومی است که منعکسدرك. این در حالی است که سودمندي)2021

Kabirبهبود عملکرد در نتیجه استفاده از فناوري است ( et al., ي اصلی تمایـل  کنندهبینیپیشهر دوي این متغیرها از ). 2022
Hajiباشند (ها در الگوي پذیرش فناوري میبه پذیرش فناوري et al., 2020; Rasyidha et al., ي بر اساس نسخه اولیـه ). 2020

Michelsبینی کند (درك شده را پیشتواند، سودمنديارائه شده توسط دیوس، سهولت استفاده میالگو et al., ). ایـن در  2021
اد پـ از قبیل پهگیري کشاورزان در مورد پذیرش یا عدم پذیرش یک فناوريعملی تصمیمدر فرآیندممکن است حالی است که 

اینباشـند و بنـابر  ا کامالً دوطرفـه ینباشد؛ حتی در برخی از موارد این رابطه برعکس باشد قاي صاد، چنین مفروضهکشاورزي
ي روابـط ایـن   اي در زمینـه کننـده باشند. با توجه به اینکه شواهد مستدل و قـانع گر داشتهافزا یا کاهنده بر روي یکدیاثراتی هم

برقرار نشد.هاآناي بین متغیر در ادبیات پژوهشی ارائه نشده است، در این مطالعه رابطه
یـا  گیـري جهـت پـذیرش فنـاوري اسـت کـه اساسـاً بـه      الگـوي متغیر نگرش نسبت به فناوري یکی دیگر از متغیرهاي کلیديِ

,Mir & Padma؛ 1398پنـاه و همکـاران،   یزدان(منفی فرد به فناوري مورد نظر اشاره دارداانداز مثبت یچشم 2020; Tran &

Cheng, ي درك شــده بــه عنــوان شــده و ســهولت اســتفادهدركپــذیرش فنــاوري، دو متغیــر ســودمنديالگــوي. در )2017
,Rivera Green(اندههاي نگرش محسوب شدکنندهبینیپیش . این در حالی است که به اعتقاد برخـی از پژوهشـگران از   )2007

Adrianل آدریان و همکاران (قبی et al. Michels) و میشلز و همکاران (2005 et al. )، متغیر نگـرش نسـبت بـه فنـاوري     2021
البتـه الزم بـه ذکـر اسـت کـه بـه اعتقـاد ایـن         کند.و تسهیل میبینیشده را پیشدركي مورد نظر است که سهولت استفاده

دهـد.  قـرار مـی  یرتـأث ها را تحت ، نگرش هنوز به صورت مستقیم تمایل به پذیرش فناوريالگوپژوهشگران، همانند نسخه اولیه 
، هـا آنبـر اسـاس نظـر    یـرا ؛ زکننـد و نگـرش برقـرار نمـی   درك شـده ي میان سـودمندي رابطهاین پژوهشگرانتر اینکه، جالب

اي کننـده سودمندي درك شده، مبناي متغیري مانند نگرش نسبت به یک فناوري است و برعکس. به عبارتی دیگر، شواهد قانع
ي یکدیگر باشد. بـر ایـن   افزا یا کاهندهتواند همها میي میان آني این دو متغیر ارائه نشده است و رابطهطرفهیکي براي رابطه

Adrianات آدریـان و همکـاران (  مبنا و بـا اسـتناد بـه مطالعـ     et al., Michels) و میشـلز و همکـاران (  2005 et al., )، در 2021
اي برقرار نشد.و نگرش رابطهدرك شدهچارچوب نظري پژوهش حاضر بین سودمندي

Michelsیکی از متغیرهاي دیگري است که توسط میشلز و همکاران (ارتباط شغلی et al., فنـاوري  رشبه الگـوي پـذی  )2021
,Venkatesh & Davisاضافه شده است. ونکاتش و دیویس ( ي دهنـده کنند که ارتباط شـغلی در واقـع نشـان   ) عنوان می2000

میزان اهمیت یا کاربردپذیري فناوري مورد نظر براي شغل فردي است که تکنولوژي به او ارائه شده است. بدیهی است کـه اگـر   
هـاي کشـاورزي   ادهـاي کشـاورزي از اهمیـت و قابلیـت کـاربرد در فعالیـت      پسد کـه په تیجه برگیرنده، به این نکشاورز تصمیم

Michelsدار هستند، احتمال پذیرش آن بیشتر است (راش برخومزرعه et al., ). به عبارتی دیگـر، در چنـین، مـواردي، او    2021
الزم به ذکر است که درك ارتباط یک فناوري بـا  کند. دارند، قلمداد میشغلشادها را به عنوان فناوري که ارتباط زیادي به پپه

از بنابراین، ارتباط شغلی به عنوان یکـی  ؛ تواند نقش بسزایی در تقویت سودمندي درك شده داشته باشدشغل فرد پذیرنده، می
صـورت مسـتقیم و   ادهاي کشاورزي توسط کشاورزان در نظر گرفته شد کـه هـم بـه   پي تمایل به پذیرش پهکنندهبینیپیشینترمهم

گذارد. با اسـتناد بـه مباحـث عنـوان شـده در ایـن قسـمت،        هم به صورت غیرمستقیم (از طریق سودمندي درك شده) بر آن تأثیر می
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هـاي  واکاوي رانـه ارائه شد. 1ي توسعه یافته الگوي پذیرش فناوري است، به صورت نگاره چارچوب مفهومی پژوهش که در واقع نسخه
کشاورزي با استفاده از این چارچوب، نیازمند آزمون شش فرضیه است که در زیر ارائه گردید:ادهايپپذیرش په

