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 چکيده

كمی برای سنجش ميتزان پتذيرش   تحقيقات  اما است، كرده جلب خود به را همگانی زيادی توجه اطالعات هر چند فناوری
هدف اين پژوهش بررسی عوامل متؤثر بتر پتذيرش فنتاوری     . فناوری اطالعات و ارتباطات توس  كشاورزان صورت گرفته است

 یتعتداد روستتاها  . بتود ( قطتب توليتد زعفتران جهتان    )حيدريه  منطقه تربت روستاهایكاران اطالعات و ارتباطات توس  زعفران
كتار انتختاب شتد و در هتر     زعفران یروستا 01 یبصورت تصادف 0351در سال  باشد كه یروستا م 031 هيدريشهرستان تربت ح

فرضيات و متغيرهای تحقيق از  بررسی جهت. پرسشنامه بازگشت داده شد 311ارائه شد كه  یپرسشنامه بصورت تصادف 01روستا 
 سهولت بودن، مفيد درک و استفاده سهولت متغيرهای بين كه داد نشان تحقيق نتايج .استفاده شده استSPSS-PLS افزار  نرم

و  و نگرش، نگترش  ادراک استفاده، سهولت قصد و شده  ادراک و ارتباطات، سودمندی اطالعات فناوری استفاده نگرش و استفاده
 و قصتد  تستهيل كننتده  شراي   داشته اما بين وجود داریمعنی رابطه شده،  ادراک و سودمندی استفاده، شراي  تسهيل كننده قصد

گترش و ستهولت استتفاده از    ننتايج كلی نشتان داد كته    .دار مشاهده نگرديدمعنی رابطه ارتباطات و اطالعات فناوری از استفاده
صورت غيرمستقيم بر نگرش و قصتد استتفاده از فنتاوری اطالعتات و      عنوان عواملی تأثيرگذار به شده، به  طريق سودمندی ادراک

 . كاران مؤثرندزعفرانارتباطات توس  
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 قدمهم

-هتای خراستان  خشک ايران همچون استانمناطق خشک و نيمه كشت الگوی در سودآور گياهان از يکی زعفران

 در زعفتران  توليدكننتده  تترين  بزرگ ايران، تا است باعث شده مناطق اين از توليدی زعفران. باشد رضوی و جنوبی می
نظيتر   گونتاگونی  هتای  جنبه در اين مناطق از كاریزعفران اهميت. (0101، 0كرباسی و رستگاری پور)لقب گيرد  جهان
گتران و  كتوزه )باشتد   متی  توجته  متورد  درآمتدزايی  بتاال و  محصوالت، اشتتغال  ساير با مقايسه در آب باالی وری بهره

 شتيميايی  مواد و غذايی مواد عطر و طعم، رنگ منظوربه و است جهان در ادويه ترين گران زعفران(. 0103، 0همکاران
زعفران در مراحل كاشت، داشت  مزار  ساالنه كار گردش مجمو (. 0111، 3كوچکی)گيرد قرار می مورد استفاده خاص

 ستال  در روز 057 ميتانگين،  طوربه گانه سه مراحل اين در بوده و در مجمو  درصد 10 و 00 ،01ترتيب و جداسازی به
دليل عدم بازاريابی اصوالً دسترسی محدود به اطالعات بازار، به(. 0100، 1صادقی)كار نياز دارد  نيروی هکتار، هر برای

آنکته  ضتمن (. 0100، 0كتاتنگزا و همکتاران  )كار اين مناطق گرديده استت  مؤثر، باعث كاهش درآمد كشاورزان زعفران
 كشتاورزان  موفقيتت  خريداران، بتر عتدم   و كشاورزان اطالعات نبودن و برابر ارتباطات و اطالعات به دسترسی فقدان
 فروش، خرده كشاورزان همين دليل، اكثر، به(0117، 7؛ آينا0111، 1مونيا)فشار مضاعفی را وارد نموده است  فروش خرده

نستبت بته فتروش محصتول در بازارهتای دور و پرهزينته تترجيح         نزديک را و هزينه كم بازارهای در فروش محصول
 (.0111، 1آكر)دهند  می

هتای مختلتف،   اين درحالی است كه امروزه در بسياری از كشورها، كارشناسان كشتاورزی بتا استتفاده از مکتانيزم    
 فنتاوری در ايتن راستتا،    ،(0107، 5بتات و همکتاران  )دهنتد  قيمتی را در اختيار جامعه كشاورزی قرار متی اطالعات ذی
 فنتاوری . در آمتده استت   توستعه  به ختدمت   مهم يک ابزار به تبديل ای فزاينده با سرعت( ICT)ارتباطات  و اطالعات

هشگين )از ابزار مهم بدست آوردن اطالعات از راه دور و انجام امور از راه دور است ( ICT)اطالعات و ارتباطات مدرن 
ويتژه در   و نقش مهمی در تنظتيم اقتصتاد و بتازار، دريافتت اطالعتات و توستعه كشتاورزی بته        ( 0100، 01و همکاران

