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 کاران گندم کلیه شامل تحقیق مماری جامعه شد. استفاده پرسشنامه از الزم اطالعات موریجمنبرای و بود

 274 رگانمو و کرجسی نمونه حجم تعیین جدول از استفاده با مماری نمونه حجم بود. یادشده یهااستان

 متناسب انتساب با ایچندمرحله ایطبقه گیرینمونه روش از استفاده با مماری هاینمونه و شد تعیین نفر

 (CR) مرکب پایایی شاخص و کرونباخ ملفای ضریب از پرسشنامه پایایی میزان تعیین برای ند.شد انتخاب

- استفاده (AVE) شده ستخراجا واریانس میانگین شاخص از نیز هالفهؤم همگرای روایی تعیین منظور به و

مدل روش از  استفاده با هاداده تحلیل د.بو بررسی مورد هایشاخص بودن مطلوب از حاکی نتایج که ،شد

 گرفت. صورت 22 نسخه SPSS و  5/8 نسخه LISREL افزارنرم  از گیریبهره با  ساختاری  معادالت سازی

 کشت پذیرش به تمایل بر گذارتأثیر ةکنندتبیین هایلفهؤم بین دارمعنی و مثبت تأثیر مؤید مطالعه نتایج

 به تمایل متغیر تغییرات از درصد 47 ،مجموع در ساختاری، معادالت مدل همچنین، بود؛ دوروم گندم

 در حاضر پژوهش نتایج که رودمی انتظار ،نهایت در د.کر می بینیپیش را دوروم گندم کشت پذیرش

 توسط کشور روستایی مناطق در دوروم گندم کشت ترگسترده توسعه و ترویج راهکارهای تدوین

  شود. واقن مفید مروجان

 .ساختاری معادالت سازیمدل ،پذیرش تمایل، دوروم، گندم ها: کلیدواژه

  مقدمه

 ,Feldman) تاس رامینهگ یا غالت خانواده زا گیاهی ماکارونی ندمگ یا دوروم گندم

 ارقام سایر از بیش من ساده هایتکربوهیدرا ،همچنین و گلوتن و پروتئین میزان که (2000

 و دارد قرار انم نگند از پس جهانی اهمیت نظر از دوروم گندم .(Kneipp, 2008) است گندم

 استفاده ...و ورمیشل الزانیا، اسپاگتی، ماکارونی، پاستا، تولید منظور به من از حاصل یسمولینا از

 دو طی ویژهبه و شتهدا دنیا سطح در نفر هامیلیون تغذیه در عمده ینقش محصول این شود.می

  .است داشته رشد به رو یروند نیز ما کشور غذایی رژیم در ،برنج یمتق افزایش با ،اخیر دهه

 است تنصد هزار  شش حدود کشور در ماکارونی مصرف ساالنه میزان حاضر، حال در

 و تولیدکنندگان انجمن مدیره هیئت اعضای از یکی سوی از شده و طبق ممار ارائه

 750 حدود ایران در ماکارونی نهساال لیدتو میزان، 1396 سال در ایران ماکارونی صادرکنندگان
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 در کیلوگرم هشت حدود کشور در من یها فرمورده و ماکارونی سرانه مصرف .است تنهزار 

 مصرف سرانه به نسبت اگرچه ،میزان این .(Radio Economics, 2017) است شده اعالم سال

 سرانه به نسبت اما ،است ناچیز رسد، می هم کیلوگرم سی به که ایتالیا مانند کشورها از بعضی در

 که رسد می نظر به و یافته افزایش ،کیلوگرم( 5/4) 1384 سال در ماکارونی کشور مصرف

  .است مورده دست به ااعتن قابل و ثابت یجایگاه ایران در ماکارونی تولید صنعت

 140-400 بین هاسال برخی در یهای نوسان با ایران در دوروم گندم کشت زیر سطح

 شودمی کشت مبی صورت به هبقی و دیم صورت به من درصد هفتاد که ،است هکتار هزار

(Sadeghzadeh Ahari, 2017). در دوروم گندم کشت زیر سطح ،1396-97 زراعی سال در 

 ،ایالم خوزستان، هایاستان که ،بود تن 431235 من تولید میزان و هکتار 147353 ایران

 اندداده اختصاص خود به را کشت زیر سطح بیشترین بویراحمد و کهگیلویه و کرمانشاه

(Deputy Minister of Agriculture, 2018). 

 درصد 5/2 دارای متوسط طور به مرد هایکارخانه به شده تحویل دوروم گندم هایدانه

 ،شده تولید دانه میزان این از ،بنابراین .(Cereal Research Center, 2017) هستند غیرمفید افت

 تبدیل متوسط ضریب که، از منجا دیگر سوی از بود. خواهد استفاده قابل تن 420454 حدود

 5/72 حدود خمیری یها فرمورده سایر و ماکارونی تولید در استفاده قابل یسمولینا دمر به دانه

 ،دیگر بیان به شود.می تولید ماکارونی تن 304829 دوروم، گندم تن 420454 از ،است درصد

  .است نیاز دوروم گندم دانه نتهزار  1117 به ،کشور در ماکارونی تنهزار  750 تولید برای

 در ها فرمورده سایر و ماکارونی مصرف و تولید میزان و دوروم گندم لیدتو میزان ممار

 در دوروم گندم دانه تأمین در کمبود تن 685800 حدود ،1397 سال در دهد می نشان کشور

 تولید هایکارخانه تولید ظرفیت اگر حتی که رسدمی نظر به .است شتهدا وجود کشور

 در محصول این از شده عرضه دانه میزان باشد، فتهیا کاهش نیز اخیر سال دو طی ماکارونی

 از دودیمع استثنای به ،بنابراین .است بودهن واحدها این نیاز گوی پاسخ کشور داخل

 در شده تولید دوروم گندم کمبود علت به همواره منها همة ماکارونی، تولید بزرگ های شرکت
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 نان گندم نوعی از )که فارینا مرد زا ناگزیرند که گندم، واردات باالی هزینه و کشور داخل

 مشابه یها فرمورده سایر و ماکارونی انواع تولید برای نرم( مرد )یا نول مرد و (است سخت

 سمولینای از تولیدشده ماکارونی با مقایسه در که (Hosseini et al., 2011) استفاده کنند

 منظور به دارد و قرار یترپایین سطح در پروتئین میزان و کیفیت لحاظ به دوروم گندم از حاصل

 های گوناگونافزودنی منها به ،محصوالت قبیل این ایتغذیه خواص و رنگ کیفیت، افزایش

  .(Hosseini et al., 2011) شودمی اضافه

 ،قدیم هایزمان از ،من در که است مواجه دوروم گندم تولید کمبود با حالی در ما کشور

 .(Deputy Minister of Agriculture, 2018) است داشته وجود دوروم گندم کشت سابقه

 و عراق سوریه، ترکیه، )شامل خاورمیانه شمالی، مفریقای هعمدطور  به محصول این خاستگاه

 نوع این أمنش و أمبد ،منابن برخی در (.Ranieri, 2015) است شده ذکر نزدیک خاور و ایران(

 برای تالش وجود با است. شده معرفی ایران غرب نم بومی ارقام و وحشی خویشاوندان و گندم

 در دوروم گندم صنعت ،اخیر دهه دو طی من مختلف ارقام معرفی و محصول این کشت توسعه

 تولید شرایط بودن فراهم وجود با کهای  گونه ، بهاست مانده باقی محدود و کوچک بسیار ایران

