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چکیده
کشـاورزی دقیـق بـه عنـوان یکـی از جنبه هـای نویـن کشـاورزی پایـدار مطـرح اسـت. در ایـن نـوع کشـاورزی، 
مدیریـت نهاده هـای تولیـد محصول هـای زراعـی ماننـد کـود شـیمیایی، سـم، علـف کـش و بذر بـر مبنـای ویژگی های 
مکانـی کشـتزار بـا هـدف کاهش ضایعـات، افزایش درآمـد و حفظ کیفیت محیط زیسـت اجرا می شـود. از سـوی دیگر، 
هنگامي کـه آفت کش هـا در چارچـوب برنامـه مدیریـت آفـات و بـا در نظـر گرفتـن جنبه هاي بـوم شـناختی )اقلیمی( و 
زیسـت محیطي بـه کار رونـد، به عنـوان ابـزار قابـل اعتمـاد و بـا ارزش به شـمار مي آینـد. هدف ایـن پژوهـش پیش بینی 
سـازه های موثـر بـر نگـرش و گرایـش رفتـاری کارشناسـان فنـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان بوشـهر نسـبت بـه 
فنـاوری کاربـرد سم هاسـت. کارشناسـان فنـی سـازمان جهـاد کشـاورزی ایـن اسـتان بـه تعـداد 264 نفـر، بـه عنـوان 
جامعـه آمـاری مـورد نظر پژوهش انتخـاب شـدند. از روش تحقیق پیمایش مقطعـی و روش نمونه گیـری تصادفی چند 
مرحلـه ای بـرای گـردآوری داده هـا از 11۰ نفر از کارشناسـان اسـتان بوشـهر بهـره گرفته شـد. اطالعات مـورد نیاز این 
پژوهـش از طریـق پرسشـنامه جمـع آوری شـد. بـرای تجزیـه و تحلیـل داده ها از مـدل معادله های سـاختاری اسـتفاده 
شـد. نتایـج بیانگـر آن اسـت که متغیـر گرایـش رفتـاری از متغیرهـای نگرش در مـورد برتری هـای فناوری هـای متغیر 
سمپاشـی و نگـرش رفتـاری متاثـر می شـود. هم  چنیـن متغیرهـای درک سـودمند بـودن و نوگرایی فـردی روی متغیر 
نگـرش رفتـاری اثرگـذار هسـتند. ایـن پژوهـش بـا افـزودن متغیرهـای بیرونـی به مـدل پذیرش فنـاوری، ایـن مدل را 

کامل تـر کـرد. یافته هـا نشـان دهنـده اهمیـت نوگرایـی فردی در شـکل گیـری نگـرش و گرایـش رفتاری کارشناسـان 
اسـت و بایسـتی در برنامه ریـزی بـرای پذیـرش ایـن فناوری هـا بـه ایـن مهم توجه شـود.
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مقدمه
بسـیاری از صاحب نظـران توسـعه کشـاورزی در ایـران 
بـر ایـن نکتـه اتفـاق نظـر دارنـد کـه هدف هـای کشـاورزی 
پایـدار بایـد شـامل افزایـش تولیـد، جلوگیـری از فرسـایش 
خـاک، کاهـش آلودگی ناشـی از کاربرد کودهای شـیمیایی و 
آفت کش هـا، حمایـت از تنـوع زیسـتی، حفاظـت از منابـع 
طبیعـی و بهبـود رفـاه و آسـایش در جامعـه و مـردم باشـد 
مدرنیـزه  پیشـرفت و   .)2۰۰5 همـکاران،  مقـدم و  )رضایـی 
ماننـد  از  اولیـه  هزینه هـای  ایـران،  در  کشـاورزی  کـردن 
آلودگـی آب بـا کاربـرد آفت کش هـا و انتقال آن هـا به خاک و 
دام هـا، آلودگـی مـواد غذایـی و علوفـه دامـی، آلودگـی هوا و 
اسـتفاده بی رویـه از منابـع طبیعـی را بـه دنبـال داشـته و 
از دسـت  بـه مدرنیـزه کـردن کشـاورزی موجـب  گرایـش 
رفتـن روندهـای سـنتی گیـاه و دام، خطرهـای بهداشـتی، 
شـده  معیشـت  تخصصـی شـدن  شـغل و  رفتـن  دسـت  از 
اسـت )کاشـانی، 13۸۰(. کشـاورزی دقیـق نظـام مدیریـت 
کشـتزار بـر پایـه اطالعـات و فنـاوری بـرای تعییـن، تحلیل و 
مدیریـت تغییرهای درون کشـتزار برای سـودآوری، پایداری و 
محافظـت بهینـه از کشـتزارها اسـت )حسـینی و همـکاران، 
13۸9(. در واقـع کشـاورزی دقیـق یـک مفهـوم مدیریتـی 
اسـت کـه فناوری هـای اطالعـات و ارتباطـات را بـه منظـور 
مدیریـت تغییـر پذیـری زمانی و مکانـی در درون کشـتزار با 
هـم ادغام می کنـد )فونتـاس و همـکاران، 2۰۰5(. از منظـر 
فناورانـه، تاکنـون کشـاورزی در رابطـه بـا توسـعه و کاربـرد 
فنـاوری، سـه پیـش فـرض و برنامـه را پشـت سـر گذاشـته 
اسـت. نخسـتین پیش فرض و برنامـه مبتنی بر شـعار "بازده 
بیشـتر نتیجـه کاربرد نهاده های بیشـتر" بود که در کشـاورزی 
متعـارف بـاب شـد. پس از آن بـا معلوم شـدن پیامدهای منفی 
کشـاورزی متـداول و کاربـرد بی رویـه نهـاده ها، پیـش فرض و 
برنامـه دومـی بـا شـعار "کاهـش نهاده هـا همـراه با ثابـت نگه 
داشـتن بازده" مطرح شـد که تداعی کننده کشـاورزی صنعتی 
شـد. پیـش فرض و برنامه سـومی کـه در ادامه توسـعه فناوری 

