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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی آگاهی کشاورزان از نقش پژوهشهای زعفران در اثرات اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی و
نگرش و تمایل آنها نسبت به کاربرد تحقیقات زعفران در خراسانرضوی انجام شد .ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامه است که
روایی آن توسط متخصصان و اساتید کشاورزی در حوزه زعفران و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی مورد تأیید
قرار گرفت .سپس اطالعات مورد نیاز با تکمیل پرسشنامه توسط  100زعفران کار در سال  1397جمعآوری شد .نتایج مدل
ساختاری پژوهش نشان میدهد آگاهی کشاورزان از نقش پژوهشهای زعفران در اثرات اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی بر
نگرش آنها نسبت به کاربرد تحقیقات اثر مثبت و معنیدار دارد .همچنین متغیرهای آگاهی از نقش پژوهش در اثرات اقتصادی،
اجتماعی و زیستمحیطی 22 ،درصد از تغییرات در متغیر نگرش نسبت به کاربرد تحقیقات را پیشبینی کردند .متغیرهای نگرش
نسبت به کاربرد تحقیقات زعفران ،هنجار ذهنی و کنترل رفتاری درک شده 61 ،درصد از تغییرات در متغیر تمایل به استفاده از
تحقیقات را پیشبینی کردند.
واژههای کلیدی :آگاهی ،آگاهی کشاورزان ،تئوری رفتار برنامهریزی شده.
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مقدمه
ایران بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده زعفران در
جهان است ،به طوریکه بیش از  93/7درصد تولید
جهانی این محصول گرانبها به ایران اختصاص دارد
) .(Akbarpour et al., 2013در شرایط خاص اقلیمی
کشور که آب یکی از عوامل محدودکننده در توسعه
کشاورزی است ،زعفران گیاه مناسبی برای کاشت در
مناطق خشک و نیمهخشک مانند استانهای
خراسانرضوی و جنوبی میباشد (Ministry of
) Agriculture-Jihad, 2016که میتواند نقش مهمی
را در افزایش درآمد ملی و اشتغال داشته باشد .با توجه
به کمبود منابع آبی و خشکسالیهای متعدد و همچنین
افزایش جمعیت در مناطق کشت زعفران ،تولید و اشتغال
برای کشور دغدغهای همیشگی است و در وضعیت کمبود
منابع آب ،امکان توسعه در امور کشاورزی و صنعتی برای
مناطق موردنظر فراهم نیست.
از طرف دیگر ،زعفران نیز همانند سایر گیاهان زراعی
برای استفاده حداکثر از پتانسیل محیطی ،عالوه بر شرایط
آب و هوایی و خاک مناسب ،نیاز به مدیریت مطلوب
زراعی جهت افزایش طول دوره بهرهبرداری و دستیابی به
حداکثر عملکرد دارد ) (Hasanpour et al., 2017که
عملیات به زراعی این محصول و بهسازی فرایند تولید و
عرضه و باالخره ایجاد تحوالت الزم در جهت بهبود وضع
کمّی و کیفی محصول در گرو تحقیق ،آموزش و ترویج
فنون جدید کاشت ،داشت و برداشت محصول است
).(Shahroudi et al., 2007
خوشبختانه در سالهای اخیر حجم مطالعات علمی در
مورد زعفران و بویژه جنبههای زراعی آن به طور
چشمگیری در کشور افزایش یافته است .انتظار بر این
است که سهم پژوهشگران ایرانی در تولید علم و ترویج
یافتههای علمی مربوط به زعفران بیش از همه کشورهای
دیگر جهان باشد زیرا نقش ما در تولید زعفران در دنیا از
همه کشورها بیشتر است ) .(Behdani, 2012همچنین
محققین پس از تحلیل پایداری اجتماعی -اقتصادی تولید
زعفران ،افزایش بهرهوری عوامل تولید و توجه جدی به
بحث تحقیقات و نوآوری در صنعت زعفران را به عنوان
راهکارهای اساسی برای رسیدن به تولید پایدار زعفران
در دو بعد اقتصادی و اجتماعی بیان کردند (Farahani
) .et al., 2012در حال حاضر ،تعداد  116طرح در

معاونت پژوهشی دانشگاه فردوسی 34 ،طرح در مؤسسه
پژوهشی علوم و صنایع غذایی 18 ،طرح در دانشگاه
بیرجند 53 ،طرح در دانشگاه تربتحیدریه 17 ،طرح در
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی
خراسانرضوی انجام شده است که با دستهبندی این
پژوهشها در گروههای مختلف علمی 15 ،درصد طرحها
در حوزه اقتصادی و  54درصد طرحها در حوزه زراعت
قرار میگیرد )(Report of Research Project, 2019
که برخی از این پژوهشها در زمینه عملکرد
( ;Alizadeh, 2007; Koocheki, 2009a, 2009b
;2010; 2012; Rezvani Moghaddam, 2009
2010; Aghhavani shajari, 2013; Ghorbani et
،)al., 2014; Rezvani Moghaddam et al., 2015
بازار ( Mohammadrezazadeh, 2012; Emami,
 ،)2012; Ghiasi et al., 2015اشتغال ( Asghari