 تولید توان از ترپایین بسیار ایران در دوروم گندم کشت پذیرش میزان کشور، در دوروم گندم

 و بوده باالتر نان گندم به نسبت گندم نوع این خرید قیمت که است حالی در این ؛است من

 به نسبت باالتری نگهداری و انبارداری قابلیت دوروم، گندم دانه در مب کمتر محتوای دلیل به

 نیاز وجود با و گفته پیش مطالب به توجه با رو، این از .(Mottaqi et al., 2013) دارد نان گندم

 بودن فراهم و گندم دوروم به خمیری یها موردهفر سایر و ماکارونی تولید هایهکارخان مبرم

این  کشت زیر سطح ،ایران نقاط از بسیاری در من رشد برای مطلوب نسبتاً هواییو مب شرایط

 بر گذارتأثیر عوامل شناسایی پی درحاضر  پژوهش ،بنابراین .نیست باال محصول در کشور

 دارد رواج محصول این تکش که است هاییاستان در دوروم گندم کشت توسعه و پذیرش

 بر هاییسازه چه» که است این پژوهش اصلی لأسو .(تهران و کرمان ،خوزستان ایالم، )فارس،
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 دوروم گندم کشت توان دارای هایاستان در دوروم گندم کشت پذیرش به کاران گندم تمایل

  «.؟دارد تأثیر

 ارائه فناوری پذیرش بر ارگذتأثیر عوامل زمینه در متعددی هایمدل و ها هنظری ،تاکنون

 عمل نظریه ،TAM2 فناوری پذیرش مدل ،1فناوری پذیرش مدل د:ان جمله من از است، که شده

 شده ریزی برنامه رفتار تجزیه نظریه (،TBP) شده ریزیبرنامه رفتار نظریه (،TRA) مستدل

(DTPB،) ترکیب یتلفیق فناوری پذیرش مدل( TAM و TPB.) شده ئهارا هایمدل بین در، 

 از و داشته بیشترین کاربرد را فناوری پذیرش بر گذارتأثیر عوامل بینیپیش در TAM مدل

 ذهنی، هنجارهای نچو هاییسازه ، ازمدل این در است. شده اقتباس مستدل عمل نظریه

 و فناوری، کاربرد به نسبت نگرش شده، ادراک سهولت فناوری، کاربرد شده اکراد سودمندی

 بر گذارتأثیر های سازه ترین مهم عنوان به فناوری کاربرد زمینه در دکارممدیخو یا تجربه

  .(Sarukhani, 2008) یاد شده است فناوری پذیرش

 از دیگران کندمی گمان فرد یک که پردازندمی رفتاری ارزیابی به «ذهنی نجارهایه»

 و همکاران دوستان، عقیدتی، رهبران تأثیر به ذهنی نجارهایه ،دیگر بیان به ؛ ودارند انتظار او

 بنا به تعریف، .(Venkatesh et al., 2003) ندپردازمی فرد رفتار بر مرجن هایگروه سایر

 فناوری یا ایده از استفاده اینکه به نسبت فرد اعتقاد درجه عبارت است از شده ادراک سودمندی

 افزایش را او خالص درممد میزان ،همچنین و کاری عملکرد است ممکن حد چه تا نظر مورد

 من انتظار مورد نهایی سود از باید فرد ،متفاوت و جدید ایده یا فناوری یک پذیرش از قبل..دهد

 کاربرد ةشد ادراک سهولت .(Nguyen et al., 2007) شود مطمئن من با مرتبط ریسک و ناوریف

 از نظر یک فرد گفته خاص فناوری یک کاربرد میزان راحت و مسان بودن به فناوری یک

 کاربرد به نسبت نگرش بر مستقیم طور به شده ادراک سهولت .(Kim et al., 2008) شود می

 مطلوبیت درجه از کاربر ارزیابی به فناوری کاربرد به نسبت نگرش .است گذارتأثیر فناوری

 باورهای از فناوری کی از استفاده به نسبت کاربر نگرش شود. می گفته فناوری کارگیری به

                                                                                                                                               
1. Technology Acceptance Model (TAM)  
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 .شود یم مشتق من فناوری کاربرد ةشد ادراک تسهول و شده ادراک سودمندی ،ییعن کاربر

 مورد رفتارهای انجام و دهی سازمان توانایی مورد در فرد قضاوت به نیز ودکارممدیخ یا تجربه

 درک به مربوط ،واقن در ،خودکارممدی .شودمی اطالق نظر مورد عملکرد به رسیدن برای نیاز

 در فرد گیریتصمیم بر که است فناوری یا ایده یک اجرای و پذیرش در شخصی توانایی از فرد

 نیت .(Compeau and Higgins, 1995) است گذارتأثیر بسیار خاص رفتارهای بروز خصوص

 از نیت شود. می گفته برکار توسط فناوری پذیرش و کارگیری هب احتمال به نیز رفتاری تمایل یا

 (.Chang, 2004انجامد ) می واقعی رفتار به و شود می مشتق فناوری کاربرد به نسبت نگرش

 در محدودی بسیار مطالعات دوروم گندم کشت بر گذارتأثیر عوامل ، در زمینةتاکنون

 هاایده پذیرش خصوص در بسیاری مطالعات اما و گرفته صورت دنیا سطح در ،همچنین و ایران

ای از این  که در پی، پاره است شده انجام کشور خارج و خلدا در نوین هایفناوری و

  .شود ها یادموری می پژوهش

 اراضی دارای اطقمن کاران گندم مشنایی عدم ،(Barati, 2010) براتیدر پژوهش 

 توانایی عدم و نرس کشاورزادست در بومی ارقام پایین عملکرد توان دوروم، گندم با ایحاشیه

 گندم ةشد اصالح ارقام کشت زیر سطح توسعه عدم نان، گندم شده اصالح ارقام با من رقابت

 منافن روم،دو گندم جداگانه خرید راستای در مناسب اجرایی هایسیاست فقدان دلیل به دوروم

 کیفیت با که ایپیشرفته و مجهز یفناور وجود دمع و ،دوروم گندم واردات از حاصل اقتصادی

گندم دوروم پایین بودن سطح زیر کشت  ةاز دالیل عمد باشد، مناسب من فرموری و گندم این

 .در ایران عنوان شده است

 بیمه پذیرش بر گذارتأثیر ملاعو بررسی در (Hayati, 2016) حیاتی پژوهش هایافتهی

 بیمه به نسبت بردارانبهره نگرش که داد نشان نطنز شهرستان روستایی مناطق در انار محصول

 محصول بیمه بودن مؤثر خصوص در اجتماعی هنجارهای ،همچنین و کشاورزی محصوالت

  اند.داشته دارمعنی و مثبت تأثیر انارکاران توسط بیمه پذیرش در انار
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 عوامل بررسی در (Rezaei et al., 2017) همکاران و رضایی پژوهش نتایجبر اساس 

 از استفاده با کرج شهرستان در دارویی گیاهان از روستایی زنان استفاده تمایل و قصد بر مؤثر

 نگرش و شده کادرا خودکارممدی ذهنی، هنجارهای متغیرهای ،ساختاری معادالت سازی مدل

 از درصد 44 دودح و داشته دارویی گیاهان از روستایی زنان استفاده قصد بر دار معنی و مثبت تأثیر

 .نداهکرد تبیین را متغیر این واریانس

 کارگیری به قصد بر مؤثر هایسازه بررسی در (Izadi et al., 2018) همکاران و ایزدی

 نگرش، متغیرهای که دادند نشان ایران سنتی دامداران توسط روستایی مناطق در بیوگاز

 توسط متغیر این ةکنندتعیین عوامل از ذهنی الگوهای و سازمانی ارتباطات ،ذهنی هایهنجار