؛داردادهاي کشاورزيپنسبت به استفاده از پهکشاورزانتمایلداري برتأثیر مثبت و معنیارتباط شغلی:)H1(اولفرضیه- 
؛داردادهاي کشاورزيپبراي پهشدهسودمندي دركداري بر تأثیر مثبت و معنیارتباط شغلی:)H2دوم (فرضیه- 
هـا نسـبت بـه اسـتفاده از آن   کشاورزانداري بر تمایلتأثیر مثبت و معنیادهاي کشاورزيپنسبت به پهنگرش:)H3ي سوم (فرضیه- 

؛دارد
هـا  بـراي اسـتفاده از آن  هشـد داري بر سـهولت درك تأثیر مثبت و معنیادهاي کشاورزيپنسبت به پهنگرش:)H4(چهارمي فرضیه- 

دارد،
نسـبت  کشاورزان داري بر تمایلتأثیر مثبت و معنیادهاي کشاورزيپبراي استفاده از پهشدهدركسودمندي:)H5(پنجمي فرضیه- 

دارد،ها به استفاده از آن
نسـبت بـه   کشاورزانداري بر تمایلیتأثیر مثبت و معنادهاي کشاورزيپبراي استفاده از پهشدهسهولت درك:)H6(ششمي فرضیه- 

دارد،هااستفاده از آن

چارچوب مفهومی پژوهش-1نگاره 
روش پژوهش

منطقـه هـدف در مطالعـه    هاي کمی و کاربردي است که با استفاده از فن پیمایش انجـام گرفـت.   پژوهش حاضر از نوع پژوهش
شـود کـه بخـش کشـاورزي و     هاي کشاورزي در ایـران محسـوب مـی   کی از قطبپیمایشی حاضر استان فارس بود. این استان ی

وهوایی و گستردگی جغرافیـایی ایـن   کنند. همچنین، تنوع آبمین امنیت غذایی ایران ایفا میأکشاورزان آن نقشی کلیدي در ت
م بـه ذکـر   زولید شـود. ال اي از محصوالت کشاورزي در فصول مختلف سال در آن تاستان نیز باعث شده است که طیف گسترده

هاي پیشرو در تولید محصوالت راهبردي از قبیل گندم بوده است.است که استان فارس همیشه به عنوان یکی از استان
کشـاورز  81308)، در ایـن اسـتان   1399ان استان فارس بودند. بر اسـاس مرکـز آمـار ایـران (    زجامعه هدف این مطالعه کشاور

ه این کشاورزان در مناطق روستایی استان فارس سکونت دارند. برآورد حجم نمونه با استفاده جـدول  کار وجود دارند. عمدگندم
,Krejcie & Morganکرجسی و مورگان ( مـورد بـراي   373کـار،  نفـر گنـدم  81308) انجام شد. بر این اسـاس، از میـان   1970

اي انتخاب شدند. در ابتدا استان فارس بـا اسـتناد بـه تقسـیمات     لهچند ـ مرح يها با استفاده از یک رویهپیمایش انتخاب شدند. نمونه
جغرافیایی ملی، به تعدادي شهرستان تقسیم شد و تعداد دهستان و روستاهاي موجود در هر شهرستان نیز به صورت دقیـق مشـخص   

هـا  کـدام از شهرسـتان  ربنابراین، از ه؛ رداي آماده کـ مرحلهاي چندگیري تصادفی طبقهشد. این کار، زمینه براي استفاده از روش نمونه
کـدام از  ها نیـز انجـام گرفـت. در نهایـت، هر    هـا و روسـتا  اي متناسب با حجم انتخاب شد. سپس این فرآیند، در سـطح دهسـتان  نمونه
ها در سطح روستاها به صورت تصادفی انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفتند.نمونه

مربـوط  آن بخشی بـود کـه بخـش اول    اي سهها پرسشنامهصورت گرفت. ابزار گردآوري داده1399ردآوري اطالعات میدانی در سال گ
از متغیرها در قالب یـک جـدول ارائـه    هرکدامي کنندهگیريهاي اصلی اندازهآیتم،به معرفی عنوان و هدف پژوهش بود. در بخش دوم

ادهـا،  پبراي سـنجش نگـرش نسـبت بـه په    گویهاد، سه پپهفاده از سنجش تمایل به استبراي گویهچهارشده بودند. این جدول، شامل 

سودمندي
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بـراي سـنجش ارتبـاط    گویـه شده و سه ي دركبراي سنجش سهولت استفادهگویهشده، سه براي سنجش سودمندي دركگویهسه 
هـاي متغیـر تمایـل بـه     یـه گوارائه شده اسـت).  1در جدول از این متغیرها هرکدامي کنندهگیريهاي اندازهگویهئیات (جزشغلی بود. 

