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 نیبنابرا. برسدنفر میلیارد 9/1به   2050جهان تا سال تیجمع رودیانتظار م ،یجهان يو غذا يگفته سازمان کشاورز نا بهب: هدف

 داتیـ تول دیـ توسعه با درحال يکشورهاو همچنین  ابدیشیدرصد افزا 70حداقل  دیبا ییمواد غذا دیتول ت،یجمع نیا هیجهت تغذ

ازلحـاظ   را يکشـاورز  عملکرد مزرعه را کـاهش و ،يزکشاور یسنت يها روشولی از آنجایی که  خود را به دو برابر برسانند ییغذا

بهبود  يو برا يکشاورز يها تیانجام فعال يمستقل هوشمند برا آالت نیتوسعه ماش دلذامی کنکنترل رقابلیناکارآمد و غ ياقتصاد

به نظر می رسد اما مهم ترین بحث در توسعه فناوري هاي کشاورزي ، پذیرش آن در یضرور يمحصوالت کشاورز تیو کم تیفیک

هدف از انجام این پژوهش تجزیه و تحلیل و بررسی سازه هاي مـوثر بـر پـذیرش اتوماسـیون در      ،بنابراین.بین بهره برداران است

.است کشاورزي

دادههایپرسشنامهاز .یازطریقپرسشنامهاستکمتحقیقکاربردیبهصورتپیمایشیبارویکرد:روش شناسی پژوهش

ــدندنفرازافراددانشگاهی،کشاورزانوکارشناسانجهادکشاورزیشهرستاناردبیلدرقالب378 . نمونهگیریتصادفیطبقهایجمعآوریشـــــــــــ

ابتدادادههایمربوطبههریکازمتغیرهاکهازپاسخپرسشنامههایاستفادهشدهمنتجشدهاست،درقالب

الگوهـاي   قیو از طردرادامهبهبررسیروابطبینمتغیرهایموجوددرمدلمفهومیپژوهشپرداختهشد. گردیدندمشخصههایعددیآماریتوصیف

.فرضیههایپژوهشموردآزمونقرارگرفت،  LISRELو SPSSهاي آماري مناسب با استفاده از نرم افزار

بااستفادهازنتایجحاصالزمدلسازیمعادالتساختاریمشخصشدکهبینعواملفردیواجتماعیبادرکمفید:هایافته

. رعواملرابطهمثبتومعناداریمشاهدهشدبودنوبینعوامالجتماعیبادرکآسانیکاربردرابطهمعکوسیوجوددارد،درحالیکهبینسای

باتوجهبهتاثیرمتغیرهایمستقلبرمتغیروابسته،متغیرهایدرکسودمندي،ویژگیهایفناوري،عواملسازمانی،قصداستفاده،سهولتکاربرد،عوامال

  .جتماعی،نگرشوعواملفردیبهترتیبدررتبهاولتاهشتمجایگرفتند

مزایا و سودمندي فناوري را بیشـتر درك کنـد و نسـبت بـه مزایـاي بـه       هر چه فرد با توجه به یافته هاي پژوهش،: گیرينتیجه

کارگیري آن توجیه شود و نگرش بهتري  به کاربرد فناوري هاي نوین داشته باشد، احتمال تصمیم به پذیرش فناوري در او بیشتر 

 کاربرد فناوري پیدا کننـد،احتمال  همچنین هرچه استفاده از فناوري براي افراد تسهیل گردد و آن ها درك بهتري از.خواهد بود

در پایـان بـا   .آن ها فناوري را پذیرش و مورد اسفاده قرار می دهنـد  در نتیجه وتصمیم به پذیرش فناوري آن ها بیشتر می شود 

  .برگزاري کالس هاي باکیفیت باالتر و تخصصی تر توصیه می گرددتوجه به شاخص هاي برازش به دست آمده در تحقیق،

  

  

  

  

  

  

  کشاورزي دقیقفناوري الگوي پذیرش فناوري دیویس، اتوماسیون، :هاي کلیدي واژه
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  مقدمه

بـه   باشـد، یارچوب کار مـ با چ ییآشنا براياز پژوهش  یاتیکل انیب ،فصل نیهدف از ا

پـژوهش و   يها هیکه مساله پژوهش شرح داده شده و بر اساس آن اهداف و فرض يگونه ا

فصـل ابتـدا مسـاله     نیـ در ا. گـردد  یمعرفـ  یپژوهش به صورت کل یشناسروش نیهمچن

در .قرار خواهد گرفت یمورد بررس قیتحق تیشود و سپس ضرورت و اهمیم انیپژوهش ب

. داده خواهد شد حیروش پژوهش توض نیو همچنپژوهش  وسواالت اتیادامه اهداف، فرض

پـژوهش   نهیشـ یو پ ينظر یپژوهش در فصل حاضر، در فصل دوم مبان اتیپس از ارائه کل

پـس  .شـود یم یپژوهش معرف یدر فصل سوم روش شناس. خواهد شد انیب یبه صورت کل

ــاز تجز ــوتحل هی ــل چهارم،نها داده لی ــا در فص ــایه ــهینت ت ــگج ــه پ يری ــنهاداتیو ارائ  ش

  .در فصل پنجم ارائه خواهد شد قیتحق يهاتیومحدود

  مسئله انیب- 1-1

 یتـ یجهـان از اهم  يدرآمد اکثر کشورها یاصل یکی از منابععنوان  به يبخش کشاورز

ناخـالص   دیـ کـه در تول  يامالحظـه  بخش با توجه به سهم قابل نیا. برخوردار است يدیکل

 يتوسـعه اقتصـاد   ندیفرا یکل تیجهت و موقع نییدارد، در تع یصادرات يو درآمدها یمل

، و همکـاران  یالماسـ (باشـد یمـ  ینقـش اساسـ   يجهان سوم، دارا يبخصوص در کشورها

1387(  

پس از بخش خدمات اسـت کـه حـدود     يبخش اقتصاد نیتر بزرگ رانیدر ا يکشاورز

را بـه خـود اختصـاص     یرنفتـ یاز صادرات غ يا و سهم عمده یناخالص مل دیدرصد تول 20