 .نداهبود مطالعه مورد دامداران

 نشان (Golbaz and Karami-Dehkordi, 2019) دهکردی میکر و گلباز مطالعه نتایج

 -مموزشی های دوره در شرکت نوموری، نسبی مزیت به نسبت ادراک متغیرهای که داد

 و انگورکاران سن روستا، درون و روستا رونیب غیررسمی اطالعاتی منابن از استفاده ترویجی،

 بهبود و اصالح طرح کارگیری به و پذیرش متغیر واریانس از درصد 58 هکتار در عملکرد میزان

  کند.می تبیین دره خرم شهرستان در را گوران هایباغ

 ،اتیوپی در( Tesemma and Mitiku, 1992) میتیکو و تسما ةمطالع بر اساس نتایج

 و شدن تخریب اند از عبارت کشور این در دوروم گندم کشت ةمحدودکنند عوامل از برخی

 ،شیمیایی کودهای و سموم کمبود و خاک خیزی حاصل عدم ،خاک بافت بودن نامناسب

 محصول خرید قیمتپایین بودن  و ها،بیماری و مفات شیوع مناسب، ةشداصالح ارقام کمبود

  نهایی.

 ارزش زنجیره زمینه در (Getachew et al., 2009) همکاران و تاچوگ مطالعه نتایج

 زنجیره دوروم، گندم فرموری صناین ضعف که است این از حاکی هند مانگو در دوروم گندم

 و مسائل ترین مهم مناسب تولید فقدان و اطالعات نامنظم جریان غیراثربخش، و بلند تأمین
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شمار  به کشور این در من ارزش زنجیره تقویت و توسعه و دوروم گندم کشت مشکالت

  .روند یم

 مطالعه در (USAID, 2010) ممریکا المللیبین توسعه مژانس تحلیل نتایجبر اساس 

 مشارکت فقدان بذر، توزین و تولید شبکه ضعف کنیا، در اساسی محصوالت ارزش زنجیره

 گندم ةشداصالح ارقام توزین و تولید در کشاورزان هایانسازم و خصوصی هایشرکت

 و ترویج تحقیقات، بین ناکافی هماهنگی طوالنی، نقلو حمل دلیل به بذر باالی هزینه دوروم،

 و دگانتولیدکنن بازرگانان، برای بازار به مربوط اطالعات فقدان بذر، تکثیر هایسازمان

 عدم بازاریابی، هایزیرساخت و مناسب انبارهای به دسترسی فقدان کشاورزان، هایسازمان

 به دسترسی فقدان کنندگان(،)مسیاب ورانمفر و تولیدکنندگان بین قرارداد و توافقات وجود

 به تولید مراکز از گندم انتقال باالی هزینه و ایجاده ضعیف هایزیرساخت بانکی، اعتبارات

  اند.هشناخته شد دوروم گندم کنندة تولیدمحدود موانن ترین مهم مصرف اکزمر

 که است این از حاکی (Tidiane Sall et al., 2019) همکاران و سال تیدیان مطالعه نتایج

 بین هماهنگی فقدان دوروم، گندم باکیفیت و شدهاصالح ارقام فقدان بذر، پایین عرضه میزان

  اند. بوده اتیوپی در دوروم گندم ارزش زنجیره موانن ترین مهم مرتبط کنشگران

 ارزش زنجیره زمینه در (Akhter, 2015) همکاران و خترا توسط که دیگری مطالعه در

 بذر تولید هایشرکت و ،فرموری صناین صاحبان کشاورزان، دیدگاه شد، انجام دوروم گندم

 و تولید روی پیش مشکالت و هاچالش ترین مهم از یکی .شد بررسی پاکستان در منطقه پنج در

  .است بوده سمولینا تولید و گندمنوع  این مسیاب یفناور وجود عدمگندم دوروم  سازیتجاری

 بررسی زمینة در ،(Digal and Placencia, 2019) پالسنسیا و دیگال پژوهش نتایج

 این از حاکی ،فیلیپین در شمالی کوتاباتو در رگانیکا برنج کشت پذیرش بر گذارتأثیر عوامل

 کشت در خودکارممدی ارگانک، محصوالت کشت توسعه به نسبت مثبت نگرش که است

 پذیرش در ذهنی هنجارهای تأثیر ،همچنین و کارشناسان و مروجان فعالیت ارگانیک، برنج

  است. داشته ردامعنی تأثیر محصول این کشت
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 فناوری پذیرش زمینه در شده ارائه هاینظریه و هامدل و تحقیق شینهپی مرور به توجه با

توسعه  بر مؤثر عواملة حاضر در زمینة مطالع مفهومی مدل ،هشد یادموری اختصار به تر پیش که

  است. ارائه شده 1 شکل در قالب دوروم گندم کشت رشیپذو 

 

  پژوهش یمفهوم مدل -1 شکل

 :ستا شده گرفته نظر در زیر شرح به ییهافرضیه ،حاضر پژوهش فهد باه دستیابی برای

H1: گندم کشت سودموری زمینه در بردارانبهره ادراک بر دارمعنی تأثیر ذهنی هنجارهای 

  دارد. دوروم

H2: از منها ادراک بر اردمعنی تأثیر دوروم گندم کشت زمینه در بردارانبهره خودکارممدی 

  دارد. دوروم گندم کشت هولتس

هنجارهای 

 ذهنی

پذیرش تمایل به 

کشت گندم 

 دوروم

 میزان نوگرایی 

 بردارانبهره

سودآوری 
 کشت 

 دورومگندم 

هولت کشت س خودکارآمدی

 گندم دوروم

نسبت  نگرش

به کشت گندم 

 دوروم

H1 

H2 

H3 

H4 

H5 

H6 
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H3: به نسبت منها نگرش بر دارمعنی تأثیر دوروم گندم کشت سودموری از بردارانبهره ادراک 

  دارد. دوروم گندم کشت

H4: به نسبت منها نگرش بر دارمعنی تأثیر دوروم گندم کشت سهولت از بردارانبهره ادراک 

  دارد. دوروم گندم کشت

H5: دارد. دوروم گندم کشت به نسبت منها نگرش بر دارمعنی تأثیر بردارانبهره نوگرایی میزان  

H6: به نسبت منها تمایل بر دارمعنی تأثیر دوروم گندم کشت به نسبت بردارانبهره نگرش 

  دارد. دوروم گندم کشت

 پژوهش روش

 تحقیق لیک هدف به توجه با است. کاربردی مطالعات نوع از هدف، لحاظ به ،حاضر مطالعه

 روستایی مناطق در دوروم گندم کشت توسعه و پذیرش بر گذارتأثیر عوامل تبیین که ،حاضر

 کاربرد به توجه با همچنین، .است علّی تحقیقات نوع از تحقیق ماهیت ،است منتخب های استان

 پژوهش حاضر روش تحقیق، مفهومی مدل تحلیل و بررسی برای ساختاری معادالت یابیمدل

 موریجمن شیوه نظر از و البته است کوواریانس-واریانس ماتریس تحلیل نوع از و یهمبستگ

 پژوهش مماری جامعه .(Sarmad et al., 2004) دگیرمی قرار میدانی مطالعات حوزه در ،اطالعات

 کشت با که بود تهران و کرمان ،خوزستان فارس، ایالم، استان جپن روستایی مناطق کاران گندم کلیه

