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  پژوهشي مقاله
  

 روش به  يکشاورز حوزه نينو يها يآور فن  رشيپذ در مؤثر يديکل عوامل يبند رتبه و ييشناسا
  يفاز يا شبکه ليتحل

  
  *٢عباس خمسهو  ١ييرانلويد يمحسن دهقان

  
  

  چکيده
  
 عيسر شرفتيپ اگرچه است.بوده مختلف يها حوزه متخصصان يها دغدغه نيترمهم از يکي همواره نينو يهايفناور رشيپذ

 جمله از ،هدف جامعه توسط نينو يفناور رشيپذ به مربوط يهاچالش حالنيابا ،است مؤثر يوربهره شيافزا در يفناور
 قابل ريتأث تواند يم که هستند ييهاحوزه نيمهمتر از يکي يکيالکترون يها يفناور رد.يگقرار توجه مورد ديبا که است ياردمو

 حد در آنها رشيپذ سطح آنها، ييکارا دييتأ در اريبس يها پژوهش انجام رغميعل که ،دنباش داشته يکشاورزحوزه  بر يتوجه
 وبوده  يکشاورز حوزه در يفناور رشيپذ در مؤثر عوامل يبند رتبه و ييشناسا پژوهش نيا هدف .استنگرفتهقرار يقبول قابل
 ،يرضو قدس آستان جملهاز يکشاورز يها شرکت در فعال متخصصان از نفر ۵۰ شامل پژوهش يآمار جامعه از نمونه افراد
 پژوهش نيا در .هستند بهار ييروستا يتعاون شرکت و نالوديب يکشاورز شرکت باران، يکشاورز شرکت ن،يجو صنعت و کشت

 Smart افزار نرم از استفاده با آنها يعامل ليتحل نيهمچن و نينو يها يفناور رشيپذ در ثرؤم عوامل ييشناسا و مدل ارائه به

PLS با عوامل نيا يبندرتبه و FANP رش،يپذ فرهنگ عوامل پژوهش، نيا از آمدهبدست جينتا براساس است.شدهپرداخته 
 قدرت از استفاده لذا گرفتند.قرار پنجم تا اول رتبه در بيترت به يفرد يها يژگيو و ييکارا ج،يترو و آموزش ،ياقتصاد عوامل
 توانند يم که هستند يعوامل نيترمهم از يجيترو و يآموزش مسائل در يگذار هيسرما ،يدولت التيتسه ارائه دولت، ياجتماع

 بر يميمستق ريتأث توانديم دولت يهايگذاراستيس نوع نيبنابرا کنند. فراهم را يصنعت به يسنت يکشاورز ليتبد نهيزم
  باشد.داشته حوزه نيا رونق جهينت در و يکشاورز حوزه کاربران يسو از يفناور رشيپذ شيافزا
  

  .رشيپذ فرهنگ ،ينوآور ،يکشاورز صنعت ،يفناور رشيپذ مدل ،يفاز ياشبکه ليتحل نديآفر ،يفناور :يديکل واژگان
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  مقدمه
 صنعت نيترتياهمپر و نيتريميقد عنوانهب يکشاورز

 تياهم نيا و بوده برخوردار ياژهيو تياهم از همواره ،بشر
 ادامه آن روزافزون بهبود يبرا تالش که شده باعث
 به نسبت يجد يدگاهيد اساساً گذشته در .باشد داشته
 و نداشت وجود يکشاورز داتيتول عملکرد يفيک کنترل

 شيافزا ،راه نيترشدهشناخته زين يکم عملکرد با رابطه در
 و تيجمع شيافزا زمان، گذشت با .استبوده ياراض سطح
 هب و ييشناسا ،کشف ريمس در را بشر منابع تيمحدود
 تحت آن از امروزه که قرارداد يديجد يهاراهکار يريکارگ
  بخش .شوديم ادي يصنعت اي زهيمکان يکشاورز عنوان

 هيپا بر ،موانع رفع يبرا موجود يراهکارها از ياديز
 يبرا هادولت انيم ديشد رقابت در و اندبوده يفناور

 ييپارد توانيم ياهيگ داتيتول از يشتريب سهم تصاحب
   .)Flett et al., 2004( افتي را٣ باال يفناور با محصوالت از

 است ييهاحوزه نيمهمتر از يکي يکيالکترون يهايفناور
 داشته يکشاورز صنعت بر يتوجه قابل ريتأث توانديم که

 زاتيتجه ،ينظارت و يسمپاش يهاپهپاد از استفاده باشد.
 و داشت کاشت، زاتيتجه و طيشرا سنجش يکيالکترون
 انجام رغميعل که هستند آن از ييهانمونه برداشت
 سطح همچنان آنها، ييکارا دييتأ بر ياريبس يهاپژوهش

 يبررس با .استنگرفتهقرار يقبولقابل حد در آنها رشيپذ
 دکنندهيتول يکشورها انيم در حاضرحال رقابت

 و حوزه نيا تياهم سو دو از توانيم يکشاورز محصوالت
 در باال يفناور با يکيالکترون محصوالت يريبکارگ ضرورت

 ييغذا منابع نکهيا اول داد؛ قرار يبررس مورد را بخش نيا
 تياهم از هاحکومت يبقا عامل نيترکياستراتژ عنوان هب
 نيا يداريپا بتواند که يفناور هر و ندبرخوردار ياديز

 نکهيا دوم است. حاضر عصر ازين مورد کند نيتضم را منابع
 راه نيترساده عنوانهب ييغذا منابع کنونتا گذشته از

 نيا يبرا و است بوده مطرح هاکشور گريد بر يگرسلطه
 کشور داخل در موجود منابع با ديتول امکان ديبا اي منظور
 امکان ينيسرزمفرا يهاکشت در اي و گردد فراهم

 يسنت دکنندگانيتول به نسبت شتريب محصول استحصال
 يريگبکار گرو در موارد نيا دو هر که گردد فراهم
 که هرچند .بود خواهد باال يفن دانش با يهايفناور
 تياهم از امر نيا در همواره يتيريمد يراهکارها و يراهبر
 محصوالت که کرد فراموش دينبا اما بوده برخوردار ييبسزا

                                                             
3- High-tech 

 ،عنصر نيتريديکل عنوانهبباال  يبا فناور يکيالکترون
   کند.يم فراهم را يکل طرح تيموفق طيشرا
 يساز يتجار يها چالش مبحث که هاستسال
 است، شده مطرح ايدن يجا همه در شرفتهيپ يها يفناور