کشـاورزی شـکل گرفت، شـعار "بهینه سـازی نهاده بازده" بود 
که هدف کشـاورزی دقیق اسـت )صالحی و همـکاران، 13۸6(. 
فرایـر  کلی گـر و  رویکـرد  یـک  عنـوان  بـه  دقیـق  کشـاورزی 
)سـامانه ی( اسـت کـه هـدف آن سـازماندهی دوبـاره سـامانه 
کلـی کشـاورزی به سـمت کاربرد کمتـر نهاده، کارایـی باالتر و 
کشـاورزی پایـدار اسـت )مونـدال و باسـو، 2۰۰9(. در این نوع 
کشـاورزی، مدیریـت نهاده هـای تولیـد محصول هـای زراعـی، 
ماننـد کودهـای شـیمیایی، آهـک، علف کش هـا، بذرهـا و ... بر 
مبنـای ویژگی هـای مکانی کشـتزار با هدف کاهـش ضایعات، 
افزایـش درآمـد و حفظ کیفیت محیط زیسـت اجرا می شـود 
افزایـش  دقیـق  کشـاورزی  اصلـی  هـدف   .)13۸2 )لغـوی، 
عملکـرد بـا بـه کارگیـری کمتریـن نهـاده و کاهـش آلودگـی 
زیسـت محیطـی اسـت  )مونـدال و باسـو، 2۰۰9(. کشـاورزی 
دقیـق بـا هدف دقیـق مدیریت نهـاده ها، روش هـای تولیدی 
متمایـزی را بـرای تولیدکننـدگان بخـش کشـاورزی فراهـم 
مـی آورد و شـبیه بـه هـر فنـاوری دیگـر بـه کشـاورز اجـازه 
می دهـد تـا اطالعـات را بـا هدف شناسـایی متغیرهـای موثر 
بـر عملکرد بالقوه کشـتزار گـردآوری کننـد، در زمینه میزان 
متغیـر نهاده هـا در کشـتزار تصمیـم گیـری کنـد و نهاده هـا 
را در اندازه هـای متغیـر در کشـتزار بـه کار گیـرد )صالحـی و 
همـکاران، 13۸6(. یکـی از نهاده هـای که با کشـاورزی دقیق 
نظـارت مـی شـود میـزان سـم های شـیمیایی )آفت کـش و 
علف کـش( اسـت کـه در سـطح کشـتزارها مصرف می شـود. 
در کشـاورزی دقیـق، کاربرد سـم ها و مواد شـیمیایی تنها در 
سـطح مـورد نیاز کشـتزار، توصیه مـی شـود و اثرگذاری های 
زیسـت محیطـی آن بـه سـمت کاهـش دادن کاربـرد مـواد 
شـیمیایی در کشـاورزی اسـت )صالحی و همـکاران، 13۸7(.
آفت کش هـا در ایران مانند بسـیاري از کشـورهاي جهان 
به عنـوان مهم تریـن روش مهـار آفـات مطـرح بوده و سـاالنه 
حـدود 2۰ تـا 25 هـزار تـن از ایـن ترکیب هـای شـیمیایي 
در کشـاورزي اسـتفاده مي شـود. ایـن ترکیب هـا، از جملـه 
قوي تریـن ابـزار قابل دسـترس بـرای اسـتفاده در مدیریـت و 
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مهـار آفـات هسـتند کـه داراي طیـف تأثیـر گسـترده بوده و 
در عمـل کاربرد دارنـد. همچنین، در برخورد بـا تغییرپذیری 
زراعي و شـرایط بـوم شـناختی )اکولوژیکي( قابلیـت انعطاف 
داشـته و اقتصـادي اسـت. در مـواردي، سـم  ها تنهـا وسـیله 
کـه  هنگامـی  در  کـه  هسـتند  آفـات  مهـار  مدیریـت و  در 
جمعیـت آفـت بـه آسـتانه زیـان اقتصـادي و یـا بیشـتر از 
آن مي رسـد، اسـتفاده از آنهـا ضـروري بـه نظـر مي رسـد. از 
سـوی دیگـر، هنگامـي کـه آفت کش هـا در چارچـوب برنامه 
مدیریـت آفـات و بـا در نظر گرفتـن جنبه هاي بوم شـناختی 
)اکولوژیکـي( و زیسـت محیطي بـه کار رونـد، به عنـوان ابـزار 
قابـل اعتمـاد و بـا ارزش به شـمار مي آیند. شـایان یـادآوری 
اسـت ارزش اقتصـادي آفت کش هاي مورد اسـتفاده در جهان 
بیـش از 36 میلیـارد دالر و از نظر وزني معـادل 4 میلیون تن 
در سـال اسـت. ضـرورت کاربـرد آفت کش هـا از یـک سـو و 
احتمـال بـروز چالش های بهداشـتي و زیسـت محیطي ناشـي 
از کاربـرد آنهـا از سـوی دیگـر، ایجاب مي کند تـا برنامه ریزي 
اصولـي از زمـان ورود و تولیـد تـا کاربـرد آنها صـورت پذیرد. 
روش هـاي کاربـرد سـم ها )سـمپاش ها( نقـش بسـیار مهمي 
در کارایـي آن هـا و آلودگي هـاي زیسـت محیطي دارنـد. ایـن 
اهمیـت در سـال هاي اخیـر، بـه دلیـل نیـاز به دسـتگاه هاي 
آفـات و  مهـار  بـرای  ترکیب هـای جدیـد  معرفـي  در  ویـژه 
فشـارهاي موجـود بـراي اسـتفاده از آفت کش هـا بـا کمترین 
تاثیـر سـو بـر محیط زیسـت و بهداشـت بیشـتر شـده اسـت 

)حیـدری و همـکاران، 1394(. 
در  معتبـر  مدل هـای  از  یکـی  فنـاوری  پذیـرش  مـدل 
زمینـه پذیـرش فناوری هاسـت. از بیـن مدل هـای مختلفـی 
کـه بـرای تشـریح یـا پیش بینـی عامل هـای انگیزشـی کـه 
بـر به کارگیـری فناوری هـای اطالعاتـی توسـط کاربـر تاثیـر 
داشـته و اسـتفاده شـده اسـت، مـدل پذیـرش فنـاوری ارائه 
شـده توسـط دیویـس، مدلـی اسـت که بیشـترین کاربـرد را 
در سـطح گسـترده داشـته اسـت )یای و همـکاران، 2۰۰6(. 
دیویـس در سـال 19۸9 مـدل پذیـرش فنـاوری را به منظور 

توضیـح گرایش هـای رفتـاری کاربـران بالقـوه نوآوری هـای 
 TAM (Technology Acceptance فناورانـه ارائه کـرد. مـدل
 (Model بـر مبنـای نظریه کنـش علّی اسـت )کینگ و هی، 