 اقدام محصول این کشت به نسبت ،اخیر سال پنج طی حداقل و اما داشته مشنایی دوروم گندم

 Krejcie and) مورگان و کرجسی گیری نمونه جدول اساس بر مطالعه مورد نمونه حجم اند. نکرده

Morgan, 1970)، 274 انتساب با ایچندمرحله ایطبقه روشبه  گیری نمونه و تعیین نفر 

 ها و سپس،شهرستان نخست، که صورت ین، بد(Sarukhani, 2008) انجام شده است متناسب

 و ندشد انتخاب تصادفی صورت به (هاخوشه عنوان به) مطالعه مورد روستاهاینیز  و هادهستان

 هایفعالیت و مزرعه به مربوط تصمیمات و بودند زراعی واحد مدیر که یکاران گندم ،نهایت در

 انتخاب روستا هر کاران گندم جمعیت با متناسب و تصادفی صورت به ند،کردمی اخذ را زراعی
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 پرسشنامه 242 ،کاران گندم بین شده توزین رسشنامهپ 274 از که است ذکر به الزم ند.شد

 و شد داده تشخیص استفاده غیرقابل پرسشنامه نوزده تعداد ،میان این از که شد موری جمن

  گرفت. صورت گو پاسخ نفر 223 تعداد با هاتحلیل

 مرور و نظری مطالعات اساس بر و تحقیق اهداف به توجه باپرسشنامة پژوهش حاضر، 

 ةسسؤم غالت تحقیقات بخش علمی تهیئ اعضای مشورت و همکاری با همچنین، و ادبیات

 کشت سودموری بررسی به ،اول بخش در که شد تهیه بذر و نهال ةتهی و اصالح تحقیقات

 ،گویه( سه )با دوروم گندم کشت پذیرش در ذهنی هنجارهای تأثیر گویه(، پنج )با دوروم گندم

 گندم کشت سهولت به نسبت کاران گندم ادراک ،گویه( پنج )با بردارانبهره نوگرایی میزان

 نسبت نگرش ،گویه( چهار )با دوروم گندم کشت زمینه در خودکارممدی گویه(، سه )با ومدور

 سه )با دوروم گندم کشت ادامه به نسبت تمایل میزان و گویه( شش )با دوروم گندم کشت به

 کاران گندم اجتماعی و ایحرفه فردی، های ویژگی بررسی به ،دوم بخش در و گویه(

  شد. استفاده لیکرت طیف از پرسشنامه اول بخش هایگویه کلیه شسنج منظور به پرداخت. می

 )شامل بیرونی مستقل متغیر سه اند از عبارت در پژوهش حاضر بررسی مورد متغیرهای

 متغیر سه نوگرایی(، میزان و دوروم، گندم کشت در خودکارممدی میزان ذهنی، هنجارهای

 نگرش و دوروم، گندم کشت هولتس دوروم، گندم کشت سودموری )شامل درونی وابسته

 گندم کشت پذیرش به تمایل میزان) نهایی وابسته متغیر یک و (دوروم گندم کشت به نسبت

 به نسبت بردارانبهره تمایل میزان) پژوهش نهایی وابسته متغیر شایان یادموری است که .دوروم(

 سنجش مورد لیکرت فطی مقیاس اب گویه چهار از استفاده با نیز (دوروم گندم کشت پذیرش

  گرفت. قرار

 اختیار در هایی از من ، نسخهشده طراحی پرسشنامه تعیین روایی )ظاهری و محتوایی( رایب

 بر عالوه .شد داده قرار بذر و نهال ةتهی و اصالح تحقیقات ةسسؤم غالت تحقیقات بخش محققان

 1شده استخراج واریانس انگینمی شاخصمحاسبة  نیز هامؤلفه همگرای روایی تعیین منظور به ،این

                                                                                                                                               
1. Average Variance Extracted (AVE) 
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 از مطالعه مورد مؤلفه واریانس از درصدی چه که دهدمی نشان صورت گرفت. این شاخص

 واریانس میانگین شاخص برای پیشنهادی مقدار است. هتأثیر پذیرفت من نشانگرهای

  .(Fornell and Larcker, 1981) است 5/0 از باالتر شده استخراج

 راستای در مقدماتی مزمون برای نهایی اصالح و محققان یادشده نظرات دریافت از پس

 دوروم کاران گندم بین در شده تهیه ةپرسشنام از نسخه بیست تعداد تحقیق، ابزار پایایی تعیین

 جزئی تغییرات و محاسبه کرونباخ یملفا ضریب ها،داده تحلیل از پس و شد توزین ایالم شهرستان

عدد  از باالتر پرسشنامه مختلف هایبخش برای کرونباخ ملفای ضریب .شد ایجاد شنامهپرس در

 پیوسته جمله از هاییفرض پیش دارای خکرونبا ملفای ضریب از استفاده کهاز منجا  اما بود. هفتاد

 یا هاگویه کلیه برای یکسان ارزش شدن قائل و نسبی( و ای)فاصله هاداده مقیاس بودن

 ایاییپ میزان تعیین منظور  به نیز 1مرکب پایایی شاخص از ،(Zumbo et al., 2007) تسنشانگرها

 معادالت مدل در گیریاندازه خطاهای کنترل شدت میزان بیانگر ه کهشد استفاده پرسشنامه

شاخص پایایی مرکب  مقدار که هاییسازه .(Fornell and Larcker, 1981) است ساختاری

(CR) تر نزدیک عدد یک به مقدار این هرچه و دارند قبول قابل پایایی باشد، 7/0 از باالتر منها 

 هایشاخص که دهدمی نشان 1 جدول نتایج .(Hair et al., 1998) است بیشتر من پایایی باشد،

 اعتماد قابلیت و بوده مطلوب حد در تحقیق ابزار پایایی و روایی میزان مزمون برای شده محاسبه

  اند.داشته را هاتحلیل انجام برای الزم

                                                                                                                                               
1. Composite Reliability (CR) 
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 مطالعه مورد هایسازه پایایی و روایی هایشاخص -1 جدول

فه
ؤل

م
 

 نشانگرها

  ضریب

  یآلفا

  کرونباخ
(CA) 

  ضریب

  پایایی

  مرکب
(CR) 

  میانگین

  واریانس

  شده راجاستخ
(AVE) 

ی
ور

دم
سو

 
ت

کش
 

دم
گن

 
وم

ور
د

 
(C

A
)

 

 برداشت زودتر ،رشد دوره بودن ترکوتاه دلیل به ،دوروم گندم

 (.CA1) کندنمی ایجاد بعدی کشت برای مشکلی و شود می

 نان گندم به نسبت دوروم گندم کشت برای نیاز مورد مب میزان

 (.CA2) است کمتر

 (.CA3) دارد بیشتری یریکودپذ نان گندم به نسبت دوروم گندم

 است باالتر نان گندم به نسبت دوروم گندم تضمینی خرید قیمت

(CA4.) 

 است تر پایین نان گندم به نسبت دوروم گندم خرید برای تقاضا میزان

(CA5)*. 

821/0 902/0 778/0 

مد
رم

کا
ود

خ
) ی

S
E

) 

 مشنا دوروم گندم کشت نحوه و زمان شرایط، با که دارم اطمینان

 (.SE1) ممد خواهمبر من کشت عهده از خوبی به و هستم

 کودهای مصرف نحوه و زمان شرایط، و دوروم گندم غذایی نیاز با

 (.SE2) دارم مشنایی من نیاز مورد

 منها با مبارزه هایروش و دوروم گندم هایبیماری و مفات انواع با

 ممد برخواهم مزرعه مدیریت عهده از خوبی به و دارم مشنایی

(SE3). 