رشـد   بیـ ترت نیبد. کشور است تیاز جمع یعیل اشتغال بخش وسمح ن،یهمچن. دهدیم

سرچشـمه   یمیابراه. (کشور است يادرشد اقتص يکننده نییتع يادیبخش تا حدود ز نیا

 تیـ جمع رودیانتظـار مـ   ،یجهـان  يو غـذا  يبه گفته سازمان کشاورز .)1395، وهمکاران

مـواد   دیـ تول ،تیـ جمع نیـ ا هیـ تغذ براينیبنابرا. برسد میلیارد9/1ه ب  2050جهان تا سال

 دخو ییغذا داتیتول دیتوسعه با درحال يکشورها.ابدیشیدرصد افزا 70حداقل  دیبا ییغذا

و کـاهش کـارکرد کـار مزرعـه باعـث       يکشـاورز  یسـنت  يها روش. را به دو برابر برسانند

توسعه  لیدل نیبه هم ؛باشد کنترل رقابلیناکارآمد و غ يازلحاظ اقتصاد يکشاورز شودیم

و  تیـ فیبهبـود ک  يو بـرا  يکشـاورز  يها تیانجام فعال يمستقل هوشمند برا آالت نیماش

در  ونیامـروزه اتوماسـ  ). Sreekantha, 2016(اسـت  يضـرور  يمحصوالت کشـاورز  تیکم

عنـوان   بـه  زیـ ن کیـ روبـه گسـترش اسـت و علـم ربات     يدیو تول یصنعت يها بخش یتمام
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 ونیاتوماسـ  .)1395،يمسـعود (اسـت  افتـه ییفراوان يتوسـعه  ،ونیاز اتوماسـ  يا رمجموعهیز

رایانـه  و  یکی،الکترونیکیمکان يها ستمیکه در آن،س يتکنولوژ اییفناور کیعبارت است از 

  .)1388، ظهور(روندیبه کار م دیانجام و کنترل تول يبرا اي

  :کرد يبند به سه دسته طبقه توانیرا م ونیاتوماس دیتول يها ستمیس

اینـد یفرا اتیـ عمل بیـ است که درآن،ترت یستمی،سثابت ونیاتوماس:ثابت ونیاتوماس 

 ونیاتوماسـ  نیـ در ا .مانـد یمـ  یدسـتگاه ثابـت بـاق    تیوضـع  ایـ مونتاژتوسط ساختار 

در  اتیـ بودن و هماهنگ بـودن عمل  کپارچهی.باشندیاز نوع ساده م اتیمعموالً عمل

  .شده است ستمیشدن س دهیچیدستگاه سبب پ کی

تیـ کـه قابل  شـود یمـ  یطراحـ  ي،دستگاه طورستمیس نیدر ا: ریبرنامه پذ ونیاتوماس 

 اتیـ عمل بیـ ترت. باشـد یمختلف محصول دارا مـ  يها شکل يرا برا اتیعمل بیترت

شـده   دسـتورکار نوشـته   يسـر  کیـ صـورت   که به شودیبرنامه کنترل م کیتوسط 

 کیـ هـر محصـول    دیـ تول يرابـ . کنـد یم ریو تفس خواندیها را م آن ستمیاست و س

  .شودیداده م ستمیو به س شودیم هیته دیبرنامه جد

ــ ــاف ونیاتوماس ــذ انعط ــتمیس: ریپ ــ س ــاف ونیاتوماس ــعهریپذ انعط ــهی،توس ــتمیس افت  س

را بـدون   یقادر اسـت محصـوالت متنـوع    ستمیس نیا.باشدیم ریبرنامه پذ ونیاتوماس

 یژگـ یدو و .دیـ نما دیـ ،تولگریمحصـول بـه محصـول د    رییـ تلف کـردن زمـان در تغ  

 رییـ تغ تیـ قابل: اند از عبارت ریپذاز برنامه ریپذ انعطاف ونیاتوماس يها ستمیسصیتشخ

 .)1388ظهـور، (دسـتگاه بـدون اتـالف وقـت     میتنظ تی،قابلبرنامه بدون اتالف وقت

انجام یصـنعت  ونیاتوماس قیاز طرکه کشاورزي  ستمهايیکنترل هوشمند سو تیریمد

از  زاتیـ تجه یو عملکرد تمـام  شودیدر محل پروژه اجرا م ونین اتوماسیا. شودیم

 تیریمد کیدرواقع  ونیاتوماس گر،ید عبارت به.شودیاتاق کنترل مرکزي نظارت م

) روزي-شـبانه  (یطـور دائمـ   به ستمیس کی ندهايیفرا هیو متمرکز بر کل يافزار نرم

 يسـاز  ادهیـ پ زشـگر واحـد مرکـزي پردا   کیـ باشد کـه تحـت نظـارت و کنتـرل     یم

تـا   دهـد یاجـازه مـ   آالت نیماشـ  ونیاتوماس .)1393، فر یو صادق يگودرز(شودیم

و بـدون   قیـ اعتمـاد، دق  صورت مؤثر، کارآمد، قابل خود را  به يها کارهاستمیس نیا

 يشتریب تیقابل ،اطالعات يآور توسعه فن.از دخالت انسان انجام دهند يادیمقدار ز
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.)Schueller, 2006(رده استارمغان آو هو کنترل ب ونیاتوماس يبرا

و بـا  بودن جاي فناوري در بخش کشاورزي است  ی،خالها دغدغه نیتر از مهم یکی

در حـوزه   يکـه اگـر اقـدام مـؤثر     رودیآن م میب، بحران آب در اغلب نقاط کشور

انتفـاع خـارج    ثیـ بخـش از ح  نیـ ، اشاورزي انجام نشودک ونیکنترل آب و اتوماس

و فنـاوري   کیـ ارگان(کشـاورزي   يوسـو  بـه سـمت   دیـ مسـئله با  نیا هبا توجه ب.شود

و  تیریمد. و چه در بخش زراعت و باغداري رفت اريیچه در بخش آب) اطالعات

( شـود یانجـام مـ   یصـنعت  ونیاتوماسـ  قیکشاورزي از طر ستمهايیکنترل هوشمند س

در  اه و تنوع آن يکشاورز يها ستمیانواع مختلف س) 1393، فر یو صادق يگودرز

ــ   ــتفاده از اتوماس ــان اس ــر جه ــ   ونیسراس ــکل م ــرل را مش ــدیو کنت ــ. کن از  ياریبس