 توسعه حال در يکشورها در را آن که آنچه وجود، نيا با
 و ها رساختيز نبودن فراهم ،سازديم مواجه مشکل با
 و  )Shariati Niasar, 2012(  کار و کسب نامناسب طيمح
 ييتوانا عدم و يقانون يهاخأل ،يطيمح ريمتغ طيشرا زين

 مشکالت و مسائل با را ها بنگاه که است منابع تيريمد در
 خدمات و محصوالت يسازيتجار و توسعه در يمتعدد
 ).Nick Payam & Nick Payam, 2012( سازد يم مواجه

 از استفاده و رشيپذ گذشته، يهاسال طول در
 در ضرورت کي عنوانبه گسترده طور به نينو يها يفناور
 نکهيا وجود با است.شدهگرفته نظر درکار وکسب
 جاديا يسودآور يهافرصت و اهدهيا نينو يها يفناور

 روشن يخوب به مسئله نيا هنوز حال نيا با کردند،
 يخوب به هايفناور و هاستميس از يبرخ چرا که استنشده
 صورت نيا به گريد يبرخ يول رنديگيم قرار استفاده مورد
 ليدال يبررس جهت نيا از نگرفتند. قرار استقبال مورد
 و گرفتقرار توجه مورد نينو يهايفناور استقرار و رشيپذ

 يهاحوزه در يفناور رشيپذ خصوص در ياريبس مطالعات
 از استفاده لزوم و تياهم به توجه با شد. انجام متفاوت
 توانيم را ياريبس ليدال يکشاورز در نينو يهايفناور
 به کرد. عنوان کنندگانمصرف يسو از رشيپذ عدم يبرا

 خوانش ،يدولت تيذهن ،يناآگاه چون يعوامل مثال عنوان
 نامناسب يسازادهيپ و يگذاراستيس ،ياقتصاد صرفه عدم

 ،يفناور ييناکارآ خوانش دولت، به ياعتماديب دولت،
 عدم و يقدمشيپ به رغبت عدم همکاران، ناموفق تجربه

 ،يانتيص مصرف قبال در ياجتماع تيمسئول احساس
 عنوان کشاورزان يسو از يفناور رشيپذ عدم عام ليدال
 ,.Choobchian et al., 2018; Balali et al)استشده

2016; Behbahani et al., 2016; Ebrahimi et al., 2015; 
Lu et al., 2015). 

 الت،يتحص سطح زين Balali et al. (2016) مطالعه در
 يمال التيتسه به يدسترس کشاورز، ناخالص ساالنه درآمد

 يهاکالس در شرکت و نيزم تيمالک نوع ،ياعتبار و
 ريتأث فشارتحت ياريآب يفناور رشيپذ در ياريآب يآموزش
 کشاورز، سن يهاريمتغ نيهمچن داشتند مثبت
 بر يداريمعن ريتأث آب نيتأم منبع نوع و يکار تجربه
 ندارند. فشار-تحت ياريآب يفناور رشيپذ احتمال برآورد
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 در ، Behbahani motlaq et al. (2016) مطالعات در اما
 ريتأث از يحاک جينتا فشار،تحت ياريآب يفناور رشيپذ
 بود يفناور رشيپذ در يکشاورز کار سابقه و سن يمنف
 و سکير قدرت سن شيافزا با معموالً کهيطور هب
 به اقدام و ليتما جهينت در و افتهي کاهش يريرپذييتغ
 شيافزا با نيهمچن ابد.ييم کاهش آنها در يفناور رشيپذ

 حس ينوع يکشاورز کار در خانواده ياعضا مشارکت
 از يکشاورز بهبود يبرا يجمع ييافزاهم و يبانيپشت
 زانيم نيهمچن رد.يگيم صورت يفناور رشيپذ قيطر

 کارگر، تعداد آب، نيتأم در و مزرعه در يارذگهيسرما
 خدمات، مراکز تا نيزم فاصله ،يزراع نيزم قطعات تعداد
 زانيم و فشار تحت ياريآب کاربر جوار هم کشاورزان تعداد

 با يجيترو يهاکالس در شرکت و نيمروج با مالقات
 دارد يمثبت رابطه فشارتحت ياريآب رشيپذ زانيم
)Behbahani motlaq et al., 2016.( از گريد يبرخ 

 کشاورزان زهيانگ ،سن شيافزا با کردند عنوان زين محققان
 به احتماال که ابدييم کاهش ديجد يفناور رشيپذ يبرا
 عدم باعث و  است مسن افراد بودن زيگرسکير ليدل
 شيافزا چون يعوامل گريد طرف از شود،يم هاآن رشيپذ

 تيوضع با يفناور يسازگار درآمد، زانيم ن،يزم مساحت
 احتمال شيافزا باعث يبانک التيتسه افتيدر و نيزم
 Zarifian et( شوديم کشاورزان جانب از يفناور رشيپذ

al., 2017.(    )2015(Ebrahimi et al. بر مؤثر عوامل 
 شامل را يکشاورز عرصه در ياهسته يفناور رشيپذ

 ،ياجتماع طيشرا ،يذهن يهنجارها افراد، نگرش و دانش
 افراد ليتما شيافزا سبب که دانستند ياسيس و ياقتصاد

 يکشاورز عرصه در ياهسته يفناور رشيپذ و کاربرد به
 مؤثر عوامل يبررس با زين Amiri et al. (2016) گردند.يم
 رانيا يکشاورز بخش در يکيالکترون تجارت رشيپذ بر
 و يذهن هنجار شده، درک يسودمند که گرفتند، جهينت

 بخش در يکيالکترون تجارت رشيپذ به ليتما بر نگرش
 طرف از .دارد دارمعنا و مثبت ريتأث آن رشيپذ و يکشاورز

 سکير ،يتيامن سکير ،يزمان سکير ،يمال سکير گريد
 طور به همکاران اثر و شده رکد سهولت ،يعملکرد

 در يکيالکترون تجارت رشيپذ به ليتما بر ميمستقريغ
 قيتحق نيا در کهيطوربه گذارد. يم ريتأث يکشاورز بخش

 درک بر شده درک استفاده سهولت را ريتأث نيترشيب
 بخش در يکيالکترون تجارت از استفاده يسودمند
 مطالعات در Jokar (2017) نيهمچن است.داشته يکشاورز