ادهـا، سـودمندي   پهاي متغیرهاي نگـرش نسـبت بـه اسـتفاده از په    اما گویه؛ ادها توسط خود پژوهشگران طراحی شدندپاستفاده از په
Michelsمیشـلز و همکـاران (  شده و ارتباط شغلی با تغییراتی از مطالعات ي دركشده، سهولت استفادهادراك et al., )، حـاجی و  2021

Hajiکاران (هم et al., Bagheri)، باقري و همکاران (2020 et al., ,Venkatesh & Davis) و ونکاتش و دیـویس ( 2021 اقتبـاس  )2000
بخـش  : کامالً مخالفم) استفاده شـد.  1: کامالً موافقم تا 5هاي تمامی متغیرها از طیف لیکرت پنج ـ سطحی ( . براي سنجش گویهندشد

ـ ترویجـی  هـاي آموزشـی    ها از قبیل سن، سطح تحصیالت، شـرکت در کـالس  شناختی آنهاي جمعیتیسوم پرسشنامه شامل ویژگ
و وضعیت تأهل بود.، محل سکونتمرتبط با کشاورزي دقیق

صوري و محتوایی پرسشنامه با استفاده از نظرات متخصصان ترویج و آموزش کشاورزي و برخـی عملگـران  رواییزم به ذکر است که ال
مـورد  AVEهاي کشاورزي دقیق انجام گرفت. روایی تشخیصی پرسشنامه با اسـتفاده از شـاخص   عال در حوزه توسعه فناوريفمیدانی

ي متغیرهـا از  بـه دسـت آمـده بـراي همـه     AVEارائه شده است. با توجه به اینکه مقـادیر  1ارزیابی قرار گرفت که نتایج آن در جدول 
دار بـوده اسـت.   رتوان نتیجه گرفت که ابزار پژوهش از روایی تشخیصی قابـل قبـولی برخـو   براین میبیشتر بودند، بنا5/0اي مقدار کرانه

) استفاده شـد. بـا   Composite Reliability (CR)همچنین، براي بررسی پایایی ابزار پژوهش از ضرایب آلفاي کرونباخ و پایایی ترکیبی (
بیشتر بودند، بنابراین پایایی ابزار پـژوهش نیـز   7/0ي متغیرهاي مکنون از ي همهبراCRتوجه به اینکه مقادیر ضرایب آلفاي کرونباخ و 

انجام گرفت.LISRELافزار معادالت ساختاري در نرميسازمدلها و آزمون فرضیات با استفاده از تحلیل دادهمورد تأیید قرار گرفت. 

تشخیصیرواییوترکیبیپایاییکرونباخ،آلفايمقادیرومتغیرهاسنجشبراياستفادهموردهايگویه-1ل جدو
هاگویهمتغیر

)AVE=51/0) و روایی تشخیصی (CR=80/0(پایایی ترکیبی ، )α= 82/0(تمایل: آلفاي کرونباخ 

ــه  
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تما
پاد

 په
ه از

فاد
ست

نم.استفاده کامپاشی مزرعهسمياز پهپادها براتمایل دارم1ا
کنم.ام استفادهبراي ارزیابی سالمت محصول مزرعهتمایل دارم از پهپادها2
ام استفاده کنم.تمایل دارم از پهپادها براي پایش مزرعه3
تمایل دارم از پهپاد براي کاشت بذر محصول تولیدي استفاده کنم.4

به 
ت 

سب
ش ن

نگر
دها

هپا
پ

)AVE=53/0ی تشخیصی () و روایCR=77/0(پایایی ترکیبی ، )α= 78/0(نگرش: آلفاي کرونباخ
به نظرم استفاده از پهپادها راهبرد خوبی براي افزایش کارایی در مزرعه است.1
رسد.هاي مختلفی از قبیل ارزیابی سالمت محصوالت و پایش مزرعه عاقالنه به نظر میاستفاده از پهپادها براي فعالیت2
هایی از قبیل پهپادها ضروري است.از طریق فناوريهاي مربوط به مدیریت مزرعههوشمندسازي فعالیت3

ي 
مند

سود رك
د

شده
)AVE=55/0) و روایی تشخیصی (CR=78/0(پایایی ترکیبی ، )α= 76/0(آلفاي کرونباخ شده:دركسودمندي

.بهبود بخشدمن در مزرعه راگیريیمتصمتواندیمرا ارائه دهند که یاطالعاتتوانندیمپهپادها کنمیممن فکر 1
کمک کنم.زیستیطمحبه حفاظت از هاکشآفتبا استفاده هدفمندتر از کود و توانمیمکمک پهپادها، با2
توانم سالمت محصوالت را مورد ارزیابی قرار دهم.با استفاده از پهپادها می3

ت 
هول

س
اده

ستف
ا

ي 
رك

د
شده

)AVE=51/0) و روایی تشخیصی (CR=76/0(یی ترکیبی پایا، )α= 73/0(آلفاي کرونباخ شده:دركسهولت
.من آسان باشديبرانیبدون سرنشوسایل نقلیه هواییاستفاده از يریادگیکنمیمفکر 1
استفاده از پهپادها براي اهداف مختلف مدیریت مزرعه کار دشواري نیست.2
است.درك قابل کار ملموس ومنيبراپهپادهااز استفادهفرآیند 3

لی
شغ

ط 
رتبا

)AVE=50/0) و روایی تشخیصی (CR=75/0(پایایی ترکیبی ، )α= 78/0(آلفاي کرونباخ ارتباط شغلی:ا
.من دارديمزرعهاقدامات عملیِبازیاديارتباط پهپادهااستفاده از 1
اشند.فعالیت کشاورزي در مزارع داشته بتوانند نقشی کلیدي در مدیریتپهپادها می2
ناپذیر بخش کشاورزي هستند.شدن به جزء تفکیکادها در حال تبدیلپهپ3
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و بحثهایافته
). بررسـی روابـط   2ط همبستگی میـان متغیرهـا از ضـرایب همبسـتگی پیرسـون اسـتفاده شـد (جـدول         ببه منظور تحلیل روا

