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The purpose of this research is to investigate the requirements of using new digital technologies in or-
der to improve the sustainable livelihood of farmers. This research is a survey research. The statistical 
population of this research included all the farmers of Tehran province who have used modern digital 
technologies in their farms and their number is 112. Due to the limited number of farmers who have 
used new digital technologies, all of them were surveyed using a census. Data analysis was done using 
the structural equation method (SEM) with the help of Smart PLS3 software. The research findings show 
that the educational requirements of using new digital technologies with a path coefficient of 0.236 have 
a positive and significant effect on improving the sustainable livelihood of farmers, as well as economic 
requirements with a path coefficient of 0.234, structural requirements with a path coefficient of 0.146, 
institutional requirements with a path coefficient of 0.135, policy requirements with a path coefficient of 
0.118, management requirements with a path coefficient of 0.114, and skill requirements for using digi-
tal technologies with a coefficient of 0.104 have a positive and significant effect on sustainable livelihood.
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Extended Abstract

1. Introduction

he ever-growing global population 
has led to increasing demand for food, 
which threatens future food security. Ac-
cording to the UN's Food and Agricul-
ture Organization (FAO), the estimated 

world population growth in 2050 compared to 2016 in-

dicates a need for more food sources by up to 60. These 
problems are further aggravated by a combination of fac-
tors such as global development, shifts in diets, increasing 
urbanization, diminishing natural resources, fluctuations 
in food prices, and inefficient land use, all of which have 
negatively affected global agricultural development. The 
application of new digital technologies in agriculture with 
the earnest support of agricultural promotion and educa-
tion programs will enable the proper distribution of farm 
inputs, reduced agricultural waste, adequate plant nutri-
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tion, and reduced environmental risks. This will help the 
target farmers to enjoy the benefits of these technologies 
in various aspects. This requires not only close attention to 
the role of agricultural promotion and education but also 
optimization of land productivity in terms of labor, crop 
production, water conservation, and waste reduction.  Ac-
cordingly, the present study investigated the advantages 
of new digital technologies in the betterment of farmers' 
sustainable livelihood.

2. Methodology

This was an applied survey study using a hypothesis-
testing approach. A researcher-made questionnaire was 
used to examine the case study. The research population 
included all (112) farmers in Tehran province who took 
advantage of new digital technologies on their farms. 
Considering their small number, they were all included 
in the sampling. The questionnaire's validity was verified 
using content validity, convergent validity, and divergent 
validity. Content validity was tested by ensuring consis-
tency between the measurement items and existing litera-
ture through university professor surveys. The divergent 
validity was tested by comparing the square root of the 
average variance extracted (AVE) with the inter-variable 
correlation. The questionnaire's reliability was deter-
mined using two criteria, namely Cronbach's alpha and 
composite reliability, based on Fornell and Larcker (1981). 
Cronbach's alpha coefficient for all variables was greater 
than the minimum value (0.7). Data analysis at descrip-
tive and inferential levels was performed in SPSS23 and 
Smart PLS-3. 

3. Results

According to the findings, the educational requirements 
for using new digital technologies had the highest posi-
tive and significant effect on improving the sustainable 
livelihood of farmers (path coefficient of 0.236). Simi-
larly, economic requirements (0.234), structural require-
ments (0.146), institutional requirements (0.135), policy 
requirements (0.118), management requirements (0.114), 
and skill requirements (0.104) had a positive and signifi-
cant effect on food security. 

4. Discussion

Livelihood is sustainable when it not only can overcome 
pressures and tensions but also recover from them while 
maintaining and enhancing its capabilities and capital in 
the present and future without damaging natural resources. 
This is where the use of new technologies in agriculture 

comes into the spotlight. This approach can boost agricul-
tural productivity and foster interaction between farmers, 
promoters, and products despite their geographical differ-
ences. Such links and communications will provide the 
farmers with a better understanding of crop growth mod-
els while advancing agriculture as a profession. 

5. Conclusion

Based on the model's validity and reliability and the 
findings, it can be concluded that the research variables 
created a suitable model for examining the use of new 
digital technologies for improving the sustainable liveli-
hood of farmers. The proposed model can explain a sig-
nificant portion of the requirements concerning the use 
of new digital technologies. The model can also help to 
devise policies for sustainable livelihood and help agri-
cultural researchers to identify other factors affecting the 
use of new digital technologies on farms. The agricultural 
industry in Iran still has a long way ahead before it can 
achieve smart farming. Even though agriculture in a true 
and inclusive sense is still far from being called smart or 
digital, it is possible to imagine the positive effects of digi-
tization on the livelihood of rural farmers by scrutinizing 
the latest technological advances.
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هدف از انجام این پژوهش بررسی الزامات بکارگیری فناوری های نوین دیجیتال برای بهبود معیشت پایدار کشاورزان است. این پژوهش 
از نوع تحقیقات پیمایشی است. جامعه آماري این پژوهش، شامل کلیه کشاورزان استان تهران بود که از فناوری های نوین دیجیتالی در 
مزارع خود استفاده نموده اند و تعداد آنان 112 نفر است. با توجه به محدود بودن تعداد کشاورزانی که از فناوری های نوین دیجیتالی استفاده 
 )SEM( نموده اند، همه آن ها به صورت سرشماري مورد بررسی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش  معادالت ساختاری
به کمک نرم افزار Smart PLS3 صورت گرفت. یافته های تحقیق نشان دهنده آن است که الزامات آموزشی بکارگیری فناوری های نوین 
دیجیتال با ضریب مسیر 0/236 تأثیر مثبت و معناداری بر بهبود معیشت پایدار کشاورزان دارد، همچنین الزامات اقتصادی با ضریب مسیر 
0/234، الزامات ساختاری با ضریب مسیر 0/146، الزامات نهادی با ضریب مسیر 0/135، الزامات سیاست گذاری با ضریب مسیر 0/118، 
الزامات مدیریتی با ضریب مسیر 0/114 و الزمات مهارتی به کارگیری فناوری های دیجیتال با ضریب مسیر 0/104 بر معیشت پایدار تأثیر 

مثبت و معناداری دارند. 