 ادوات و برداشت چگونگی ،برداشت زمان تشخیص زمینه در

 (.SE4) دارم را الزم مهارت و دانش دوروم گندم برداشت

801/0 835/0 698/0 
ت

هول
س

 
ت

کش
 

(E
C

)
 

 ارائه دوروم گندم کشت برای نیاز مورد هایمموزش که صورتی در

(EC1) است دشوارتر نان گندم از من کشت نشود،
*. 

 نیاز نان گندم به نسبت دوروم گندم برداشت و داشت کاشت، روش

 .* (EC2) دارد باالیی دانش به

 است ترپیچیده نان گندم از دوروم گندم هایبیماری و مفات کنترل

(EC3) *. 

761/0 807/0 803/0 
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فه
ؤل

م
 

 نشانگرها

  ضریب

  یآلفا

  کرونباخ
(CA) 

  ضریب

  پایایی

  مرکب
(CR) 

  میانگین

  واریانس

  شده راجاستخ
(AVE) 

ثیر
تأ

 
ی

رها
جا

هن
 

نی
ذه

 
(M

N
)

 

 رام دوروم گندم کشت در زمینة منطقه مروجان و کارشناسان هیتوص

 .(MN1) کرد خواهد قیتشو نم کشت به نسبت

 نسبت کنند، هیتوص را دوروم گندم کشت یتعاون و شورا یاعضا اگر

 .(MN2) کرد خواهم اقدام من کشت به

 دوروم گندم کشت به اقدام منطقه کشاورزان ریسا که لیدل نیا به

 .(MN3) کرد خواهم اقدام محصول نیا کشت به زنی من اند،کرده

708/0 791/0 798/0 

یزا
م

 ن
یی

گرا
نو

 
(M

D
)

 

 ریسا که رمپذییم را دیجد هایفناوری و هاروش یزمان من

 .*(MD1) باشند گرفته جهینت و کرده استفاده را من قطارانم هم

 از شیب دجدی هایروش و هانوموری کاربست از حاصل کارمیی

 (.MN2) است یمقدی های روش

 یکشاورز دیجد هایفناوری و هاروش کارگیری به در معموالً من

 .(MN3) هستم قدم شیپ

 شتریب م،یکن استفاده یکشاورز دیجد هایفناوری و هاروش از چههر

 .*(MN4) میمور ینم دست به شده، مقدر ما یبرا منچه از

 سرنوشت و ریتقد به و دمییم دست به تالش با تیموفق که معتقدم

 (.MN5) ندارد یادیز ارتباط

803/0 801/0 809/0 
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فه
ؤل

م
 

 نشانگرها

  ضریب

  یآلفا

  کرونباخ
(CA) 

  ضریب

  پایایی

  مرکب
(CR) 

  میانگین

  واریانس

  شده راجاستخ
(AVE) 

ش
گر

ن
 

(A
D

)
 

 نیست نان گندم اندازه به دوروم گندم کشت از دولت حمایت زانمی

(AD1)*. 

 ندارد مناسبی خرید بازار نان گندم با مقایسه در دوروم گندم

(AD2)*. 

 این کشت و است غذایی صناین هایکارخانه نیاز مورد دوروم گندم

 مواد کیفیت افزایش در پروتئین، میزان بودن باالتر دلیل به محصول

 .(AD3) است گذارتأثیر غذایی

 مواجه محیطی نامساعد شرایط با که بازده کم اراضی در دوروم گندم

 (.AD4) دارد نان گندم به نسبت بیشتری عملکرد هستند،

 ترفنی و ترپیچیده نان گندم به نسبت دوروم گندم کشت مدیریت

 .*(AD5) است

 ولی ،است تر پیچیده نان گندم به نسبت دوروم گندم کشت مدیریت

 .* (AD6) ندارد وجود دو این تضمینی خرید قیمت بین تفاوتی

871/0 817/0 821/0 

ان
میز

 
یل

ما
ت

 به 
ت

کش
 

دم
گن

 
وم

ور
د

 

(W
D

)
 

 شوم مشنا دوروم دمگن برداشت و داشت کاشت، نحوه با دارم تمایل

(WD1.) 

 کنم اقدام دوروم گندم کشت به نسبت دوره یک حداقل دارم تمایل

(WD2.) 

 و مزایا و دوروم گندم کشت شرایط خصوص در دارم تصمیم

 (.WD3) کنم کسب اطالعات کارشناسان از من های پیچیدگی

804/0 820/0 798/0 

  اند.شده کدگذاری معکوس صورت به منفی هایگویه به مربوط هایداده *

 های پژوهش  یافتهمأخذ: 

 پنهان متغیرهای بین روابط ،من در که حاضر پژوهش گیریاندازه مدل بررسی منظور به

 از گیرد،می قرار مزمون مورد منها سنجش برای استفاده مورد هایگویه یا نشانگرها با هامؤلفه یا
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 نشانگرهایی میا» اند از: ة تحقیق عبارتفرضیسؤاالت مبتنی بر  شد. استفاده 1ییدیات عاملی تحلیل

 منها معرف واقعاً اند،شده گرفته ظرن در پنهان متغیر یا مؤلفه هر گیریاندازه و سنجش برای که

 در .«؟هستند پنهان متغیر برازنده یا معرف دقتی چه با انتخابی نشانگرهای این»و  «؟خیر یا هستند

 استفاده t مماری شاخص از ،استفاده مورد نشانگرهای داری معنی مزمون منظور به ،تحلیل این

 شوند محسوب می دارمعنی مماری لحاظ به 96/1 از باالتر مقادیر دارای پارامترهای شود.می

(Hair et al., 1998).  

 شامل برازندگی هایشاخص از ،پژوهش مدل برازش ارزیابی منظور به ة حاضر،مطالع در

χ) اسکوئرکای
2
 شاخص (،NFI) برازندگی نرم شاخص ،(RMR) پسماندها مجذور میانگین ،(

 هیندافز ندگیازبر شاخص ،(CFI) تطبیقی ندگیازبر شاخص ،((NNFI ندگیازبر ةنشد منر

(IFI)، انطباق میزان شاخص (GFI) یخطا یانسوار موردبر دوم یشهر مهم ربسیا شاخص و 

 و دمیشو شناخته موفقیت شاخص عنوان به غلبا χ2 مزمون شد. استفاده (RMSEA) تقریب

 توصیف را هشد همشاهد یمتغیرها نمیا بطروا رتاساخ ل،مد نبیا یام که هددمی نگینشادبهسا

 ینزتو یطاشر در معموالً شاخص ینا .ستا بهتر ،کوچکترباشد χ2 ارمقد چههر .خیر یا میکند

 لمد یک ستا ممکن ایرز ،ستا سحسا نمونهة ازندا به نسبت و ستا صادق هچندمتغیر لنرما

 رو، از این .باشد شتهاند ازشبر دایز ةنمون در لیو ،باشد شتهدا تناسب کم ةنمون ةازندا در

 ,.Gefen et al) میکنند دهستفاا جایگزین شاخص انبهعنو مزادی جهدر به χ2 نسبت از نمحققا