نگرش نسـبت  ، )p>01/0؛ r=335/0(ادراك شدهي سهولت استفادههمبستگی میان متغیرهاي چارچوب مفهومی نشان داد که 
ــه په ــاي کشــاورزي پب ــاط شــغلی، )p>01/0؛ r=380/0(اده ؛ r=367/0(و ســودمندي ادراك شــده)p>01/0؛ r=390/0(ارتب

01/0<p( بودند. مقایسه مقادیر همبستگی این ادهاي کشاورزيپتمایل به استفاده از پهداري با همبستگی مثبت و معنیداراي
دهد که متغیرهاي ارتبـاط شـغلی و نگـرش داراي همبسـتگی     ادهاي کشاورزي نشان میپتغیر با تمایل به استفاده از پهچهار م

شده با تمایل باشند. همبستگی میان سودمندي دركي درك شده میشده و سهولت استفادهباالتري نسبت به سودمندي درك
Kabirکبیر و همکاران (گري از قبیل ادهاي کشاورزي توسط پژوهشگران دیپبه استفاده از په et al., )، حاجی و همکـاران  2022

)Haji et al., Rasyidha) و راسیدها و همکاران (2020 et al., بـاقري و  هـاي  نتایج پـژوهش مورد تأیید قرار گرفته است. )2020
Bagheriهمکـاران (  et al., Michels) و میشـلز و همکـاران (  2021 et al., يمبسـتگی میـان سـهولت اسـتفاده    نیـز ه )2021

دهد. افزون بر این، نتایجی مشابه با نتیجه پژوهش حاضـر در  ادها را مورد پشتیبانی قرار میپیل به استفاده از پهاشده و تمدرك
س ونکـاتش و دیـوی  توان در میان نتایج پـژوهش  ادهاي کشاورزي را میپزمینه اثر ارتباط شغلی بر روي تمایل به استفاده از په

)Venkatesh & Davis, Michelsو میشـلز و همکـاران (  )2000 et al., ,Rivera Greenریـورا گـرین (  مشـاهده کـرد.   ) 2021

,AliSalehAl-Ajamالعجم (صالحیعل)، 2007 Hajiو حاجی و همکاران ()2013 et al., هایشـان بـه ایـن    نیز در پژوهش)2020
همسـو  هاآنبنابراین، نتایج ؛ ي مثبت بر روي تمایل به استفاده از آن فناوري داردنتیجه رسیدند که نگرش نسبت به فناوري اثر
.)2(جدول استهاآنادهاي کشاورزي و تمایل کشاورزان نسبت به استفاده از پبا نتیجه همبستگی میان نگرش نسبت به په

داري بـا سـودمندي   صورت مثبـت و معنـی  دهد، ارتباط شغلی بهنشان می2که نتایج ماتریس همبستگی در جدول گونههمان
ادهـا بـه شـغل کشـاورزي     پ. این نتیجه به معنی آن است که هر اندازه ارتبـاط په )p>01/0؛ r=177/0(درك شده همبسته شد 

ونکاتش هاي سودمندتر قلمداد خواهند کرد و برعکس. این نتیجه با نتایج ها را به عنوان فناوريبیشتر درك شود، کشاورزان آن
,Venkatesh & Davisدیویس (و  Michels) و میشلز و همکاران (2000 et al., باشد. متغیر نگرش نسـبت بـه   همسو می) 2021
. )p>01/0؛ r=389/0(شـده نشـان داد  ي دركداري را بـا سـهولت اسـتفاده   ادهاي کشاورزي نیز همبستگی مثبت و معنـی پپه

Adrianآدریان و همکاران (تایج پژوهشگرانی از قبیل توان در میان ننتایجی مشابه با این نتیجه را می et al., ) و میشـلز و  2005
Michelsهمکاران ( et al., مشاهده کرد.) 2021

گیري مربوط بـه  هاي اندازهمدلکهگونههمانارائه شده است. 2به صورت نگاره اجراي مدل ساختاري پژوهش نتایج حاصل از
) 5/0اي از مقدار کرانهتربزرگمربوط به متغیر در سطحی قابل قبول (ي بارهاي عاملی دهد، همهمتغیرهاي چارچوب نشان می

دهـد  ارائه شده است نیز نشان مـی 3هاي برازندگی مدل ساختاري که در قالب جدول قرار دارند. افزون بر این، بررسی شاخص
هاي کاي دو بـر  مدل از شاخصبراي قضاوت در مورد برازندگیهاي برازش در سطحی قابل قبول قرار دارند. که تمامی شاخص

)، IFI)، شـاخص برازنـدگی فزآینـده (   NNFIي برازنـدگی ( )، شاخص نرم نشـده GFIشاخص نیکویی برازندگی (ي آزادي، درجه