 فیـ باز کـه ممکـن اسـت در معـرض ط     يدر فضا يکشاورز ونیاتوماس يها ستمیس

مانند درجه حرارت، رطوبت، و ارتعاش است   يو جو یطیمح طیاز شرا يا گسترده

 ینگرانـ  کیـ . دشـوار اسـت   هادر آن ونیاتوماس قیدق ياجرا نیو بنابرا ؛قرار دارند

اسـت و   ونیکار در اثـر اتوماسـ   يرویشدن ن کاریتوسعه ب درحال يدر کشورها ژهیو

 یو اجتماع ياقتصاد تیمنطقه به علت وضع کیدر  رشیپذ یعدم آمادگ نیچن هم

و  ونیاتوماسـ   يبـرا  طیکه شرا ییاما درجا. است یطیمح ستیو ز یو فن یو فرهنگ

دهـد،   شیرا افـزا  ییمواد غـذا  تیفیو ک تیاغلب کم تواندیمتناسب است م کنترل

 .)Schueller, 2006(کنــدیمــ ســتیز طیکمــک بــه حفاظــت از محــ کــهیدرحــال

و  یآتـ  يهـا درسـال ها نـه یهز شیو افـزا  تیرشد جمعبا توجه به  ،رانیا رد نیچن هم

ــأم ــن نیت ــبا ییغــذا ازی ــا دی ــتول يبراییراهکاره ــا ضــا ،همراهرشــتیب دی ــرکم عاتیب  ت

 يهـا  نـه یو کاهش هز عاتی،کاهش ضاشتریب دیتول يها برا که حضور رباتنموددایپ

و  یمزرعـه ملکـ   یترابـ (اسـت   هیـ قابـل توج  تـر  قیو دق شترینظارت ب قیاز طر يجار

در پـول و   ییجـو  کامل خودکار موجب صرفهطور به هاي ستمیس .)1393همکاران ،

 یدرسـت  اگـر بـه   نیچن و هم بخشدیرا بهبود م دیتول تیفیک نیو همچن شودیزمان م

). Katariya, 2015(تحـول سـبز خواهـد شـد      جـاد یدر هر مزرعه اجرا شود باعث ا

تـا بـا    کنـد یمـ  جـاد یرا ا ییهـا يکـاربر  گذار، هیسرما يسرعت برا به دیجد ينوآور

 یمیقـد  يابزارهـا  نیگزیهـا را جـا   آن ،قدرتمنـد پرسـرعت   يفراهم نمودن ابزارهـا 
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. دارنـد  یمیقـد  يا سابقه پردازندیم ينوآور رشیپذ نجشکه به س ییالگوها .کنند

 يهـا  هیـ نظر یطـورکل  بـه  ایـ رییتغ يهـا  هیـ نظر يهیغالباً بر پا ينظر يبا مبنا ییالگوها

 ایـ ،ويقصـد رفتار  کیـ ،نگرش کیرا  يو استقرار نوآور رشیپذو ،بناشده يرفتار

) 1383،يگرنژادنورعسـ (داننـد یم شودیم رییتغ رشیرفتار که منجر به پذ کیتاًینها

:شوندیداده م حیتوض ينوآور رشیپذ يکه در ادامه الگوها

کـه باعـث    یآن است که عوامل یدر پ ١راجرز: آن يو کاربردها يانتشار نوآور يالگو.1

 رشیعامـل مهـم در پـذ    يازنظر و.کند نییرا تب شوندیم ينوآور رشیپذ زانیدر م رییتغ

بـر اسـاس مطالعـات    . اسـت  ینظام اجتماع یفرهنگ يآن با باورها يسازگار يهر نوآور

  )1383،يعسگرنژاد نور(گذارندیآن اثر م رشیزانپذیدر م ينوآور یژگیراجرز پنج و

است که عناصر رفتار افراد را بـر   یارچوبچ یاقدام استدالل هینظر: یاقدام استدالل هینظر .2

 کننـده  نیـی عامـل تع  نیتـر  مهـم  هیـ نظر نیبر طبق ا. کندیها مشخص م آن يها نگرش هیپا

ــار  ــرفت ــفرد،ن کی ــار تی ــادات    . اســت يرفت ــار شــامل اعتق ــام رفت ــه انج ــرد ب ــرش ف نگ

  .انجام است يبرا زهیو انگ يو اعتقادات هنجار یذهن هنجار، تاررف جینتا یابی،ارزيرفتار

کـه   پـردازد ینکتـه مـ   نیشده به ا يزیر رفتار برنامه هینظر: شدهيزیر رفتار برنامه يهینظر.3

ــه    ــت ب ــن اس ــرد ممک ــه ف ــرش تحر لهیوســ اگرچ ــنگ ــا رفتارهــا    کی ــد ام ــده باش  يش

نشـان   هیـ نظر نیـ ا .٢)1991آجـزن ، (ستندیشخص ن يشده تحت کنترل اراد مشخصیانسان

 شیشده و گـرا  ،اعتقادات کنترل یذهن يجارها،هن يهنجار التیکه چگونه تما دهدیم

رفتــار  هیــنظر .گردنــدیو اراده و رفتــارم لیــر بــه مبـه رفتــار بــه هــم متصــل بــوده و منجــ 

 يو باورهـا  يهنجـار  ي،باورهـا يرفتار يکـه باورهـا   پـردازد ینکته مـ  نیبه ا يزیر برنامه

شـده   ركد يو کنتـرل رفتـار   یذهنـ  ي،هنجارهـا رمنجر به نگرش نسبت بـه رفتا  یکنترل

  .)1383، يعسگر نژاد نور(گرددیم

در  ينـوآور  رشیپـذ  یاصـل  يالگو: يفناور کیعنوان  به ينوآور رشیپذ یاصل يالگو.4

 تیـ و ن يزیـ ر رفتـار برنامـه   هینظر يشد از الگو شنهادیپ1889سیوید لهیوس که به يفناور

                                                                                                                        
1Rogers
2Ajzen
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بـه   تیـ و درنها لیـ از باورها به نگـرش و سـپس تما   یشده و ارتباط معلول اقتباس يرفتار