کلیدواژه ها: 
فناوری های نوین، دانش 

فنی کشاورزان، پایدار 
سازی معیشت، منابع 

معیشت، افزایش بهره وری
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مقدمه

برای  تقاضا  افزایش  باعث  جهان،  جمعیت  افزایش  امروزه، 
 (World Health می کند  تهدید  را  غذایی  امنیت  و  شده  غذا 
و  کشاورزی  سازمان  گفته های  با  مطابق   .Organization, 2020)

غذایی ملل متحد )FAO(، با توجه به رشد جمعیت جهان در سال 
به مواد  اندازه 60 درصد  به  با سال 2016،  2050 در مقایسه 
غذایی بیشتر نیاز است (FAO, 2017). در واقع مجموعه ای از عوامل 
از جمله؛ توسعه جهانی و تغییر رژیم غذایی، افزایش شهرنشینی، 
استفاده  و  غذایی  مواد  قیمت  نوسانات  طبیعی،  منابع  کاهش 
 (World ناکارآمد از اراضی، این مشکالت را تشدید کرده است
(Health Organization, 2020 و این امر، توسعه جهانی کشاورزی را 

 .(Burian et al., 2019) تحت تأثیر قرار داده است

عنوان بخش  به  به روستاها  توجه  توسعه،  به  الزمه رسیدن 
پایه است، زیرا عمده جمعیت آسیب پذیر در مناطق و بافت های 
 (Ishaqi Milasi روستایی کشورهای درحال توسعه زندگی می کنند

پایدار  معیشت  رهیافت  راستا،  این  در   .& Mahmoudi, 2018)

روستایی به طور بالقوه در کشورهای درحال توسعه در تالش برای 
 .(Nowruzi & Hayati, 2015) کاهش فقر روستایی مطرح شده است
به عبارتی یکی از راه های ناگریز پیشرفت و جلوگیری از افزایش 
است  به وضع معیشتی خانوار روستایی  توجه  فقر روستائیان، 

 .(Heidarisareban & abadpour, 2018)

معیشت پایدار روستایی، ازجمله رویکردهایی است که برای 
درک و پاسخ گویی به چالش های معیشت روستائیان در اواخر 
از  فقرزدایی  جهت  در  و  زندگی  بهبود  هدف  با   1990 دهه 
اجتماعات روستایی به وجود آمد (Mohammadi et al., 2020) و 
در صدد کمک به دامنه گسترده ای از گروه ها و وارد کردن آن ها 
 (Sahneh et به جریان اصل توسعه اجتماعی و اقتصاد ملی است
(al., 2021. هدف اصلی معیشت پایدار، استفاده از منابع )دارایی ها 

و سرمایه های موجود انسانی، اجتماعی، مالی، طبیعی، نهادی و 
فیزیکی( در مناطق روستایی بدون آسیب رسانی به محیط است 
(Heidarisareban & abadpour, 2018). در رویکرد معیشتی منابع 

1- دانشجوی دکتری، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد گرمسار، گرمسار، ایران.
2- دانشیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد گرمسار، گرمسار، ایران.

3- دانشیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

کشاورزان  پایدار  معیشت  بهبود  راستای  در  دیجیتال  نوین  فناوری های  به کارگیری  الزامات 
)موردمطالعه: استان تهران(
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به پنج گروه 1. سرمایه انسانی )مهارت، آموزش و سالمت(، 2. 
سرمایه فیزیکی )ابزار، تجهیزات، وسایل حمل ونقل و بازار فروش(، 
3. سرمایه مالی )پول، پس اندازها، دسترسی به وام و قرض(، 4. 
سرمایه طبیعی )زمین، آب و دام(، 5. سرمایه اجتماعی )شبکه ها 
و اتحادیه ها( تقسیم می شوند که اعضای خانوار به آن دسترسی 

 .(Shahraki & Sharifzadeh, 2015) دارند یا مالک آن هستند

با توجه به اینکه، کشاورزی، حدود 18 درصد تولید ناخالص ملی، 
25 درصد اشتغال، تأمین بیش از 85 درصد مواد غذایی جامعه و 
 (Rezadoost 90 درصد مواد اولیه موردنیاز صنعت را تأمین می کند
(et al., 2020، با این حال، تولید محصوالت کشاورزی رو به کاهش 

است و برای پاسخ گویی به تقاضای مواد غذایی برای جمعیت در 
حال رشد، کافی نیست (Atela et al., 2016). یکی از دالیل کاهش 
 (Ba et al., تولیدات کشاورزی، استفاده از کشاورزی سنتی است
(2018 که این امر باعث کاهش سودآوری محصوالت کشاورزی 

شده و در نتیجه کاهش انگیزه کشاورزان برای کشاورزی را به 
 .(Annabestani & Torabi-Nejad, 2018) دنبال خواهد داشت

از  استفاده  کشاورزی،  توسعه  به  دسترسی  راه های  از  یکی 
فناوری های نوین است که با هدف بهبود دانش فنی و مهارت هایی 
است که بازده تولیدی بیشتر و بهبود استاندارد زندگی کشاورزان 
خرده پا را به همراه داشته باشد (Ogebe & Adanu, 2018). استفاده 
از فناوری های نوین دیجیتال یکی از شیوه های تسریع توسعه 
خانوارهای  درآمد  افزایش  باعث  که  بوده  روستاها  پیشرفت  و 
سطح  افزایش  توانمندسازی،  افزایش  رفاه،  افزایش  روستایی، 
کیفیت زندگی خانوارهای روستایی و بالطبع پایداری معیشت 
روستائیان می گردد و چنانچه با آگاهی، مدیریت روستایی و با 
تالش دسته جمعی و یکپارچه کشاورزان، واسطه ها، محققان و 
مدیران ساخته شده باشد، می تواند منجر به توسعه همه جانبه و 

  .(Xu et al., 2020) پایداری روستایی گردد

ایران به عنوان یکی از کشورهای درحال توسعه با مسئله ناامنی 
حاصل  یافته های  می کند.  نرم  پنجه  و  دست  کمابیش  غذایی 
از مطالعات انجام شده در ایران نشان می دهد که 23 درصد از 
افراد جامعه دسترسی اقتصادی به غذا ندارند تا بتوانند انرژی 
 (Ghassemi et al., کنند  تأمین  را  خود  روزانه  زندگی  موردنیاز 
(2016، همچنین خانوارهای روستایی در مقایسه با خانوار شهری 

از سطح امنیت غذایی پایینتری برخوردارند و آسیب پذیری آن ها 
 (Jafari sani & Bakhshoudeh, نسبت به ناامنی غذایی بیشتر است
(2008. در این راستا تغییرپذیری اقلیم و وقوع خشکسالی ها در 

چند سال اخیر و کاهش منابع آب، از عوامل اثرگذار بر ناپایداری 
افزایش  تهران  استان  در  می شود.  قلمداد  روستایی  معیشت 
آسیب پذیری ناشی از وقوع خشکسالی های مستمر، موجب شده 
با شوک های  روستایی  جوامع  و  خانوارها  رویارویی  شرایط  که 
معیشتی افزایش یابد و معیشت کشاورزان را با تهدیدی جدی 
کاربرد  دلیل  به  طرفی  از   .(Sawari et al., 2017) سازد  مواجه 