 تجربه و استفاده سهولت ،يسودمند درک استفاده، قصد
 ريتأث است. داشته يفناور رشيپذ با يمثبت ارتباط مصرف
 از نينو يهايفناور رشيپذ در دولت ياجتماع قدرت
 يبررس است.گرفتهقرار توجه مورد که است يمسائل جمله
 و دولت ياجتماع قدرت ،يفناور رشيپذ نيب ارتباط
 ريتأث دولت ياجتماع قدرت ،داد نشان يفرد يآمادگ
 کشاورزان يسو از يفناور رشيپذ زانيم در يتوجه قابل

 به مطالعات از ياريبس در .(Lu et al., 2015)استداشته
 جامعه در نينو يفناور استقرار و رشيپذ در دولت نقش
 Akmarov et al. (2021)   که يمطالعات .است شده اشاره
 جامعه در تاليجيد يکشاورز پلتفرم استقرار با ارتباط در

 نقش از يانمونه ،دادند انجام هيروس يسنت کشاورزان
 در Hoa (2021) است. نينو يفناور رشيپذ در دولت

 در کشاورزان و ها بنگاه نيب ارتباط نقش يبررس به تناميو
 توسعه که است کرده انيب و پرداخته يفناور رشيپذ

 متيق و تيفيک،يوربهره بهبود به باال يفناور با يکشاورز
 و درآمد جهينت در ،کند يم کمک يکشاورز محصوالت

 رفت هدر زانيم .بخشديم بهبود را کشاورزان يزندگ
 ديتول اسيمق و افتهي کاهش هوا و آب به يوابستگ و منابع

 ييهانهيهز در ييجوصرفه بات يابد. در نهاييم گسترش
 موجب کار يروين و آفات دفع سموم کود، آب، مانند
 ديتول يهانهيهز کاهش ،محصوالت يوربهره شيافزا

 ستيز طيمح با سازگار و منيا محصوالت جاديا و محصول
 و کنندگانمصرف روزافزون يتقاضا به ييپاسخگو يبرا

   شود. يم يخارج و يداخل يبازارها در يريپذرقابت بهبود
نگاه اجمالي به مطالعات انجام شده بيانگر اين موضوع 

هاي است که عوامل متعددي در ميزان پذيرش فناوري
است و بديهي مؤثر نوين در کشاورزي از سوي کاربران 

در گذاري آنها است که شناسايي اين عوامل و ميزان اثر
تواند پذيرش فناوري از اين جهت اهميت دارد که مي

هاي نوين در هاي مسئول در استقرار فناوريگشاي نهاد راه
 کيفي و کمي عملکرد افزايش صنعت کشاورزي باشد. اگر

گر و پژوهش آرماني هدف عنوانبه را کشاورزي توليدات
 بر مشتمل راهکارهايي چه ، بدانيم بخش اين فعالين
 اين به را آنها تواندمي) باال فناوري با( خدمت اي محصول
 يا و بکارگيري در تواندمي عللي چه و کند ترنزديک هدف
 اين اصلي باشد. براين اساس پرسش مؤثر آن کاربرد عدم

 بکارگيري بر مؤثر عوامل بنديرتبه و تحقيق، شناسايي
 ساله است. هربوده هاي نوين در حوزه کشاورزيفناوري
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 مطرح حوزه اين در بسياري الکترونيکي هايفناوري
 برخي جهت چه از هدف آن است که دريابيم اما اند شده

 و نشده مواجه عمومي اقبال با سودمند بسيار هايفناوري
 شود.مي احساس بازار اين در هاييخأل چه
  

   هاروش و مواد
 يهاشرکت کارشناسان و رانيمد از نفر ۵۰ پژوهش نيا در

 روش به ،يآمار جامعه از يانمونه عنوان به يکشاورز
 ,.Faizi et al( شدند انتخاب و ييشناسا يبرف گلوله

 در متخصص افراد هيکل پژوهش يآمار جامعه .)2013
 يکشاورز شرکت از نمونه افراد و هستند يکشاورز حوزه
 شرکت ن،يجو صنعتوکشت ،يرضو قدس آستان
 يتعاون شرکت و نالوديب يکشاورز شرکت باران، يکشاورز
 دهنده ليتشک افراد تمام شدند. انتخاب بهار ييروستا
 با دارند. قرار يدکتر يليتحص يهاگروه در يآمار جامعه
 در استفاده تيقابل پژوهش نيا جينتا نکهيا به توجه
 لذا دارد، را يکشاورز نهيزم در فعال مراکز و هاتشرک

 نيمحقق که آنجا از و است يکاربرد هدف ثيح از پژوهش
 در مصاحبه و پرسشنامه ابزار با هاداده يگردآور جهت
 نوع از پژوهش اند،افتهي حضور مربوطه يهاشرکت
  گردد.يم محسوب يشيمايپ يفيتوص
 يعامل ليتحل از آمده دست به يهاشاخص دييتأ يبرا
  SMART PLS افزارنرم و يساختار معادالت با يدييتأ
ها ن نرم افزار به نرمال بودن دادهيرا ايز است.شده ستفادها

 معادالت يساز مدل يالگو از مطالعه نيا ست.يحساس ن
 رهيمتغچند روش کي که ٤يجزئ مربعات حداقل يساختار
 يساختار روابط مطالعه يبرا گسترده طور به و است

 روش نيا .کنديم استفاده ،رديگ يم قرار مورداستفاده
 کپارچهي مدل کي در تا سازد يم قادر را ريمتغ نيچند
 نشيب و رنديگ قرار ليتحل و  هيتجز مورد زمان هم طور به
 شده شيآزما يها يتئور و ها سازه يساز مفهوم در يديمف
 يها يدگيچيپ تواند يم وکرده  ارائه يتجرب يها داده با

 روش نيا ).Hair et al., 2018( کند آشکار را يساز مدل
 با کوچک نمونه کي از استفاده با مدل کي نيتخم امکان
 Akter et( کند يم نيتضم را ٥پنهان يرهايمتغ از ياريبس

al., 2017(. از استفاده  گريد ليدل SMART PLS، نرمال 
 نيا رايز است يآمار جامعه کم حجم زين و هاداده نبودن