  .کندیم شنهادیرفتار پ

 رشیپـذ  افتـه یتوسـعه  يالگـو : کننـده  منـابع اسـتفاده   يفنـاور  رشیپـذ  افتـه یتوسعه يالگو.5

شـد شـامل درك    حیتشـر ) 2001(و همکـاران   سـون یمات لهیوسـ  که بهمنابع کاربر يفناور

ممانعت استفاده از  ایو  تیبود که حما يدینگرش کل کیعنوان  منابع به يها تیمحدود

  .دهدیقرار م ریرا تحت تأث ينوآور کی

ــتولوهایالگو.6 ــتول ها: اســ ــودمند واســ ــل درك از ســ اعتماد،درك از ،نگرش،يعوامــ

  .کرد یمعرف ينوآور رشیبه پذ لیمؤثر بر تما ينوآور تیفی،لذت و کسهولت

ــذ.7 ــوآور رشیاعتمــاد و پ ــار :ين ــدر ه) 2002(سیکوف ــأث)2007(جــدنیو ون ــه  ریت تجرب

در پژوهش خـود اظهـار    جدنیوندر ه ؛قراردادند یاعتماد موردبررس يرا بر رو ينوآور

بر طبـق اظهـارات    .مؤثر است يسهولت درك شده نگرش در استفاده از نوآورکه داشت

  .است رگذاریتأث يافراد به استفاده از نوآور لیاعتماد بر تما سیکوفار

در  یچـ  نـگ یم): یچـ  نـگ یم(شـده يزیـ ر و رفتار برنامه ينوآور رشیپذ یقیتلف يالگو.8

مطالعـه رفتـار    يبـرا  شـده يزیر و رفتار برنامه  ينوآور رشیپذ یبیترک يالگو 2009سال

ــوآور رشیپــذ ــدر ا. انجــام داد ين ــافع مســتق   نی ــابع درك شــده شــامل من و  میالگــو من

  .است میرمستقیغ

  :داریشخص خر يهایژگیو افتهیتوسعه يالگو.9

 یینوجـو  زانیـ م ریتـأث  ،ينوآور رشیپذ يبا مبنا قرار دادن الگو )2008(ایلویو س کارال

از  .قراردادنـد  یرا موردبررسـ  دیـ جد يهـا يبه استفاده از نـوآور  لیکنندگان بر تما استفاده

 سـتم یآن در س يریـ گ افـراد قبـل از بـه کنـاره     یدر تجربـه شخصـ   یینوجـو  ،هاآن دگاهید

  .موجود است یاجتماع

ــدف از ا ــه ــه نی ــتجز ،مطالع ــوتحل هی ــذ   لی ــر پ ــؤثر ب ــل م ــ رشیعوام در  ونیاتوماس

  .باشدیم رشیو کاهش موانع پذ رشیعوامل مؤثر بر پذ تیو تقوشهرستان اردبیل یکشاورز

  

  پژوهش يسوال ها- 1-2



  تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر پذیرش اتوماسیون درکشاورزي8

کدامند؟در کشاورزي شهرستان اردبیل  ونیاتوماس رشیعوامل مؤثر بر پذ نیتر مهم

در کشـاورزي شهرسـتان اردبیـل    ونیاتوماسـ  رشیرا بر پذ ریتأث نیشتریکدام عامل ب  

دارد؟

هستند؟ رهایکدام متغن اردبیلشهرستا يدر کشاورز ونیاتوماس رشیموانع پذ

  پژوهش يها هیفرض- 1-3

دارد ریتاث يدر کشاورز ونیکاربرد اتوماس يبر درك سودمند يعوامل فرد.  

دارد ریتاث يدر کشاورز ونیکاربرد اتوماس يبر درك سودمند یاجتماع عوامل.  

دارد ریتاث يدر کشاورز ونیکاربرد اتوماس يبر درك سودمند یسازمان عوامل.  

دارد ریتاث يکاربرد آن در کشاورز يبر درك سودمند ونیاتوماس يها یژگیو.  

دارد ریتاث يدر کشاورز ونیکاربرد اتوماس یبر درك آسان يفرد عوامل.  

دارد ریتاث يدر کشاورز ونیکاربرد اتوماس یبر درك آسان یاجتماع عوامل.  

دارد ریتاث يدر کشاورز ونیکاربرد اتوماس یبر درك آسان یسازمان عوامل.  

دارد ریتاث يکاربرد آن در کشاورز یبر درك آسان ونیاتوماس يها یژگیو.  

در  ونیاسـتفاده از اتوماسـ   يبـر درك سـودمند   ونیاستفاده از اتوماسـ  یآسان درك

  .دارد ریتاث يکشاورز

ریتاثیدر کشـاورز  ونیبر نگرش نسبت به اتوماس ونیکاربرد اتوماس يسودمند درك 

  .دارد

ریتـاث  يدر کشـاورز  ونیبر نگرش نسبت به اتوماسـ  ونیاتوماس کاربرد یآسان درك 

  .دارد

يدرکشـاورز  ونیبـه کـاربرد اتوماسـ    لیـ بـر تما  ونیکاربرد اتوماس يسودمند درك 

  .دارد ریتاث

دارد ریتاث يدر کشاورز ونیبه کاربرد اتوماس لیبر تما ونینسبت به اتوماس نگرش.  

دارد ریتاث يدر کشاورز ونیاز اتوماس یبر استفاده واقع ونیبه کاربرد اتوماس لیتما.  

  اهداف پژوهش- 1-4
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شهرســتان اردبیــل یدر کشاورز ونیاتوماســ رشیپــذ منجــر بــهکــه  یعــوامل شــناخت

  .شودیم

شودیم شهرستان اردبیل يدر کشاورز ونیاتوماس رشیکه مانع پذ یعوامل شناخت.  