ماتریس همبستگی میان متغیرهاي پژوهش-2جدول 

.MeanS.Dمتغیرها
تمایل به استفاده 

از پهپاد
نسبت نگرش

به پهپادها
ارتباط 

یشغل
يندسودم
شدهدرك

ولتسه
ي استفاده

شدهكدر
00/328/131تمایل به استفاده از پهپاد

380/01**07/268/10نسبت به پهپادهانگرش
707/01**390/0**83/168/10ارتباط شغلی

177/01**176/0**367/0**29/290/10شدهسودمندي درك
432/01**418/0**389/0**335/0**94/197/10شدهي دركاستفادهسهولت

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



251- 263صص/ 1400/ 2/ شماره 17علوم ترویج و آموزش کشاورزي ایران / جلد 

257
This Journal is an open access Journal Licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 405)

اي مقـادیر کرانـه  3) استفاده شـد. جـدول   RMSEAي میانگین مجذور خطاي تقریب ()، ریشهCFIشاخص برازندگی تطبیقی (
دهـد. بـا توجـه بـه     معادالت ساختاري در پژوهش حاضر را نشان میيسازمدلدل و مقادیر حاصل از مورد قبول براي برازش م

توان استنباط کرد که الگوي ارائه شده در ایـن پـژوهش از   هاي برازندگی در سطحی قابل قبول بودند، میي شاخصهمهاینکه
برازش مناسبی برخوردار است.

پژوهشي شدهو استانداردمدل ساختاري - 2نگاره 

هاي برازششاخص-3جدول 

دار بـر  ارتباط شغلی اثـري مثبـت و معنـی   ارائه شده است. بر اساس نتایج، 4پژوهش در جدول ت نتایج حاصل از آزمون فرضیا
ادها داشت (فرضیه اول مورد تأیید قرار گرفـت). ایـن نتیجـه بـه معنـی آن اسـت کـه هـر انـدازه          پروي تمایل به استفاده از په

ادهـا بیشـتر خواهـد    پبه اسـتفاده از په هاآنکنند، تمایل شان را بیشتر درك هاي کشاورزيادها با فعالیتپکشاورزان ارتباط په
تـوان نتیجـه   تنهـا مـی  شده داشت. از این یافته نـه دار بر روي سودمندي دركشد. همچنین، ارتباط شغلی اثري مثبت و معنی

ه، درك ارتبـاط  ي مـورد مطالعـ  جامعـه توان عنوان کـرد کـه در   گرفت که فرضیه دوم مورد پشتیبانی قرار گرفته است، بلکه می
ادهـا شـود. نتـایج    پنسبت به سودمندي و مزایاي پههاآنتواند باعث افزایش درك هاي کشاورزي و زراعی میفعالیتباادها پپه

و ادپـ بـه اسـتفاده از په  لیـ تمابـر روي ادهـا  پنگرش نسـبت بـه په  اتاثري سوم و چهارم نشان داد کهفرضیهحاصل از آزمون
اي اساسـی  توان استنباط کرد کـه نگـرش بـه عنـوان رانـه     دار است. از این نتایج میمثبت و معنیدهشي دركسهولت استفاده

تنها به صـورت مسـتقیم بـر    نهیرا؛ زادها در میان کشاورزان داشته باشدپبهبود تمایل به استفاده از پهتواند نقشی کلیدي در می
شـده نیـز ایـن    ي دركسـهولت اسـتفاده  ه صورت غیرمستقیم و از طریق ادها اثرگذار است، بلکه بپروي تمایل به استفاده از په

ادها از آن جهـت داراي اهمیـت   پدهد. اهمیت اثر غیرمستقیم نگرش بر روي تمایل به استفاده از پهیر قرار میأثمتغیر را تحت ت
دار بود. مثبت و معنیادپاز پهبه استفادهلیتمايشده بر رودركيسهولت استفادهاست که بر اساس آزمون فرضیه ششم، اثر 

RMSEANNFIIFINFICFIGFIχ2/dfهاي آماريشاخص
08/0≤90/0≥90/0≥90/0≥90/0≥90/0≥1 ≤ χ2/df ≤ دامنه مقبول3

مقدار بدست آمده069/094/095/092/095/092/07/2

In

In1
0.68
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0.31

0.67

0.42

0.53

In4

In3
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E1

Es

0.65
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0.57

0.40

0.73
0.46E3

U1

Us

0.81

0.74

0.34

0.45

0.68
0.53
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U3

Chi-Square=267.83, df =97, P-value=0.0000, RMSEA=0.069

Jo1
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0.74

Jo3 0.70
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0.45

0.51

At1

At2 At
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دار بود. نتیجـه  مثبت و معنیادهاپبه استفاده از پهلیتمايشده بر رودركيسودمندالزم به ذکر است که بر اساس نتایج، اثر 
کنـد کـه   پنجم پژوهش مورد تأیید قرار گرفته است. این نتیجه همچنین تأکید میي دهد که فرضیهاین آزمون فرض نشان می

تواند زمینه را براي ایجاد تغییرات مثبت در تمایالت کشـاورزان فـراهم   ادها در مزارع میپگاهی از فواید و کاربردهاي خوب پهآ
.نماید