بی رویه و نامناسب نهاده هاي شیمیایی در فرایند تولید محصوالت 
کشاورزي، کشاورزان با بحران هایی نظیر ظهور آفات و امراض 
جدید، مقاوم شدن گونه هاي آفات و بیماري ها و علف هاي هرز به 
سموم شیمیایی، مسمومیت ها، تخریب و فرسایش شدید خاک 
و تخریب محیط زیست مواجه شده اند (Ostadi et al., 2013). یکی 
از دالیل ناپایداری معیشت روستایی در استان تهران، استفاده 
سودآوری  کاهش  باعث  امر  این  که  است  سنتی  کشاورزی  از 
محصوالت کشاورزی شده و در نتیجه کاهش انگیزه کشاورزان 
(Annabestani & Torabi- برای کشاورزی را به دنبال خواهد داشت

پیشرفت های  و  نوآورانه  ایده های  راستا،  این  در   .Nejad, 2018)

تکنولوژیک به صنعت کشاورزی کمک می کند تا تولید افزایش 
استفاده   .(Klerkx et al.,  2019) شود  بهینه  منابع  تخصیص  و 
از این روش های نوین در کشاورزی باعث کاهش مصرف آب، 
استفاده از آفت کش ها و همچنین کاهش مصرف کود شده که 
این بهینه سازی ها به سرعت قابل دسترسی هستند و این گونه 
می توان عالوه بر صرفه جویی در میزان مصرف آب، در مصرف کود 
و آفت کش ها نیز صرفه جویی کرد (Wright et al., 2016). بنابراین 
با انجام این پژوهش، نقش فناوری های نوین دیجیتال در بهبود 
معیشت پایدار، آشکار خواهد شد و استفاده از فناوری فضایی و 
سنجش ازدور، افزایش بهره وری و استفاده بهینه از منابع پایه با 
استفاده از اینترنت اشیا، توسعه آموزش و ترویج و توانمندسازی، 
توسعه و بهبود فضای کسب وکار و بازار مبتنی بر فناوری اطالعات 
در بخش کشاورزی و توسعه بسترهای حاکمیتی و تسهیل فضای 
کسب وکار در حوزه کشاورزی از جمله مواردی است که برای 
استفاده از فناوری های نوین دیجیتالی حاصل می گردد. در این 
راستا، تحقیق حاضر با بررسی الزامات به کارگیری فناوری های 
نوین دیجیتال در راستای بهبود معیشت پایدار کشاورزان انجام 

شده است.

تصویر شماره 1، مدل مفهومی تحقیق را نشان می دهد.

مروری بر ادبیات موضوع

از  یکی  ایران،  در  فناورانه  زیرساخت های  گسترش  امروزه 
مهم ترین اولویت هایی است که در اکثر مواقع از سوی مسئولین 
کشور، بدون توجه و برنامه ریزی باقی مانده است. در این راستا، 
از یک طرف و  تأمین غذا  به  نیاز  افزایش جمعیت جهان و  با 
دیگر،  طرف  از  کشت  قابل  زمین های  و  انرژی  آب،  کمبود 
جهان  جمعیت  غذایی  نیاز  پاسخ گوی  دیگر  سنتی  کشاورزی 
نیست، ازاین رو به کارگیری فناوری های نوین در کشاورزی نظیر 
فناوری های سنجش ازدور، مهندسی ژنتیک، روبات، هواپیماهای 
بدون سرنشین و کشت عمودی بدون خاک، بیش از پیش مورد 

 .(Ismaili & Alam Beygi, 2019) توجه قرار گرفته است
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فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 1. مدل نظری تحقیق. منبع: نگارندگان، 1400

و همکاران )2021( در تحقیقی نشان دادند که  بیسواس1 
به کارگیری فناوری های نوین کشاورزی، منجر به بهبود کارایی و 
عملکرد کشاورزان و افزایش بهره وری کشاورزی می شود. بیگدلی 
آرای متخصصان  بررسی  با  )2020( در پژوهشی  ملکی  و  راد 
نمودند  مشخص  روستایی  برنامه ریزی  و  توسعه  کارشناسان  و 
پایداری  بر  اقتصادی  و  اجتماعی  معیارهای  تأثیر  میزان  که 
سکونتگاه های روستایی تقریباً یکسان است و تفاوت چندانی در 
میزان اهمیت آن ها وجود ندارد. روتز2 و همکاران )2019( بر 
این باورند که فناوری های دیجیتال و پیشرفته مانند سنسورها، 
هوش مصنوعی و روباتیک، به طور فزایندهای در افزایش بهره وری 
رساندن  حداقل  به  حال  عین  در  و  غذایی  مواد  تولیدات  در 
 )2019( و همکاران  مصرف منابع نقش اساسی دارد. کلرکز3 
دریافتند که، مدیریت سیستم های کشاورزی منجر به پذیرش، 
افزایش  مزرعه،  در  دیجیتال  فناوری های  تطبیق  و  استفاده 
مهارت کشاورزان و فعالیت در مزرعه، افزایش قدرت، مالکیت، 
حفظ حریم خصوصی در دیجیتالی کردن سیستم های تولید 
تولید  افزایش  و  ارزش  زنجیره های  و  کشاورزی  محصوالت 
همکاران  و  ونگ4  تحقیقی  در  می شود.  کشاورزی  محصوالت 
سرمایه گذاری  مانند  سیاست هایی  که  بودند  معتقد   )2016(
بیشتر در زیرساخت های روستایی، فناوری در کشاورزی، آبیاری 
و زهکشی و همچنین هدف قرار دادن خانواده های آسیب پذیر 
روستایی از عوامل مؤثر در دست یابی به معیشت پایدار است. در 
تحقیقی برونسون و نزویک5 )2016( نشان دادند که دیجیتالی 
اجتماعی،  نابرابری  ایجاد  باعث  کشاورزی،  اتوماسیون  و  شدن 
اقتصادی و نژادی در کار می شود، اما می تواند مهارت روستائیان 
را در زمینه کشاورزی توسعه دهد. پنت و هامبلی ادم6 )2016( 
استدالل می کنند که اگر دیجیتال سازی کشاورزی به خوبی انجام 
شود، می تواند با ایجاد فرصت های جدید در محل کار، به رشد 
جوامع روستایی کمک کند. باقری )2019( در تحقیقی با عنوان 