 رشیموانـع پـذ   رفع. به منظور رفع تنگناها ونیاتوماس رشیموانع پذمعرفی موثرترین 

از  يسـاز  و آگـاه  ونیـ زیو تلو ویـ و راد یآموزشـ  يها کالس يبا برگزار ونیاتوماس

.يدر کشاورز ونیاتوماس يایمزا

  پژوهش تیضرورت و اهم- 1-5

در واحـد سـطح    يتوجه محصوالت کشاورز قابل شیباعث افزا يدر کشاورز ونیاتوماس

ماننـد   يکشـاورز  يکارهـا  ،يدر کشـاورز  ونیاتوماسـ  رشیمثـال، بـا پـذ    عنـوان  به.شودیم

محصـول نـه تنهـا باعـث     رینـرخ متغ  یاسمپاشـی . شـود یانجام م قیدق یوآبرسان یپاش سم

و از  شـود یمـ  سـت یز طیمح یباعث کاهش آلودگ شود بلکه جویی در مصرف سم می صرفه

 يطـور خالصـه بـا اجـرا     به. شودیم يریجلوگ یکش سموآفتکشاورز نیب میتماس مستق

فـراهم آمـدن    -1:را محقـق نمـود    ریـ اهداف ز توانیم زهیمکان يها ستمیدر س ونیاتوماس

توجـه محصـوالت    قابـل  شیافـزا  -2مصرف آن  يساز نهیو به يمصرف انرژ تیریامکان مد

در اثـر حـذف    يو ترابـر  یانسـان  يرویـ ن يهـا  نـه یهزکـاهش  -3در واحد سطح يکشاورز

 زاتیـ توجـه اسـتهالك تجه   کاهش قابل -5یانسان يحذف خطاها -4موردیب يدهایبازد

  .)1393فر،یو صادق يگودرز(ییبنا ریز ساتیوتاس

  روش پژوهش- 1-6

تحقیقات علمی بر اساس دو مبنا یعنی هدف و نیز ماهیت و روش تقسـیم بنـدي مـی    

این تحقیقات بر اساس هدف شامل تحقیقات بنیادي و تحقیقات کاربردي می باشـد  . شود

را می توان بـه پـنج گـروه تـاریخی، توصـیفی،      و بر اساس ماهیت و روش،تحقیقات علمی 

  .تقسیم کرد) آزمایشی(همبستگی، علی و تجربی 

چون در این پژوهش به توصیف و مطالعه آن چه که هست می پردازیم،تحقیق مـذکور  

در زمره تحقیقات توصیفی از نوع پیمایشی قرار می گیرد به عبـارت دیگـر، پژوهشـگر در    

یچ گونه دخالت یا نتیجه گیـري ذهنـی خـود، وقـایع و     این تحقیق سعی می کند بدون ه

چـون پـژوهش حاضـر از ایـن     . رخداد را آن طور که هست، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد
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و از نتایج آن می تـوان بـه طـور عملـی اسـتفاده      حل یک مشکل می باشد  برايجهت که 

  .کرد از نوع کاربردي محسوب می شود

ن پژوهش، سـه قشـر دانشـگاهی، کارشناسـان جهـاد      جامعه آماري مورد مطالعه در ای

نفـر مـی باشـد کـه بـر اسـاس        27670به تعداد و کشاورزان شهرستان اردبیلکشاورزي و 

ـ     نفـر بـه دسـت آمـد و      378ه اي بـه تعـداد  جدول مورگان و فرمـول کـوکران حجـم نمون

نمونه پرسشنامه که ابزار گردآوري اطالعات در این پژوهش می باشد بین این تعداد حجم 

  .توزیع گردید

اسـتفاده مـی     SEMتجزیه و تحلیل داده ها از مدل سـازي معـادالت سـاختاري   براي 

از طریق این روش می توان قابل قبول بودن مدل هاي نظري را در جامعه اي خـاص  . شود

، غیر آزمایشی و آزمایشی آزمود و بـه پژوهشـگر امکـان    داده هاي همبستگیبا استفاده از 

ایـن  . زمون قرار دهـد گرسیون را به گونه همزمان مورد امجموعه اي از معادالت رمی دهد 

تخمین روابـط   -الف: روش مزایاي زیادي دارد که پنج مورد از مهم ترین آن ها عبارتند از

قابلیت -خطاي اندازه گیري دی محاسبه-جقابلیت سنجش متغیر هاي پنهان  -چندگانه ب

 مزایاي مطرح شـده،  با توجه به. و غیر واقعی وابط جعلیآزمون ر-بررسی تاثیر هم خطی ه

این روش براي ادامه تحقیق مورد نظر و دستیابی به صـحت مطالـب ذکـر شـده، مناسـب      

براي اجراي آزمون هاي آماري مـورد نظـر از نـرم افزارهـاي تخصصـی       .انتخاب شده است

SPSS وLISREL  شدبهره گرفته.  

  خالصه فصل اول- 1-7

و  يمسـاله، چهـارچوب نظـر    انیـ از موضـوع پژوهش،شـرح و ب   يا فصل،مقدمه نیدر ا

ودر فصول  هداف پژوهش آورده شدا تیودر نها اتیو ضرورت، سواالت، فرض تیمدل، اهم

  .شرح داده خواهند شد لیبعد به تفص
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  مقدمه- 2-1

 يهـا ریکه در خصوص موضوع و متغ یفیو تعار قیتحق ينظر یهدف از فصل دوم مبان

 یحاتیتوضـ  ون،یاتوماسـ  لیـ از قب یمیمفاه فیفصل شامل تعر نیا.باشدیپژوهش است، م

 نهیشـ یق،پیتحق يهـا ریمتغ فیتعـار  ،نـه یزم نیـ مرتبط با ا قاتیها وتحقدر خصوص مدل

  .باشدیم قیمدل استفاده شده در تحقح در خصوص یو توض یو خارج یداخل

  ونیاتوماس- 2-2

کننده بدون دخالت انسان اشاره  میمستقل و خود تنظ تیو فعال اتیبه عمل ونیاتوماس

کردن به خواست خـود، و   تیفعال یمعن ،بهیونانی، در automatosاصطالح از  نیا .کند می

هـا،  آالت، ابـزار، دسـتگاه   نیشـامل ماشـ   ونیاتوماسـ  .خود به خود استنتاج شـده اسـت   ای

 ياانجام مجموعـه  يآن توسط انسان برا يهااست که همه برنامه ییهاستمیو س ساتیتاس

امـا  . اسـت  افتـه یهـا توسـعه    تیـ فعال نیابدون دخالت انسان در طول انجام  ها تیاز فعال

بـه  (مـدرن   ونیبه عنوان مثـال، قبـل از اتوماسـ   . وجود دارد فیتعر نیدر ا يادیز راتییتغ