                                                             
4- Partial Least Squares-Structural Equation Modelling 
5- Latent variables 

 نيا در ست.ين حساس هاداده بودن نرمال به افزار نرم
 يبارها يبررس شامل يريگ اندازه مدل يابيارز افزار نرم
 ييروا و ٨همگرا ييروا آزمون و ٧ييايپا يها آزمون ،٦يعامل
 متقاطع ييروا اي يريگ اندازه مدل تيفيک آزمون و ٩واگرا

 شامل: ييايپا يها آزمون نيهمچن .است ياشتراک شاخص
 نيانگيم ،١١يبيترک ييايپا ،١٠کرونباخ يآلفا يبررس
 .Benitez et al  نظر مطابق .است ١٢ياستخراج انسيوار

 و ٧/٠ از شتريب ديبا مقدارشان اول مورد ود (2020)
  باشد. ٥/٠ از شتريب ديبا ياستخراج انسيوار نيانگيم

 نديفرآ افتةي توسعه كه (ANP) ياشبكه ليتحل نديفرآ
 آوردن  دست به يبرا است، (AHP) يمراتب سلسله ليتحل

 يم استفاده ارهايمع يبرا مناسب يهاوزن از يامجموعه
 قرار زين پژوهشگران ريسا توجه مورد روش نيا .شود

 اعداد که ييآنجا از .)Ghorbani et al., 2021( است داشته
 لذا هستند، يمثلث يفاز اعداد روش نيا در استفاده مورد
 ١ شکل و ١ جدول در استفاده مورد يفاز يهااسيمق

   اند.شده داده نشان
  

  تياهم درجه انيب يبرا يزبان يهااسيمق -١ جدول
 اعداد معکوس

 يمثلث يفاز
 يفاز اعداد
 يمثلث

 درجه انيب يبرا يزبان يها اسيمق
 تياهم

 Just equal کساني ناًيع ۱,۱,۱ ۱,۱,۱
۲
۳

،۱،٢  
۱
۲

،۱،
۳
۲
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۳
۲
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۲
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۳
۲
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۵
۲
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important 

۱
۳
،
٢
٥
،
١
٢

 ،۲
۵
۲
۳،  Very strongly تر مهم يليخ 

more important 

۲
۷
،
١
٣
،
٢
٥

 
۵
۲
۳،  ، ۷

۲
 

 تينها يب
 )(کامالً
 تر مهم

Absolutely more 
important 

  

                                                             
6- Factor Loadings 
7- Reliability 
8- Convergent Validity 
9- Discriminant Validity 
10- Cronbach’s Α 
11- Composite Reliability (CR) 
12- Average Variance Extracted (AVE) 
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  تياهم درجه انيب يبرا يزبان يهااسيمق - ١ شکل

  
 بودن ساده ليدل به ياذوزنقه و يمثلث تيعضو تابع نوع دو

 استفاده ياگسترده طور به ،محاسبات بودن نهيبه و رابطه
 ريتصو به در ،توابع ريسا با سهيمقا در توابع نيا شوند.مي
 ليدل دارند. يشتريب تيقابل مفهوم انتقال و دنيکش

 نظر از آن سهولت ،يمثلث يفاز اعداد از گسترده استفاده
 رندهيگميتصم به كه است محاسبات بودن نهيبه و محاسبه

 &  Kaufmann) كنديم كمك ترساده يريگميتصم يبرا

Gupta. 1998). ٢ شكل در كه طورهمان پژوهش، نيا در 
 يسادگ ليدل به يمثلث يفاز اعداد از شوديم مشاهده

 با سهيمقا در کمتر يپارامترها داشتن و محاسبات
 )۱( ةمعادل .شد استفاده تيعضو تابع عنوانبه ،يا ذوزنقه
   دهد.يم نشان را يمثلث يفاز عدد کي تيعضو تابع

⁄  )   ي:مثلث يت عدد فازيتابع عضو )١(معادله  ) = 
                                  1≤x≤m )۱(                     
 
                                  m ≤x≤u                   )۲(  
 

                    0              Otherwise 
  

 کننده انيب بيترت به u و l ،m يپارامترها معادله نيا در
 نيشتريب و محتمل ارزش نيترشيب ممكن، ارزش نيتركم

 يفاز عدد کي شينما ٢ شکل .هستند ممكن ارزش
  دهد.يم نشان را يمثلث

  

  
  يمثلث يفاز عدد کي شينما - ٢ شکل

 انجام ريز بيترت به ANP روش به يريگتصميم مراحل
  شد:
 يريگميتصم در مؤثر يهااريمع نييتع -١
  شبكه ساخت -٢
 بردار آوردن دست به و يزوج يهاسهيمقا انجام -٣

  هاتياولو
  يناسازگار نرخ محاسبه -٤
   گريکدي بر يريگميتصم در مؤثر يارهايمع يوابستگ -٥
   سيسوپرماتر ةمحاسب - ٦
 روش و SMART PLS افزار نرم از استفاده با يبندرتبه -٧

  (ANP) ياشبكه ليتحل
، نير محققيمطالعات سا يپس از بررس پژوهش، نيا در
 نفر ٩ نظر با تينها در که آمد دسته ب هياول شاخص ٢٧
 عامل ٥ قالب در شاخص ٢٣ به يکشاورز حوزه خبرگان از

 رشيپذ بر مؤثر عوامل"عنوان به )٢( جدول مطابق
 "يکشاورز حوزه در باال يفناور با يکيالکترون محصوالت
 با شاخص سه استذکربه الزم شد يبنددسته و انتخاب
 حذف شاخص ٢٣ مجموع از ٧/٠ از کمتر يبارعامل
  دند.يگرد

  
  بحث و جينتا
 پژوهش پرسشنامه شده، ييشناسا يهاشاخص به توجه با

 از استفاده با جينتا و ليتکم يآمار جامعه توسط و يطراح
 مدل ٣ لشک د.يگرد ليتحل SMART PLS افزار نرم

 يعامل يبارها بيضرا با همراه را هياول يساختار معادالت
   دهد. يم نشان

در پژوهش حاضر روايي پرسش نامه با توجه به نظر 
خبرگان مورد تأييد قرار گرفت. روايي واگرا و همگرا نيز 

از آلفاي کرونباخ  نامه با استفاده بررسي شد. پايايي پرسش
مورد سنجش قرار گرفت و سواالتي که در مدل داراي بار 