 ،)Lafamjani & Izadi, 2016تولیدات ارگانیک
(،)Shapouri, 2013; Ghorbani et al., 2015
مدیریت علفهای هرز ( ;Hosseini Ivari et al., 2015
;Izadi Darbandi & Hosseini Ivari, 2015
،)Mohammadnia Ghalibaf & Koocheki, 2017
گرمایش اقلیمی ( ;Koocheki et al., 2014
;Kuzegaran & Moosavi Baigi, 2015
 )Khorramdel & Latifi, 2016زعفران میباشد

) .(Report of Research Project, 2019با توجه به
اهمیت نقش پژوهشهای زعفران در کشت و توسعه
زعفران و اینکه هر فرایند و اقدامی که در بخش کشاورزی
بدون توجه به تأثیر و نقش کشاورزان انجام شود ،بازدهی
کافی و مطلوبی نخواهد داشت (Shahroudi, et al.,
) ،2007این پژوهش به منظور بررسی اثربخشی تحقیقات
زعفران نیازمند شناخت رفتار کشاورزان و عوامل مؤثر بر
آن به منظور تغییر یا تعدیل رفتارهای موجود و نیز
جایگزین نمودن رفتار جدید است .در دهههای اخیر،
نظریههای بسیاری در زمینه رفتار از دیدگاههای مختلف
به بررسی چرایی رفتار و ادراک افراد پرداختهاند که در
این بین میتوان به مطالعات انجام شده توسط برخی
محققان ( Fishbein & Ajzen, 2002; Triandis,
& 1980; Rogers, 1983; Davis, 1993; Taylor
 )Todd, 1995; Deci & Ryan, 2000اشاره کرد.

نظریه رفتار برنامهریزی شده به عنوان یکی از بهترین
نظریههای علوم رفتاری در پژوهشهای مختلف در تبیین
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رفتار و تعیین مهمترین عوامل تأثیرگذار بر آن بسیار مورد
استفاده قرار گرفته است و در این پژوهش نیز این نظریه
به عنوان چارچوب مفهومی پژوهش مورد استفاده قرار
گرفته است .مطالعات بسیاری در زمینه نظریه رفتار
برنامهریزی شده انجام شده است که از جمله میتوان به
مطالعات سبزیانمالیی و همکاران (Sabzian Molaei
)et al., 2015؛ آرایش )(Arayesh, 2017؛ یادآور و
همکاران ) (Yadavar et al., 2018اشاره نمود .تئوری
رفتار برنامهریزی شده براساس اصل تئوری عمل منطقی،
توسعه یافته است ) (Ajzen, 1991که اغلب برای توضیح
رفتارهای انسان در زمینه برنامههای کاربردی طراحی
شده است ).(Fishbein & Ajzen, 2002
براساس این نظریه تمایل به انجام رفتاری خاص (کاربرد
تحقیقات زعفران) توسط سه متغیر نگرش ،هنجار ذهنی
و کنترل رفتار درک شده پیشبینی میگردد .فرض
اساسی این نظریه این است که رفتار مستقیماً بوسیلهی
تمایل به انجام آن رفتار تعیین میشود و این تمایل تحت
تأثیر نگرش نسبت به رفتار ،هنجار ذهنی و کنترل رفتار
درک شده قرار میگیرد (Ajzen, 1991; Klo ckner
) .et al., 2013نگرش نظامی بادوام از عقاید و تمایالت
هر فرد به پدیدههای پیرامون خویش است که در طول
زندگی وی با تأثیرپذیری از محیط و تجاربش شکل گرفته
و به نوعی بین عقیده و رفتار هر فرد جای میگیرد
(Hattam et al., 2012; Jayawardana & Sherief,
) .2012; Wilson & Burton, 2015نگرش و عقیده