2۰۰6(. در واقـع دیویـس مـدل TAM را بـا تعریـف درک 
سـودمند بـودن و درک آسـانی کاربـرد بـه عنوان سـازه هایی 
پذیـرش  رفتـار  رفتـاری و  گرایـش  کننـده  پیش بینـی  کـه 
فناوری هـا هسـتند، بنـا نهـاد )آدریـان و همـکاران، 2۰۰5(. 
مـدل پذیـرش فنـاوری بـه عنـوان ابـزاری بـرای پیش بینـی 
احتمـال پذیـرش فنـاوری در بیـن گـروه یـا سـازمان مطرح 
کـه  بنـا شـد  فرضیـه  ایـن  مبنـای  بـر   TAM مـدل  شـد. 
پذیـرش فنـاوری و یـا اسـتفاده از آن به وسـیله باورهای فرد، 
نگرش هـا و گرایش هـای فـرد قابل توضیح اسـت و بـر مبنای 
نتایـج آن احتمـال پیش بینی اسـتفاده و پذیرش فنـاوری در 
زمـان ارائـه و معرفـی آن امـکان پذیر اسـت. این مـدل تاثیر 
4 متغیـر درونـی روی اسـتفاده از فنـاوری را سـنجش قـرار 
می کنـد ایـن متغیرهـا شـامل درک آسـانی کاربـرد، درک 
سـودمند بـودن، نگرش نسـبت به کاربـرد و گرایـش رفتاری 
بـرای اسـتفاده اسـت. در مـدل TAM گرایـش بـه کاربرد به 
عنـوان متغیـر واسـط )میانجـی( اسـتفاده می شـود. یعنـی 
گرایـش رفتـاری بـه عنـوان متغیـر وابسـته بـرای سـنجش 
درک  بـودن و  سـودمند  درک  متغیرهـای  اعتبـار  روایـی و 
آسـانی کاربـرد اسـتفاده می شـود و بـه عنوان متغیر مسـتقل 
بـرای پیش بینی اسـتفاده کنندگان واقعی اسـتفاده می شـود 
)ترنـر و همـکاران، 2۰۰7(. فـرض اصلـی TAM ایـن اسـت 
کـه متغیرهـای بیرونـی روی اسـتفاده از فنـاوری اطالعات از 
طریـق اثرگذاری بر باور اسـتفاده کنندگان از درک سـودمند 
بـاور  ایـن دو  بـودن و درک آسـانی کاربـرد موثـر هسـتند 
روی نگـرش کاربـران بـه کاربـرد فنـاوری اطالعـات اثرگـذار 
هسـتند و نگرش نسـبت به کاربـرد متغیر گرایـش رفتاری را 
متاثـر می سـازد کـه ایـن متغیـر عامل تعییـن کننـده ای در 
اسـتفاده از فنـاوری اطالعـات اسـت )پوالنسـیک و همکاران، 
2۰11(. در ایـن مـدل، درک سـودمند بـودن بـاور فـرد در 
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مـورد اینکـه اسـتفاده از فنـاوری خـاص عملکـرد کاریـش را 
افزایـش می دهـد، تعریـف می شـود. درک سـودمند بـودن 
همـواره تعییـن کننـده ای قـوی از گرایش های رفتـاری بوده 
اسـت )ونکاتـش و دیویـس، 2۰۰۰(. در واقع افـراد پیامدهای 
رفتـار خـود را از لحـاظ سـودمند بـودن ارزیابـی می کننـد و 
بـر مبنـای آن دسـت بـه انتخـاب می زننـد )لـو و همـکاران، 
را مقایسـه می کنـد: 1.  ایـن سـاختار دو موضـوع   .)2۰۰5
درک سـودمند بودن برای سـازمان و 2. درک سـودمند بودن 
بـرای افـراد )فیلیپـس و همـکاران، 1994(. ایـن متغیـر از 
مـواد پژوهشـی بـه کار گرفتـه شـده به منظـور انـدازه گیری 
ادراک هـا در زمینـه کیفیت، کنتـرل، بهره وری، اثر بخشـی و 
عملکـرد بهبـود یافتـه بـر فعالیت هـای موجـود، ایجاد شـده 
اسـت. یـک کاربـر بالقـوه فنـاوری کـه فناوری ها را سـودمند 
خواهـد  را  فناوری هـا  بیشـتری  احتمـال  بـه  کنـد،  درک 
پذیرفـت  )آدریـان و همـکاران، 2۰۰5(. عامل هـای چنـدی 
بـر نگـرش و گرایش رفتـاری افـراد اثرگذار اسـت. همان گونه 
کـه نتایـج بررسـی های انجـام شـده نشـان داد فناوری هـای 
در  اطالعـات  فنـاوری  کاربـرد  معـادل  دقیـق  کشـاورزی 
کشـاورزی اسـت و مـدل TAM نیـز بـرای بررسـی نگـرش، 
گرایـش رفتـاری و رفتـار پذیرش سـامانه های اطالعاتـی ارائه 
شـده اسـت. بـر همیـن مبنای بـه منظـور ترسـیم چارچوب 
نظـری ایـن پژوهـش ضمـن کاربـرد متغیرهـای مطـرح در 
مـدل TAM متغیرهـای نگـرش اعتمـادی، دانش کشـاورزی 
دقیـق، نوگرایـی فـردی و درک دشـواری انتقال نیـز به مدل 

پژوهـش اضافـه و آزمون شـد.
درک سـودمند بـودن: درجـه ای اسـت کـه یـک فرد 
بـاور دارد کاربـرد یـک فنـاوری اطالعاتـی ویـژه، عملکـرد 
کاریـش را بهبـود خواهـد داد. در ایـن پژوهـش ایـن متغیـر 
بـا گویه هـای افزایـش بهـره وری، کاهـش هزینه هـای تولید، 
نظـارت بهتـر بـر فعالیت هـای کشـتزار و بـی نتیجـه نبـودن 
کاربـرد متغیـر سمپاشـی و در قالـب طیـف لیکـرت از گزینه 
صـد در صـد موافقـم تـا صـد در صد مخالفم سـنجیده شـد.
درک آسـانی کاربـرد: درجـه ای اسـت کـه یـک فرد 

بـاور دارد کاربـرد یـک فنـاوری اطالعاتـی ویـژه، بـه دور از 
هـر تـالش فزاینـده ای خواهـد بـود. ایـن متغیر بـا گویه های 
آسـان بودن به کار گرفتن فناوری متغیر سمپاشـی، نداشـتن 
نیـاز به تـالش ذهنی زیـاد بـرای به کارگیری فناوری، آسـان 
بـودن یادگیـری چگونگـی به کارگیـری ادوات و موثـر بـودن 
بهره گیـری از نظرهـا و دیـدگاه متخصصان در بـه کار گرفتن 
فنـاوری یـا ادوات مربوط به متغیر سمپاشـی و در قالب طیف 
لیکـرت از گزینـه صـد در صـد موافقم تا صـد در صد مخالفم 

سـنجیده شد.
یعنـی  رفتـار  بـه  نسـبت  نگـرش  رفتـاری:  نگـرش 
درجـه ای از ارزشـیابی یـا سـنجش مطلـوب یـا نامطلـوب 
فـرد از فنـاوری متغیـر سمپاشـی. ایـن متغیـر بـا گویه هـای 
مطلـوب یـا نامطلـوب بـودن آن، خردمندانـه یـا بـی خـرد 
دانسـتن به کارگیـری فنـاوری و احسـاس مثبـت یـا منفـی 
نسـبت بـه فناوری هـای متغیـر سمپاشـی و در قالـب طیـف 
لیکـرت از گزینـه صـد در صـد موافقم تا صـد در صد مخالفم 

سنجیده شـد.
نگرش اعتمـادی: منظور احتمـال یا امکان ذهنـی درباره 
موفقیـت آمیز بـودن تالش های یادگیری فرد اسـت. با اسـتفاده 
از مقیـاس لویـد و گرسـاد )Loyd and Gressard 19۸4,( بـرای 
سـنجش ایـن متغیر از پرسـش هایی در رابطه با اطمینـان از یاد 
گرفتـن فناوری هـای متغیر سمپاشـی در کالس هـا و کارگاه های 
آموزشـی و همچنیـن اعتمـاد بـه نفـس داشـتن بـرای کاربـرد 
فنـاوری اسـتفاده شـد و در قالـب طیـف لیکـرت از گزینه صد 

در صـد موافقـم تا صـد در صد مخالفم سـنجیده شـد.
گرایـش رفتـاری: رغبـت فزاینـده پذیرنـدگان آتی در 
حمایـت از تصمیم هـای پذیرش یـا قصد فـرد در به کارگیری 
یـک سـامانه بـا فنـاوری جدیـد اسـت. گرایش هـای افـراد 
نسـبت بـه کاربرد متغیر سمپاشـی با گویه هایی کـه به نوعی 
گرایـش و قصد افـراد را بـرای به کارگیری با پذیـرش فناوری 
سمپاشـی در آینـده نزدیـک را نویـد می دهـد قابل سـنجش 
اسـت. بنابرایـن از گویه هـای سـعی در بـه کار گرفته شـدن 
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احتمـال  آینـده،  در  شـرایط کشـتزار کشـاورزان  در  ادوات 
اسـتفاده از فنـاوری در صـورت دسترسـی داشـتن بـه آن، 
قصـد پیشـنهاد بـرای به کارگیری ادوات توسـط کشـاورزان و 
اسـتفاده از فنـاوری بـه میـزان مورد نیـاز برای سـنجش این 