1. Biswas
2. Rotz
3. Klerkx
4. Wang
5. Bronson & Knezevic
6. Pant & Hambly odame

»فناوری اطالعات بسترساز توسعه کشاورزی هوشمند« دریافت 
که، نظام های هوشمند راه حل مناسبی برای افزایش بهره وری در 
تولید محصوالت کشاورزی هستند. توسعه کشاورزی هوشمند در 
کشور وابسته به توسعه زیرساخت فناوری اطالعات و کشاورزی 
دقیق است. فرخی و گاپله )2018( نتیجه گرفتند که، با نظارت 
آنالین بر وضعیت رشد گیاه و شناسایی به موقع آفات و بیماری ها، 
از  بهره گیری  با  افزایش می یابد.  عملکرد محصوالت کشاورزی 
خدماتی که فناوری اطالعات در اختیار کشاورزان قرار می دهد 
چشمگیری  شکل  به  هزینه ها  و  افزایش  محصوالت  عملکرد 
کاهش می یابد، ضمن اینکه مداخالت انسانی نیز با استفاده از 
این فناوری کاهش خواهد یافت و معروفی )2014( در تحقیقی 
ارتباطات ازجمله مهم ترین  معتقد بود که، فناوری اطالعات و 
عواملی است که می تواند ازطریق اطالع رسانی صحیح و به موقع 
به روستائیان در آموزش آن ها مؤثر بوده و زمینه های توسعه همه 
جانبه روستاها را فراهم نماید. فناوری های نوین اطالعات قادرند 
به عنوان ابزارهایی جهت پایداری و انتقال بهینه دانش های بومی 
به کار گرفته شوند. این ابزارها جهت بهبود سازمان دهی، حفظ 
و تبادل دانش بومی ازطریق استراتژی های ارتباطی )بر اساس 
ترکیبی از اینترنت همراه با رسانه ها و روزنامه های محلی( بکار 

گرفته می شوند. 

روش شناسی تحقیق

این پژوهش از نظر جهت گیری کاربردی، از لحاظ هدف، آزمون 
فرضیه و از نظر راهبرد، پیمایشی است. براي بررسی نمونه موردي 
از تکنیک جمعآوري و تکمیل پرسش نامه محقق ساخته، استفاده 
شده است. در پژوهش حاضر، جامعه آماري این تحقیق، شامل 
از فناوری های نوین  کلیه کشاورزان در استان تهران است که 
از GPS و  از راه دور، استفاده  دیجیتالی )فناوری های سنجش 
سنجش ازدور، اینترنت اشیا )Internet of Objects(، تلفن های 
همراه( در مزارع خود استفاده نموده اند و تعداد آنان 112 نفر 
است. با توجه به محدود بودن کشاورزانی که از فناوری های نوین 
دیجیتالی استفاده نموده اند، همه آن ها به صورت سرشماري مورد 
نمونه برداري قرار گرفتند. برای تأیید روایی ابزار اندازه گیری از 

https://www.researchgate.net/profile/Laurens_Klerkx
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سه نوع روایی ارزیابی تحت عنوان روایی محتوی7، روایی همگرا8 
و روایی واگرا9 استفاده شد. روایی محتوی به وسیله اطمینان از 
ایجاد  ادبیات موجود  و  اندازه گیری  بین شاخص های  سازگاری 
شده و این روایی توسط نظرسنجی از اساتید حاصل گشت. روایی 
واگر نیز ازطریق مقایسه جذر AVE با همبستگی بین متغیرهای 
مکنون )جدول شماره 1( سنجیده شده و برای هر کدام از سازه 
های انعکاسی جذر AVE باید بیشتر از همبستگی آن سازه با 

7. Content Validity
8. Convergent Validity
9. Divergent Validity

سایر سازه ها در مدل باشد (Choua & Chen, 2009). همچنین در 
این پژوهش، جهت تعیین پایایی پرسش نامه از دو معیار )ضریب 
آلفای کرونباخ10 و ضریب پایایی مرکب11( طبق نظر فرونل و 
تمامی  کرونباخ  آلفای  ضرایب  شد.  استفاده   )1981( الرکر12 
متغیرها در این پژوهش از حداقل مقدار )0/7( بیشتر بود. در 
جداول شماره 1 و 2 نتایج پایایی و روایی ابزار سنجش به طور 

کامل آورده شده است. 

10. Coefficient of Cronbach’s Alpha
11. Coefficient of Composite Reliability
12. Fornell & Larker

جدول 2. ماتریس همبستگی و بررسی روایی واگر.

ساختاری  نهادی آموزشی مدیریتی اقتصادی مهارتی سیاست گذاری سرمایه 
انسانی

سرمایه 
اجتماعی

سرمایه 
طبیعی

سرمایه 
فیزیکی

ساختاری 0/837*    
نهادی 0/801 0/867*

آموزشی 0/765 0/817 0/794*

مدیریتی 0/740 0/803 0/780 0/778*

اقتصادی 0/769 0/835 0/789 0/770 0/769*

مهارتی 0/729 0/817 0/760 0/765 0/741 0/821*

سیاست گذاری 0/742 0/839 0/737 0/770 0/754 0/789 0/825*

سرمایه انسانی 0/715 0/800 0/710 0/769 0/735 0/808 0/821 0/814*

سرمایه اجتماعی 0/754 0/821 0/712 0/744 0/741 0/821 0/800 0/759 0/770*

سرمایه طبیعی 0/739 0/819 0/765 0/737 0/726 0/811 0/718 0/800 0/741 0/807*

سرمایه فیزیکی 0/800 0/837 0/714 0/713 0/700 0/800 0/814 0/791 0/721 0/798 0/835*

*X AV=
فصلنامه پژوهش های روستایی مأخذ: یافته های تحقیق، 1397                                                                                                  

جدول 1. روایی همگرا و پایایی ابزار اندازه گیری.

کرونباخ آلفا (α)ضریب پایایی مرکب (CR)ضریب میانگین واریانس استخراج شده (AVE)متغیرها

0/7020/9040/859الزامات ساختاری
0/7520/9240/890الزامات نهادی
0/6310/9390/927الزامات آموزشی
0/6060/9150/879الزامات مدیریتی
0/5920/9100/885الزامات اقتصادی
0/6750/9120/879الزامات مهارتی

0/6810/9280/906الزامات سیاست گذاری
0/6640/9220/898سرمایه انسانی

0/5940/9290/914سرمایه اجتماعی
0/6520/9180/893سرمایه طبیعی
0/6980/9420/928سرمایه فیزیکی

فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: یافته های تحقیق، 1400                                                                                                  
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فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 2. مدل اندازه گیری اولیه در حالت تخمین ضرایب استاندارد )PLS-A(. منبع: یافته های تحقیق، 1400

بر اساس مطالب عنوان شده و نتایج حاصله از خروجی های نرم 
افزار Smart pls3، جداول شماره 1 و 2، نشان دهنده آن است 
که ابزار اندازه گیری از روایی و پایایی )ضریب میانگین واریانس 
آلفای کرونباخ(  پایایی مرکب، و ضریب  استخراج شده، ضریب 
مناسب برخوردار هستند. تجزیه وتحلیل اطالعات این پژوهش، در 
 Smart و SPSS23 دو سطح توصیفی و استنباطی در دو نرم افزار

PLS-3 انجام شده است. 