نسبت به تحقیق ،از عوامل پیشبینیکننده استفاده از
نتایج تحقیق است ) .(Potvin & Hasni, 2014به
اعتقاد محققان ،عامل اصلی تغییر رفتار ،نگرش است.
طوریکه اگر تغییری در نگرش ایجاد شود ،متعاقب آن،
رفتار نیز تغییر خواهد کرد ) .(Shiri et al., 2013رابطه
نگرش به رفتار با تمایل به رفتار که در تئوری رفتار
برنامهریزی شده ارائه شده ،نشان دهنده آن است که
مردم تصمیم به انجام رفتارها یا اعمالی میگیرند که انجام
آنها تأثیرات مثبت داشته باشد (Khodadad Hosseini
) .et al., 2013هنجار ذهنی به فشار اجتماعی درک شده
از سوی فرد برای انجام دادن یا ندادن رفتار هدف اشاره
دارد .افراد اغلب بر مبنای ادراکشان از آنچه دیگران فکر
میکنند ،عمل میکنند و قصد آنها برای پذیرش رفتار
به صورت بالقوه متأثر از افرادی است که ارتباطات نزدیکی
با آنها دارند ) .(Barati et al., 2011کنترل رفتار درک

شده عبارت از درجههایی از احساس فرد است در مورد
اینکه انجام دادن یا ندادن یک رفتار تا چه حد تحت
کنترل ارادی وی است ) (Tavousi et al., 2009و رابطه
تمایل به رفتار با رفتار نشان میدهد ،افراد تمایل دارند
در رفتارهایی درگیر شوند که قصد انجام آنها را دارند.
تمایل به رفتار بیانگر شدت نیت و اراده فردی برای انجام
رفتار هدف است (Khodadad Hosseini et al.,
) .2013در واقع ،اگر کشاورز نگرش مثبتی نسبت به
انجام رفتاری داشته باشد (که نتایج تحقیقات میتواند
سبب بهبود اثرات اقتصای و اجتماعی شود) و افرادی که
از نظر وی مهم هستند ،انجام آن را تأیید کنند (هنجار
ذهنی) و باور داشته باشد که با هر سختی میتواند از
نتایج تحقیقات استفاده کند (کنترل رفتاری درک شده)
آنگاه قصد میکند که این رفتار (کاربرد تحقیقات) را انجام
دهد (تمایل رفتاری) .در این نظریه تأثیر آگاهی کشاورز
از نقش پژوهش بر نگرش نیز در نظر گرفته شده است.
بیچام معتقد است که واژه «اثر پژوهش» به ارزش و
منفعتی اشاره دارد که در نتیجه استفاده از دانش تولید
شده در اثر پژوهش یا در نتیجه مشارکت در انجام
پژوهش حاصل میشود ) (Jamali et al., 2011و گروه
مشاوره بینالمللی تحقیقات کشاورزی نیز بیان میکند
که تحقیقات کشاورزی ،تکنولوژی و اطالعاتی را ایجاد
میکند که زمانیکه بکارگیری شوند منجر به اثرات
اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی میشود (CGIAR,
) .2011در این پژوهش نیز متناسب با تحقیقات زعفران
اثرات اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی در نظر گرفته
شد .آگاهی کشاورزان از نتایج تحقیقات از طریق
کارشناسان جهاد کشاورزی ،مددکاران ترویجی ،کالس-
های آموزشی و  ،...رفتار آنها را در راستای استفاده از
نتایج تحقیقات شکل میدهد .فولمر )(Folmer, 2009
بیان میکند که رفتار انسان از جمله رفتار اقتصادی به
شدت تحت تأثیر آگاهی ،درک ،انتظارات و عادتها است.
آگاهی عموماً پیش شرط الزم برای رفتار افراد به حساب
میآید .به همین دلیل ،بار معتقد است که «این تصور در
قلب سیاستگذاریهای دولتی جای دارد که آگاهی
مناسب ،تأثیرات ملموسی بر رفتار خواهد داشت» (Bar,
) .2003سودارمادی و همکاران (Sudarmadi et al.,
) 2001آگاهی زیستمحیطی را به عنوان توجه و نگرانی
افراد برای این مشکالت تعریف میکنند.
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هنگامی یک مشکل زیستمحیطی درک میشود که
آگاهی ،بیشتر درک ،بیان و ارزیابی درک باشد به
طوریکه ،یک نتیجهگیری با توجه به اهمیت این مشکل
بتواند استنباط شود ) .(Salehi, 2008براساس نظریه
رفتار برنامهریزی شده آجزن ،متغیرهای آگاهی از نقش
پژوهش توسط کشاورزان ،نگرش نسبت به کاربرد آنها،
هنجار ذهنی و کنترل رفتاری درک شده ابتدا تمایل به
رفتار را تحت تأثیر قرار میدهند و این تمایل به رفتار
است که منجر به کاربرد تحقیقات در کشت و توسعه
زعفران میگردد.
مطالعات متعددی در داخل و خارج کشور در زمینه
تحقیقات کشاورزی انجام شده که از جمله میتوان به
مطالعات ویبهان و همکاران (Weibhuhn et al.,
) ،2018جایجیت و همکاران ) (Jaijit et al., 2018و
ماگرینی و همکاران ) ،(Magrini et al., 2019شهبازی
) ،(Shahbazi, 2013نوروزی و همکاران (Noroozi et
) al., 2015و در زمینه تحقیقات زعفران به مطالعات
حسینی و همکاران ) (Hosseini et al., 2001و
مختاری ) (Mokhtari, 2016اشاره کرد .همچنین در
دهههای اخیر ،مدلسازی معادالت ساختاری)SEM( 1
در زمینه تحقیقات در کشاورزی و تغییر اقلیم ( Coli et
،)al., 2016; Smith et al., 2014; CGIAR, 2011
تحقیقات بازاریابی ( ،)Hair et al., 2012تحقیقات
محیطزیست (،)Wasilah & Fahmyddin, 2018
تحقیقات گردشگری ( Nunkoo & Ramkissoon,
 ،)2011; Gursoy et al., 2010تحقیقات علوم
اجتماعی ( & Rahman et al., 2015; Matsueda
 ،)Press, 2011; Guo et al., 2009تحقیقات
روانشناختی ( )MacCallum & Austin, 2000و
تحقیقات بالینی ( )Zhang, 2017مورد استفاده قرار
گرفته است .با اینکه مطالعات فراوانی در داخل و خارج
کشور در زمینه تحقیقات برای یک یا چند محصول انجام
شده است ،اما مطالعهای که به طور مستقیم به بررسی
آگاهی ،نگرش و تمایل زعفرانکاران به کاربرد تحقیقات
زعفران با استفاده از این مدل بپردازد ،انجام نشده است.
در این پژوهش با افزودن متغیر آگاهی کشاورزان از نقش
پژوهشهای زعفران در اثرات اقتصادی ،اجتماعی و
زیستمحیطی به مدل رفتار برنامهریزی شده آجزن ،به
1- Structural Equation Modeling