متغیر اسـتفاده شـد.
نوگرایـی فـردی: نوگرایی فـردی بـه عنـوان گرایش و 
جدیـد  فناورانـه  نوآوری هـای  امتحـان  بـه  فـرد  اشـتیاق 
)متغیـر سمپاشـی( تعریـف مـی شـود. بـرای سـنجش ایـن 
متغیـر از گویه هـای مطـرح شـده توسـط آگاروال و پراسـاد 
قالـب  در  اسـتفاده شـد و   )Agarwal and Prasad,  199۸(
طیف لیکـرت از گزینـه صـد در صـد موافقـم تـا صـد در صد 

مخالفـم سـنجیده شـد.
دانـش کشـاورزی دقیـق: میـزان آشـنایی فـرد بـا 
ویژگی هـا و فناوری هـای کشـاورزی دقیق و سـطح دانش وی 
در مـورد متغیـر سمپاشـی را نشـان می دهـد. برای سـنجش 
ایـن متغیـر، پرسـش هایی در زمینـه فناوری هـای سمپاشـی 
طـرح شـد کـه الزم بود فـرد میزان آشـنایی خود بـا هر یک 
از ایـن فعالیت هـا را روی طیفـی بـا پنـج گویـه از هیـچ تـا 

خیلـی زیـاد مشـخص کند.
درک دشـواری انتقـال: ایـن متغیـر شـاخصی بـرای 
مشـکل  میـزان  مـورد  در  فـرد  عقیـده  تصـور و  سـنجش 
بـودن حرکـت از کشـاورزی متـداول بـه سـوی پذیـرش و 
ایـن  بـرای سـنجش  به کارگیـری متغیـر سمپاشـی اسـت. 
متغیـر پرسـش هایی در مـورد امکان اجرای متغیر سمپاشـی 
بـا توجـه بـه سـاختار و وضعیت کنونی کشـتزارها در کشـور، 
وضعیـت اقتصـادی و آموزشـی در زمینـه متغیـر سمپاشـی، 
وجـود متخصصـان کشـاورزی و ... طراحـی شـد. افـراد بایـد 
نظـر خـود در مـورد پرسـش ها را روی طیـف پنـج تایی صد 

در صـد موافقـم تـا صـد در صـد مخالفـم نشـان دهنـد.
در مـرور پژوهش هـای مشـابه، نتایـج بررسـی صالحـی و 
همـکاران )13۸6( نشـان داد متغیرهـای نگـرش بـه کار برد، 
آزمـون پذیـری، درک سـودمند بـودن، سـازگاری و نگـرش 

کاربـرد  بـه  کارشناسـان  گرایـش  تبیین کننـده  اعتمـادی 
فناوری هـای میـزان متغیـر سـم ها هسـتند. نشـان داد کـه 
بیـن متغیرهای سـن، جنسـیت، درک آسـانی کاربـرد، درک 
سـودمند بودن و نگرش نسـبت به کاربرد با گرایش به کاربرد 
فناوری های کشـاورزی دقیـق رابطه معنـی داری وجود دارد. 
همچنیـن نتایـج ایـن بررسـی بیانگـر آن بـود کـه متغیـر 
نگـرش بـه کاربـرد مهم تریـن متغیـر تاثیـر گـذار بـر گرایش 
بـه کاربرد فناوری های کشـاورزی دقیق توسـط کارشناسـان 
اسـت. نتایـج بررسـی دیگـری نشـان داد کـه متغیـر نگـرش 
نسـبت بـه کاربرد از متغیرهای درک سـودمند بـودن و درک 
لـذت بخشـی متاثر می شـود. همچنین متغیرهـای نگرش به 
کاربـرد و درک سـودمند بـودن روی متغیر گرایـش به کاربرد 
اثرگـذار هسـتند. از دیگـر نتایـج پژوهش تاثیر غیر مسـتقیم 
بـه  یادگیـری روی متغیر هـای نگـرش  ارزش  متغیـر درک 
کاربـرد و گرایـش به کاربـرد از طریـق متغیر درک سـودمند 
بـودن اسـت. متغیـر درک آسـانی کاربرد نیـز از طریق متغیر 
درک سـودمند بـودن روی متغیـر نگرش بـه کاربرد و گرایش 

بـه کاربـرد اثرگـذار بود )شـیو و هانـگ، 2۰11(. 
 )Nan et al., 2۰۰7( نتایـج بررسـی های  نان و همـکاران
در ارزیابـی مـدل پذیـرش فنـاوری اطالعات توسـعه یافته بر 
مبنـای مـدل TAM گویـای آن بـود کـه متغیـر گرایش های 
رفتـاری کوتـاه مـدت از اثرگذاری هـای مسـتقیم سـازگاری، 
نگـرش بـه کاربـرد و درک سـودمند بـودن متاثـر می شـود. 
بیـن متغیرهـای گرایش هـای رفتـاری کوتـاه  رابطـه علّـی 
مـدت، سـازگاری، و نگـرش بـه کاربرد بـا متغیـر گرایش های 
همچنیـن  بـود.  دار  معنـی  مثبـت و  مـدت  بلنـد  رفتـاری 
اثرگـذاری متغیرهـای درک انسـانی کاربرد و درک سـودمند 
بـودن روی متغیـر نگـرش به کاربـرد مثبت و معنـی دار بود. 
نتایـج نشـان داد که متغیرهای درک سـودمند بـودن و درک 
آسـانی کاربـرد بـه صـورت غیـر مسـتقیم و از طریـق متغیـر 
نگـرش بـه کاربـرد متغیرهـای گرایش هـای رفتـاری بلنـد 
مـدت و گرایش هـای رفتاری کوتـاه مدت را متاثر می سـازد. 
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چـن و همـکاران )Chen et al., 2۰۰7( بـا تلفیـق مدل هـای 
TAM و TPB (Theory of Planning Behavior) در نتایـج 

نـوآوری  ویژگی هـای  کـه  دادنـد  نشـان  بررسـی های خـود 
شـامل درک سـودمند بودن و درک آسانی کاربرد باعث شکل 
گیـری نگرش مثبت نسـبت بـه اسـتفاده از فناوری های نوین 
می شـود و نگـرش، هنجارهـای ذهنی و درک نظـارت رفتاری 
روی گرایـش بـه اسـتفاده اثرگذار هسـتند. همچنیـن متغیر 
درک آسـانی کاربـرد روی درک سـودمند بودن اثرگـذار بود. 
نتایـج گویـای آن بـود کـه دو متغیـر درک آسـانی کاربـرد و 
درک سـودمند بـودن بـه صـورت غیـر مسـتقیم و از طریـق 

متغیـر نگـرش روی گرایـش بـه کاربـرد اثرگذار هسـتند.
هـدف ایـن پژوهـش تعییـن سـازه های موثر بـر نگرش و 
گرایش رفتاری کارشناسـان سـازمان جهاد کشـاورزی استان 
بوشـهر نسـبت به کاربرد فناوری های متغیر سمپاشـی است.