 (.0100، 00آنوپ و همکاران)توسعه دارد  كشورهای درحال

های مختلف تبديل شتده استت   ارتباطات، به پل الکترونيکی و تعاملی مؤثری بين بخش و اطالعات در واقع، ابزار
هتای جديتد، بته     آوری در اين ميان، انگيزه كشاورزان در پذيرش فتن (. 0101، 03؛ چاچهار و همکاران0101، 00والچاو)
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دهد كه استتفاده  تحقيقات نشان می(. 0101، 0موداسير و همکاران)بخش كشاورزی تبديل شده است نقطه ثقل توسعه
نتايج تحقيق ديگری (. 0101، 0اتر و توسن)ورزی دارد های همراه و ايميل تأثيرات مثبت زيادی بر توليدات كشا از تلفن
به يک مركز يا نهاد محصوالت كشاورزی مانند بازار، تعتاونی يتا مركتز جمعيتتی،      نزديک دهد كه كشاورزاننشان می

دست آوردن اطالعات كشاورزی نسبت به كشاورزان دور از اين مراكز، با درصد احتمال بيشتری از تلفن همراه جهت به
-طی تحقيقی نتيجه گرفتند كه رابطه معنی( 0107) 1الدوساری و همکاران(. 0100، 3تادسه و باهيگوا)كنند استفاده می

دار بين سن كشاورزان و ميزان استفاده از تلويزيون و راديو در راستای افتزايش اطالعتات و دانتش كشتاورزی وجتود      
ای بتين ستن كشتاورزان و استتفاده      ز نشان دادند كه رابطهني( 0100) 0داشته و برخی ديگر همچون محمد و همکاران

نتايج تحقيقی نشان داد كه بين سواد كشتاورزان و استتفاده صتنفی از موبايتل،     . صنفی از تلويزيون و راديو وجود ندارد
نين نشان دار وجود دارد، نتايج اين تحقيق همچدی رابطه مثبت و معنیراديو، ويديو و سی -ايميل، تلويزيون -اينترنت

دار بين در دسترسی و استفاده از موبايل و اينترنت برای كسب اطال  كشاورزی وجتود دارد  داد كه رابطه مثبت و معنی
سن كمتر، تحصيالت و درآمد باالتر و در دسترس نبودن بازار و جتاده مناستب ترانزيتتی،    (. 0100، 1آيوال و همکاران)

 (.0100تادسه و باهيگوا، )نمايند هم میموجبات استفاده بيشتر از موبايل را فرا

بتر محصتوالت    یتکنولتوژ  رشياطالعات و ارتباطتات بتا استتفاده از متدل پتذ      یفناور ريثأتقابل توجه است كه 
حيدريته  زعفران محصول اصتلی كشتاورزان شهرستتان تربتت     .نشده است یبررس رانياز جمله زعفران در ا یكشاورز
باشد و همچنين قيمتت زعفتران متغيتر استت و بتر       د زعفران در ايران و جهان میباشد و اين شهرستان قطب تولي می

بنتابراين بدستت آوردن اطالعتات در متورد زراعتت       ،خالف محصوالت استراتژيک مانند گندم نرخ دولتی ثابت نتدارد 
-يشين به نظر متی اطالعات و ارتباطات و تحقيقات پ با توجه به رشد فناوری. تواند مفيد باشدزعفران و فروش آن می

تواند در بهبود اطالعات در مورد زراعت و فروش زعفران كمک كند كه در اين تحقيتق  رسد استفاده از اين فناوری می
 . مورد بررسی قرار گرفته است

 بتر  متؤثر  عوامتل  بررسی جهان برای سطح در گوناگونی های روش و ها مدل گرفته، صورت های بررسی اساس بر
 (TAM)فناوری پذيرش مدل ها آن از جمله معتبرترين و شده گرفته  كار به اطالعات فناوری پذيرش

 استت  ديويس 7

برداشتت   و بتودن  مفيتد  از ذهنی برداشت عامل دو را مدل اين اساس. پردازد می سطح فردی در عوامل بررسی به كه
 گذاشتته،  تأثير فناوری يک استفاده از به نسبت افراد نگرش بر عامل دو اين. دهد می تشکيل استفاده سهولت از ذهنی
كلوپينتگ و  )گيترد   متی  صتورت  استتفاده  عمتل  و در نهايت شوند می فناوری آن از استفاده برای گيری تصميم موجب
 (PU)شده  ادراک سودمندی روش مذكور، در(. 0111، 1همکاران

، ميزان اعتقاد شخص به افزايش ستطح عملکترد در   5
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PEOU)شده  نتيجه استفاده از يک سيستم خاص و سهولت استفاده ادراک
0
، ميزان اعتقتاد شتخص مبنتی بتر عتدم      (

(ATT) در اين روش نگرش كند،تالش زياد جهت يادگيری يک سيستم خاص را بيان می
0
 مطلتوب  ارزيابی به اشاره 

(BI)تمايل رفتاری  در ميزان و خاص داشته رفتار مورد در فرد نامطلوب يا
يا قصد استفاده فرد برای انجام يک رفتتار   3

شده  طور غيرمستقيم از طريق سهولت استفاده ادراک شود، متغيرهای بيرونی، به در اين مدل فرض می. خاص تأثير دارد
 مطالعات متعدد نشان داده است كته  (.0515، 1ديويس و همکاران)در پذيرفتن فناوری مؤثرند  شده و سودمندی ادراک

TAM 1؛ وو و وانتگ 0551، 0ژاجنا)بينی خود دارد  سازی با متغيرهای اضافی برای بهبود توانايی پيش از به يکپارچهني ،
نتايج تحقيقی نشان داد . اندمحققين مختلفی در مورد پذيرش فناوری اطالعات توس  كشاورزان مطالعه نموده(. 0110