 است. شده ارائه هایافته بخش در مزمون این شاخص نیز نتایج .(2000

 برازش برای و توصیفی ممارهای در 22 نسخه SPSS افزارنرم از ،هاداده تحلیل برای

 LISREL افزار نرم در ساختاری معادالت سازیمدل ازپژوهش نیز  فرضیات مزمون و مدل

  شد. گرفته بهره 5/8 نسخه

                                                                                                                                               
1. Confirmatory Factor Analysis (CFA) 
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 بحث و نتایج

 ،81/0 معیار انحراف با سال 7/46 گویان پاسخ سنی میانگینهای پژوهش،  یافتهبر پایة 

 گندم کشت زیر سطح میانگین ،سال 9/19 گویان پاسخ توسط نان گندم کشت سابقه میانگین

 از نفر 114 است؛ همچنین، بوده تن 8/4 نان گندم عملکرد متوسط و هکتار 64/8 نان

 توسط دوروم گندم کشت قهبسا میانگین اند،داشته را دوروم گندم کشت تجربه گویان پاسخ

 جدول در گویان پاسخ ایحرفه هایویژگی سایر است. بوده سال 17/4 گویان پاسخ از دسته این

  است. دهمم 2

 اقتصادی و ایحرفه ،فردی هایویژگی برخی اساس بر گویان پاسخ فراوانی توزیع -2 جدول

 معیار انحراف میانگین یفراوان ایحرفه و فردی هایویژگی

 81/0 7/46 221 )سال( سن

 64/0 9/19 220 )سال( نان گندم کشت سابقه

 05/1 17/4 114 )سال( دوروم گندم کشت سابقه

 94/0 64/8 209 )هکتار( نان گندم کشت زیر سطح

 91/0 80/4 221 )تن( نان گندم عملکرد

 82/1 34/11 204 )هکتار( زمین مالکیت میزان

 های پژوهش  یافته: مأخذ

 منها اکثریت تحصیالت میزان و بوده باسواد گویان پاسخ درصد 97 حدودافزون بر این، 

 زمین دارای درصد( 3/68) منها اکثر نیز زمین مالکیت نوع لحاظ به است. بوده ترپایین و دیپلم

 ستفادها کشت برای شده اصالح بذور از گویان پاسخ (درصد 98) یتاکثر اند.بوده شخصی

 از را شدهاصالح بذر ساله هر درصد شصت حدود ،بذر تأمین نحوه خصوص در کردند. می

 بذر بار یک سال سه هر متوسط طور به بقیه و کنندمی خریداری کشاورزی جهاد مراکز

 .کنندمی استفاده خودمصرفی بذر از ،هاسال سایر در و کرده تهیه مراکز این از را شده گواهی

 نداهکردمی کشت را یاواروس رقم سوم یک حدود دوروم، گندم کشت مورد مرق خصوص در
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 ترویجی هایکالس در شرکت زمینه در است. گرفته قرار دوم رتبه در بهرنگ و شبرنگ رقم و

 گندم موضوع با مموزشی کالس که اندداشته اظهار درصد 96 نیز دوروم گندم موضوع با

  است. نگرفته صورت منها به خصوص این در رسانیاطالع یا و نشده برگزار ای دوروم

 از حاکی (54/0 معیار=انحراف ،10/2میانگین=) گویان پاسخ ارتباطات میزان میانگین

  است. بوده زراعی جامعه در اجتماعی هایگروه سایر با منها متوسط ارتباطات انمیز

 و کارشناسان ،کاران ندمگ با ارتباط میزان اساس بر گویان پاسخ فراوانی توزیع -3 جدول

  مدیران

 معیار انحراف *میانگین فراوانی با گویان پاسخ ارتباط

 90/0 22/2 208 منطقه کاران گندم سایر

 66/0 07/2 221 مروجان و کارشناسان

 89/0 40/1 223 سازمان مدیران و ساؤر
 زیاد. =3 متوسط، =2 کم، =1 ندارم، ارتباطی =0 مقیاس: *

 ای پژوهش ه تهمأخذ: یاف

 t مماره مقادیر است. شده ارائه 4 جدول در گیریاندازه مدل بررسی از حاصل نتایج

 در استفاده مورد گیریاندازه مدل بودن مناسب از حاکی پنهان متغیرهای و نشانگرها کلیه برای

 با پنهان متغیرهای گیریاندازه برای استفاده مورد نشانگرهای قبول قابل تطابق و حاضر پژوهش

 .است ة حاضرمطالع نظری زیربنای و عاملی ساختار
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 گیری(نتایج تحلیل عامل تاییدی )مدل اندازه -4 جدول

 داری معنی سطح t مقدار عاملی بار نشانگرها مؤلفه

 (CA) دوروم گندم کشت سودموری

CA1 611/0 62/10 01/0 

CA2 787/0 21/14 01/0 

CA3 815/0 75/15 01/0 

CA4 902/0 21/18 01/0 

CA5 763/0 98/13 01/0 

 (SE) دوروم گندم کشت در خودکارممدی

 

SE1 818/0 02/18 01/0 

SE2 765/0 33/13 01/0 

SE3 801/0 43/16 01/0 

SE4 871/0 96/15 01/0 

 (EC) دوروم گندم کشت سهولت

 

EC1 911/0 03/20 01/0 

EC2 877/0 09/17 01/0 

EC3 878/0 65/15 01/0 

 (MN) ذهنی هنجارهای أثیرت

 

MN1 716/0 09/14 01/0 

MN2 827/0 72/19 01/0 

MN3 827/0 65/17 01/0 

 (MD) برداران بهره نوگرایی میزان

 

MD1 840/0 23/17 01/0 

MD2 758/0 76/16 01/0 

MD3 803/0 44/16 01/0 

MD4 728/0 23/15 01/0 

MD5 823/0 19/18 01/0 

 (AD) دوروم گندم کشت به نسبت نگرش

AD1 608/0 66/18 01/0 

AD2 704/0 11/14 01/0 

AD3 698/0 84/12 01/0 

AD4 747/0 77/15 01/0 

AD5 822/0 16/17 01/0 

AD6 755/0 50/16 01/0 

 (WD) دوروم گندم کشت به تمایل میزان

WD1 801/0 07/17 01/0 

WD2 798/0 09/14 01/0 

WD3 721/0 98/14 01/0 

 های پژوهش  یافتهمأخذ: 
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 اهمیت بررسی منظور به که سازه روایی بر عالوه ساختاری، معادالت مدل در

 محاسبه نیز تشخیصی روایی رود،می کار به هاسازه گیریانداه در شدهانتخاب نشانگرهای

 سازه تنها نشانگر هر میا شود مشخص که شودمی بررسی منظور یندب شاخص این شود. می

 از خوبی به را هاسازه تمام که است ایگونه به منها ترکیب و کندمی گیریاندازه ار خود

 یانسوار میانگین دوم هایشر از ،تشخیصی ییروا سیربر ایبر کند؟.می تفکیک یکدیگر

 با AVE شاخص دوم ریشه منظور، یندب .(Hair et al., 1998) شودمی استفاده شده استخراج

 ریشه میزان ،5 جدول هایداده به توجه با گرفت. قرار مقایسه مورد ماتریس همبستگی ضرایب