یافته ها

نتایج توصیفی این مطالعه نشان داد که میانگین سنی افراد مورد 
مطالعه، 45 سال بود. همه افراد مورد مطالعه مرد بودند. سطح 
تحصیالت بیشتر افراد مورد مطالعه )35/4 درصد( دیپلم بود. در 
مرحله بعدی روابط میان متغیرها با استفاده از مدل ساختاری در 
روش PLS بررسی شد که در دو حالت اعداد معناداری )تصویر 
شماره 2( و تخمین استاندارد )تصویر شماره 3( نتایج درج شد. در 
 Bootstrapping ابتدا، برای تأیید فرضیه های پژوهش از دستور
 t استفاده شد که خروجی حاصل از ضرایب Smart PLS نرم افزار
را نشان می دهد )تصویر شماره 3(. همان گونه که در تصویر شماره 
3، مشخص است، ضرایب t بین سازه های اصلی پژوهش، همگی 

باالی 1/96 هستند که مبین پذیرش فرضیه های پژوهش است. 

 ،Smart PLS بعد از تخمین استاندارد، با استفاده از نرم افزار
شد.  سنجیده  پژوهش  های  سازه  بین  معلولی  و  علت  رابطه 
حالت  در  مدل  )اجرای   ،2 شماره  تصویر  در  که  همان طور 
اصلی  سازه های  بین  رابطه  است،  نمایان  استاندارد(  تخمین 
پژوهش معنی دار و مستقیم است، بدین ترتیب الزامات آموزشی 
ضریب  با  دیجیتال  نوین  فناوری های  از  استفاده  با  کشاورزی 
و  مثبت  تأثیر  کشاورزان  پایدار  معیشت  بر   0/236 استاندارد 
معنی داری دارد و به ترتیب الزامات اقتصادی کشاورزی با استفاده 
از فناوری های نوین دیجیتال با ضریب استاندارد 0/234،  الزامات 
ساختاری کشاورزی با استفاده از فناوری های نوین دیجیتال با 
ضریب استاندارد 0/146، الزامات نهادی کشاورزی با استفاده از 
فناوری های نوین دیجیتال با ضریب استاندارد 0/135، الزامات 
سیاست گذاری کشاورزی با استفاده از فناوری های نوین دیجیتال 
با ضریب استاندارد 0/118 و الزامات مهارتی کشاورزی با استفاده 
بر   0/104 استاندارد  ضریب  با  دیجیتال  نوین  فناوری های  از 

معیشت پایدار کشاورزان تأثیر مثبت و معنی داری دارند. 

تخمین  و  معناداری  اعداد  حالت  دو  در  مدل  اجرای  نتایج 
ضرایب استاندارد در جدول شماره 3 آمده است:

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 3. مدل اندازه گیری اولیه در حالت معناداری ضرایب )BT(. منبع: یافته های تحقیق، 1400
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جدول 3. گویه ها و مقدار بار عاملی و ضرایب معناداری برای هر یک از بخش های پرسش نامه موردمطالعه.

T-valueبار عاملیسؤاالتمتغیرها

X1الزامات ساختاری

0/85536/024افزایش راه های روستایی و راه های بین مزارع، جاده ها و راه های مواصالتی بین شهرها
X20/85130/035بهره گیری از فناوری های دیجیتالی و استقرار تجهیزات ضمن تاکید بر فناوری های بومی
X3 0/82328/729استفاده از فناوري هاي اطالعاتي و ارتباطي از قبیل رسانه هاي ارتباط جمعي الکترونیکي در جوامع روستایي
X4 0/82129/953فعالیت های آموزشي - ترویجي شرکت هاي بخش خصوصي براي بازاریابي نهاده ها و ماشین آالت تولیدي
X5الزامات نهادی

0/88957/053افزایش تعامل ترویج کشاورزی با تشکل های کشاورزی، تعاونی ها و ... 
X6 0/88959/566فعالیت های آموزشی - ترویجی شرکت های بخش خصوصی برای بازاریابی نهاده ها و ماشین آالت تولیدی
X7 0/83133/183افزایش ارتباط بین تحقیق، ترویج و آموزش و کشاورزان
X8 0/85935/723افزایش مشارکت هاي مردمي جوامع روستایي
X9

الزامات آموزشی 

0/76919/616برگزاری دوره های آموزشی برای روستائیان و کشاورزان 
X10 0/80429/447 تخصص کافی کارشناسان ترویج به خصوص در عرصه میدانی
X11 0/79223/992ارائه خدمات آموزشی مناسب به کشاورزان توسط متخصصان و مشاوران حرفه ای در زمینه کشاورزی
X12 0/83132/936انتشار کتاب ها و مقاالت موردنیاز در مورد چگونگی کاربرد و اجرای فناوری کشاورزی در سطح مزارع
X13 0/82129/088اطالعرسانی پیرامون معرفی فناوری های نوین دیجیتال ازطریق رسانه ها یا ارتباط جمعی و گروهی
X140/80635/516افزایش دانش و تخصص کشاورزان در زمینه فناوری های نوین دیجیتال
X15 0/79627/448بهبود نگرش کشاورزان نسبت به فناوری های نوین دیجیتال ازطریق روش های مختلف آموزشی
X16 0/76120/719انتقال مهارت کاربرد فناوری های نوین دیجیتال ازطریق آموزش انفرادی
X17 0/76921/647تدارک بازدید کشاورزان از مزارع موفق در زمینه کاربرد فناوری های نوین دیجیتال
X18

الزامات مدیریتی

0/81228/842همکاری با سازمان های غیردولتی برای استفاده از امکانات آن ها در فعالیت های تحقیقاتی و ترویجی کشاورزی
X190/78226/064مدیریت بازاریابی محصوالت کشاورزی
X200/77822/055همکاری با مراکز تحقیقات بینالمللی به منظور استفاده از امکانات آن ها در فعالیت های تحقیقاتی و ترویجی
X21 0/68213/254توانایی مدیریت به کارگیری فناوری های نوین در کشاورزی جهت کنترل ساختارها و سیاست های موجود
X220/82330/630مدیریت تهدیدها و فرصت ها در اجرای کشاورزی ازطریق فناوری های نوین دیجیتال
X23 0/77218/367به کار گیری مدیران متخصص در جهت بهبود روند اجرای کشاورزی با استفاده از فناوری های نوین دیجیتال
X240/79221/104وجود برنامههای منسجم در زمینه ارائه خدمات ترویجی در مراکز جهاد کشاورزی
X25