از فنتاوری تتأثير مثبتت دارد و همچنتين ستودمندی       شده بتر نگترش استتفاده    شده و سهولت ادراک سودمندی ادراک
در تحقيق ديگری كه  (.0111، 7ژانگ و مااو)قصد استفاده از فناوری اطالعات تأثير مثبت دارد  شده و نگرش، بر  ادراک

انجام شد نشان داده شتد كته     TAMبه بررسی عوامل مؤثر بر پذيرش تلفن همراه در بخش كشاورزی بر اساس مدل
، 1لتی و همکتاران  )توجهی بر نگرش كاربر، تتأثير مثبتت دارد    طور قابل  شده، به شده و سهولت ادراک ادراکسودمندی 
FC) شراي  تسهيل كننده(. 0111 5؛ فلورانسو و اگانسيه0117

ميزان اعتقاد يک شخص به حمايت فنتی و   عنوان به( 01
يا به عبارت ديگتر شتراي    (. 0113، 00همکاران ونکاتش و)باشد  های سازمانی در استفاده از يک سيستم می زيرساخت

، 00ستنلر و همکتاران  )باشتد   هتای جديتد متی    آوری شده به كاربران در هنگام تعامل با فن تسهيل كننده پشتيبانی ارائه 
شود كه شراي  تستهيل كننتده،    در تئوری تلفيقی پذيرش و كاربرد فناوری فرض می(. 0117، 03؛ جين و هوندال0111

 (. 0101، 01ونگ)شده دارد  ی بر روی قصد استفاده و سودمندی ادراکتأثير مستقيم

و تحقيقات پيشين، مدل مفهومی پژوهش بصورت شتکل  ( TAM)با توجه به اصول اساسی مدل پذيرش فناوری 
 :گيردفرضيه زير مورد بررسی قرار می 7باشد و می 0

ور مستتقيم و مثبتت بتر روی قصتد استتفاده      طت  نو  نگرش به فناوری اطالعات و ارتباطتات، بته  :  (H1)0فرضيه 
 .كشاورزان از فناوری اطالعات و ارتباطات تأثير دارد

طور مستقيم و مثبت بر روی قصد  شده نسبت به فناوری اطالعات و ارتباطات، به سودمندی ادراک: (H2) 0فرضيه 
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 .استفاده كشاورزان از فناوری اطالعات و ارتباطات تأثير دارد

PU

 نازرواشك هدش کاردا یدنمدوس
 تاعالطا یورانف زا هدافتسا هب تبسن

PEOU

 نازرواشك هدش کاردا هدافتسا تلوهس

 تاعالطا یروانف زا هدافتسا هب تبسن

 

ATT

 یروانف زا نازرواشك هدافتسا  هب شرگن

 تاعالطا

BI

  یروانف زا نازرواشك هدافتسا دصق

 تاعالطا

FC

 هدننك ليهست  يارش
 تاعالطا یروانف زا هدافتسا یارب

 نازرواشك یارب

H1

H7

H5

H3

H4

H
2

H
6

 
 مدل مفهومی تحقيق .  شکل

 

شده بصورت مثبت بر نگترش استتفاده كشتاورزان از فنتاوری اطالعتات و       سهولت استفاده ادراک :(H3) 3فرضيه 
 .ارتباطات، تأثير دارد

و مثبت بر روی طور مستقيم  شده نسبت به فناوری اطالعات و ارتباطات، به سهولت استفاده ادراک :(H4) 1فرضيه 
 .گذارد شده تأثير می سودمندی ادراک

 و اطالعتات  فنتاوری  از كشاورزان استفاده نگرش بر مثبت و مستقيم طور به شده سودمندی ادراک :(H5) 0 فرضيه
 .دارد تأثير ارتباطات

 .دار داردشراي  تسهيل كننده، بر قصد استفاده، تأثير معنی :(H6) 1فرضيه 

 .داری داردشده، رابطه معنی تسهيل كننده، با سودمندی ادراک شراي :  (H7)7فرضيه 

 هامواد و روش

باشد و هدف كلی از پژوهش حاضر بررسی ميزان استفاده از فناروی اطالعتات و  روش تحقيق از نو  توصيفی می
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همچنتين عوامتل متؤثر در    های جمعی، اينترنت و موبايل در دريافت اطالعات از بازار زعفران و ارتباطات شامل رسانه
 روستتاهای منطقته   در مطالعته  ايتن . استفاده از فناوری اطالعات در استفاده برای دريافت اطالعات كشتاورزی استت  

 ها در اين تحقيق، پرسشتنامه بتود  ابزار گردآوری داده. شد قطب توليد زعفران جهان انجام رضویخراسان حيدريه تربت
كار انتخاب شتد و  روستا زعفران 01باشد كه بصورت تصادفی میروستا  031ريه تعداد روستاهای شهرستان تربت حيد

 قستمت  دو بته  پرسشتنامه  .پرسشنامه بازگشت داده شد 311ارائه شد كه  پرسشنامه بصورت تصادفی 01در هر روستا 
 و عتات اطال فنتاوری  استتفاده  بتر  متؤثر  شتامل عوامتل   بتوده و  شناختیجمعيت سؤاالت شامل اول بخش. شد تقسيم
( 0100، 3؛ شتيماموتو و همکتاران  0100، 0؛ تادسه و باهيگوا0100، 0كيزا و پدرسون)باشد كه از تحقيقات می ارتباطات