روش تحقیق
ایـن پژوهـش، از نـوع پژوهش هـای همبسـتگی اسـت 
کـه بـا اسـتفاده از روش پیمایـش مقطعی در اسـتان بوشـهر 
صـورت گرفته اسـت. کارشناسـان سـازمان جهاد کشـاورزی 
این اسـتان بـه تعداد 264 نفـر، به عنوان جامعـه آماری مورد 
نظـر پژوهـش انتخـاب شـدند. از روش نمونه گیـری تصادفی 
چنـد مرحلـه ای بـرای انتخـاب نمونه هـا استفاده شـد. حجم 
نمونـه آمـاری ایـن پژوهـش، 11۰ نفـر شـد کـه بـر مبنـای 
 )Krejcie and Morgan, 197۰( جدول کرجسـی و مـورگان
محاسـبه شـد. اطالعـات مـورد نیـاز ایـن پژوهـش از طریـق 
پرسشـنامه جمع آوری شـد. پس از انجام بررسی کتابخانه ای 
در مـورد موضـوع مـورد بررسـی، پرسشـنامه ای بـرای انجام 
بررسـی مقدماتی تنظیم و روایی شـکلی آن توسـط اسـتادان 
صاحبنظـر مرتبـط بـا موضـوع تحقیـق تاییـد شـد. سـپس 
بـرای تعییـن پایایـی از آزمـون تتـای ترتیبـی بهـره گرفتـه 
شـد. بدیـن منظـور یک بررسـی راهنما خـارج از نمونه اصلی 
صـورت گرفـت. پـس از انجـام بررسـی مقدماتـی، تغییرهای 

الزم در پرسشـنامه یاد شـده داده شـد. ضریـب تتای ترتیبی 
بـرای متغیرهـای پژوهـش بیـن ۰/73 تـا ۰/92 بـود. در این 
پژوهـش متغیرهـای تحقیـق شـامل سـه نـوع متغیـر بـود: 
متغیـر وابسـته پژوهـش گرایـش رفتـاری کارشناسـان بـه 
کاربـرد فنـاوری متغیـر سمپاشـی اسـت. سـه متغیـر نگرش 
اعتمـادی، درک سـودمند بـودن و نگـرش نسـبت بـه کاربرد 
ایـن  میانجـی  متغیرهـای  سمپاشـی  متغیـر  فناوری هـای 
ایـن  مسـتقل  متغیرهـای  می دهنـد.  تشـکیل  را  پژوهـش 
پژوهش شـامل درک آسـانی کاربرد، دانش کشـاورزی دقیق، 
درک دشـواری انتقـال، آگاهـی از برتـری هـای فناوری هـای 

متغیـر سمپاشـی و نوگرایـی فردی اسـت.
اطالعـات به دسـت آمـده پـس از تکمیـل پرسشـنامه ها، 
آمـاری  افزارهـای  نـرم  از  اسـتفاده  بـا  شـده و  کدگـذاری 
SPSS و همچنیـن نـرم افزار LISREL نسـخه ۸/54 تجزیه و 

تحلیـل شـد. بـرای تجزیـه و تحلیـل داده هـا از روش هـای 
آمـاری توصیفـی و اسـتنباطی و مـدل معادله های سـاختاری 
استفاده شـد. مـدل معادله هـای سـاختاری روشـی مناسـب 
بـرای تجزیـه و تحلیـل متغیرهـای پنهـان اسـت. در مـدل 
بـرای تجزیـه و تحلیـل و محاسـبه  معادله هـای سـاختاری 
واریانـس توضیـح داده شـده در متغیرهـای پنهـان بیرونی و 
درونی اسـتفاده می شـود. رابطه بین سـازه ها و یـا متغیرهای 
می شـود  داده  نشـان  مسـیر  ضریب هـای  بوسـیله  پنهـان 

)آدریـان و همـکاران، 2۰۰5(.

یافته ها
در آغـاز بـه بررسـی و ارزیابـی رابطه هـا بیـن متغیرهـای 
مـورد  در  آگاهـی  فـردی،  نوگرایـی  کاربـرد،  آسـانی  درک 
برتـری هـای فناوری هـای متغیـر سمپاشـی، درک دشـواری 
انتقـال، دانـش کشـاورزی دقیـق، نگـرش اعتمـادی، درک 
سـودمند بودن، نگـرش رفتـاری و گرایش رفتـاری مبادرت و 
ضریب هـای همبسـتگی متغیرهـا و سـطح معنـی داری آنهـا 
محاسـبه شـد. بـا توجـه بـه مقیـاس متغیرهـا بـه منظـور 
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سـنجش رابطـه بیـن آنهـا از ضریـب همبسـتگی پیرسـون 
اسـتفاده شـد )جـدول 1(.

بـا  رفتـاری  نگـرش  متغیـر  بیـن  همبسـتگی  ضریـب 
درک  رفتـاری،  گرایـش  کاربـرد،  آسـانی  درک  متغیرهـای 
سـودمند بـودن، نگرش اعتمادی، نوگرایی فـردی و آگاهی در 
مـورد برتـری هـای فناوری هـای متغیر سمپاشـی بـه ترتیب 
۰/2۰، ۰/49، ۰/4۰، ۰/32، ۰/43، ۰/44 به دسـت آمـد کـه 
همگـی مثبـت و معنـی دار هسـتند. همچنیـن نتایج نشـان 
داد بیـن متغیـر درک آسـانی کاربـرد و متغیرهـای گرایـش 
رفتـاری )r= ۰/19(، نگـرش اعتمـادی )r=۰/32(، نوگرایـی 
فـردی )۰/24( و آگاهـی در مـورد برتـری هـای فناوری هـای 
متغیر سمپاشـی )r= ۰/24( همبسـتگی مثبـت و معنی داری 
وجـود دارد. تحلیـل ضریـب همبسـتگی گرایـش رفتـاری با 
دیگـر متغیرهـا نشـان دهنـده وجـود همبسـتگی مثبـت و 
معنـی دار بین ایـن متغیر و متغیرهای درک سـودمند بودن 
فـردی  نوگرایـی   ،)r=۰/36( اعتمـادی  نگـرش   ،)r=  ۰/39(
)r= ۰/46( و آگاهـی در مـورد برتری هـای فناوری های متغیر 
سمپاشـی )r =۰/4۰( اسـت. نتایج تحلیل همبستگی پیرسون 
گویـای وجـود رابطـه مثبـت و معنـی دار بیـن متغیـر درک 
سـودمند بـودن بـا متغیرهـای نگـرش اعتمـادی )r= ۰/5۰ و 