بررسی تأثیر متغیرها بر تمایل کشاورزان به کاربرد نتایج
تحقیقات زعفران با استفاده از مدل معادالت ساختاری
پرداخته شده است.
مواد و روشها
پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از نظر گردآوری
اطالعات (پرسشنامه) ،از نوع پژوهشهای میدانی و روش
پیمایشی است که در سال  1397انجام شد .مناطق مورد
مطالعه شامل شهرستانهای با سطح زیرکشت باالی
 4000هکتار این محصول است که به صورت تصادفی از
بین آنها سه شهرستان تربتحیدریه ،تربتجام و نیشابور
انتخاب شدند که با توجه به هدف تحقیق و تعیین کاربرد
تحقیقات توسط زعفرانکاران ،در این پژوهش کشاورزان
شهرستانهای تربتحیدریه ،تربتجام و نیشابور به عنوان
جامعه تحقیق در نظر گرفته شدند.
یکی از خصیصههای اصلی نرمافزار  Smart PLSو مدل-
سازی حداقل مربعات جزئی امکان مدلسازی با حجم
نمونه محدود است ).(Davari & Rezazadeh, 2013
در این زمینه یکی از قواعد شناخته شده برای تعیین
حداقل نمونه الزم در روش  PLSتوسط بارکالی و
همکاران ) (Barclay et al., 1995ارائه شده است.
در این روش حداقل حجم نمونه الزم برابر است با
بزرگترین مقدار حاصل از دو قاعده ( )1ده ضرب در تعداد
شاخصهای مدل اندازهگیری که دارای بیشترین شاخص
در میان مدلهای اندازهگیری مدل اصلی پژوهش است،
( )2ده ضرب در بیشترین روابط موجود در بخش
ساختاری مدل اصلی پژوهش که به یک متغیر مربوط
میشوند .بر این اساس حداقل حجم نمونه برای پژوهش
حاضر  80کشاورز است که به منظور دست یافتن به سطح
اطمینان باالتر تعداد  100پرسشنامه از سطح جامعه
آماری جمعآوری و در این پژوهش به کار گرفته شد .برای
برآورد مدل ساختاری پژوهش از پرسشنامهای با طیف
پنج امتیازی لیکرت ( =1بسیار مخالفم تا  =5بسیار
موافقم) برای متغیرهای مدل استفاده شده است ،تنها
سواالت مربوط به آگاهی از پژوهشهای زعفران به صورت
دو ارزشی و سواالت کاربرد تحقیقات براساس نوع
مشکالت مزارع این گیاه (و نحوه برخورد با آنها و میانگین
دفعات استفاده از نظرات کارشناسان) تدوین و با استفاده
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از نرمافزار  Smart-PLSمدل پژوهش برآورد شد.
براساس نتایج پژوهشهای پیشین زعفران از سال 1366
تا ،(Report of Research Project, 2019) 1396
سواالت پرسشنامه در بخشهای اثرات اقتصادی،
اجتماعی و زیستمحیطی طراحی و سپس آگاهی
کشاورزان در این زمینهها مورد بررسی قرار گرفت .در
پژوهش حاضر ،متغیر آگاهی در بخش اثرات اقتصادی
شامل آگاهی از نقش پژوهشهای زعفران در افزایش
عملکرد ،بهبود کیفیت تولید ،افزایش درآمد از محصول،
توسعه بازار محصول؛ در بخش اثرات اجتماعی شامل
آگاهی از نقش پژوهشها در اشتغال مستقیم و
غیرمستقیم (تولید محصوالت مختلف خوراکی و دارویی)،
جلوگیری از مهاجرت و سالمت کشاورزان این محصول،
و در بخش اثرات زیستمحیطی شامل آگاهی از نقش
پژوهشهای زعفران در تولید ارگانیک ،خشکسالی،
کاربرد سموم علفکش و گرمای شدید تابستان» در نظر
گرفته شده است .دیگر متغیرهای مدل شامل نگرش با