نسـخه   کیونیزاسـ ی، مکان)شده بود فیمدرن تعر نهیدر زم 1950طور خاص از حدود سال 

 کیـ بـه عنـوان    ونیزاسـ یکه کنتـرل خودکـار بـه مکان    یهنگام. بود ونیاز اتوماس یمعمول

شـامل   ونیو درکل اتوماس.مشخص شد ونیاتوماس يایو مزا زیاضافه شد، تما یذهن یژگیو

  .)Shimon Y. Nof, 2009(ست ا ریز یچهار عنصر اساس



)Shimon Y. Nof, 2009(است یشامل چهار عنصر اساس ونیاتوماس: ونیاتوماس دیاگرام1–2 شکل 

  :گرانیگاه ددیاز د ونیاتوماس فیتعر-1- 2-2

 به دست آوردن و  نیچنو هم دیتول يندهایکنترل فرا اییسازمانده  يابزار برا کینیا

 یدر حالـت کلـ  .مواد و انسـان اسـت   ،یکیمکان - يدیاز تمام منابع تول نهیاستفاده به

و  بلـود یجـان د (ما است یو صنعت يتجار يها تیفعال يساز نهیبه یبه معن ونیاتوماس

  .))٣،2009نوف ویمونیشبه نقل از(، همکاران

لیکلمه ترسـناك تبـد   کیاز مردم به  ياریبسبرایاست و دیکلمه جد کیونیاتوماس 

بشـر   خیکـه در سراسـر تـار    دیـ تول يهـا  بهبـود روش  نـد یاما اساسا با فرآ. شده است

  .))2009نوف، ویمونیش(وانس،ین(ندارد یداشت تفاوت انیجر

 و  یکیمکـان  يهـا  اسـتفاده از دسـتگاه  به ،شـود  یمـ صـحبت   ونیکه از اتوماسـ  یوقت

ها اشاره  نیو کنترل کارکرد ماش میتنظ يبرا ،یکارگران انسان يبه جا ،یکیالکترون

کـامال متفـاوت از بسـط     يزیـ نشـان دهنـده چ   ونیمعنـا کـه  اتوماسـ    نیبـد . شـود  یم

برگرفتـه از   دیـ جد يتکنولـوژ  کیونیاتوماس نیچناست  و همونیزاسیمکان يانحصار

  .))2009نوف، ویمونیشبه نقل (، يکر(برق است  یو مهندس کیالکترون

در حـال گسـترش    يهاندیآشنا و انواع فرا ندیفرا کییبرا دیکلمه جد کیونیاتوماس

بهتر و عتر،یبـه صـورت سـر     فیانجـام وظـا   يآالت بـرا  نیازماشـ  اسـت کـه در آن  

                                                                                                                        
3Shimon Y. Nof



  تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر پذیرش اتوماسیون درکشاورزي14

  .))2009نوف، ویمونیشبه نقل از(رابررت وبورگس، (شود یاستفاده م شتریبامقدار ب

یاست که از زمان انقـالب صـنعت   يساززهیمکان يبرا دیاصطالح جد کیونیاتوماس 

 کیونیکـه در ابتـدا اتوماسـ    دیـ آ یدر مهـره و قطعـه مـ    ونیاتوماسـ . آغاز شده است

بـه دسـت    يبـرا  نـد یمتشـکل از چنـد فرا   ونـد یپ کیجیساده و سپس به تـدر  ندیفرآ

 ویمونیشـ بـه نقـل از   (، تچـل یو م یدان جـ (مجتمع است يگروه از اجزا کیآوردن 

))2009نوف،

هستند خودکار  میخود تنظ ایخود عمل  تیقابل يکه دارا ییهاستمیآالت و س نیماش

خـود را  بـه    يکارها ستمیس نیدهد تا ایآالت اجازه م نیماش ونیاتوماس.شوندیم دهینام

از دخالـت انسـان انجـام     يادیـ و بـدون مقـدار ز   قیـ صورت مؤثر، کارآمد، قابل اعتماد، دق

 نیبه ماشـ  ونیاتوماسدخالت انسان است اما با ایبا دستگاه و  ایکنترل و اعمال مقررات.دهد

 تیـ اطالعـات قابل  يآورتوسعه فـن  نیهمچن. دهد تا خودشان کنترل کنندیآالت اجازه م

  .)Schueller, 2006(و کنترل به ارمغان آورده است  ونیاتوماس يبرا يشتریب

  ونیجامع اتوماس فیتعر-2- 2-2

 يهاســـتمیکـــه درآن،س يتکنولـــوژ اییـــفناور کیـــز اعبـــارت اســـت  ونیاتوماســـ

 يفنـاور  نیـ ا .روندیبه کار م دیانجام و کنترل تول يبرا يوتریو کامپ یکیالکترون،یکیمکان

  :شود میریز يشامل قسمت ها

قطعات دیتول يبرا کیابزار اتومات يهانیماش- 1

کیمونتاژ اتومات يهانیماش- 2

یصنعت يهاربات - 3

يسازرهیانتقال ماده و ذخ يهاستمیس- 4

تیفیکنترل ک يبرا کیاتومات یبازرس يهاستمیس- 5

وتریبا کامپ ندیکنترل باز خورد و کنترل فرآ- 6

 يبـرا  يریـ گمیها و تصمداده يآورجمع،يزیربرنامه يبرا يوتریکامپ يهاستمیس - 7

.)1388ظهور،(ساخت  يهاتیازفعال تیو حما یبانیپشت

  

  

  ونیاتوماس دیتول يها ستمیس-3- 2-2



  :کرد يطبقه بندتوان به سه دسته یرا م ونیاتوماس دیتول يهاستمیس

  ریپذانعطاف ونیاتوماس -ج   ریپذبرنامه ونیاتوماس-ثابت     ب ونیاتوماس -الف

  :ثابت ونیاتوماس -الف

مونتـاژ توسـط    اینـد یفرا اتیـ عمل بیـ اسـت کـه در آن ترت   یستمیثابت س ونیاتوماس 