شتراي  تستهيل    متغيتر  و TAM متغيرهتای  بته  مربو  سؤال 01 شامل پرسشنامه، دوم استخراج شده است و قسمت
بترای تعيتين    ضتمن آنکته،  . استخراج شده استت ( 0111، 0؛ ژانگ و مااو0101، 1ونگ)باشد كه از تحقيقات می كننده

CR) مركتب  يیايبر اساس پاروايی همگرا . استفاده شده است كرونباخ پايايی پرسشنامه از آلفای
 انسيت وار زانيت و م( 1

AVE)استخراج شده 
 مقابتل  در هتايش  شتاخص  بتا  ستازه  همبستتگی  بررسی شده است و برای روايی واگرا، ميزان (7

استکوئر، بترازش تطبيقتی     كتای  برای برازش مدل از شتاخص . شده است مقايسه ها سازه ساير با سازه آن همبستگی
(NFI

1
SRMR)ی دوم ميانگين مربعات باقيمانده استاندارد  ، و ريشه(

در ايتن تحقيتق بترای تجزيته و     . استفاده شتد  (5
در بخش آمار توصتيفی  . باطی استفاده گرديدهای آمار توصيفی و استن ها، از روش آمده از نمونه دست های به تحليل داده

يابی معادالت ساختاری و آزمون تحليتل عتاملی تأييتدی استتفاده     و در بخش آمار استنباطی از مدل SPSSافزار  از نرم
-و تکنيک يابتی معتادالت ستاختاریمتدل. استفاده گرديد PLSافزار  جهت برازش مدل و تحليل مسير، از نرم. گرديد

بته خانتوادهای از فرآيندهتای قتوی آمتاری   و تحليتل مستير ييتدیأمجموعته از جملته تحليتل عامتل ت هتای زيتر
متدل (. 0101 ،علوی)شود ها استفاده میشتوند كه به منظور آزمتون روابت  پيچيتده از جمله آزمون فرضيهاطالق می

توان به بتا استتفاده از متدل ساختاری می. ارائه شتود دهنده ارتبا  بين متغيرهای پنهان تحقيق است،ستاختاری نشان
در معتادالت ستتاختاری اثتتر متغيرهتتای بتترونزا بتتر متغيرهتای درونتزا و اثتر          .های تحقيق پرداختبررسی فرضيه

مقتدار  قدر مطلتق   وقتی مقدارشود متغيرهای درونزا بر يکديگر بصورت ضريب مسير بين اين متغيرها نمايش داده می
و كمتتر از   51/0باشد و وقتی اين مقدار بزرگتر از دار نمیباشد به معنی اين است كه رابطه معنی 51/0كمتر از  tماره آ
باشد معادل ايتن استت    05/3و  01/0است و اگر اين مقدار بين  10/1كمتر از   pمعادل اين است كه مقدار باشد 01/0

 110/1كمتتر از   pباشد معادل اين است كه مقتدار   05/3قدار بزرگتر از باشد و اگر اين ممی 10/1كمتر از   pكه مقدار
 (.0117 ،0چو و همکاران ؛0100، 01اصل یو زاهد یقاسم)باشد می

                                                                                                                                                         
1- Kiiza and Pederson 
2- Tadesse and Bahiigwa 

3- Shimamoto et al 
4- Wong 
5- Zhang and Mao 

6- Composite Reliability 

7- Average Variance Extracted 
8- Normed Fit Index 
9- Standardized root mean square residual 
10- Ghasemi and Zahediasl 
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 نتايج و بحث

 .كاران نشان داده شده استنتايج مربو  به جمعيت شناختی زعفران 0در جدول 

 شناسی جمعيت.  جدول 

 تجربه درصد از كل تعداد افراد سن
تعداد 

 افراد
 درصد از كل

0-00 01 0/0 0-0 00 0/03 

00-30 11 00 0-01 10 7/01 

30-10 001 1/01 01-00 057 3/00 

10< 71 1/05 00< 51 0/01 

 تحصيالت درصد از كل تعداد افراد (زعفران)درآمد  ميزان
تعداد 

 افراد
 درصد از كل

 1/01 11 بدون سواد 3/07 010 <01%

 0/00 17 ابتدايی 1/30 001 01%-31%
 0/05 71 يیراهنما 3/01 010 31%-11%

 5/01 000 دبيرستان 1/7 05 11%-51%

 0/07 011 باالتر از دبيرستان 0/0 1 011%

 درصد از كل تعداد افراد نحوه جستجو قيمت زعفران

جستجو اطالعات كشاورزی 

و  آفات بذر، كنترل تهيه)

 (بيماری و غيره

تعداد 

 افراد
 درصد از كل

 0/13 011 از كشاورز ديگر 1/30 000 ديگر از كشاورز
 7/01 50 از جهاد و تعاون كشاورزی 1/01 01 كشاورزیو اداره تعاون از جهاد 

 0/1 01 راديو -تلويزيون 3/1 01 راديو – تلويزيون
 0/0 1 از طريق موبايل 0/1 01 موبايل طريق از
 5/3 00 از طريق اينترنت 1/0 1 اينترنت طريق از

    5/00 11 گران زعفران از معامله

 درصد از كل تعداد افراد شغل
قابليت اتصال  -داشتن موبايل

 اينترنت

تعداد 

 افراد
 درصد از كل

 1/51 311 موبايل دارند 1/03 011 توليدكننده

 1/5 31 موبايل ندارند 1/00 11 گرمعامله
 0/11 010 اينترنت دارد 05 73 فروشخرده
 0/3 001 اينترنت ندارد 0/1 00 فروشكالن