شش سوال ،هنجار ذهنی با شش سوال ،کنترل رفتاری
با شش سوال ،تمایل به استفاده از تحقیقات زعفران با
شش سوال و متغیر کاربرد تحقیقات با  10سوال مورد
پرسش قرار گرفت .همچنین روایی پرسشنامه توسط
شش نفر از متخصصان و اساتید دانشکده کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد در حوزه این محصول و پایایی
آن با کمک ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی مورد
بررسی و تائید قرار گرفت .آلفای کرونباخ ،ضریبی است
که سازگاری درونی متغیرهای پنهان را نشان میدهد .اگر
این ضریب باالی  0/7باشد ،نشان از سازگاری مناسب
درونی آن متغیر پنهان دارد .شاخص  CRنیز پایایی
ترکیبی را نشان میدهد .در صورتی که عدد این شاخص
برای هر متغیر پنهان باالی  0/7باشد ،میتوان پایایی آن
متغیر پنهان را باال دانست ) .(Sobhani Fard, 2016در
جدول  1نتایج معیارهای پایایی و روایی متغیرهای پنهان
(سازهها) مدل نشان داده شده است.

جدول  .1نتایج معیارهای پایایی و روایی سازههای کاربرد تحقیقات زعفران
Table 1. Results of reliability and credibility criteria of structures of application of Saffron research
روایی همگرا

پایایی ترکیبی

آلفای کرونباخ

Convergent
credibility

Combined
reliability

Cronbakh
alpha

Structure

0.63

0.83

0.71

اثرات اقتصادی تحقیقات

0.64

0.90

0.86

0.55

0.83

0.74

0.73

0.91

0.87

0.68

0.86

0.76

0.68

0.89

0.84

0.77

0.91

0.85

0.55

0.83

0.72

سازه

Economical effects of researches

اثرات اجتماعی تحقیقات
Social effects of researches

اثرات زیستمحیطی تحقیقات
Environmental effects of researches

نگرش کشاورز نسبت به کاربرد تحقیقات
Farmer attitude to research application

هنجار ذهنی
Subjective norm

کنترل رفتار درک شده
Control of perceived behavior

تمایل به استفاده از تحقیقات
Willing to use of researches

کاربرد تحقیقات
Research application

مأخذ :یافتههای تحقیق

جهت نشان دادن اعتبار یافتههای مدل پژوهش از
شاخص همخطی استفاده شد .همخطی با عامل تورم
واریانس یا  VIFمورد سنجش قرار میگیرد (Sobhani
) .Fard, 2016مهمترین شاخص در بخش برازش مدل،

شاخص خطای جذر میانگین مربعات یا  RMSمیباشد.
این شاخص تفاوت بین مدل ساخته شده با دادههای
تجربی را نشان میدهد .اگر مقدار این شاخص بیش از
 0/08باشد ،برازش قابل قبولی نتیجهگیری شده و اگر
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باالی  0/1باشد ،برازش خوبی استنباط میشود
).(Sobhani Fard, 2016
نتایج و بحث
تجزیه و تحلیل دادههای جمعیت شناختی نمونه بررسی
شده نشان میدهد بخش بیشتری ( 49درصد) از زعفران-
کاران در سنین  41تا  60سال قرار دارند که این امر
حاکی از پیر بودن زعفرانکاران است و سنین کمتر از آن
نیز رقم بیشتری ( 47درصد) را تشکیل میدهد .اگر چه
سن بیشتر نشانه تجربه بیشتر در امور و بخصوص برای
کشاورزان در امر تولید به شمار میرود و افراد با سن
بیشتر باید در امر تولید موفقتر باشند ،اما این برداشت
ممکن است همیشه صادق نباشد .همچنین بیشترین
درصد زعفرانکاران دارای تحصیالت ابتدایی ( 34درصد)
و کمترین درصد تحصیالت تکمیلی دانشگاهی (هشت