الزامات اقتصادی

0/76621/402تامین اعتبارات کافی و یارانه های مناسب برای تهیه نهاده، ابزار و تجهیزات موردنیاز اجرای کشاورزی
X26 0/77724/829اعطای تسهیالت و مشوق های مالی متناسب ازطریق دولت برای خرید تجهیزات به مراکز خدمات حمایتی و بخش خصوصی
X270/74817/268ارائه مشوق های مالی برای مروجان در جهت اجرا و آموزش کشاورزی نوین
X280/76318/643فراهم کردن اعتبارات اختصاصی و بودجه های مالی کافی برای انجام تحقیقات کاربردی در ارتباط با کشاورزی در سطح مزارع
X29 0/78521/928توانمندسازی مالی مراکز تحقیقاتی برای اجرای پروژه های کشاورزی
X30 0/78523/008آشنایی کشاورزان از چگونگی سود و میزان درآمد به وسیله کاربرد فناوری های نوین دیجیتال
X31 0/76123/872ایجاد سرمایه گذاری اولیه دولت و مراکز خصوصی در جهت به کارگیری فناوری های نوین دیجیتال در روستاها
X32

الزامات مهارتی

0/85939/985تسهیل استفاده از فناوری نوین دیجیتال مرتبط با کاربرد آن در کشاورزی برای کشاورزان
X33 0/76915/477آشناسازی کشاورزان با فناوری های نوین دیجیتال و نحوه دسترسی به فناوری ها
X340/82319/991تقویت توانایی محققان و مروجان در زمینه تبدیل و تفسیر یافته های تحقیقاتی به صورت یافته های کاربردی برای کشاورزان
X350/81724/987اجرای طرح استفاده از فناوری های نوین دیجیتال به صورت آزمایشی در چند نقطه استان برای اشاعه و کاربرد این فناوری ها

X36 ایجاد تیم های چند رشته ای، شامل محققان، مهندسان، تولیدکنندگان و اقتصاددانان برای بررسی و ارائه طرح کشاورزی با
0/83833/731استفاده از فناوری های نوین مناسب با استان ها 
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ادامه جدول 3. گویه ها و مقدار بار عاملی و ضرایب معناداری برای هر یک از بخش های پرسش نامه موردمطالعه.

T-valueبار عاملیسؤاالتمتغیرها

X37

الزامات سیاست گذاری

0/84739/876ارزشیابی از طرح هایی که به وسیله فناوری های نوین دیجیتال صورت می گیرند پس از هر فصل کاشت 
X38 0/80618/845اجرای نظام هم کشتی برای کشاورزان خرده
X39 0/85931/243حمایت رسمی سازمان ها و مراکز تحقیقاتی در جهت به کارگیری فناوری های نوین دیجیتال در مزارع
X40 )0/80129/856ارائه خدمات حمایتی به کشاورزان )بیمه مزارع، بیمه ابزار مورد استفاده
X41 0/80423/075حمایت دولت از نوآوری و کارآفرینی در جهت استفاده از فناوری های نوین دیجیتال در مزارع

X42 ارائه بازخورد تحقیقات در ارتباط با به کارگیری فناوری های نوین دیجیتال در مزارع برای سیاست گذاران و برنامه ریزان برای
0/83228/978تعیین اولویت های تحقیقاتی 

X43

سرمایه انسانی

0/83636/918وجود افراد با تحصیالت باال و با سابقه فعالیت های کشاورزی در روستا 
X44 0/82691/129افزایش انگیزه روستائیان برای تشکیل خانواده در بین جوانان
X450/73719/940افزایش گرایش به اشتغال در مشاغل غیرکشاورزی
X46)0/76919/487مشارکت زنان و مردان در فعالیت های کشاورزی و روستایی
X47 )0/87138/525توانایی و مهارت برای انجام شغل خود )کشاورزی
X480/84434/948عالقه به یادگیری مهارت های جدید
X49

سرمایه اجتماعی

0/74820/128مشارکت در فعالیت های ترویجی 
X50 0/78427/095عالقه مندی به مشارکت در تصمیم گیری و فعالیت های اجرایی در روستا
X51 ،0/75919/729عالقه مندی به انجام فعالیت های اقتصادی مشارکتی با روستائیان
X52 )...0/73616/994مشارکت در تشکل های صنفی )تعاونی ها و
X53 0/74115/384یکپارچگی اجتماعی در بین روستائیان
X54 0/74819/078وجود روحیه تعاون و همکاری در بین روستائیان
X55 0/81122/007افزایش همکاری و تعاون بین ساکنان روستا
X56 0/83722/008افزایش مشارکت های اجتماعی
X57 0/76823/601میزان ارتباط، تعامل و پیوند میان شهر و روستا
X58

سرمایه طبیعی

0/83128/879وجود زمین های حاصل خیز روستایی 
X590/76116/341دسترسی آسان و گسترده به زمین  کشاورزی و منابع آبی با کیفیت مناسب
X60 0/80226/711استقبال و توجه کشاورزان به فناوری های کشاورزی
X61 0/84738/421مرغوبیت اراضی کشاورزی
X620/82928/916کیفیت و کمیت آب وخاک در بخش کشاورزی
X63 0/77120/374کیفیت زهکشی آب های سطحی اراضی کشاورزی
X64

سرمایه فیزیکی

0/83428/731وجود راه های ارتباطی و جاده مناسب
X65 0/83125/678دسترسی آسان به روستاهای اطراف و شهر
X66 0/80526/425امکان دسترسی آسان به بازاررسانی تولیدات و محصوالت روستایی
X67 0/85632/955وجود ادوات به روز کشاورزی در روستا
X68 0/83932/793وجود تجهیزات مدرن آبیاری مزرعه
X69 0/86543/554احداث معابر و راه های عمومی روستا
X70 0/81825/799دسترسی راحت به وسایل حمل ونقل و جابه جایی
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در نهایت، برازش کلی مدل باال توسط معیار GOF نیز بررسی 
شد که فرمول آن در زیر آمده است. 

GOF Comunality* R= ∑ ∑ 2

وتزلز13 و همکاران )2009( سه مقدار 0/01، 0/25 و 0/36 
را به عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای GOF معرفی 
 ،GOF نمودند. در پژوهش حاضر، حاصل شدن مقدار 0/746 برای

نشان از برازش کلی قوی مدل پژوهش حاضر دارد.