از نوع  اتیمعموال عمل ونیاتوماس نیدر ا .ماندیم یثابت باق دستگاه تیوضع ایساختار 

 دهیـ جیدستگاه سـبب پ  کیدر  اتیبودن و هماهنگ بودن عمل کپارچهی.باشد میساده 

شده بـا   دیاست که محصوالت تول ،الزميقتصاداز نقطه نظر ا. شده است ستمیشدن س

موضوع عامـل   نیباال باشد و ا يو نرخ تقاضا ادیحجم ز يثابت دارا ونیاتوماس ستمیس

چنـد   .شـود یمـ  گـر ید يهـا بـا روش  سـه یمقامناسـب محصـول در    متیجلب توجه ق

 يبـرا  هیـ اول يگـذار هیباال بودن سـرما  -1: ثابت عبارتند از ونیاتوماس ستمیمشخصه س

محصـول   رییـ ،نسـبتا در تغ ستمیس نیـ ا -3دیـ باال بودن نرخ تول -2مخصوص  ستگاهد

  .باشدیانبوه مناسب م دیتول يبرا -4ستین پذیر انعطاف

  :ریپذبرنامه ونیاتوماس-ب

 يابراراتیــعمل بیـ ترت تیـ شــودکه قابلیمـ  یطراحـ  يدسـتگاه طــور  سـتم یس نیـ ا در

برنامـه کنتـرل    کیـ توسـط   اتیـ عمل بیـ ترت .باشدیمختلف محصول دارا م يهاکلش

خواند یها را مآن ستمیدستور کار نوشته شده است و س يسر کیشودکه به صورت یم

 سـتم یشـود و بـه س  یم هیته دیبرنامه جد کیهر محصول  دیتول يبرا.کندیم ریو تفس

شـامل مــوارد   ریبرنامـه پــذ  ونیاتوماســ سـتم یاز مشخصــات  س یبعضـ .شــودیداده مـ 

بـودن نـرخ    نییپـا  -2یدستگاه عموم يبرا هیاول يگذار هیباال بودن سرما -1:استریز

در شـکل   رییـ تغ يبـرا  سـتم یس يپـذیر  انعطـاف -3ثابـت   ونینسبت به اتوماسـ  دیتول

 ریبرنامه پـذ  ونیاتوماس يباشد و مثال برایمناسب م ،يدسته ا دیتول يبرا -4محصول 

سـاخته شـده   1952بار در سـال   نیاول(يابزار کنترل عدد يها نیماش -1: عبارتند از

  .)1961کاربرد در سال  نیاول(یصنعت يربات ها -2) است

  :پذیر انعطافونیاتوماس -ج

 نیـ ا .باشد میریپذبرنامه ونیاتوماس ستمیس افتهی، توسعه پذیر انعطافونیاتوماس ستمیس

محصـول بـه    رییـ را بدون تلف کردن زمان در تغ یقادر است محصوالت متنوع ستمیس

 رییـ ابزار،تغ رییبرنامـه،تغ  ضی،تعوپـذیر  انعطافونیدر اتوماسـ  .دینما دی،تولگریمحصول د

 جــهیدر نت .شــود مــین دیــتلــف شــدن زمــان تول ن،عاملیماشــ میو تنظــ کســچرهایف
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 دیـ را تول یهمزمان بدون جدا کردن دسته قطعات،محصـوالت متنـوع   تواند میستمیس

عبارتنـد   ریاز برنامـه پـذ   پـذیر  انعطافونیاتوماس يهاستمیس صیتشخ یژگیدو و.دینما

اتـالف   بـدون دستگاه  میتنظ تیقابل -برنامه بدون اتالف وقت  ب رییتغ تیقابل -الف:از

  .وقت

 يگـذار  هیباال بودن سـرما  -1: عبارتند از پذیر انعطافونیاتوماس ستمیس کیمشخصات 

-4دیـ متوسط بودن نرخ تول -3از محصوالت مختلف  یبیبه صورت ترک دیتول-2هیاول

 يهـا سـتم یتوان سیمثال م يمحصول برا یتنوع در طراح يبرا ستمیس يپذیر انعطاف

  .)1388ظهور،(را نام برد) FMS(پذیر انعطافساخت 

  ونیاتوماس بیو معا ایمزا-4- 2-2

در  يپـذیر  انعطـاف ،در منابع ییجـو صـرفه  ،اتیـ راندمان عمل شیافزا اییوربهره شیافزا

بـه   شـتر یخـدمات ب  يهیارا، یبه زندگ دیام شیافز، رشد صنعت، يبهبود کشاورز ،ساخت

 ییشناسـا ، نـه یدر هز ییجـو صـرفه ، یمنـ یوا تیـ بهبـود امن ، یبهبود اقتصاد جهـان ، مردم

، خطرناك افـراد  يهاتیاز فعال يریجلوگ، انجاتو کارخ یپزشک يهااشتباهات در مراقبت

 ییشناسـا  ،هـوا  ینـ یب شیپـ  ،در کـار  ییصـرفه جـو  ، و خدمات انبوه دیتول، تیفیبهبود ک

در زمـان ازدسـت    ییصرفه جـو ، یزندگ تیفبهبودکی، کمکبهافرادمعلول،دیتنگناها در تول

 فیوظـا  مانجـا  يافـراد بـرا   ییکـاهش توانـا   ،يکـارگر  يرویـ کاهش ن ایدادن شغل مردم 

در حـال   يدر کشـورها  ژهیـ و ینگرانـ  کیـ ، کارهـا  لیـ تکم يافراد برا ییکاهش توانا،خود

  ).Shimon Y. Nof, 2009(است  ونیکار در اثر اتوماس يرویشدن ن کاریتوسعه ب

 تیاغلب کم تواند می،و کنترل متناسب است ونیاتوماس  يبرا طیکه شرا ییاما در جا 

ــ  یدهــد، در حــال شیرا افــزا ییمــواد غــذا تیــفیو ک ــه حفاظــت از مح  طیکــه کمــک ب

قابـل   ریـ غ طیمتنوع و با شـرا  يهاطیدر مح يکشاورز کهییاز آنجا نیهمچن.کند میستیز

مختلــف  يهــااتیــدر انجــام عمل ونیوماســات ،ســرکار دارد يادهیــچیکنتــرل و عوامــل پ