  311 تعداد كل افراد 3/0 5 صادركننده

 

                                                                                                                                                         
1- Chou et al 
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-درصد افراد متعلق به گروه سنی بته  1/01و  1/05كاران نشان داد كه شناختی جامعه زعفرانخصوصيات جمعيت

درصتد از   00ستال و   00كتار، كمتتر از   درصتد كشتاورزان زعفتران    0/0باشند و تنهتا  می 10-30به باال و  10ترتيب 
بسياری از محققان معتقدند كه سن نقش مهمی در پذيرش و انتشار (. 0جدول ) بودند سال 30-00دهندگان بين  پاسخ

و كشتاورزان جتوان نستبت بته كشتاورزان      ( 0107؛ الدوستاری و همکتاران،   0100محمد و همکاران، )نوآوری داشته 
هتای جديتد را   ها و فناوریتر، نوآوریتر و سريعداده و آسان تر، در برابر تغييرات، مقاومت كمتری از خود نشانقديمی

 (.0117، 0؛ حبيب و همکاران0510، 0كروسان و همکاران)دهند  پذيرفته و نشر می

ترتيتب دارای  درصتد بته   0/05و  0/00دهنتدگان فاقتد تحصتيالت بتوده و      درصد پاستخ  1/01نتايج نشان داد كه 
هتا،   درصتد از آن  0/07درصد زراعين دارای تحصيالت متوسطه بوده و  5/01. ندباشتحصيالت ابتدايی و راهنمايی می

كته ميتزان ستواد در منطقته متورد مطالعته بستيار        از آنجتايی (. 0جتدول  )تحصيالت باالتر از مقطع متوسطه داشتتند  
تتری نستبت بته     لوبكرده در مقايسه با افراد فاقد تحصيالت، نگرش مط رود افراد تحصيل كننده بود و انتظار می دلگرم

تتوان نتيجته   می(. 0117؛ حبيب و همکاران، 0550، 3حسن)ها، دانش و اطالعات كشاورزی داشته باشند  كسب مهارت
. كار منطقه برخوردار باشدگرفت كه فناوری اطالعات و ارتباطات، از پذيرش و مقبوليت مناسبی بين كشاورزان زعفران

 00-01درصد  3/00سال،  0-01درصد  7/01سال،  0-0درصد زارعين  0/03، های تحقيق طور كلی، بر اساس يافته به
ستال و بيشتتر از    00تا  00عبارتی بيشتر زارعين سال به باال تجربه زراعت زعفران داشتند، به 00درصد  0/01سال و 
-01درصد  1/30درصد،  01درصد زارعين كمتر از  3/07از لحاظ درآمد، (. 0جدول )سال تجربه كشاورزی داشتند  00
 دستت بته  زعفتران  از را شتان  ساالنه درصد درآمد 11-51 هادرصد از آن 1/7درصد و  31-11درصد  3/01درصد،  31
ها حاكی از آن  ، ساير يافته(0جدول )آوردند  دست میشان را از زعفران به درصد، تمام درآمد ساالنه 0/0آورند و تنها  می

استفاده  كارانساير زعفران از بيماری و آفات كنترل و پياز كاشت، جهت تهيه لوازم كاران،زعفران درصد 0/13است كه 
 دستت بته  كشتاورزی  از جهاد مورد نياز خود را كشاورزی اطالعات درصد از زارعين، 7/01نتايج نشان داد كه . كنندمی
درصد از اينترنت كسب اطالعات  5/3 درصد از طريق موبايل و 0/0تلويزيون و راديو، افراد از درصد اين  0/1 آورند، می

 زعفران قيمت به مربو  افراد، اطالعات درصد 1/30 كه دهد می نشان ها يافته همچنين(. 0جدول )كنند  كشاورزی می
-استعالم می زعفران گرانمعاملهدرصد از  5/00 ،تعاون كشاورزیاداره از جهاد و  درصد، 1/01ديگر،  كشاورزهای را از

كنند می استفاده زعفران قيمت از يافتن اطال  برای ارتباطات و اطالعات فناوری ها، ازاز آن درصد 0/00 نمايند و تنها
بوده و زمينته   ناچيز منطقه اين در ارتباطات و اطالعات فناوری از استفاده توان نتيجه گرفت كهبنابراين می( 0جدول )

 0/11كاران، تلفن همراه داشتته، ضتمن آنکته    درصد زعفران 1/51 .زيادی جهت استفاده از اين ابزار توانمند وجود دارد
انتداز زيربنتايی آن نيتز مهيتا و مثبتت      درصدشان، از تلفن همراه با قابليت اتصال به اينترنت برخوردارند بنابراين چشم

 . گرددارزيابی می

آورده شتده   0در جتدول   (AVE) و ميانگين واريتانس استتخراج   (CR)و پايايی تركيبی (α) خ كرونباآلفای مقدار 

                                                                                                                                                         
1- Crusan et al 

2- Habib et al 

3- Hassan 



 434      … کارانبررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطالعات و ارتباطات توسط زعفران

 

 . است

 7/1و برای آلفای كرونباخ و پايايی تركيبی  0/1( AVE)شده   مطلوب ميانگين واريانس استخراج ترين مقدار پايين
انتدازه نمونته    دارند كه ايتن مقتدار، بته    برخی از محققين بيان می(. 0100، 0نيسترو و همکاران)شود در نظر گرفته می
شتود   در نظر گرفته متی  1/1، بارگذاری عامل مقدار 001تر از  مثال، برای يک اندازه نمونه بزرگ نوان ع بستگی دارد به