الزامات  که  است  آن  از  حاکی  نتایج   ،4 شماره  جدول  در 
اقتصادی،  الزامات  دیجیتال،  فناوری های  به کارگیری  آموزشی 
سیاست گذاری،  الزامات  نهادی،  الزامات  ساختاری،  الزامات 
فناوری های  به کارگیری  مهارتی  الزامات  و  مدیریتی  الزامات 
نوین و دیجیتال تأثیر مثبت و معناداری با بهبود معیشت پایدار 
کشاورزان دارند.ضریب استانداردشده مسیر بین متغیر الزامات 
آموزشی به کارگیری فناوری های نوین و دیجیتال و بهبود معیشت 
پایدار کشاورزان )0/236( بود که نشان می دهد 23/6 درصد از 
تبیین  مستقیم  به طور  را  کشاورزان  پایدار  معیشت  تغییرات 
می کند. همچنین الزامات اقتصادی به کارگیری فناوری های نوین 
و دیجیتال، 23/4 درصد، الزامات ساختاری 14/6 درصد، الزامات 
درصد   11/4 مدیریتی  الزامات  درصد،   11/8 سیاست گذاری 
کشاورزان  پایدار  معیشت  تغییرات  از  مهارتی 10/4  الزامات  و 

پیش بینی می کند.

بحث و نتیجه گیری

از تحقیق نشان می دهد فرضیه  همان طور که نتایج حاصل 
مربوط به تأثیر الزامات آموزشی به کارگیری فناوری های دیجیتال 
بر بهبود معیشت پایدار کشاورزان، تأیید می شود. در تبیین این 
نقش می توان گفت؛ آموزش کشاورزی، نقش عمده ای در پذیرش 

13. Wetzels

فناوری های جدید دارد (Rechard & Hulter, 2019). در واقع نظام 
انتشار  ترویج و آموزش کشاورزی، الزمه پیشرفت کشاورزی و 
فناوری های موجود است، چراکه کارایی نظام های کشاورزی در 
گرو خدمات ترویج است. ترویج از یک سو با بهره برداران و از 
 (Saburi et سوی دیگر با جامعه علمی و اجرایی در ارتباط است
(al., 2011. این نتیجه در راستای نتایج حاصل از تحقیق ریچارد و 

هالتر14 )2019( و ونگ و همکاران )2016( است. 

همچنین نتایج تحقیق نشان داد فرضیه مربوط به تأثیر الزامات 
معیشت  بهبود  بر  دیجیتال  فناوری های  به کارگیری  اقتصادی 
پایدار کشاورزان تأیید شد. در تبیین این نقش می توان گفت؛ 
برخورداری از دانش پیشرفته و توانایی در تولید علم و فناوری، 
کمک به سالمت و رفاه جامعه، رشد مستمر اقتصادی، ارتقای 
سطح درآمد سرانه و کاهش فقر از اهداف کشاورزی دیجیتال 
برشمرده می شوند (Yang & Zhu, 2013). در این راستا، دسترسی 
به تسهیالت مناسب مالی در به کارگیری فناوری های دیجیتال با 
اهمیت است. این نتیجه در راستای نتایج حاصل از تحقیق پنت 

و هامبلی ادم )2016(، کبده و کسا سگای15 )2014( است.

الزامات  تأثیر  به  مربوط  فرضیه  داد  نشان  تحقیق  نتایج 
معیشت  بهبود  بر  دیجیتال  فناوری های  به کارگیری  ساختاری 
پایدار کشاورزان تأیید شد. در تبیین این نقش می توان گفت؛ 
افزایش بهره وری در تولید یعنی افزایش کاربرد دانش و فناوری 
قابل   .(Mabhaudhi et al., 2019) کشاورزی  تولید  نظام های  در 
ذکر است هرچه زیرساخت ها و قدرت اقتصادی منطقه قویتر و 
متنوع تر باشد، آسیب پذیری آن منطقه نسبت به تغییرات سوء 
احتمالی کمتر و سطح درآمد سرانه افزایش و فقر کاهش می یابد 
(Rotz et al., 2019). این نتیجه در راستای نتایج حاصل از تحقیق 

پنت و هامبلی ادم )2016( و کبده و کسا سگای )2014( است.

14. Rechard & Hulter
15. Kebede & Kassa Tsegaye

جدول 4. نتایج فرضیه های تحقیق در حالت کلی.

t-valueP Valuesضرایب استاندارد

0/2364/4530/000الزامات آموزشی به کارگیری فناوری های دیجیتال- --> بهبود معیشت پایدار کشاورزان

0/2345/4470/000الزامات اقتصادی به کارگیری فناوری های دیجیتال ---> بهبود معیشت پایدار کشاورزان

0/1463/7180/000الزامات ساختاری به کارگیری فناوری های دیجیتال ---> بهبود معیشت پایدار کشاورزان

0/1353/0630/003الزامات نهادی به کارگیری فناوری های دیجیتال ---> بهبود معیشت پایدار کشاورزان

0/1183/4040/001الزامات سیاست گذاری به کارگیری فناوری های دیجیتال -> بهبود معیشت پایدار کشاورزان

0/1142/4080/018الزامات مدیریتی به کارگیری فناوری های دیجیتال ---> بهبود معیشت پایدار کشاورزان

0/1042/9670/003الزامات مهارتی به کارگیری فناوری های دیجیتال ---> بهبود معیشت پایدار کشاورزان
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فرضیه مربوط به تأثیر الزامات نهادی به کارگیری فناوری های 
دیجیتال بر بهبود معیشت پایدار کشاورزان تأیید شد. در تبیین 
این نقش می توان گفت؛ ترویج کشاورزی می تواند با بهره گیری 
از ویژگی های ترویجی آموزشی، به ایجاد تشکل ها و سازمان های 
قوی کشاورزان بپردازد تا از این رهگذر، بهتر بتواند سرمایه ها و 
 .(Akinnagbe & Ajayi, 2010) منابع در دسترس را سازماندهی کند
این نتیجه در راستای نتایح حاصل از تحقیق ریورا و مواندمرا16  

)2015( است. 

به کارگیری  سیاست گذاری  الزامات  تأثیر  به  مربوط  فرضیه 
فناوری های دیجیتال بر بهبود معیشت پایدار کشاورزان تأیید شد. 
در تبیین این نقش می توان گفت؛ وجود حمایت های دولتی بر 
به کارگیری فناوری های دیجیتال توسط کشاورزان تأثیرگذارند. 
در واقع افزایش بهره وری در کشاورزی و پایداری تولید، نیازمند 
توجه به مدیریت و سیاست گذاری صحیح به منظور استفاده از 
دانش روز دنیا و حرکت به سوی کشاورزی دیجیتال و علمی 
است. اما آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، این است که چشم انداز 
اتخاذ سیاست های حمایتی از بخش کشاورزی، بهبود معیشت 
پایدار افراد یک جامعه است. از این رو تدوین این سیاست ها باید 
به گونه ای باشد که ضمن حفظ و ارتقای امنیت غذایی، به پایداری 
یکپارچه  نظام  یک  ایجاد  بنابراین  منجر شود.  معیشت  بیشتر 
برای مدیریت و سیاست گذاری در حوزه سیاست های حمایتی 
موردنیاز است. این نتیجه در راستای نتایح حاصل از تحقیق ونگ 

و همکاران )2016( و دونو17 و همکاران )2009( است.