 يها تسمیباشد که از س یادوات يعمده برا تیمز کیسودمند باشد و  اریبس تواند مییزراع

پاسـخ   ازهـا یو ن راتییـ تغ نیـ تواننـد بـه ا  یکنند که مـ یاستفاده م کنترلر هوشمند يدارا

  ).Schueller, 2006(دهند

  

  ونیخطرات اتوماس-5- 2-2

  یبانیبـه دنبـال پشـت     ونیدارد و اتوماس یبستگ ونیبه اتوماس ياندهیتمدن به طور فزا



و نقـص  ؛ درك و حذف شود دیبا ونیاست، خطرات مربوط به اتوماس يو حل مشکالت جد

از  یچند نمونـه از حـوادث ناشـ   . بزرگ خطرناك است اریبس اسیمق کیدر  ونیدر اتوماس

 ی،قطع منبع قدرت و قطـع بـرق، خرابـ   ياعبارتند ازحوادث هسته ونیساتوما يهاشکست

ــاســتمیس ــرل هواپ يه ــایکنت ــدرال  ییم ــاخ ف ــث ت ــه باع ــیو تعط ریک ــل  یل حمــل و نق

اثــرات  نیبنــابرا .آب نیمخـابرات و مشــکالت تــام  یشــبکه ارتبــاط ی؛خرابشــود میییهـوا 

 دیو توسعه شد قیتحق دفخودکار، ه يهارساختیبر ز یو انسان یعیطب دیشد يهاعهفاج

نـد تـا بتواننـد    ا در رقابت ونیاتوماس ياجرا يبرا ونیمتخصصان اتوماس ن،یعالوه بر ا .است

و  یمنـ یا ت،یمانند امن یو انسان یعیطب يایرا بهبود بخشند و به کاهش و رفع بال يردایپا

  .)Shimon Y. Nof, 2009(کمک کنند یبهداشت يهافاجعه

  ونیاتوماس يرو شیپ يچالش ها-6- 2-2

-3يکشـاورز  زاتیـ و مقرون به صـرفه تجه  یمال نیتام-2کوچک و پراکنده  يهانیزم-1

 یوابسـتگ -4نییو خـدمات پـس از فـروش پـا     تیـ فیبا سطوح ک زاتیادوات و تجه دیخر

مناســـب تیعـــدم وضع -5االت  نیماشـــ ریبـــا ســـا ســـهیبـــه تراکتـــور در مقا شـــتریب

  .)Schueller, 2006(آن رشیپذ يمنطقه برا کییطیمح ستیو ز ی،فنی،اجتماعیفرهنگ

  يدر کشاورز ونیاتوماس- 2-3

 ونیگذشته اتوماس ياز دو دهه. باشد مییکار نهیدر زم یانسان يرویاز ن تجلیونیاتوماس

 يادیـ تـا حـد ز   يدر کشـاورز  ونیاما مفهوم اتوماسـ  ؛به سرعت در حال رشد است یصنعت

 شـود  میینیبشیپ -1رایاست ز يضرور یلیخ يدر کشاورز ونیاتوماس .است افتهیتوسعه ن

بـاال و   تیـ فیبـا ک  يو ارائـه غـذاها   ابدیشـ یافزا اردیـ لیم 9هجهان ب تیجمع2042تا سال 

 يهـا نیبا و جود اسـتفاده از زمـ   ژهیبه و یتیجمع نیچن يبرا  يمقرون صرفه،سالم و مغذ

در روش  -2خواهـد شـد    لیتبـد  یبـه چـالش بزرگـ    یسـت یسـوخت ز  دیـ تول يبرا یزراع

 يکش بـر رو آفـت  ناسـب دانه،پاشش نام عاتیاز مشکالت مانند ضا یبعض یسنت يکشاورز

مردم هنـد،    -3کند میانسان مضّر يبرده و غذا را برا نیمحصول که استاندارد خاك را از ب

 لیـ با مشکل کمبود آب روبه رو هستند  و تنها دل ایجنوب آس يو کشور ها نیو چ لیبرز

Katariya(آن است تیریان هم استفاده نامناسب و عدم مد et al. 2015(.  

از عوامـل بـه    ياهعـ به علت مجمو يکشاورز ستیز طینظارت بر مح ریاخ يهاسال در

يبرا ازیت،نیعوامل عبارتند ازرشد جمع نیشده است که ا لیمهم تبد يمسئله کی
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Abstract
Research Aim: According to FAO, the world's population is expected to reach 1.9 billion by
2050. Therefore, in order to feed this population, food production should increase by at least
70%, as well as developing countries must double their food production, but since traditional
agricultural practices reduce farm performance and make agriculture economically 
ineffectiveand uncontrollable, then The development of intelligent independent machines for 
agriculturalactivities and for improving the quality and quantity of agricultural crops seems 
essential. Butthe main argument in the development of agricultural technologies is its 
acceptance among theexploiters. Therefore, the purpose of this research is to analyze and 
investigate the effectivestructures on automation acceptance in agriculture.
Research method: The present research is survey based on the quantitative approach through
questionnaires. The data of the questionnaire were collected from 378 persons of 
universitystudents, farmers and agricultural Jihad experts in Ardabil city in a stratified random 
sampling.First, the data related to each of the variables, which were used to answer the 
questionnaires,were described in numerical form. In the following, the relationships between 
the variables inthe conceptual model of the research were investigated and the research 
hypotheses were testedthrough appropriate statistical models using SPSS and LISREL 
software.
Findings: Using the results of structural equation modeling, it was determined that there is 
aninverse relationship between personal and social factors with the understanding of 
usefulnessand between social factors with easy understanding, while there was a positive and 
significantrelationship between the other factors. Regarding the effect of independent variables 
on thedependent variable, the variables of perceived usefulness, technological 
characteristics,organizational factors, intent of use, ease of use, social factors, attitudes and 
individual factorswere ranked first to eighth respectively.
Conclusion: According to research findings, the greater the utility of technology and the
benefits of applying it, the more likely it will be to adopt technology in the individual. Also, 
theeasier the use of technology for individuals and their better understanding of the application 
oftechnology, the more likely they will decide to accept their technology, and as a result 
theyaccept technology and use it. In the end, according to the fit indices obtained in the 
research, itis recommended to hold higher and higher quality classes.

Keywords:Davis Technologyacceptance model,Automation,Precision agriculture 
technology
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