درصد کارشناسی و پنج درصد کارشناسیارشد) هستند
که پایین بودن سطح سواد همراه با باال بودن میزان سن
یکی از عوامل مهمی است که پذیرش مسائل ترویجی را
برای کارشناسان دچار مشکل میکند .در این پژوهش،
تحلیل آگاهی کشاورزان از نقش پژوهشهای زعفران در
اثرات اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی بر نگرش و
تمایل کشاورزان نسبت به کاربرد تحقیقات با استفاده از
مدل معادالت ساختاری و روش حداقل مربعات جزیی
صورت گرفته است .نتایج این تحلیل در جدوهای  2و 3
و شکل  1نشان داده شده است .در برآورد مدل ،دو متغیر
توسعه بازار و تولید زعفران ارگانیک بدلیل عدم معنی-
داری از مدل اصلی حذف شد .در این پژوهش ،شاخص
همخطی بیشتر متغیرها حدود  1و برخی  2محاسبه شده
است و شاخص  RMSبرابر  0/167میباشد.

آگاهی از نقش
پژوهش در اثرات

هنجار ذهنی
Awareness about research
role on economical effects

2

Subjective norm

R =0.61

آگاهی از نقش

نگرش نسبت به

پژوهش در اثرات

تمایل به استفاده

کاربرد

اجتماعی
Awareness about research
role on social effects

Attitude to application

Willing to use of research

2

R =0.13
کاربرد
تحقیقات
Research application

کنترل رفتاری درک

آگاهی از نقش

شده

پژوهش در اثرات
زیست محیطی
Awareness about research
role on environmental effects

Control of perceived
behavior

شکل  .1مدل مفهومی رابطه آگاهی ،نگرش و کاربرد تحقیقات زعفران
Fig. 1. Concept model of relation of awareness, attitude and Saffron Research application

تغییرات متغیر «تمایل به استفاده از تحقیقات» به میزان
 61درصد توسط متغیرهای «نگرش نسبت به کاربرد
تحقیقات»« ،هنجار ذهنی» و «کنترل رفتاری درک
شده» تبیین شده است .همچنین تغییرات متغیر «نگرش
نسبت به کاربرد تحقیقات» به میزان  22درصد توسط
متغیرهای «آگاهی از نقش پژوهش در اثرات اقتصادی»
و «آگاهی از نقش پژوهش در اثرات اجتماعی» و «آگاهی
از نقش پژوهش در اثرات زیستمحیطی» و تغییرات
متغیر «کاربرد تحقیقات» به میزان  13درصد توسط
متغیر «تمایل به استفاده از تحقیقات» تبیین شده است.

نتایج جدول ماتریس ضرایب همبستگی بین متغیرهای
پنهان مدل پژوهش نیز نشان میدهد که متغیرهای
نگرش ،تمایل به استفاده ،هنجار ذهنی ،کنترل رفتار
درک شده و کاربرد تحقیقات با یکدیگر در سطح احتمال
یک درصد معنیدار هستند و همبستگی مثبت دارند.
فقط متغیر آگاهی کشاورزان از نقش پژوهش در اثرات
اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی با متغیر کاربرد
تحقیقات در سطح احتمال پنج درصد ،همبستگی منفی
دارند (جدول .)2

213... نگرش و تمایل زعفرانکاران به کاربرد تحقیقات زعفران، بررسی آگاهی:کرباسی و همکاران
 ماتریس ضرایب همبستگی بین متغیرهای پنهان مدل پژوهش.2 جدول
Table 2. Matrix of correlation coefficients among latent variables of research model
آگاهی از نقش
کنترل رفتار
نگرش نسبت به
پژوهش در اثرات
درک شده
کاربرد
اقتصادی
Attitude to
application

نگرش نسبت به کاربرد
Attitude to application

کنترل رفتار درک شده
Control of perceived behavior

آگاهی از نقش پژوهش در اثرات اقتصادی
Awareness about research role on
economical effects

تمایل به استفاده
Willing to use

آگاهی از نقش پژوهش در اثرات
زیستمحیطی

Control of
perceived
behavior

Awareness about
research role on
economical effects

تمایل به
استفاده
Willing to use
of research

آگاهی از نقش

آگاهی از نقش پژوهش
در اثرات زیستمحیطی
Awareness about
research role on
environmental
effects