است و از  باالتر هاسازه دیگر با سازه من همبستگی ضریب از شدهاستخراج واریانس دوم

  دارد. قرار قبول قابل سطح در هامؤلفه تمامی برای تشخیصی روایی رو، این

 پژوهش مدل هایمؤلفه همگرای روایی و همبستگی ریسمات -5 جدول

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 هامؤلفه

 (X1) سودموری
a789/0       

      109/0 a785/0 (X2) خودکارممدی

     239/0 124/0 a821/0* (X3) کشت سهولت

    091/0 *223/0 **531/0 a799/0 (X4) ذهنی هنجارهای تأثیر

   424/0 **598/0 **409/0 **507/0 a824/0** (X5) نوگرایی میزان

 (X6) دوروم گندم کشت به نگرش
**554/0 **518/0 **488/0 **428/0 *399/0 a795/0  

 (X7) دوروم گندم کشت به تمایل
**368/0 **477/0 **501/0 *371/0 *389/0 **408/0 

a819/0 

 مؤلفه هر برای AVE مقدار دوم ریشه a 01/0 سطح در داریمعنی ** 05/0 سطح در داریمعنی *

 های پژوهش  یافتهمأخذ: 

، 6 جدول در است. گرفته قرار بررسی مورد علّی لحاظ به هاسازه بین روابط ،ادامه در

 تعیین ضریب ،همچنین و دوروم گندم کشت پذیرش به مایلت بر گذارتأثیر هایمؤلفه تأثیر

(2
R) ممده دست به نتایج اساس بر است. شده دهدا نشان مستقل متغیرهای توسط وابسته متغیر، 

 یینوگرا زانیم ،دوروم گندم کشت به نسبت نگرش شامل گذارتأثیر هایمؤلفه کلیه
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 کشت در یخودکارممد ،دوروم گندم کشت سهولت ی،ذهن یهنجارها تأثیر ،برداران بهره

 کشت به نسبت بردارانبهره تمایل میزان بر دوروم گندم کشت یسودمور و ،دوروم گندم

 تبیین را متغیر این واریانس از درصد 47 ،مجموع در و داشته دارمعنی و مثبت تأثیر دوروم گندم

  .اندکرده

 برداران بهره ادراک بر دارمعنی تأثیر ذهنی هنجارهای که کندمی بیان تحقیق اول فرضیه

 6 جدول در داریمعنی سطح و مسیر ضرایب دارد. دوروم گندم کشت سودموری زمینه در

 دو بین رابطه این جهت و شدت و خطی یعلّ رابطه وجود کننده بیان مسیر ضریب است. دهمم

 یعلّ رابطه وجود عدم صفر عدد که ،است +1 تا -1 بین عددی ضریب این است. مکنون متغیر

 تأثیر ،ضریب این بررسینتایج  بر اساس .(Kalantari, 2013) دهد را نشان می متغیر دو بین خطی

 471/0 دوروم گندم کشت سودموری ینهزم در بردارانبهره ادراک بر ذهنی هنجارهای متغیر

 هنجارهای که گرفت نتیجه توانمی ،بنابراین است. 01/0 داریمعنی سطح دارای که ،شده محاسبه

 و هداشت دارمعنی تأثیر دوروم گندم کشت سودموری خصوص در بردارانبهره ادراک بر ذهنی

  .است 47/0 نیز رابطه این شدت

 در 398/0 با برابر تحقیق دوم فرضیه برای ممده دست به مسیر ضریب مقدار که ااز منج

 کشت زمینه در بردارانبهره خودکارممدی که گفت توانمی ،است 01/0 داریمعنی سطح

  دارد. دوروم گندم کشت سهولت از منها ادراک بر دارمعنی تأثیر دوروم گندم

-بهره ادراک غیرمت اثر اینکه گرفتن نظر در با ،حاضر پژوهش سوم فرضیه خصوص در

 681/0 دوروم گندم کشت به نسبت منها نگرش بر دوروم گندم کشت سودموری از برداران

 که کرد بیان درصد 99 اطمینان با توانمی است، دارمعنی نیز 01/0 سطح در که شده محاسبه

 کشت به نسبت منها نگرش بر دوروم گندم کشت سودموری از بردارانبهره برداشت و ادراک

  .است گذارتأثیر محصول این

 داری= معنی سطح و β=465/0) تحقیق چهارم فرضیه برای ممده دست به مسیر ضریب

 دارمعنی تأثیر دوروم گندم کشت سهولت از بردارانبهره ادراک که است این از حاکی (01/0



 96شمارة   ،24روستا و توسعه، سال 

132 

 قابل نیز حاضر پژوهش چهارم فرضیه ،بنابراین ،دارد دوروم گندم کشت به نسبت نهام نگرش بر

  است. پذیرش

 تأثیر که است این بیانگر ة حاضرمطالع پنجم فرضیه با ارتباط در مسیر ضریب بررسی

 سطح در دوروم گندم کشت به نسبت منها نگرش بر بردارانبهره نوگرایی میزان متغیر

  .(β=419/0) است بوده دارمعنی 05/0 داری معنی

 گندم کشت به نسبت بردارانبهره گرشن تأثیر ،6 جدول در شده ارائه نتایج اساس بر

 است بوده دارمعنی 01/0 سطح در محصول این کشت به نسبت منها تمایل بر نیز دوروم

(521/0=β).  

 تحقیق متغیرهای مستقیم اثرات داریمعنی سطح و مسیر ضرایب -6 جدول

 متغیر بر متغیر تأثیر
  ضریب

 مسیر

  سطح

 داری معنی

  نتیجه

 فرضیه
2

R 

 گندم کشت سودموری از ادراک ذهنی یهنجارها

 دوروم
 تایید 01/0 471/0

470/0 

 گندم کشت سهولت از ادراک خودکارممدی

 دوروم
 تایید 01/0 398/0

 گندم کشت سودموری از راکاد

 دوروم

 گندم کشت به نسبت نگرش

 دوروم
 تایید 01/0 681/0

 گندم کشت سهولت از ادراک

 دوروم

 گندم کشت به نسبت نگرش

 رومدو
 تایید 01/0 465/0

 گندم کشت به نسبت نگرش نوگرایی میزان

 دوروم
 تایید 05/0 491/0

 تایید 01/0 521/0 دوروم گندم کشت به نسبت تمایل دوروم گندم کشت به نسبت نگرش

 های پژوهش  یافتهمأخذ: 
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 ایمعیاره به استناد با است. شده ارائه پژوهش مدل برازندگی هایشاخص، 7 جدول در

 نشان را تاییدی لیعام تحلیل برای سنجش مورد هایمؤلفه تناسب هاشاخص تمامی پیشنهادی،

  دهند.می

 گندم کشت پذیرش به تمایل کنندة تبیین عوامل مدل برازندگی هایشاخص -7 جدول

  دوروم

 شده گزارش مقدار  *یپیشنهاد معیار برازش شاخص

 46/2 ≤3  مزادی درجه به اسکوئر کای نسبت

 060/0 08/0 از کمتر (RMSEA) تقریب خطای دوم توان میانگین ریشه

 039/0 صفر به نزدیک (RMR) مانده باقی مقادیر مجذور

 034/0 صفر به نزدیک (SRMR) استانداردشده مانده باقی مقادیر مجذور

 951/0 9/0 از تر بزرگ (GFI) برازندگی شاخص

 942/0 9/0 از تر گبزر (AGFI) یافتهتعدیل برازندگی شاخص

 914/0 9/0 از تر بزرگ (NFI) شده نرم برازش شاخص

 915/0 9/0 از تر بزرگ (NNFI) نشده نرم برازش شاخص

 927/0 9/0 از تر بزرگ (CFI) ایمقایسه برازش شاخص
 (Kalantari, 2011برگرفته از پژوهش کالنتری ) *

 های پژوهش  یافتهمأخذ: 