P> ۰/۰1(، نوگرایـی فـردی )r =۰/32و P>۰/۰5( و آگاهی در 
مـورد برتری هـای فناوری هـای متغیر سمپاشـی )r=۰/36  و 
P>۰/۰1( اسـت. ایـن نتایج با یافته های پژوهش اسـکپرس و 
وتزلـس )2۰۰7( و صالحـی و همـکاران )13۸7( و صالحـی و 
رضایـی مقـدم )13۸۸( در زمینـه رابطـه مثبـت معنـی دار 
بیـن نگـرش بـه کاربرد و گرایـش به کاربـرد همخوانـی دارد.
بـا  اعتمـادی  بیـن متغیـر نگـرش  ضریـب همبسـتگی 
متغیرهـای نوگرایـی فـردی، دانش کشـاورزی دقیق و آگاهی 
بـه  برتـری هـای فناوری هـای کشـاورزی دقیـق  در مـورد 
ترتیـب ۰/42، ۰/29، ۰/32 به دسـت آمد که در سـطح ۰/۰1 
معنـی دار هسـتند. نتایـج گویای آن اسـت کـه رابطه مثبت و 
معنـی داری بیـن متغیـر نوگرایی فـردی و متغیرهـای دانش 
کشـاورزی دقیـق )r=۰/19( و آگاهـی در مـورد فناوری هـای 
نتایـج  دارد. همچنیـن  وجـود   )r=۰/29( متغیـر سمپاشـی 
بیانگـر وجـود رابطـه مثبـت و معنـی دار بیـن متغیـر دانـش 
متغیـر  فناوری هـای  مـورد  در  آگاهـی  دقیـق و  کشـاورزی 
سمپاشـی )P= ۰/۰1 ،r= ۰/3۰( اسـت. نتیجـه ایـن پژوهـش 
در زمینـه رابطـه علّـی بیـن نگـرش اعتمـادی و متغیرهـای 
بـاال هماهنـگ بـا یافته هـای پژوهـش آدریـان و همـکاران 

)2۰۰5( و صالحـی و رضایـی مقـدم )13۸۸( اسـت.

جدول 1- ماتریس ضریب های همبستگی بین متغیرهای مدل پژوهش

ش رفتاری
نگر

ک آسانی کاربرد
در

ش به کاربرد
گرای

ک سودمند بودن
در

ش اعتمادی
نگر

نوگرایی فردی

ق
شاورزی دقی

ش ک
دان

ک دشواری انتقال
در

آگاهی از برتری های 
فناوری متغیر 

سمپاشی

1نگرش رفتاری
درک آسانی 

1*۰/2۰کاربرد

گرایش به 
1*۰/19**۰/49کاربرد

درک سودمند 
1**۰/1۰۰/39**۰/4۰بودن
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ش رفتاری
نگر

ک آسانی کاربرد
در

ش به کاربرد
گرای

ک سودمند بودن
در

ش اعتمادی
نگر

نوگرایی فردی

ق
شاورزی دقی

ش ک
دان

ک دشواری انتقال
در

آگاهی از برتری های 
فناوری متغیر 

سمپاشی

1**۰/5۰**۰/36**۰/32**۰/32نگرش اعتمادی
1**۰/42**۰/33**۰/46**۰/24**۰/43نوگرایی فردی

دانش کشاورزی 
1**۰/19**۰/14۰/16۰/17۰/۰۰6۰/29دقیق

درک دشواری 
۰/141-۰/۰۸-۰/1۰-۰/13-۰/12-۰/11۰/۰4-انتقال

آگاهی از 
برتری های 

فناوری متغیر 
سمپاشی

۰/44**۰/24**۰/4۰**۰/36**۰/32**۰/29**۰/3۰**-۰/1۰1

*  معنی داری در سطح 5%، ** معنی داری در سطح %1

ادامه جدول 1- ماتریس ضریب های همبستگی بین متغیرهای مدل پژوهش

رابطه هـای علّـی بیـن متغیرهـای درک آسـانی کاربـرد، 
نوگرایـی فـردی، آگاهـی در مـورد برتـری هـای فناوری های 
متغیـر سمپاشـی، درک دشـواری انتقـال، دانـش کشـاورزی 
نگـرش  بـودن،  سـودمند  درک  اعتمـادی،  نگـرش  دقیـق، 
رفتاری و گرایش رفتاری برآورد شـد. شـاخص برازش نسـبت 

آمـاره کای اسـکوئر به درجـه آزادی در زمینه فنـاوری میزان 
متغیـر سمپاشـی برابـر 1/3۸ اسـت کـه کمتـر از سـه بوده و 
قابـل قبول اسـت. از دالیـل دیگر برازش مـدل، مقدار عددی 
احتمال )p- value( اسـت که بایسـتی از ۰/۰5 بیشـتر باشـد 
کـه همانگونـه کـه در جـدول )2( مشـهود اسـت مقـدار این 
آمـاره، ۰/1۸ به دسـت آمـده اسـت. محاسـبه مقـدار عـددی 
میـزان سـازگاری، شـاخص تعدیـل شـده میـزان سـازگاری، 
معیـار بـرازش نرمـال و بـرازش غیـر نرمـال و معیـار بـرازش 
تطبیقـی یـا مقایسـه ای بـرای برازش مـدل الزم هسـتند به 
طـوری کـه مقـدار ایـن شـاخص ها بایسـتی از میـزان ۰/9۰ 
باالتـر باشـند. همچنین باقی مانده ریشـه میانگیـن مربعات و 

در نهایـت انحـراف معیـار تقریـب نیـز از ۰/۰5 و ۰/1۰ کمتر 
بایـد باشـند. آن چـه نتایـج ایـن پژوهـش نشـان می دهـد 
شـاخص های یـاد شـده باالتـر از مقـدار معیـار ۰/9 هسـتند. 
میـزان انحـراف معیار تقریب بـرای برآورد مدل انـدازه گیری 
برابـر ۰/۰45 بـوده و مقـدار آمـاره باقی مانده میانگین ریشـه 

مربعـات نیز ۰/۰2 اسـت. 
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جدول 2- شاخص های نیکویی برازش مدل ساختاری مورد بررسی

نتایج در این پژوهشمعیار پیشنهاد شدهشاخص برازش
x2/df≤31/3۸

p-value≥۰/۰5۰/1۸
NFI≥۰/9۰۰/97

NNFI≥۰/9۰۰/96
CFI≥۰/9۰۰/99
GFI≥۰/9۰۰/97

AGFI≥۰/9۰۰/91
RMR≥۰/۰5۰/۰2

RMSEA≥۰/1۰۰/۰45

 نتایج مدل معادله ساختاری و ضریب های مسیر متغیرهای پژوهش در نگاره )1( نشان داده شده است.

*  معنی داری در سطح %5، ** معنی داری در سطح 1%

نگاره 1- نتایج مدل معادله ساختاری و ضریب های مسیر متغیرهای پژوهش 

نتایـج  نـگاره )1( مالحظـه مـی شـود  به طوری کـه در 
تحلیـل نظرهـا و دیـدگاه کارشناسـان در زمینـه رابطه هـای 
علّـی بیـن متغیرهـای مـورد بررسـی نشـان داد رابطـه علـی 
مثبـت و معنـی داری بیـن متغیـر نگـرش اعتمادی بـا درک 
ایـن  مسـیر  ضریـب  مقـدار  دارد و  وجـود  بـودن  سـودمند 

متغیـر بـا درک سـودمند بـودن برابـر بـا ۰/64 اسـت که در 
 ،p> ٪1( سـطح ۰/۰1 معنی دار اسـت. درک آسـانی کاربرد
 )λ=31 / ۰ ،p> ٪1( و دانـش کشـاورزی دقیـق )λ=۰/3۸
از متغیرهـای بیرونـی هسـتند کـه بـر درک سـودمند بـودن 
اثـر مسـتقیم و معنـی دار دارنـد. نتایـج گویـای آن اسـت که 
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رابطـه علـی مسـتقیم، منفی و معنـی داری بیـن متغیر درک 
 ،p> ٪1( سـختی انتقـال و درک سـودمند بـودن وجـود دارد
λ= -۰/47(. همچنیـن متغیرهـای آگاهـی از برتـری هـای 
فناوری هـای متغیـر سمپاشـی و نوگرایـی فـردی از طریـق 
متغیـر نگـرش اعتمـادی روی درک سـودمند بـودن تاثیـر 
غیر مسـتقیم دارنـد. متغیرهایـی کـه در بـاال بـه آنهـا اشـاره 
شـد، توانایـی پیش بینـی متغیـر درک سـودمند بـودن بـه 