تحقیقهايفرضیهآزمونازحاصلنتایج-4جدول

اثرفرضیه
ــریب ضـ

ــتاندارد  اسـ
شده

t-Values

ــادیر  مقـــ
خطــــــاي 

استاندارد

نتیجـــــه 
آزمــــون 

فرضیه
H1تأیید03/4079/0**32/0ادپبه استفاده از پهتمایلرويبرط شغلی ارتبا
H2 تأیید14/4067/0**28/0شدهسودمندي دركروي برارتباط شغلی
H3 تأیید65/4079/0**37/0ادپبه استفاده از پهتمایلروي برادها پنسبت به پهنگرش
H4 تأیید67/5119/0**68/0درك شدهياستفادهسهولتروي برادها پنسبت به پهنگرش
H5تأیید97/3070/0**28/0ادهاپبه استفاده از پهتمایلروي برشده سودمندي درك
H6تأیید23/3145/0**47/0ادپبه استفاده از پهتمایلروي بردرك شده ياستفادهسهولت
سطح یک درصدي در داریمعن**

بـر اسـاس نتـایج حاصـل از ایـن قسـمت،       ارائه شده است. 5رمستقیم و کل متغیرها در جدول اثرات غیتحلیل نتایج حاصل از 
هـاي قبلـی در مـورد    اد داشـت. در قسـمت  پادها بیشترین اثر غیرمستقیم را بر روي تمایل به استفاده از پهپنگرش نسبت به په

آني بل توجه آن در این قسمت نیـز تأییدکننـده  قاو ادها بحث شده بود، اما اثر غیرمستقیم پاهمیت متغیر نگرش نسبت به په
ي درك شـده و  ادها و سـهولت اسـتفاده  پادعا است. افزون بر این، مقایسه اثرات کل نشان داد که نگرش نسبت به استفاده از په

ی بود که با وجـود  اد بودند. این در حالپترین مقادیر اثرات کل بر روي تمایل به استفاده از پهشارتباط شغلی به ترتیب داراي بی
،). به صـورت کلـی  5شده، مقدار اثر آن در مقایسه با سه متغیر دیگر کمتر بود (جدول قابل توجه بودن اثر کل سودمندي درك

درصد 44ادها در این مطالعه، توانستند پبینی تمایل به استفاده از پهشده براي پیشهاي تعریفنتایج پژوهش نشان داد که رانه
واریانس آن را تبیین کنند.از تغییرات 

رفتاري کشاورزانتمایلبرکلوغیرمستقیممستقیم،اثراتتحلیل-5جدول
R2کل اثراتمستقیماثرات غیراثرات مستقیممتغیر مستقلوابستهمتغیر

تمایل به استفاده از 
)Intپهپاد (

Jo-Re(32/007/039/0ارتباط شغلی (

44/0
Per-Eas(47/0-47/0شده (ي دركسهولت استفاده
Per-Use(28/0-28/0شده (سودمندي درك

Attitud(37/031/068/0نگرش نسبت به پهپادها (

گیري و پیشنهادهانتیجه
ادهـاي  پبینـی تمایـل بـه اسـتفاده از په    شده داراي بیشترین توانایی در پـیش سهولت استفاده دركنشان داد که پژوهشنتایج
هـا آنتر باشـد، تمایـل   ادها براي کشاورزان آسانپرزي بود. این نتیجه به معنی آن است که هر اندازه فرآیند استفاده از پهکشاو

تر که عموماً توانایی کمـی در اسـتفاده   کشاورزان مسنیژهوبهشود. بسیاري از کشاورزان (براي استفاده از این فناوري بیشتر می
) ممکن است به دلیل عدم سهولت اسـتفاده یـا پیچیـدگی کـه در فنـاوري      کنترل از راه دور دارندو الکترونیکی هاي از فناوري

یل کمتري نسبت به پذیرش آن از خود نشان دهند. بـه عبـارتی دیگـر، در    اکنند/انتظار دارند، تمادها مشاهده میپه پهبطومرب
ادها انجام شـود را بـا اسـتفاده از فنـاوري یـا      پبا فناوري پههایی که قرار استدهند که فعالیتترجیح میهاآن، يچنین موارد

هایی از قبیل که سازمانشود بنابراین، پیشنهاد می؛ دانند، انجام دهندتر میها را سهلتر که استفاده از آنهاي قدیمیتکنولوژي
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ادي فعالیـت  پـ ي خدمات پهي ارائهبنیان که در حوزهاي و دانشهاي خدمات مشاورهسازمان جهاد کشاورزي و برخی از شرکت
هـاي اسـتفاده آسـان از ایـن فنـاوري در جوامـع       هاي آموزشی تخصصی را در زمینه آشنایی با اصول کار و شیوهکنند، دورهمی

توانـد سـهولت اسـتفاده درك شـده را در میـان      مـی هاي کار این فنـاوري کشاورزي برگزار کنند. آشنا کردن کشاورزان با شیوه
.گرددهاآنکشاورزي دقیق در بین بهبود تمایل به استفاده از این فناوريِمنجر بهان تقویت کند و کشاورز

چارچوب مفهومی پژوهش حاضر، سهولت استفاده درك شـده بـراي   بر اساس نتایج حاصل از آزمونِالبته الزم به ذکر است که 
بت به این فناوري است. به عبارتی دیگـر، سـهولت اسـتفاده از    ادهاي کشاورزي، خود تحت تأثیر متغیر نگرش نسپاستفاده از په

کنـد.  گـري مـی  هـا را میـانجی  ادهاي کشاورزي و تمایل به استفاده از آنپي میان نگرش نسبت به پهادهاي کشاورزي رابطهپپه
ایـن  اسـتفاده از  سـهولت  توانـد  ادهاي کشاورزي مـی پي به معنی آن است که تقویت نگرش کشاورزان نسبت به پهچنین رابطه