) به منظور پايايي SR, US, EDبودند ( ۷/۰عاملي کمتر از 
بهتر از مدل حذف شدند. بنابراين پرسش نامه از پايايي 
الزم برخوردار شد. همچنين با توجه به نتايج ارائه شده در 

گيري مدل اندازه هاي اعتبار سنجي، آزمون۳جدول 
  است.انعکاسي در ادامه مورد بررسي قرار گرفته
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  )يعامل (بار استاندارد ضرائب نيتخم حالت در هياول يريگاندازه مدل - ۳ شکل

  
  در صنعت کشاورزيباال  يبا فناورها و عوامل مؤثر بر پذيرش محصوالت الکترونيکي  شاخص -٢جدول

 عوامل  عالمت اختصاري  بار عاملي  ها شاخص اختصاري عالمت  عاملي بار

۹۳۱/۰ SP  دولت اجتماعي قدرت 

۲۸۱/۰  DAC  پذيرش فرهنگ 
۸۷۰/۰ TT  فناوري به اعتماد 

۸۳۲/۰ TB  فناوري وجود زمينه 

۷۸۷/۰ EI  محيطي زيست مسائل 

۸۱۷/۰ GL  دولتي تسهيالت 

۲۵۱/۰  DEP  اقتصادي عوامل 

۷۸۳/۰ AR  ساالنه درآمد ميزان 

۷۹۲/۰ PV  محصول توليد ميزان 

۷۶۰/۰ FR مالي ريسک  
۴۱۹/۰ SR امنيتي ريسک  
۸۸۴/۰ AS  آموزش به دسترسي ميزان 

۲۴۷/۰  DTP  ترويج و آموزش 
۸۱۰/۰ SC  اجتماعي هاي مشارکت 

۷۹۸/۰ VP  مروجين با مالقات ميزان 

۸۱۰/۰ CC  ترويجي و آموزشي هاي درکالس حضور 

۹۰۸/۰ BB  بودن مفيد 

۲۳۱/۰  DBU  بودن کارا 

۸۴۹/۰ EU  استفاده سهولت 

۸۲۲/۰ TC محصول بودن اعتماد قابل 

۷۸۰/۰ UC  استفاده شرايط 

۵۱۰/۰ US مصرف نگرش  
۸۴۹/۰ LA زمين مساحت 

۱۹۶/۰  DIC  فردي ويژگي 

۷۹۱/۰ MJ  اصلي شغل 

۸۴۵/۰ AH  فعاليت سابقه 

۷۵۰/۰ AG  افراد سن 

۳۰۴/۰ ED تحصيالت  
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  هاي زوجي فازي مقايسه - ۵جدول 

 IG IUI ID IP 

IG (1,1,1) (0.416,0.526,0.77) (0.526,0.714,1) (0.625,1.11,2) 

IUI (1.3,1.9,2.4) (1,1,1) (0.555,1,1.42) (0.666,1,1.42) 
ID (1,1.4,1.9) (0.7,1,1.8) (1,1,1) (1,1.42,2.5) 
IP (0.5,0.9,1.6) (0.7,1,1.5) (0.4,0.7,1) (1,1,1) 

 
  مدل کيفيت و همگرا روايي پايايي، نتايج - ۳ جدول

  متغيرهاي مکنون
  روايي همگرا  پايايي

 AVE(  CR>AVE( استخراجيميانگين واريانس   )CR( پايايي ترکيبي  )Community( پايايي اشتراکي  آلفاي کرونباخ
DAC  ۸۷۸/۰  ۷۳۴/۰  ۹۱۷/۰  ۷۳۴/۰  OK  
DBU  ۸۶۸/۰  ۷۱۷/۰  ۹۱۰/۰  ۷۱۷/۰  OK  
DEP ۸۰۶/۰  ۶۳۲/۰  ۸۷۳/۰  ۶۳۲/۰  OK  
DIC ۸۵۳/۰  ۶۹۲/۰  ۹۰۰/۰  ۶۹۲/۰  OK  
DTP ۸۲۰/۰  ۶۵۲/۰  ۸۸۲/۰  ۶۵۲/۰  OK  

 
 اندازه يهامدل برازش و بودن همگن آزمونج ينتا
  يريگ
 نييتع عامل ٥ قالب در شاخص ٢٣ حاضر پژوهش در

 حذف ٧/٠ از کمتر يبارعامل با شاخص ٣ تينها در و شدند
 بيترت نيبد و شدند واقع دييتأ مورد شاخص ٢٠ تاينها و

  شد. دييتأ ،يريگاندازه مدل برازش و بودن همگن
  
 يريگاندازه مدل ييايپا و همگرا ييروا آزمونج ينتا

  يانعکاس
 ۷/۰ يباال ،عوامل تمام يبرا خکرونبا يآلفا مناسب اريمع

 ،يبيترک ييايپا ،۳ جدول در شده ارائه جينتا براساس .است
 رهايمتغ يبرا کرونباخ يآلفا بيضر و ياشتراک ييايپا

 قرار مطلوب محدوده در يدرون يسازگار ،دهدمي نشان
 قدرمطلق از t-Value زين همگرا ييروا خصوص در دارد.
 ۷/۰ از تر بزرگ يعامل يبارها تمام و بوده تر بزرگ ۹۶/۱

 کند.يم دييتأ را پژوهش مدل همگرا ييروا که هستند
 زين و بوده ۵/۰ يباال زين شده استخراج انسيوار نيانگيم

 نيبنابرا است. برقرار عوامل تمام يبرا CR>AVE رابطه
 يهمگرا ييروا از پژوهش مدل دهنديم نشان جينتا

  است. برخوردار يمناسب
  
 

 يريگاندازه مدل واگرا ييروا يهاآزمونج ينتا
  يانعکاس
 نيا آزمون نيا طبق :هاشاخص يتقاطع بار يبررس
 يرهايمتغ از هرکدام يعامل يبارها که روديم انتظار

 يانعکاس يريگ اندازه مدل کي در موردنظر ريپذ مشاهده
 اندازه يهامدل گريد ريپذ مشاهده يعامل يبارها از رشتيب
 ريمتغ هر يعامل بار باشد. يساختار مدل در موجود يريگ

 حداقل ديبا متناظرش پنهان ريمتغ يرو بر ريپذمشاهده
 بر ريپذمشاهده ريمتغ همان يعامل يبارها از شتريب ۱/۰