.)SMC=۰/49( میـزان 49 درصـد را دارنـد
نتایـج ایـن پژوهـش در رابطـه بـا وجـود اثـر مسـتقیم 
برتـری  از  آگاهـی  فـردی،  نوگرایـی  کاربـرد،  آسـانی  درک 
هـای فناوری هـای متغیـر سمپاشـی، درک دشـواری انتقـال 
دانـش کشـاورزی دقیـق بـر نگـرش اعتمـادی نشـان داد که 
کاربـرد  آسـانی  درک  متغیرهـای  مسـتقیم  اثرگذاری هـای 
 ،p> <λ =۰ /35 ،p(، دانـش کشـاورزی دقیـق )٪1   ٪1(
متغیـر  فناوری هـای  هـای  برتـری  از  آگاهـی   ،)λ=۰/24
 ،p> ٪1( و نوگرایـی فـردی ،)λ=۰/23 ،p> ٪1( سمپاشـی
λ=۰/2۰ ( مثبـت و معنـی دار اسـت. مجمـوع ایـن متغیرهـا 
65 درصـد از تغییرهـای نگـرش اعتمـادی را تبیین می کنند 

.)SMC=۰/65(
نتایـج ایـن پژوهـش در زمینـه متغیـر نگـرش رفتـاری 
نشـان می دهـد متغیـر درک سـودمند بـودن اثر مسـتقیمی 
بـر نگرش رفتاری داشـته و ضریب مسـیر ایـن متغیر مثبت و 
معنـی دار اسـت )β=۰/29 ،p> ٪1(. همچنیـن تحلیل نتایج 
نشـان داد متغیـر نوگرایـی فـردی تاثیـر مسـتقیم، مثبـت و 
 ،p>  ٪1( دارد  رفتـاری  نگـرش  متغیـر  بـر  داری  معنـی 
λ=۰/41(. متغیرهـای نگـرش اعتمادی، درک آسـانی کاربرد، 
دانـش کشـاورزی دقیـق و درک دشـواری انتقـال بـه صورت 
غیـر مسـتقیم و از طریـق متغیـر درک سـودمند بـودن روی 
نگـرش رفتـاری موثـر اسـت. در مجمـوع ایـن متغیرهـا قادر 
بـه تبییـن 3۸ درصـد از تغییرهـای متغیـر نگـرش رفتـاری 
هسـتند )SMC=۰/3۸(. نتایـج پژوهش در زمینـه رابطه های 
علّـی بیـن متغیـر درک سـودمند بودن بـا نگرش بـه کاربرد 

نتایـج پژوهـش دیویـس )19۸9(، کاراهنـا و  بـا  هماهنـگ 
هانـگ و   ،)1999( گالتـا  مالهوتـرا و   ،)1999( همـکاران 
همـکاران )2۰۰6(، صالحـی و همـکاران )13۸6( و صالحـی و 

رضایـی مقـدم )13۸۸( اسـت. 
بیـن  علـی  رابطه هـای  مـورد  در  پژوهـش  یافته هـای 
آسـانی  درک  بیرونـی  متغیرهـای  یـا  مسـتقل  متغیرهـای 
کاربـرد، نوگرایـی فـردی، آگاهـی از برتری هـای فناوری های 
متغیـر سمپاشـی، درک دشـواری انتقـال، دانـش کشـاورزی 
دقیـق و متغیرهـای میانجـی درک سـودمند بـودن، نگـرش 
اعتمـادی و نگـرش رفتـاری نشـان داد کـه متغیـر نگـرش 
رفتـاری متغیـری اسـت کـه بیشـترین اثـر مسـتقیم را بـر 
گرایـش رفتـاری دارد. اثر علـی این متغیر برابر بـا ۰/37 و در 
سـطح یک معنی دار اسـت. همچنین تحلیل نتایج نشـان داد 
متغیـر آگاهـی از برتـری هـای فناوری های کشـاورزی دقیق 
تاثیر مسـتقیم، مثبت و معنـی داری بر متغیر گرایش رفتاری 
دارد. متغیرهـای درک سـودمند بـودن و  نوگرایـی فـردی به 
صـورت غیر مسـتقیم و از طریق متغیر نگـرش رفتاری متغیر 
گرایـش رفتـاری را متاثـر می سـازند. مجمـوع ایـن متغیرهـا 
46 درصـد از تغییرهـای گرایش رفتـاری را تبیین می نمایند. 
یافته هـای ایـن پژوهـش در زمینـه معنـی داری رابطـه بیـن 
متغیـر آسـانی کاربرد و سـودمند بـودن با یافته های بررسـی 
دیویـس )19۸9(، هانـگ و همـکاران )2۰۰6(، اوو و همکاران 
)2۰۰7( و صالحـی و همـکاران )13۸6( همخوانـی دارد. هـم 
چنیـن یافته هـای این پژوهش با بررسـی صالحـی و همکاران 
)13۸7(، صالحـی و رضایی مقـدم )13۸۸( در رابطه با معنی 
داری ضریـب مسـیر بیـن متغیرهای مشـاهده پذیری و درک 

سـودمند بودن همخوانـی دارد.

نتیجه گیری و پیشنهادها
اخیـر  سـال هاي  طـي  کشـور،  در  آفت کش هـا  کاربـرد 
2۰ تـا 25 هـزار تـن و در سـال 1392 بـر مبنـای گـزارش 
سـازمان حفظ نباتات کشـور حـدود 21 هزار تن بوده اسـت. 
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ایـن میـزان، معـادل ۰/65 درصـد کاربـرد سـم ها در جهـان 
اسـت )حـدود 4 میلیون تن(. بـا در نظر گرفتـن اینکه حدود 
1 درصـد سـطح زیـر کشـت جهان در ایـران اسـت، این عدد 
نشـان دهنده آن اسـت کـه در مجمـوع کاربـرد سـم ها در 
کشـور، بـاال نیسـت )میانگیـن کاربرد مـاده موثره سـم ها در 
ایـران، 562 گـرم در هکتـار و در جهـان حـدود 1۰۰۰ گـرم 
اسـت(. امـا، با لحاظ فراسـنجه )پارامترهاي( دیگـر و از جمله 
کیفیـت کاربـرد، روند کنونی داراي مشـکالتي اسـت. نگاهي 
عمیـق تـر بـه مقـدار کاربـرد سـم ها مي توانـد واقعیت هـاي 
بیشـتري از کاربـرد سـم ها را نشـان دهـد کـه تامـل برانگیز 
7۰ درصـد  بیـش از  کـه  مي دهـد  نشـان  بررسـي ها  اسـت. 
کاربـرد سـم ها کشـور منحصـر بـه 1۸ نـوع آفت کش اسـت. 
به عبـارت دیگـر، حـدود 5۰ درصـد کاربرد سـم ها منحصر به 
6 نـوع آفت کـش اسـت که تاریـخ ثبت آنهـا به پیش از سـال 
1356 بـر می شـود )حیـدری و همـکاران، 1394(. بنابرایـن 
بـه  را  شـیمیایی  مـواد  سـم ها و  کاربـرد  کـه  راهبردهایـی 
روزرسـانی و نظـارت کنـد و از تخریب فزاینده محیط زیسـت 