هنجار ذهنی
Subjective
norm

پژوهش در اثرات

کاربرد

اجتماعی

تحقیقات

Awareness about
research role on
social effects

Research
application

1.00
0.582*

1.00

0.286*

0.093

1.00

0.744*

0.591*

0.306*

1.00

0.410*

0.356*

0.339*

0.410*

1.00

0.647*

0.550*

0.255**

0.625*

0.423*

1.00

0.297*

0.252**

0.200**

0.297*

0.256**

0.260*

1.00

0.003

0.309*

-0.234**

0.029

-0.245**

0.060

-0.146**

Awareness about research role on
environmental effects

هنجار ذهنی
Subjective norm

آگاهی از نقش پژوهش در اثرات اجتماعی
Awareness about research role on
social effects

کاربرد تحقیقات
Research application

1.00

 معنیداری در سطح احتمال یک درصد:*  معنیداری در سطح احتمال پنج درصد و:* ، یافتههای تحقیق:مأخذ
Source: Research findings. *: Significant at 5% probability level and **: Significant at 1% probability level.
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نتایج بدست آمده در برآورد مدل ساختاری پژوهش
(جدول  )3نشان میدهد که آگاهی کشاورزان از نقش
پژوهش در اثرات اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی بر
نگرش کشاورزان نسبت به کاربرد تحقیقات اثر مثبت و
معنیداری (به ترتیب در سطح  90درصد 95 ،درصد و
 99درصد) دارد .نگرش کشاورزان نسبت به کاربرد

تحقیقات بر تمایل به استفاده از تحقیقات اثر مثبت و
معنیداری در سطح  99درصد دارد .با افزایش نگرش
مثبت کشاورزان نسبت به تحقیقات ،تمایل آنها به
استفاده از تحقیقات نیز افزایش مییابد .کنترل رفتار
درک شده و هنجار ذهنی نیز بر تمایل کشاورزان به
استفاده از تحقیقات اثر مثبت و معنیدار دارد.

جدول  .3اثر خطی مستقیم نقش سازههای پژوهش
Table 3. Direct linear effect of role of research structures
سطح معنیداری

آماره t

انحراف

میانگین در سازه

استاندارد

Mean in the
structure

β

0.506

0.511
0.190

بتا

بر سازه

از سازه

On structure

From structure

تمایل به استفاده

نگرش نسبت به کاربرد

WUR

AA

تمایل به استفاده

کنترل رفتار درک شده

WUR

CPB

کاربرد تحقیقات

کنترل رفتار درک شده

RA

CPB

نگرش نسبت به کاربرد

آگاهی از نقش پژوهش در
اثرات اقتصادی

Significance
level

t statistics

0.000

4.820

0.106

0.078

1.766

0.107

0.195

0.000

4.229

0.106

0.479

0.448

0.089

1.706

0.083

0.156

0.142

0.094

1.680

0.140

- 0.252

- 0.236

0.001

3.202

0.098

0.326

0.313

0.031

2.161

0.088

0.195

0.190

0.039

2.070

0.091

0.195

0.188

SD

AA

AREE

کاربرد تحقیقات

تمایل به استفاده

RA

WUR

نگرش نسبت به کاربرد

آگاهی از نقش پژوهش در
اثرات زیستمحیطی

AA

AREE

تمایل به استفاده

هنجار ذهنی

WUR

SN

نگرش نسبت به کاربرد

آگاهی از نقش پژوهش در
اثرات اجتماعی

AA

ARSE

مأخذ :یافتههای تحقیق
Source: Research finding

نتیجهگیری
انتقال یافتهها و اطالعات فنی به تولید یکی از عوامل مهم
در عرصه توسعه کشاورزی به شمار میرود ،لذا هر چه
بخش کشاورزی توسعه یافتهتر باشد ،انتقال اطالعات از
مراکز تحقیقاتی و کارشناسان مربوطه به کشاورزان
وسیعتر و سریعتر میگردد .در این راستا ،یک مدل
معادالت ساختاری برای بررسی میزان آگاهی کشاورزان
از نقش پژوهشهای زعفران در اثرات اقتصادی ،اجتماعی
و زیستمحیطی ،نگرش و تمایل آنها نسبت به کاربرد این
تحقیقات انجام شده است .نتایج مدل مفهومی تحقیق
نشان میدهد که آگاهی کشاورزان از نقش پژوهش در
اثرات اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی بر نگرش