 .)Fornell & Larcker, 1981( باشد گريد پنهان يرهايمتغ
 بار يدارا پژوهش نيا در يبررس مورد يهاشاخص تمام
 در شاخص همان يبارعامل از شتريب ١/٠ حداقل يعامل
 به توجه با راواگ ييروا وجود نيا با ،هستند عوامل ريسا
 شود.يم دييتأ عامل نيا

 به مربوط يهمبستگ آزمون نيا در :الکر و فورنل آزمون
 يهمبستگ رند.يگيم قرار يبررس مورد ،پنهان يرهايمتغ
 يتمام که شونديم دييتأ يصورت در پنهان يرهايمتغ

 باشند شتريب خود ستون ريز داعدا از ياصل قطر اعداد
)Fornell & Larcker, 1981.( دهنده نشان آزمون جينتا 
   است. مطلب نيا دييتأ

 نيا :يساختار و يريگاندازه مدل تيفيک آزمون
 مشاهده يرهايمتغ ينيبشيپ در را مدل ييتوانا شاخص

 سنجد.يم متناظرشان پنهان ريمتغ ريمقاد قيطر از ريپذ
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 تيفيک دهندهنشان CV Com شاخص مثبت ريمقاد
 & Fornell(است  يانعکاس يريگاندازه مدل مناسب

Larcker, 1981(. نشان پژوهش نيا در افزار نرم يخروج 
 را يريگاندازه مدل تيفيک که بوده مثبت اعداد دهنده

  د.ينمايم دييتأ
 

  يساختار مدل ليتحل
 مدل توانمي يريگاندازه مدل ييايپا و ييروا از استفاده با

 در يساختار مدل ،ادامه در کرد. يريگاندازه را يساختار
 عامل هر سهم که )،۴ (شکل ريمس بيضرا نيتخم حالت
 حالت در يساختار مدل و دهديم نشان را مدل در

 رابطه دهندهنشان که )،۵ (شکل ريمس بيضرا يمعنادار
   است. شده داده اننش است، مستقل و وابسته ريمتغ انيم
 ادامه در يساختار مدل يابيارز يارهايمع گريد يسو از

  اند:گرفته قرار يبررس مورد
  

  )t-Value(مقادير  Zضرايب معناداري 
 يهامتغير ارتباط عدم اي ارتباط ي،دارمعنا حالت در

در پژوهش حاضر  .شونديم يبررس هم با وابسته و مستقل
نتايج و  بوده ٥٨/٢ مطلق قدر از باالتر ريمتغ دو نيب ارتباط
  % است.۹۹دهنده معناداري در سطح احتمال نشان

  

  
  مسير ضرائب تخمين حالت در ساختاري مدل - ٤ شکل

  

  
  مسير ضرائب معناداري حالت در ساختاري مدل - ٥ شکل

  
  Q2و معيار  R2معيار 

توان به ها براي مدل ميبودن متغير جهت تعيين مناسب
شده اعتماد ) تعديلR2شده ضريب تعيين(مقدار برآورد

شده معياري است که نشان از کرد. ضريب تعيين تعديل
زا دارد. زا با يک متغير درونارتباط ميان يک متغير برون

عنوان مقدار مالک براي  به ٦٧/٠،٣٣/٠،١٩/٠سه مقدار 
شود مينظر گرفتهدر R2مقادير ضعيف، متوسط و قوي

)Hair et al., 2018(.  مقدار محاسبه شده اين معيار در اين
قدرت ) Q2(بود. همچنين معيار  ٩٩٧/٠پژوهش معادل 

در يک سازه  Q2که مقدار است، در صورتي بيني مدل پيش
را داشته باشد، به  ۳۵/۰و  ۱۵/۰،  ۰۲/۰زا سه مقدار درون

بيني ضعيف، متوسط و قوي سازه ترتيب قدرت پيش
). Henseler, 2011(دهد زاي مربوطه را نشان ميبرون

  بود. ۳۴۹/۰معادل  Q2مقدار محاسبه شده معيار 
  

  )GOFبرازش کلي مدل (معيار 
تنها معياري است که به منظور بررسي کيفيت  GOFمعيار 

 به ۳۶/۰ ،۲۵/۰ ،۰۱/۰ مقدار سهشود و مدل استفاده مي
درنظر  GOF يبرا يقو و متوسط ف،يضع ريمقاد عنوان
 ,Manuel, et al.2009; Vinz, et.al( استشدهگرفته

 محاسبه )۳با استفاده از معادله ( اريمع نيا). 2010
  شود. يم
)۳                     (   =                                    ×         
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   = √0.685 ∗ 0.997 = 0.825 
)، کيفيت GOF )۸۲۵/۰باتوجه به مقدار به دست آمده 
 شود.بسيار مناسب مدل کلي تأييد مي

  
 در نينو يهايفناور رشيپذ بر مؤثر ابعاد يبندرتبه

  يکشاورز
 در نينو يهايفناور رشيپذ بر مؤثر ابعاد يبندرتبه يبرا

 FANP)( يفاز ياشبکه ليتحل نديفرا از يکشاورز حوزه
 در که پژوهش ابعاد وها شاخص  به توجه با شد. استفاده
 مانند توانيم را يبندرتبه يکل شبکه ،است دهآم ١ جدول
 نيچخط کادر ٦ شکل در نمود. ميترس ٦ شکل
 دارند. يدرون ريتأث هم بر ارهايمع که است آن دهنده نشان
  است. شده داده نشان ٧ شکل در ريتأث نيا ةنحو

گانه گيري در خصوص ابعاد پنج مؤثر در تصميممعيارهاي 
اين پژوهش شامل افزايش چابکي در صنعت کشاورزي 

)IG) افزايش کاربرد و نفوذ فناوري ،(IUI افزايش تنوع ،(
  ) هستند.IPوري () و بهبود بهرهIDمحصوالت کشاورزي (

  

  
  ابعاد يبندرتبه شبکه -٦شکل

  

  
  يکديگر بر پژوهش معيارهاي تأثير - ٧شکل 

  
  يزوج ساتيمقا
 از  که دهديم نشان را يفاز يزوج يهاسهيمقا ٥ل جدو
 يکالم يرهايمتغ صورت به که خبرگان نظرات يفاز ادغام