ترتيتب بتاالی   باخ و پايايی تركيبی بههای پنهان، دارای آلفای كرون كه تمام سازهاز آنجايی (.0550، 0هير و همکاران)
 (. 0جدول )شود  می تأييد گيری اندازه الگوهای رازشب بودن مناسب و الگو همگرايی باشند، روايیمی 0/1و  7/1

 همگرا روايی آمار و اطمينان قابليت . جدول 

 متغير باخآلفای كرون ميانگين واريانس استخراج پايايی تركيبی

 نگرش 057/1 130/1 511/1
 تمايل رفتاری 111/1 717/1 511/1
 شراي  تسهيل كننده 111/0 111/0 111/0
 شده سهولت استفاده ادراک 100/1 173/1 530/1
 شده  ادراک سودمندی 501/1 101/1 537/1

 

 مقايسته  ها سازه ساير با سازه آن همبستگی مقابل در هايش شاخص با سازه همبستگی واگرا، ميزان روايی قسمت
 .است آمده 3 جدول در الگو روايی واگرای نتايج. شود می

 هتای  خانته  در كته  ،(پنهتان ) مکنتون  گرديد كه مقدار جذر متغيرهای، مشخص (0510)طبق روش فورنل و الكر 
 قطتر  چت   و زيترين  هتای  خانته  در كه ها آن ميان همبستگی از مقدار است، قرار گرفته ماتريس اصلی قطر در موجود
 هتای  شاخص با الگو در ها سازه كه نتيجه گرفت توان می رو اين از ،(3جدول )است  بيشتر است شده  داده ترتيب اصلی
 .است مناسب الگو، واگرای روايی ديگر بيان به. های ديگر سازه با تا دارند بيشتر تعاملی خود،

 ها سازه تشخيصی اعتبار.  جدول 

 سودمندی

 شده  ادراک

سهولت استفاده 

 شده ادراک

شرايط تسهيل 

 كننده

تمايل 

 رفتاری
 متغير نگرش

 نگرش 500/1    

 تمايل رفتاری 701/1 171/1   

 شراي  تسهيل كننده 011/1 003/1 0  

 شده سهولت استفاده ادراک 151/1 111/1 011/1 531/1 

 شده  ادراک سودمندی 151/1 705/1 011/1 115/1 750/1

 

. دارد وجود شده مشاهده  های داده با مدل كلی برازش نيکويی برآورد برای زيادی های راه مدل، شدن معين از پس
                                                                                                                                                         
1- Nistor et al 

2- Hair et al 
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 از شتود،  تأييتد  متدل  برازندگی های شاخص توس  گردد می مسير ترسيم نمودار شکل به كه مدلی اگر ديگر، عبارت  به
. كرد استفاده نمودار مسير در موجود متغيرهای بين رابطه وجود در مورد فرضيات آزمون برای توان آن می مسير نمودار
 پتنج  تتا  سه از استفاده مدل، تأييد برای كه گيرد می قرار مورد استفاده مدل سنجش برای شاخص چندين طور كلی، به

 قترار  قبول قابل  دامنه در( 1 جدول) مدل شده محاسبه  برازش نيکويی های شاخص اساس، اين بر. است كافی شاخص
  .باشد مطلوب مدل می برازش دهنده نشان كه داشتند

 برازش مدل. 1جدول 

 شاخص اسکوئر كای استانداردی دوم ميانگين مربعات باقيمانده  ريشه برازش تطبيقی

 مقدار 017/000 111/1 501/1

 

، 0بيرنته )استت   10/1 زير مقدار اين خوب برازش با هايی مدل برای كه كند می تغيير 0 تا 1 بين SRMR شاخص
 بترای  استکوئر  كای شاخص. باشد می مورد پذيرش نيز 11/1زير  مقادير ضمن آنکه(. 0111، 0؛ هوپر و همکاران0551
 تعريف شده مشاهده  و شده برآورد كوواريانس های ماتريس بين اختالف شدت ميزان تعيين و مدل كلی برازش ارزيابی
جهتت بترازش   (. p-value>0.05)باشتد   10/1 از بيشتتر  معناداری سطح مقدار بايد شاخص اين برای شود در واقع می

 در مدل حاضر متغيرهای بين همبستگی بر مبنای شاخص اين استفاده گرديد، NFIيا  برازش تطبيقی شاخص مدل، از
مقتدار  . انجامتد متی  تطبيقتی  برازش شاخص باالی مقادير به ها آن بين همبستگی باالی ضرايب كه نحوی دارد به قرار
 (.0550، 3هو و بنتلر)باشد  5/1 از تر بزرگ بايد آن برای قبول قابل

 متدل  و ستاختاری  گيتری، متدل   اندازه مدل برازش بررسی از پس ،plsروش  در ها داده تحليل الگوريتم با مطابق
 فرضتيات  تحليتل  و بررستی  نتيجته  كترد  بررسی پژوهش های فرضيه بر اساس را متغير اين ميان رواب  توان می كلی،
 .است شده  ارائه 0 شکل قالب در smart pls افزار نرم از استفاده با تحقيق

 استفاده ميزان زراعين و سن متغير نتيجه گرفت كه بين توان می 0 جدول نتايج و تحقيق اين های يافته به توجه با
 ستطح  و( -011/1) پيرستون  همبستتگی  ضتريب  به توجه با زعفران قيمت و بازار از اطال  برای اينترنت، و موبايل از