کشاورزان نسبت به کاربرد تحقیقات اثر مثبت و معنیدار
دارد .ارتقای سطح آگاهی کشاورزان میتواند زمینه را
برای درک و فهم مفاهیم تخصصی و حرفهای فراهم سازد
و زمینه را در آینده برای کشاورزی دقیق ایجاد کند .در
این راستا برای افزایش آگاهی کشاورزان ،آموزش به آنها
با احداث مزارع الگو میتواند عامل مهمی در توسعه
دانش ،بهبود مهارتها و ایجاد یا تغییر نگرش کشاورزان
در جهت مناسب طرحهای تحقیقاتی باشد ،زیرا کشاورزان
به آگاهی و نگرشی نسبت به نتایج تحقیقات از سوی
کارشناسان و مددکاران ترویجی نیاز دارند که جسارت
استفاده از این نتایج و سودمندی آنها را در جهت افزایش
عملکرد محصول تقویت کند .الزم است کارشناسان
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متخصص در این حوزه ،فرایند یادگیری را اثربخشتر و
جذابتر با شیوههای نوین آموزشی برگزار کنند .برای
انتقال بهتر نتایج تحقیقات و تأثیر آن به خصوص در اثرات
اقتصادی در بین کشاورزان ،مشارکت مؤثر و درگیر شدن
جمعیت محلی در فعالیتهای تحقیقاتی و اطالعرسانی
میتواند نقش بسزایی داشته باشد .هولی و همکاران
) (Holley, 2007و لونداهل ) ،(Lundahl, 2008در
مطالعاتی با هدف تأثیر یادگیری بر نگرش به این نتیجه
رسیدند که با یادگیری از طریق شرکت در طرحهای
پژوهشی ،نگرش به پژوهش مثبتتر میشود.
نیت رفتاری نقش مهمی در پیشبینی رفتار ایفا میکند
به طوریکه در مطالعات انجام شده  30درصد واریانس
رفتار را تبیین کرده است ) ،(Grunwald, 2002اما نیت
رفتاری زمانی پیشبینی کننده بهتر رفتار است که فرد
دارای تجربه باشد ) .(Kripanont, 2006انتظار میرود
که تمایل به استفاده از نتایج تحقیقات منجر به کاربرد
آن شود ،اما در این پژوهش متغیر تمایل کشاورزان به
استفاده از نتایج تحقیقات زعفران بر متغیر رفتار (کاربرد
تحقیقات) اثر منفی و معنیادار دارد .این امر میتواند
ناشی از پایین بودن سطح سواد و باال بودن میزان سن
کشاورزان باشد که یکی از عوامل مهمی است که پذیرش
نتایج تحقیقات و مسائل ترویجی را برای کارشناسان دچار
مشکل میکند .همچنین از آنجا که رفتار پدیدهای بسیار
پیچیده است ،لذا این احتمال وجود دارد که عوامل

دیگری نیز در تبیین رفتار کشاورزان در خصوص
بکارگیری نتایج پژوهشها وجود داشته باشد که براساس
نظریه رفتار برنامهریزی شده در نظر گرفته نشده است .با
توجه به نقش کلیدی کارشناسان کشاورزی و مددکاران
ترویجی در تحت تأثیر قرار دادن پذیرش نتایج تحقیقات
و نوآوریها توسط کشاورزان ،پیشنهاد میشود پژوهشی
براساس چارچوب نظری این پژوهش بین کارشناسان
کشاورزی به خصوص متخصصان در زمینه محصول
زعفران و چگونگی ارائه نتایج تحقیقات به کشاورزان
صورت گیرد تا مشکالت و موانع موجود در بخش
ارتباطات بین کشاورزان و کارشناسان و مددکاران
ترویجی مشخص شود تا با ارائه راهکارهایی در این زمینه
بر آگاهی بیشتر کشاورزان از نتایج تحقیقات و اثرات آن
بر افزایش تولید و عملکرد محصول و به تبع آن بهبود
وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشاورزان در منطقه مورد
مطالعه گامهای مؤثرتری برداشته شود.
قدردانی
این پژوهش با حمایت مالی مؤسسه پژوهشی علوم و
صنایع غذایی ،معاونت پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد
و پژوهشکده زعفران دانشگاه تربتحیدریه انجام شده
است.
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Abstract
Present research has been conducted with the aim of farmer awareness about role of saffron
researches on economical, social and environmental effects and their attitude and willing to
application of saffron researches in Khorasan-e-Razavi. Questionnaire is the tool of collecting data
that its credibility has been confirmed by experts in saffron and its reliability by Cronbakh α and
combined reliability. Then, necessary information was collected by filling questionnaire by 100
Saffron farmers in 2018. Results of structure model of the researches showed that farmer awareness
from saffron research role in economical, social and environmental effects on their attitude to
research application for a positive and significant effect. Variables of awareness about research role
in economical, social and environmental effects predicted 22% of the variation in the attitude
variable to application of saffron researches and variable of attitude to application of saffron
researches, subjective norm and control of perceived behavior predicted 61% of the variation in the
variable of willing to use of saffron researches.
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