 ليتشک شده يآورجمع نامهپرسش توسط و شده انيب
   است.شده
 نيـ ا يبـرا  کـه  ديگرد يدهوزن فوق جدول بعد مرحله در
 حاصـل  کهشد  استفاده چانگ ياتوسعه زيآنال روش از کار
  .است )٤(جدول  W1 بردار آن

  
  W1فازي در غالب بردار  زوجي هايمقايسه - ٤ جدول

 
٣٣٢٣/٠  IG 

W1= 
٢١٣٩/٠  IUI 
١٥١٢/٠  ID 
٣٠٢٦/٠  IP 

  
  يناسازگار نرخ محاسبه

 که است موضوع نيا دهندهنشان واقع در يناسازگار نرخ
 هم با يزوج يهاهسيمقا جدول در شده انجام يهاسهيمقا

 نشان IR با را يناسازگار نرخ ستند.ين متناقض و ناسازگار
 يهاسهيمقا باشد ١/٠ از کمتر آن مقدار اگر و دهنديم

 از مقدار نيا محاسبه يبرا است. قبول قابل شده انجام
  م.يکنيم استفاده ژهيو بردار روش
 ٠٠٥/٠ سيماتر نيا يبرا شده محاسبه يناسازگار نرخ

  است. سازگار حاصل سيماتر يعبارت به است و
  

   گريکدي بر يريگميتصم در مؤثر يارهايمع يوابستگ
 و يرونيب طيمح و يدرون طيمح عوامل ليتحل از استفاده با

 به ٧ شکل در پژوهش يارهايمع يوابستگ ،خبرگان نظر
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 يزوج يهاسهيمقا سيماتر نيهمچن است.آمدهدر شينما
 شده داده نشان ٩ تا ٦ يهاجدول در ارهايمع نيا يبرا

  است.
  

  IG به توجه با ارهايمع يداخل يوابستگ سيماتر - ٦ جدول
نسبي اهميت هايوزن  پارامتر  IP IUI 

IUI  ٤٠١٥/٠  ٦٧٠٨٤٤/٠  ١ 

IP  ٥٩٨٥/٠  ٤٩٠٦٦/١ ١  

  
  IUI به توجه با ارهايمع يداخل يوابستگ سيماتر - ٧ جدول
نسبي اهميت هايوزن پارامتر  ID IG 

IG ٦٩٨٥/٠  ٣١٦٧٥/٢  ١ 
ID ٣٠١٥/٠  ٤٣١٦٣٩/٠ ١  

  
  ID به توجه با ارهايمع يداخل يوابستگ سيماتر - ٨ جدول
نسبي اهميت هايوزن  پارامتر  IP IUI 

IUI  ٣٣٣٣/٠  ٤٩٩٩٢٥/٠  ١ 
IP  ٦٦٦٧/٠  ٠٠٠٣/٢ ١  

  
  IP به توجه با ارهايمع يداخل يوابستگ سيماتر -٩ جدول
نسبي اهميت هايوزن پارامتر  ID IG 

IG ٨٣٥٣/٠  ٠٧١٦٤٥/٥  ١ 

ID ١٦٤٧/٠  ١٩٧١٧٥/٠ ١  
  
 تـوان يمـ  فـوق  يهـا لاوجـد  از آمدهبدست جينتا اساس بر

  نمود. مشخص را W2 سيماتر
٨٣٥٣/٠  ٦٩٨٥/٠ ٠  ١ 

W2= 
٣٣٣٣/٠ ٠  ٤٠١٥/٠ ١  
١٦٤٧/٠  ٣٠١٥/٠ ١  ٠ 
٦٦٦٧/٠ ١  ٥٩٨٥/٠ ٠  

 
  سيماتر سوپر محاسبه

 هب دهد،يم نشان را سيسوپرماتر يکل ينما ٨ شکل
 سيماتر W2 ارها،يمع بر هدف ريتأث بردار W1 کهيطور

 کنندهمشخص  W3 و ارهايمع يدرون يهايوابستگ
 W4 و هاشاخص عوامل بر ارهايمع از کي هر ريتأث سيماتر

 در ابعاد بر هاشاخص از کي هر ريتأث سيماتر انگريب
  .است پژوهش مورد موضوع

 W3 و W2 يهاسيماتر و W1 يبردارها بودن مشخص با
 آوردن دستبه يبرا داد. ليتشک را سيسوپرماتر توان يم

 سيماتر سوپر نيا پژوهش، عوامل از کي هر رتبه و وزن
 از کي هر يعددها هرگاه و برسد فرد يهاتوان به ديبا

 و رتبه با برابر سطر هر عدد ،شوند برابر سيماتر يسطرها
  بود. خواهد مربوط ابعاد و هاشاخص عامل، هر وزن

  
 هدف ٠ ٠ ٠ ٠  

W = 
  ٠ ٠ W2 W1 ارهايمع  
  ٠ ٠ W3 هاشاخص ٠  
  ٠ W4 ابعاد ٠ ٠ 

  سيسوپرماتر ياصل ياجزا -٨ شکل
  

 حوزه در فناوري پذيرش بر مؤثر ابعاد بندي رتبه
  کشاورزي

 در عامل نيمهمتر رشيپذ فرهنگ داد نشان پژوهش جينتا
 يهاشاخص انيم از است. يکشاورز در يفناور رشيپذ

 نيشتريب دولت ياجتماع قدرت رش،يپذ فرهنگ با مرتبط
 شاخص نيا به توجه لزوم نشانگر نيا که داشت را وزن

 مثبت ريتأث خود مطالعات در زين Lu et al. (2015) است.
 نيب در يفناور رشيپذ در دولت ياجتماع قدرت

 گريد از يطيمح ستيز مسائل کردند. دييتأ را کشاورزان
 ريسا مطالعات در که بود رشيپذ فرهنگ مهم يهاشاخص
 رشيپذ در مؤثر عوامل از يکي عنوان به زين نيمحقق
 Oreszczyn( استهشد يمعرف کشاورزان نيب در يفناور

& Lane, 2006 ;Kuehne et al., 2019.( ياقتصاد عوامل، 
 سهم آنها با مرتبط يهاشاخص و ييکارا و جيترو و آموزش

 دهنده نشان که داشتند يفناور رشيپذ در يکساني بايتقر
 و است يفناور رشيپذ رد عوامل نيا کساني تياهم

 با مرتبط يهاشاخص و عوامل نيا از کدام هر به پرداختن
 يفناور رشيپذ شيافزا در يمؤثر نقش توانديم آنها