مطـابق بـا نتـایج، متغیـر نگـرش نسـبت بـه        فناوري را تسهیل کند و تمایل کشاورزان نسبت به بکارگیري آن را بهبود ببخشد. 
ي اهمیت دهندهدهد که نشانفناوري را تحت تأثیر قرار میاین ادهاي کشاورزي به صورت مستقیم نیز تمایل به استفاده از پپه

مداخالت عملی براي ایجـاد نگـرش   شود که در این راستا، پیشنهاد میتغیر در ایجاد تغییرات رفتاري است. و جایگاه ویژه این م
هـا/ادارات جهـاد   توانـد توسـط سـازمان   ادها در جوامع کشاورزي صورت گیرد. این مداخالت مـی پمثبت نسبت به استفاده از په

در این مداخالت ابتدا باید تالش شود تا بـه  ادي انجام شود. پپهي خدمات دهندههاي ارائهکشاورزي و مهندسین مشاور شرکت
فنـاوري  ایـن  ادهاي کشاورزي باال برده شود. سپس، مزایـاي اسـتفاده از   پصورت کلی، آگاهی کشاورزان در مورد کارکردهاي په

ندي ادراك شـده بـراي   قرار گیرد. این کار همان تالش براي تقویـت سـودم  و تشریحهاي پیشین مورد تحلیلنسبت به فناوري
یکی دیگر از متغیرهاي کلیدي تأثیرگذار بـر افـزایش تمایـل کشـاورزان     که اتفاقاً استادهاي کشاورزي در میان کشاورزان پپه

تواننـد  ادهـا مـی  پهاي آموزشی به نقشی که پهدر این دورهشود که بنابراین، پیشنهاد می؛ نسبت به استفاده از این فناوري است
ي ، پایش، کاشت بذور و تجزیه و تحلیل مزارع داشته باشند پرداخته شود. ارائـه یپاشسمسالمت محصوالت، آبیاري، در ارزیابی 

تواند نقش بسـزایی در تقویـت سـودمندي    از این فرآیندها میهرکدامادها براي پهایی عینی و کاربردي براي استفاده از پهمثال
ادهاي کشـاورزي را در میـان   پتمایل به استفاده از په،در مرحله بعد، خود دهدرك شيودمندسباشد. تقویت هدرك شده داشت

کشاورزان بهبود خواهد بخشید.
متغیر دیگري به نـام ارتبـاط شـغلی    یرتأثاین نکته نیز باید خاطرنشان شود که سودمندي درك شده در این مطالعه خود تحت 

ادهـا داشـت، اثـر    پیل بـه اسـتفاده از په  اتی که به صورت مستقیم بر روي تمبود. به عبارتی دیگر، ارتباط شغلی عالوه بر اثر مثب
بسیاري از کشاورزان با توجه به اطالعات قبلی که در مـورد  غیرمستقیمی نیز از طریق سودمندي درك شده بر روي آن داشت. 

در هـا آنتـوان از  کننـد کـه مـی   کننـد و تصـور نمـی   قلمـداد مـی  "نظامی"ادها دارند، این فناوري را به عنوان یک فناوري پپه
هـا بـا   ارتبـاطی کـه ایـن فنـاوري    يذهنی چندانی در زمینهيهاوارهطرحاز هاي کشاورزي نیز استفاده کرد. در نتیجه، عالیتف

ادهـا  پهـاي کشـاورزي بـا په   شود که ارتبـاط تنگـاتنگی کـه فعالیـت    پیشنهاد مینیستند. لذا،، برخوردارمشاغل کشاورزي دارد
هـاي ترویجـی و توسـط    برنامـه توانـد از طریـق   روشن شود. این کار مـی هاآناي نزدیک) خواهد داشت، براي در آیندهلحداق(

کشـاورزي در سـطح محلـی    جهادهايت و سازماناعملگران میدانی ترویج و آموزش کشاورزي که یکی از بازوهاي اجرایی ادار
تبیین قدرتمند در از بازوهاي دیگرعنوان یکیهند بنتوانیز میهاي دولتی انهرسالبته الزم به ذکر است که هستند انجام گیرد. 
د.نکشاورزي عمل کنبا این فناوري مدرن و روشنگري ارتباط

بخشی تمایـل  تواند به صورت رضایتپذیرش فناوري نشان داد که این الگو میيیافتهتوسعهنتایج حاصل از اعتبارسنجی الگوي 
اي برازنـدگی الگـوي اجـرا شـده در سـطح      هـ ي شـاخص زیـرا همـه  ؛ بینی کنـد ادها را پیشپه استفاده از پهکشاورزان نسبت ب

نسـبت بـه اسـتفاده از    (تواند زمینه انجام موفق تغییرات در رفتار و تمایالت کشـاورزان  وهش میژقبولی بودند. نتایج این پقابل
ي تمایل کشاورزان را معرفی و مـورد  کنندهبینیها و پیشرانهینترمهمز تنها برخی انهیرا؛ زرا فراهم کند)ادهاي کشاورزيپپه

کنـد. بـه عبـارتی دیگـر، بـه      معرفـی مـی  زمینـه را  این دهد، بلکه سازوکار انجام مداخالت رفتاري ـ اجتماعی در  بحث قرار می
بخواهنـد کشـاورزان را   هـا آنکـه اگـر   دهدگذاران و مدیران نشان میگیران، سیاستعملگران میدانی تغییرات رفتاري، تصمیم