 از استتفاده  ميتزان  گتردد، متی  بيشتتر  زراعين سن چه هر يعنی دارد، وجود داری و معنی منفی رابطه ،10/1 داری معنی
 استفاده ميزان و سواد سطح متغير دو بين. است كمتر آنان توس  زعفران قيمت و بازار از اطال  برای اينترنت و موبايل

 وجتود  داری معنتی  و مثبت رابطه 10/1داری  معنی و سطح( 11010) همبستگی ضريب با بازار از اطال  برای موبايل از
و  استت  بيشتتر  آنان توس  بازار از اطال  برای موبايل از استفاده ميزان باشد بيشتر افراد سواد سطح هر چه يعنی دارد،

 (.0جدول )ندارد  ارتبا  ديگر فناوری سه با همچنين

 بتا  دیسی –ويديو و راديو-موبايل، اينترنت، تلويزيون از استفاده ميزان و زمين روی زعفران فروش متغير دو بين

                                                                                                                                                         
1- Byrne 

2- Hooper et al 

3- Hu and Bentler 
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 دارمعنتی  و مثبت رابطه ،10/1دار معنی سطح با 131/1و  115/1، 301/1، 010/1 ترتيببه همبستگی ضريب به توجه
( 0جتدول  )شود  می بيشتر زمين سر بيشتر باشد، فروش ارتباطات و اطالعات فناوری از استفاده هرچه دارد، يعنی وجود

 .و دليل آن نيز اطال  از قيمت زعفران قبل از فروش است

موبايتل،   موبايتل، اينترنتت   از استتفاده  بتا  شتهر  مركز از محل فاصله و زعفران خريد مركز از (روستا)محل  فاصله
  (.0جدول )ندارد  وجود داریمعنی رابطه دیسی -ويديو و راديو -تلويزيون

 ويتديو  و اينترنتت  موبايتل،  از استتفاده  و اينترنتت  به اتصال قابليت با موبايل داری بين داشتن معنی و مثبت رابطه
 (.0جدول )دست آمد جهت كسب اطالعات كشاورزی مربو  به زعفران به

 ،(10/1 در سطح) ،015/1 همبستگی ضريب به توجه با موبايل از استفاده و كشاورزی بودن تعاون عضو متغير بين
راديتو،   -موبايتل، تلويزيتون   اينترنت از استفاده و بودن تعاون عضو متغير محاسبه گرديد و بين دارمعنی و مثبت رابطه
 و مثبت رابطه 10/1 دار معنی سطح در 051/1و  000/1، 051/1 ترتيببه همبستگی ضريب به توجه با دیسی –ويديو
كشتاورزان معمتوال از    نيت كننتد ا  یاستفاده م ها یكمتر از تعاون یمعموال كشاورزان سنت(. 0جدول )دارد  وجود دارمعنی
 یدر تعتاون  تيعضتو  نيكنند علت رابطته مثبتت بت    یكمتر استفاده م زين... و  نترنتيو ا ليبااطالعات مانند مو یفناور
تتوان گفتت كشتاورزانی كته بته       به عبارت ديگر می .تواند باشد یموضو  م نيا زياطالعات ن یها یو فناور یكشاورز

های  كنند ارتبا  خوبی هم با مراكز ارتباطی و تسهيالتی مانند تعاونی ارتبا  با استفاده از فناوری اطالعات مبادرت می
 .كشاورزی دارند

 نتايج ضريب همبستگی پيرسون. 5جدول 

 متغير
استفاده از 

 موبايل

استفاده از 

 اينترنت

 –تلويزيون استفاده از

 راديو

سی  -استفاده از ويديو

 دی

 سن 
*011/1- 

**311/1- 030/1- 000/1-  

 استفاده از تسهيالت 
*010/1- 171/1- 005/1 110/1 

 -110/1 -111/1 -010/1 -101/1 فاصله محل از مركز خريد

 -107/1 100/1 111/1 111 فاصله محل از مركز شهر

 فروش زعفران روی زمين
**010/1 

**301/1 
**115/1 

**131/1 
موبايل قابليت اتصال به 

 اينترنت

**315/1 
**107/1 015/1 

*051/1 

 ميزان توليد زعفران
*050/1 017/1 000/1 

**001/1 

 051/1** 015/1* عضو تعاون
**000/1 

**051/1 
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و  107/1)همبستتگی   ضتريب  بته  توجه با موبايل و اينترنت موبايل از استفاده با اينترنت به اتصال موبايل داشتن
 (.0جدول )دارد  وجود دارمعنی و مثبت رابطه 10/1 دارمعنی سطح با( 315/1

، 0كيتزا و پدرستون  )در اين مطالعه نتايج مربو  به تأثير سواالت جمعيت شتناختی و جغرافيتايی كته از تحقيقتات     
اج شده است بر استفاده از فناوری اطالعتات و  استخر(  0100، 3؛ شيماموتو و همکاران0100، 0؛ تادسه و باهيگوا0100

 .ارتباطات برای كسب اطالعات در مورد بازار زعفران مورد بررسی قرار گرفت

 

 
 فرضيات آزمون نتايج .  شکل

 