 هایمؤلفه داریمعنی سطح و مسیر ضرایب همراه به یافتهشبراز تجربی مدل ،2 شکل در

  است. مشاهده قابل دوروم گندم کشت پذیرش به تمایل میزان ةکنند تبیین
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 میزان ،EC شده: ادراک سهولت ،SE خودکارممدی: ،CA سودموری: از ادراک ،MN ذهنی: هنجارهای

 WD پذیرش: به مایلت ،ADنگرش: ،MD نوگرایی:

 دوروم گندم کشت رشیپذ به تمایل ةکنند تبیین عوامل مسیر مدل -2 شکل

 پیشنهادها و گیرینتیجه

 محصول، یندب کشور محسوس نیاز و کشور در دوروم گندم تولید کمبود به توجه با

 هایاستان در دوروم گندم کشت پذیرش بر گذارتأثیر عوامل بررسی هدف با ة حاضرمطالع

 که است این از حاکی مطالعه نتایج شد. انجام دوروم گندم کشت برای مساعد شرایط اراید

 از ادراک دوروم، گندم کشت سودموری میزان از بردارانبهره ادراک ذهنی، هنجارهای

 در منها خودکارممدی و منها، نوگرایی میزان منطقه، شرایط با دوروم گندم کشت سهولت

 به تمایل میزان) وابسته متغیر تغییرات از درصد 47 بینیپیش به درقا دوروم گندم کشت زمینه

ة مطالع در که بوده عواملی به مربوط مانده باقی درصد 53 و بوده (دوروم گندم کشت پذیرش

  اند.هنشد بررسیحاضر، 

 و دیگال و ،(Nguyen et al., 2007) همکاران و نگوینا مطالعات نتایج با همراستا

 ادراک که داد نشان تحقیق فرضیات مزمون نتایج ،(Digal and Placencia, 2019) پالسنسیا

 پذیرش بر دار معنی و مؤثر عوامل از یکی عنوان به دوروم گندم کشت سودموری میزان به نسبت

MN 

WD 
R2= 47/0  

 

MD 

CA 

SE EC 

AD 

β=0.471

P<.01

β=0.398

P<.01

β=0.681

P<.01

β=0.465

P<.01

β=0.491

P<.05

β=0.521

P<.01
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 زمانیکشت محصول  پذیرش که داشت نظر در باید .است شده شناسایی دوروم گندم کشت

 اطمینان نظر مورد محصول کشت نهایی سودموری میزان به نسبت برداربهره که افتدمی اتفاق

 در قطعیت عدم کاهش الزم برای اطالعات کسب دنبال به ، هموارهرو این از ؛ وکند حاصل

 نددر پی من بالقوه پذیرندگان سخن، دیگر به است. نوموری یا ایده من سودموری میزان زمینه

 موجود وضعیت به نسبت منها وضعیت بهبود به نجرم حد چه تا فناوری یا ایده یک بدانند که

 ترویج نهاد همکاری با ایطریقه و اینتیجه نمایش مزارع اجرای ،خصوص این در شد. خواهد

 منجر مزارع این از کشاورزان منظم بازدیدهای برگزاری و گندم دوروم کشت مستعد مناطق در

 میزان ،همچنین و محصول این تبرداش و داشت کاشت، مختلف مراحل با منها مشنایی به

 هایافته بخش در که گونه همان ،این بر افزون شد. خواهد منطقه در من کیفی و کمّی عملکرد

 از اند،کرده دوروم گندم کشت به اقدام قبل هایسال در که یگویان پاسخ اکثریت شد، مشاهده

حال  ،است دیررس رقمی و شده معرفی ،1375 سال در که بودند کرده استفاده یاواروس رقم

 از باالتر عملکرد متوسط با مران و هانا مانند) اندشده معرفی اخیر هایسال طی که ارقامی کهمن

 زنگ و زرد زنگ های بیماری به نسبت مقاومت و تحمل میزاناز  (موجود کشت حال در ارقام

؛ و از (Najafi Mirak et al., 2019) برخوردارند باالتر پروئتین میزان ،همچنین و ایقهوه

 گندم نسبی مزیت نسبت به بردارانبهره مثبت نگرش ایجاد در گونه ارقام رو، معرفی این این

 را محصول نای کشت پذیرش میزان افزایش ،نهایت در و بود نخواهد تأثیربی دوروم

 یک حتی )و منطقه یک خاص شرایط با که ارقامی معرفی این، بر عالوه داشت. دربرخواهد

 و شوری به نسبت بیشتر تحمل یا ارقامی رای نمونه،)ب دارد بیشتری تناسب و سازگاری دهستان(

 سازگاری افزایش به منجر تواندمی ،محققان مشاوره با و مروجان و کارشناسان توسط خشکی(،

 مناطق من با محصول این کشت نگرش اساس بر که شود مناطقی در لمحصو این کشت

  نیست. سازگار

 همکاران و ایزدی ،(Hayati, 2016) حیاتی مطالعات نتایج با همراستاافزون بر این، 

(Izadi et al., 2018) همکاران و رضایی (Rezaei et al., 2017) المللی بین توسعه مژانس و 
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 بر ذهنی هنجارهای غیرمستقیم دارمعنی تأثیر نیز ة حاضرمطالع در ،(USAID, 2010) ممریکا

 گویای نتیجه این گرفت. قرار تایید مورد بردارانبهره در دوروم گندم کشت پذیرش به تمایل

 بین ارتباط تقویت راستای در مقتضی اجتماعی اقدامات و مناسب ریزیبرنامه ضرورت

 سایر و منطقه در توسعه عوامل سایر و کارشناسان مروجان، با ،همچنین و یکدیگر با برداران بهره

 هاایده انواع زمینه در مهارت و مگاهی دانش، سطح ارتقای بر کیدأت با باطیارت مجاری و منابن

 .است مناسب هایفناوری و

 و رضایی ،(Hayati, 2016) حیاتی مطالعات نتایج با همراستا ة حاضر،مطالع نتایج

 پالسنسیا و دیگال و (Izadi et al., 2018) همکاران و ایزدی ،(Rezaei et al., 2017) همکاران

(Digal and Placencia, 2019)، یک پذیرش در نگرش متغیر دارمعنی و مثبت تأثیر از حاکی 

 ییهاسیاست و اقدامات که شودمی پیشنهاد نکته، این گرفتن نظر در با .است فناوری یا ایده

 کشت توسعه به نسبت بردارانبهره در مثبت دیدگاه و نگرش ایجاد راستای در بخشاثر

 انبوهی، هایرسانه طرفیت از گیریبهره د.شو خاذات من کشت مزایای و دوروم گندم محصول

 و ها کتابچه ارائه دوروم، کاران گندم فعال مشارکت با اجتماعی هایشبکه طریق از رسانیاطالع

 مؤثر اقدامات این اجرای در تواندمی مموزشی هایکارگاه برگزاری و مموزشی، های نشریه

  شود. واقن

 و دوروم گندم برای روزافزون تقاضای تأمین که تاس الزم نکته این ذکر ،نهایت در

 رو، نیست؛ و از این مسان ای وظیفه اسپاگتی( و )ماکارونی من ةافزود ارزش دارای محصوالت

 وری بهره ارتقای چون هایی راه از تحقیقاتی هایبخش هایحمایت به ترویجی نهادهای و دولت

 شرایط با سازگار ارقامی و ترمطلوب یفیک و کمّی خصوصیات با ارقامی معرفی و محصول این

  دارند. نیاز محیطی مختلف
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