هـدر  در کـاهش در کشاورزي ترغیب کنند، باید به چه نکاتی توجه داشته باشند. این امـر  يادپنسبت به استفاده از فناوري په
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ينهـاد شـود کـه عوامـل   خواهد بود. در این راستا، پیشنهاد مـی مؤثربسیار هاي اجرایی پروژههاها و کاهش هزینهسرمایهرفت
شده در ایـن  از سازوکارهاي معرفی)ادهاي کشاورزيپاز قبیل په(هاي هاي اجتماعی براي توسعه فناوريگريدخیل در مداخله

مطالعه حاضـر در اسـتان فـارس انجـام شـده      هرچنداستفاده کنند. مورد نظرسیاستمطالعه در مراحل ارزیابی اولیه و اجراي
انـد. بـه عبـارتی دیگـر،     هـاي مختلـف، مشـابه   ها در اسـتان هاي پذیرش فناوريبرندهو پیشاست، اما در بسیاري از موارد موانع

ادهـاي  پي پـذیرش په دهی و ایجاد تغییرات رفتاري در حوزهتواند به منظور جهتتنها میتوان گفت که نتایج این مطالعه نهمی
ها بهره گرفت. البته نباید فراموش توان از آندیگر نیز میهاي مشابهکشاورزي مورد استفاده قرار گیرد، بلکه در پذیرش فناوري

محلی تأثیرگذار باشند. پرواضح است که ـ محور و عواملی زمینهممکن است کرد که در برخی از موارد، در پذیرش هر فناوري، 
قلمداد شود."همه-براي -یکی "تواند به عنوان الگوي فراگیر و در چنین مواردي، الگوي آزمون شده در این مطالعه نمی

که پـژوهش حاضـر بـه دلیـل     بودهایی وجود داشت. اولین محدودیت این وهش دیگري محدودیتژدر مطالعه حاضر مانند هر پ
شود که پژوهشگران آتی ایـن پـژوهش را   پیشنهاد می،هاي اقتصادي صرفاً در استان فارس انجام شد. به همین دلیلمحدودیت
تواند قابلیت اطمینان به نتایج پژوهش حاضر هایی مییایی دیگر تکرار کنند. انجام چنین پژوهشفهاي جغراها و مکاندر استان

ي خود اظهاري براي گردآوري اطالعات مورد نیاز استفاده شـد. ایـن   افزون بر این، در این مطالعه از شیوهرا بیشتر روشن سازد. 
کننده به پرسشـگر بدهنـد. همـین امـر نیـز      هایی گمراهز پاسخگویان پاسخبرخی اممکن است روش،در حالی است که در این

شود که پژوهشگران آتـی صـحت نتـایج حاصـل از ایـن      بنابراین پیشنهاد می؛ تواند به سوگیري در نتایج پژوهش منجر شودمی
محـدودیت  ی مجدد قرار دهنـد.  هاي دیگر گردآوري اطالعات از قبیل مشاهده مستقیم مورد ارزیابوهش را با استفاده از روشژپ

مربوط به چارچوب مفهومی است که در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفتـه اسـت. بـه عبـارتی دیگـر، در ایـن مطالعـه        ،سوم
ادهـا مـورد   پالحاتی به عنوان مبناي نظري تبیین تمایل کشـاورزان نسـبت بـه اسـتفاده از په    صاانجام الگوي پذیرش فناوري با 

هـاي  ي رانـه همـه اًگرفت. این در حالی است که تعداد متغیرهـاي موجـود در ایـن الگـو محـدود اسـت و مطمئنـ       استفاده قرار
شود کـه پژوهشـگران آتـی الگـوي مـورد اسـتفاده در ایـن        شود. به همین دلیل، پیشنهاد میي رفتار را شامل نمیکنندهتعیین

د.هاي جدید در آن، توسعه دهنمطالعه را با وارد کردن رانه
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Abstract 
Unmanned aerial vehicles (UAV) or drones are part of the latest generation of precision farming technologies 

that are increasingly used in the monitoring and management of agricultural activities. The aim of this study was 

to investigate the drivers of acceptance of the agricultural drones among wheat farmers. For this purpose, an 

extended version of the Technology Acceptance Model was employed as a theoretical basis. The statistical 

population was wheat farmers in Fars province; out them 373 cases were selected using a multi-stage random 

sampling method. The research tool was a researcher-made questionnaire whose validity and reliability were 

evaluated and confirmed. The results indicated that perceived ease of use, attitude, job relevance, and perceived 

usefulness had the greatest positive and significant effects on the intention to use agricultural drones, 

respectively. Taken together, these four variables could account for about 44 % of the variance changes in the 

intention to use agricultural drones. Also, job relevance was positively and significantly affected by perceived 

usefulness and the intention to use agricultural drones. Similarly, attitude towards the use of drones also showed 

positive and significant effects on perceived ease of use and the intention to use agricultural drones. Examining 

the fit indices of the Technology Acceptance Model showed that this model is of an acceptable level of data-

model fitness and can be a basis for behavioral changes in the field of agricultural drones’ adoption. Finally, 

based on the research results, practical recommendations were presented that can help policy-makers, decision-

makers, and practitioners to encourage the intention to use agricultural drones. 
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