جلوگیـری کـرده و سـبب بهبـود آن شـود ضروری اسـت. 
ایـن بررسـی تجربـی بـا هـدف شناسـایی شـاخص های 
گرایـش و نگـرش رفتـاری فناوری هـای میـزان متغیـر کاربرد 
سـم ها )سمپاشـی( در بیـن کارشناسـان شـاغل در سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان بوشـهر پایـه ریـزی شـد. در مـورد 
فناوری هـای میزان متغیر سمپاشـی رابطه بیـن متغیر گرایش 
رفتـاری بـا متغیرهای نگـرش رفتـاری، درک سـودمند بودن، 
درک آسـانی کاربرد، نگرش اعتمـادی، نوگرایی فردی و آگاهی 
از برتـری هـای فناوری های متغیر سمپاشـی مثبت و معنی دار 
اسـت. بر مبنـای نتایـج به دسـت آمده، می توان نتیجـه گرفت 
فناوری هـای  مـورد  در  بوشـهر  اسـتان  کارشناسـان  گرایـش 
میـزان متغیـر سمپاشـی متاثـر از متغیرهای آگاهـی از برتری 
هـای فناوری هـای متغیـر سمپاشـی و نگـرش رفتـاری اسـت. 
نتایـج گویـای آن اسـت رابطـه علـی بیـن متغیرهـای درک 
سـودمند بـودن و نوگرایـی فـردی با نگـرش رفتـاری در مدل 

کارشناسـان اسـتان بوشـهر در مورد فناوری های میزان متغیر 
سمپاشـی مثبـت و معنی دار اسـت. با توجه به تاثیر مسـتقیم 
متغیـر آگاهـی از برتری هـای فناوری هـای متغیـر سمپاشـی 
برنامـه  می شـود  تاکیـد  کارشناسـان  رفتـاری  گرایـش  روی 
آمـوزش عملـی مبتنـی بر آمـوزش طریقـه ای و نتیجـه ای به 
منظـور افزایـش آگاهـی کشـاورزان از برتـری هـای ایـن گونه 
فناوری هـا طراحـی و اجـرا شـود. نظـر بـه اینکـه کـه متغیـر 
درک سـودمند بـودن در شـکل گیـری نگـرش کارشناسـان 
موثـر اسـت، ضـرورت دارد دوره هـای آموزشـی بـرای افزایش 
درک کارشناسـان از سـودمند بـودن این فناوری هـا طراحی و 
اجـرا شـود. برگـزاری کارگاه هـای مختلف بـه منظـور افزایش 
ظرفیـت و درک کارشناسـان از سـودمند بـودن فناوری هـای 
نیـز سـودمند و ضـروری اسـت.  کاربـرد سـم ها )سمپاشـی( 
یافته هـا نشـان دهنده اهمیـت نوگرایی فردی در شـکل گیری 
نگرش و گرایش رفتاری کارشناسـان اسـت و بایستی در برنامه 
ریـزی بـرای پذیـرش ایـن فناوری ها بـه این مهم توجه شـود. 
ایـن پژوهـش بـا اضافـه کـردن متغیـر نوگرایی فـردی، دانش 
کشـاورزی دقیـق، آگاهـی از برتـری هـای فناوری هـای میزان 
متغیـر سـم ها و درک دشـواری انتقـال بـه عنـوان متغیرهـای 
بیرونـی بـه مـدل پذیـرش فنـاوری دیویـس و در نظـر گرفتن 
متغیـر نگـرش اعتمـادی به جـای متغیـر درک آسـانی کاربرد 
بـه عنـوان متغیـر میانجـی ایـن مـدل را کامـل تـر کـرد. لـذا 
بایسـتی با اسـتفاده از این مدل بررسـی جامع تـری طراحی و 
اجـرا شـود. همچنیـن تاکیـد بـر ایـن اسـت در بررسـی های 
بعـدی بـه ارزیابی اثـر متغیرهای دیگـر، در جهـت تکامل این 

مـدل توجه شـود.
از جملـه راهبردهـای جدیـد و سـودمند بـرای کاهـش 
کاربـرد  بـه  می تـوان  زیسـت،  محیـط  فزاینـده  تخریـب 
فناوری هـای اطالعاتـی در کشـاورزی بـا عنـوان فناوری های 
کشـاورزی دقیـق اشـاره کـرد. ایـن نـوع سـامانه کشـاورزی، 
مدیریـت دقیق زراعی بـر مبنای اطالعـات و دانش نهاده های 
تولیـد اسـت و کاربـرد نهاده هـا را تنهـا در سـطح مـورد نیـاز 
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کشـتزار و بـر مبنـای اصـل مـکان موضعی مـد نظـر دارد. از 
ایـن رو، بـه کارگیـری سـامانه های کشـاورزی دقیـق راهـی 
بـرای تحقـق کشـاورزی پایـدار اسـت کـه حرکت به سـمت 
آن واقعیتـی گریـز ناپذیـر بـرای همـه ی کشـورها بـه  ویـژه 
کشـورهای در حـال توسـعه بـه دلیـل چالش هـای زیسـت 
محیطـی و تامیـن امنیت غذایـی برای جمعیت رو به رو شـد 
اسـت. چرا که سـامانه های دیگر کشـاورزی از قبیل سـنتی و 

ارگانیـک، نمی توانند پاسـخ گوی امنیـت غذایی جمعیت رو 
بـه تزاید باشـند. با در نظـر گرفتن اهمیت فناوری سمپاشـي 
در کاربـرد بهینـه و کـم خطـر آفت کشـها، برنامه ریـزي بـه 
بـراي  مناسـب  معرفـي سـمپاش هاي  منظـور سـاماندهي و 
محصول هـای مهـم کشـاورزي و چگونگـی کاربـرد بهینه آنها 

بسـیار ضروري اسـت.
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Abstract

Precision agriculture is one of the new aspects of sustainable agriculture. In this type of agriculture, 

the management of crop production inputs such as chemical fertilizers, pesticides, herbicides, seeds, etc. is 

implemented based on the spatial characteristics of the farm with the aim of reducing waste, increasing income 

and maintaining environmental quality. On the other hand, when pesticides are used within the framework 

of the pest management program and taking into account the ecological and environmental aspects, they are 

considered as a reliable and valuable tool. The general purpose of this study is to evaluate the factors affecting 

the attitude and behavioral tendencies of the experts of Bushehr Agricultural Jihad Organization towards the 

application of pesticide application technology (spraying variable).  Cross-sectional survey research method and 

multi-stage random sampling method were used to collect information from 110 experts in Bushehr province. 

The results indicate that the behavioral tendency variable is affected by the variables of attitude about the 

benefits of variable spraying technologies and behavioral attitude. Also, the variables of perception of usefulness 

and individual modernity affect the variable of behavioral attitude. This research was completed by adding 

external variables to the technology acceptance model. Findings show the importance of individual modernity 

in shaping the attitude and behavioral tendencies of experts and this should be considered in planning for the 

adoption of these technologies.

Key words: Precision Agriculture, Variable Rate Spraying Technology, Behavioral Attitude, Behavioral 

Intention, Technology Acceptance Model, Boushehr.
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