شده، سهولت استفاده ادراک  اثر شراي  تسهيل كننده، سودمندی ادراکبا استفاده از مدل پذيرش فناوری،  در ادامه
استفاده فناوری اطالعتات و ارتباطتات بررستی     قصد بر كشاورزان نسبت به فناوری اطالعات و ارتباطاتشده، نگرش 
استتخراج  ( 0111، ژانگ و متااو،  0101ونگ، )توجه شود كه سؤاالت مربو  به اين قسمت كه از تحقيقات . شده است

به عنوان مثال برای . از اين موارد باشدتواند زير مجموعه يکی  شده است كلی بوده و بعضی از سؤاالت قسمت قبل می
توانتد جتز     تواند مفيد باشد بنابراين كسب اطالعات بازار می كند اين اطالعات می كسی كه اطالعات بازار را كسب می
با توجه به نتتايج  . باشد كننده میعوامل شراي  تسهيل  يا اينکه داشتن موبايل جز. عوامل سودمندی ادراک شده باشد

                                                                                                                                                         
1- Kiiza and Pederson 

2- Tadesse and Bahiigwa 

3- Shimamoto et al 
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هتا متورد    همه فرضيه استفاده، قصد با شراي  تسهيل كننده رابطه جزباشد به می TAMكه مربو  به سواالت  0شکل 
 10/1دار و در ستطح معنتی   101/1شده با ضريب مستير   شده با سهولت ادراک سودمندی ادراکبين . تأييد قرار گرفت

-و در سطح معنی 351/1نگرش با ضريب مسير شده و  ادراک بين سودمندی. مشاهده گرديد یداررابطه مثبت و معنی

و  131/1 مسير ضريب با قصد استفاده با شده ادراک همچنين سودمندی. دست آمددار بهرابطه مثبت و معنی 10/1دار 
 10/1 و در ستطح  111/1 مستير  با ضريب قصد استفاده، نگرش با .دارد معنادار و مثبت رابطه 10/1 دارمعنی در سطح
رابطه مثبتی  10/1دار در سطح معنی 101/1شده با نگرش با ضريب مسير  ادراک دارد و سهولت دارمعنی و مثبت رابطه
 10/1دار در سطح معنتی  007/1دار با قصد استفاده نداشت ولی با ضريب مسير شراي  تسهيل كننده رابطه معنی. دارد

 (.0جدول )رابطه مثبتی با سودمندی ادراک شده دارد 

 

 و پيشنهادات گيرینتيجه

بين فاصله روستا . كننداطالعات استفاده میتر هستند بيشتر از فناروی كشاورزانی كه جواندهد كه  نتايج نشان می
همچنين . داری وجود ندارداز مراكز فروش زعفران و مراكز شهر و استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات رابطه معنی

شده كشاورزان در استفاده از فناوری اطالعات، بتر نگترش كشتاورزان نستبت بته       ادراکنتايج نشان داد كه سودمندی 
شتده و   استفاده از فناوری اطالعات تأثير مثبت دارد و سهولت استفاده از فناوری اطالعات از طريتق ستودمندی ادراک  

. باشتد  كتاران متؤثر متی   نصورت غيرمستقيم بر قصد استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات توست  زعفترا   نگرش، به
شتود كته افتراد     در نتيجته پيشتنهاد متی   . باشد شده می كننده نيز از عوامل تأثيرگذار بر سودمندی ادراکشراي  تسهيل

گيران و مديران جهاد كشاورزی، نسبت حقيقی ازجمله متخصصان كشاورزان و زارعين و يا افراد حقوقی ازجمله تصميم
گتذاری و  ها، بايستی سترمايه فران و ارائه خدمات مربوطه مباردت نمايند، اين شركتهای تعاونی زعبه تشکيل شركت

هتای الزم   كتاران اعتم از آمتوزش   ای را در زمينه استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات مربو  به زعفتران توجه ويژه
ميزان موفقيتت ايتن   . ايندجهت كاشت، داشت، برداشت و همپنين اطالعات الزم جهت فروش محصول نهايی ارائه نم

دهندگان خدمات ارتبتاطی و ميتزان پتذيرش    طرح، به ميزان توجيه استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات توس  ارائه
حيدريته  جامعه آماری مورد مطالعه در اين تحقيق محدود بته كشتاورازان شهرستتان تربتت    . كاران وابسته استزعفران
های ديگر توليتد زعفتران را نيتز شتامل      تری شامل كشاورزان شهرستان ه آماری بزرگتواند جامع باشد؛ تحقيق می می
تواند در تحقيقات آتی مورد نظر  عواملی ديگر مانند فرهنگ، و تأثير اجتما  در مدل پذيرش فناوری اطالعات می. شود

 .قرار بگيرد
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Abstract 
Although information technology has attracted a lot of attention, little 

quantitative research has been carried out by farmers to measure the adoption of 

ICTs and communication among farmers. The purpose of this study is to 

investigate factors affecting the adoption of ICT by saffron growers in the city of 

Torbat Heydarieh. In 2017, 20 villages were randomly selected from 134 villages 

in the Torbat Heydarieeh region and 20 questionnaires were distributed in each 

village as a result of which a total of 384 questionnaires were returned. The SPSS-

PLS software was used to investigate the hypotheses and the variables of the 

research study. The results of this study showed that between the ease of use and 

the perceived usefulness, ease of use and attitude of using information and 

communication technology, perceived usefulness and intention of use, ease of 

perception and attitude, attitude and intent of use, facilitating conditions and 

perceived usefulness, there is a meaningful relationship. Moreover, the results of 

the research showed that there is not a significant relationship between facilitating 

the conditions and the intention to use ICT. 
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