 التيتسه شاخص ،ياقتصاد عوامل مؤلفه در باشد. داشته
 مطالعات در که است داشته را تيماه نيشتريب يدولت
- شده اشاره شاخص نيا تياهم به زين محققان ريسا

 ;Zarifian et al., 2017; Ebrahimi et al., 2016)است
Balali et al., 2016; Nejad Rezaei et al., 2015; 

Haryadi et al. 2019). 
 به يدسترس زانيم ج،يترو و آموزش مؤلفه در نيهمچن
 يفناور رشيپذ در گذارريتأث شاخص نيمهمتر آموزش

 ييهاشاخص زين محققان ريسا مطالعات در که بود نينو
 يهاکالس به يدسترس ،يآگاه افراد، نگرش و دانش چون
 به يآموزش يهاکالس در شرکت دفعات تعداد و يآموزش
 Ebrahimi) اندشده يمعرف رشيپذ در مؤثر ملاعو عنوان
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et al., 2016; Balali et al., 2016; Behbahani Motlagh 
et al., 2016; Choobchian et al., 2018; Delavar, 

2019; Mahboubi et al., 2011).    
 ديمف شاخص و گرفت قرار چهارم رتبه در ييکارا عامل
 مطالعات ريسا در ،داشت عامل نيا را وزن نيشتريب بودن
 بود برخوردار ياژهيو تياهم از ييکارا عامل زين هشد انجام

)Sharifzadeh et al., 2018;  Silva et al., 2017; Flett et 

al., 2004(. نيزم مساحت زين يفرد يهايژگيو مؤلفه در 
 مطالعات جينتا با مطابق که بود شاخص نيمهمتر

Zarifian et al. (2017)، Balali et al. (2016)،Behbahani 

Motlagh et al. (2016)، Mahboubi et al. (2011) و 
Sharifzadeh et al. (2018)  .است  

  
  يريگ جهينت
 در مؤثر عوامل يبندرتبه و ييشناسا هدف با پژوهش نيا

 است. گرفته شکل يکشاورز در نينو يهايفناور رشيپذ
 عوامل ريتأث تحت يکشاورز در نينو يهايفناور رشيپذ

 يم عوامل نيا يبررس و ييشناسا که دارد قرار يمختلف
 نيا کاربرد و رشيپذ در مناسب يها استيس اخذ در تواند
 با باشد. داشته يمهم نقش کاربران انيم در هايفناور
 حوزه در يفناور رشيپذ در دولت نقش نکهيا به توجه

 از استفاده ،ه استشد دييتأ پژوهش نيا در يکشاورز
 در فعاالن به يدولت التيتسه ارائه دولت، ياجتماع قدرت
 در توانديم يتيحما اقدامات ريسا و يکشاورز حوزه
 باشد. داشته ييبسزا ريتأث کاربران يسو از يفناور رشيپذ
 و يعاملبار ،هاشاخص يبرخ گانهپنج عوامل از کي هر در
 که دارند خود عامل نييتب در يشتريب يگذارريتأث
 توجه با رند.يگقرار توجه مورد يآت مطالعات در دتوانن يم
 در عامل نيمهمتر عنوانبه رشيپذ فرهنگ عامل نکهيا به
 يبررس شد، ييشناسا کشاورزان انيم در يفناور رشيپذ
 خصوصهب فرهنگ با مرتبط يهاشاخص ريتأث زانيم

 مورد توانديم يآت يهاپژوهش در دولت ياجتماع قدرت
- فرهنگ يهاابزار از استفاده با دولت و رديگ قرار يبررس
 مانند يتيحاکم يابزارها و رسانه مانند يعموم يساز
 يفناور رشيپذ به توانديم ،يسازمان يندهايفرا و نيقوان
 کند. کمک يوربهره شيافزا هدف با يکشاورز حوزه در

 ،يطيمحستيز مسائل اديز تياهم به توجه با نيهمچن
 با مرتبط يهايفناور ديتول و يطراح نهيزم در فعاالن
 با سازگار يهايفناور ساخت ديبا يکشاورز حوزه
 ذکرهب الزم دهند. قرار خود کار تياولو در را ستيز طيمح

 منابع از تظحفا سمت به يجهان حرکت به توجه با است
 تياهم به نسبت يآگاه البته و ستيز طيمح و يعيطب

 ،يکشاورز ديجد نسل يسو از محدود منابع حفظ
 حوزه در يطيمحستيز مسائل شاخصه شوديم ينيب شيپ

 قرار ترباال يهاتياولو در زمان مرور به يفناور رشيپذ
 توجهات کانون در امر صاحبان يسو از ستيبايمو  گرفته
 مؤلفه در شاخص نيمهمتر آموزش به يدسترس باشد.

 فراهم با توانديم دولت سو نيا از که تاس جيترو و آموزش
 ،کشور سطح در يآموزش موزون يهارساختيز يساز
 جامعه يسو از هاآموزش نيا کسب يبرا را نهيزم

 ذکر عوامل يتمام نکهيا تينها در کند. فراهم يکشاورز
 کمک يفناور کي رشيپذ به تواننديم هم کنار در شده
 شوند،گرفته نظردر هم از جدا صورت به دينبا و کنند
 يبرا توانندينم ييتنها به عوامل نيا از کدام چيه چراکه

   باشند. يکاف نينو يفناور کي رشيپذ
 نينو يهايفناور ياصل کاربران کشاورزان نکهيا به توجه با
 آنان يسو از يفناور رشيپذ هستند، يکشاورز حوزه در

 ارائه يراهکارها و است بوده پژوهش نيا ياصل چالش
 کاربر يسو از يفناور رشيپذ شيافزا منظور به ،شده

 و هاشرکت و يگذاراستيس يهادنها مخاطب با (کشاورز)
 است. هديگرد ارائه حوزه نيا در مرتبط يهاسازمان
 تواننديم يکشاورز حوزه کارشناسان و محققان ن،يهمچن

 يبرا نينو يهايفناور از استفاده يايمزا يآشکارساز با
 در ،هايفناور نيا از استفاده جيترو و هيتوج و کاربران

 کشاورز درآمد و عملکرد شيافزا جهينت در و رشيپذ زانيم
 داشته يمهم نقش ن،ينو يها يفناور از استفاده جهينت در

  باشند.
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