فرضیه مربوط به تأثیر الزامات مدیریتی به کارگیری فناوری های 
دیجیتال بر بهبود معیشت پایدار کشاورزان تأیید شد. در تبیین 
در  نهاده ها  مصرف  درست  مدیریت  گفت؛  می توان  نقش  این 
زمان و مکان مناسب و به مقدار مناسب، منجر به پایدارسازی 
فناوری های  در   .(Bagheri, 2019) می گردد  کشاورزان  معیشت 
نوین و دیجیتال و با مدیریت مصرف نهاده ها براساس تغییرات 
خاک و گیاه، مصرف بهینه نهاده های کشاورزی، افزایش عملکرد 
محصوالت کشاورزی و کاهش آلودگی های زیست محیطی حاصل 
می شود. در این راستا، افزایش بهره وری در کشاورزی و پایداری 
تولید، نیازمند توجه به مدیریت و سیاست گذاری صحیح به منظور 
استفاده از دانش روز دنیا و حرکت به سوی کشاورزی دیجیتال و 
علمی است. این نتیجه در راستای نتایح حاصل از تحقیق کلرکز  

و همکاران )2019( و له انگوک18 و همکاران )2018( است.

فرضیه مربوط به تأثیر الزامات مهارتی به کارگیری فناوری های 
دیجیتال بر بهبود معیشت پایدار کشاورزان تأیید شد. در تبیین 
این نقش می توان گفت؛ فناوری های دیجیتال، شاید بزرگترین 
کشاورزی  بخش  سیاست گذاران  و  پژوهشگران  برای  فرصت 

16. Rivera & Mwandemere
17. Dono
18. Le Ngoc

محسوب شود. بهره برداری از این فرصت که نیازمند ابزار، دانش 
و مهارت است، در شرایط کنونی یکی از اساسی ترین ضرورت ها 
است. این نتیجه در راستای نتایح حاصل از تحقیق کلرکز  و 

همکاران )2019( و برونسون و نزویک )2016( است.

بر اساس نتایج به دست آمده و با توجه به تأثیر الزامات آموزشی 
به کارگیری فناوری های دیجیتال پیشنهاد می شود؛

نوین  فناوری های  به کارگیری  خصوص  در  اطالعات  ارائه 
به  فهم  قابل  و  ساده  زبانی  با  و  کاربردي  صورت  به  دیجیتال 

کشاورزان 

قابل  مناطق  و  روستاها  سطح  در  نمایشی  مزارع  برگزاری 
دسترس کشاورزان، در راستای جلب اعتماد کشاورزان نسبت به 

فناوری های نوین دیجیتال 

بر اساس نتایج به دست آمده و با توجه به تأثیر الزامات اقتصادی 
به کارگیری فناوری های دیجیتال پیشنهاد می شود؛

دولت با ارائه تسهیالتی در این زمینه سبب تشویق کشاورزان و 
پشتیبانی هرچه بیشتر محققان گردد.

نیز سبب  کشاورزی  تعاونی های  ایجاد  با  می تواند  همچنین 
کاهش هزینه های موجود در جهت پیشرفت این فناوری شود. 

بر اساس نتایج به دست آمده و با توجه به تأثیر الزامات ساختاری 
به کارگیری فناوری های دیجیتال پیشنهاد می شود؛

تجهیز و گسترش مراکز خدمات کشاورزی و تجهیز آن ها به 
امکانات فناوری اطالعات برای انتقال یافته ها به کشاورزان 

تأمین امکانات زیربنایی و خدماتی در نواحی روستایی

بر اساس نتایج به دست آمده و با توجه به تأثیر الزامات نهادی 
به کارگیری فناوری های دیجیتال پیشنهاد می شود؛

انعکاس نیاز کشاورزان به حیطه تحقیقات کشور و برقراری 
تماس نزدیک بین محققان و آموزشگران با کاربران فناوری های 

نوین دیجیتال در بخش کشاورزی و حفظ آن

همکاری سازمان های ذی ربط مانند جهاد کشاورزی و سازمان 
تعاون برای حل مشکالت کشاورزان

الزامات  تأثیر  با توجه به  و  آمده  دست  به  نتایج  اساس  بر 
پیشنهاد  دیجیتال  فناوری های  به کارگیری  سیاست گذاری 

می شود؛

برنامه مدون  با  اولیه شکل گیری تعاونی  - دولت در مراحل 
متناسب با شرایط محلی نسبت به تامین سرمایه اولیه چه به 
صورت یارانهای و یا به صورت ارائه تسهیالت با سود کم اقدام 
نماید. بدیهی است حمایت از تعاونیها باید در سقف زمانی مشخص 

صورت گیرد تا از وابستگی تعاونی به دولت جلوگیری شود.

»میالد بخارایی نیا و همکاران. الزامات به کارگیری فناوری های نوین دیجیتال در راستای بهبود معیشت پایدار کشاورزان«
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- با توجه به اینکه امکان به کارگیری فناوری های نوین دیجیتال 
متأثیر از الزامات مدیریتی بوده است، لذا ضرورت دارد در جهت 
اجرای فناوری های نوین دیجیتال در استان تهران از مدیرانی 
استفاده شود که توانایی مدیریت بهینه و مناسب در سازمان ها 
برای اشاعه و کاربرد کشاورزی دیجیتال و مدیریت ارتباط بین 

تولید و بازاریابی محصوالت کشاورزی را داشته باشند. 

بر اساس نتایج به دست آمده و با توجه به تأثیر الزامات مهارتی 
به کارگیری فناوری های دیجیتال پیشنهاد می شود؛

- برگزاری دوره های آموزشی برای بهبود سطح مهارت و دانش 
فنی مروجان در خصوص به کارگیری فناوری های نوین دیجیتال 

در مناطق روستایی و در امر کشاورزی 

- ارائه آموزش های ضمن خدمت به محققان مراکز تحقیقات 
کشاورزی به منظور باال بردن سطح آگاهی و دانش آنان در زمینه 

کاربرد فناوری های نوین دیجیتال در استان تهران 

تشکر و قدردانی

از همه افرادی که صبورانه در تکمیل پرسش نامه ها همکاری 
کردند تشکر می کنیم. مقاله حامی مالی نداشته است.

»میالد بخارایی نیا و همکاران. الزامات به کارگیری فناوری های نوین دیجیتال در راستای بهبود معیشت پایدار کشاورزان«
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