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مقدمه
 مستمر طور به بشری جوامع در آن تقاضای و عرضه ؛است ... و صنعتی یها تفعالي و انسان موردنياز عناصر انرژی يکی از

 و اند اتمام به رو سرعت به بودند، بشر ةفادمورداست انرژی منبع تنها ابتدا در كه ،فسيلی یها تسوخ است. افزايش به رو

 ضرورت زمين شدن گرم و اقليم جهانی تغييرات به باتوجه بلکه باشند، آينده برای اطمينانی قابل منبع توانند نمی تنها نه

 با همقابل برای ،دليل همين به .است گرفته قرار هاكشور كار دستور در پيش از بيش ها تسوخ نوع اين مصرف شدن كاسته

 همکاران، و عظيمی ؛46 :1392 همکاران، و سبکبار )فرجی است شده پيشنهاد تجديدپذير های انرژی ،ها شچال اين

 .است گرفته قرار موردتوجه جهان سراسر در تجديدپذير انرژی های وریاگذشته، فن ةده در رو، ازاين (.17 :4139

 مناطق در كه عمدتاً نفر، ميليارد دو اسفناک وضع بهبود برای ،نيرومند رقبای از يکی عنوان به ،تجديدپذير های انرژی

 (.762: 2015)لوترا و همکاران، شوند  گرفته می درنظر كنند، انرژی زندگی می مدرن اشکال به دسترسی بدون روستايی،

 از كه است محيطی زيست مخرب هایاثر از عاری و ،پاک ارزان، انرژی منابع از يکی خورشيدی انرژی ميان، اين در

 و تجديدپذير های انرژی با فسيلی های انرژی یگزين جای است. گرفته قرار بشر ةمورداستفاد گوناگون یها شرو به ديرباز

 گازهای انتشار كاهش و انرژی تقاضای و عرضه كنترل انرژی، مصرف در جويی صرفه منظور به خورشيدی انرژی جمله از

 (.13 :1391 همکاران، و )حسينی است شده رو روبه بسياری استقبال با آالينده

ات منفی تأثيرو محدوديت منابع فسيلی،  متعارف انرژی منابع ةدليل تخلي ضرورت استفاده از اين منابع، به

 ةات آن بر ارائتأثيری فسيلی، منازعات سياسی و ها تگيری از منابع هيدروكربنی، افزايش قيمت سوخ محيطی بهره زيست

ن امداران و متخصص آن از جمله داليلی هستند كه بسياری از سياست با مرتبط محيطی زيست سائلم انرژی پايدار و

و  ،زيست  انرژی، حفظ محيط ةمباحث انرژی و محيط زيست را به سمت ايجاد ساختاری نوين مبتنی بر امنيت ارائ

ی منابع كارگير بهاين چارچوب،  در. رده استهای نوين و تجديدپذير وادار ك گيری از انرژی وری انرژی با بهره افزايش بهره

وجود آيد و  هی جديدی برای كسب و كار در اين مناطق بها لتجديدپذير در مناطق دورافتاده و روستايی موجب شده تا مد

گذاران شده  های تجديدپذير روستايی و رشد اقتصادی برای سرمايه يی باعث افزايش جذابيت بازار انرژیها تچنين پيشرف

الگوی مصرف  ةكشور ايران نيز از لحاظ منابع و نيروی انسانی فراوان از شرايط استثنايی برای تجديدنظر در زمين ست.ا

های  و وجود اقليم ،های پايدار برخوردار است. جغرافيای مناسب، معادن فراوان، دريا، جنگل انرژی و استفاده از انرژی

كند. در چنين  ممتاز در استفاده از انواع منابع انرژی تجديدپذير مطرح میصورت كشوری  متفاوت و گوناگون ايران را به

انرژی  تأميندليل پراكندگی و كوچکی امکان  در روستاهايی كه به ويژه بهجوی منابع جديد و ارزان انرژی و شرايطی جست

ی توليدی و رونق ها تحرک فعاليتواند م و ارزان می ،يابد. انرژی پاک، مناسب های متعارف را ندارند اهميت می از راه

ر بهبود مسکن و محيط دمستقيمی  تأثيری باشد و جامعة روستاي ةاقتصادی و مبنای تحول و دگرگونی و رشد و توسع

در كاهش  ،سطح رفاه روستاييان یضمن ارتقا ،و مانند آن داشته باشد و ،ی كشاورزی، دامداریها تزيست، رونق فعالي

كاربران  بيشتربرای  زيرا(، 148-125: 1390پور،  منابع فسيلی مؤثر باشد )سرتيپی ةويی و ذخيرج های ملی و صرفه هزينه

 استبرق  ةتر از انتقال شبک پراكنده و دور از شبکه استفاده از تجديدپذيرهای مستقل از شبکه بسيار مقرون به صرفه

 (.7: 1392های نو ايران،  سازمان انرژیگزارش )

 شرايط با سازگاربودن ضمن ،كه رود می شمار به جديدی ینوآور خورشيدی انرژی از استفاده فناوری ميان، اين در

 بازاريابی سيستم در زيرا گيرد. قرار نيز روستايی نواحی ساكنان پذيرش مورد بايد فنی، مسائل نيز و محلی و ای منطقه

 ةحوز در ويژه به مهم موارد از يکی جامعه راداف توسط جديد خدمات( و )كاال محصوالت ینوآور انتشار و پذيرش ی،نوآور

 و ترين طوالنی گام اين و   است ینوآور انتشار فرايند یها مگا ترين مهم از پذيرش ةمرحل .است مديريت و ريزی برنامه
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 گيری تصميم مراحل از يک هر در كه عواملی است توجه شايان است. ینوآور پذيرش مرحلة ترين حساس حال درعين

 پذيرش به مربوط تصميم با رابطه در .اند متفاوت گذارند می تأثير ینوآور رد يا پذيرش جهت افراد قصد و ادراكات رب خريد

 دكر آزمون جديد محصول پذيرش قصد بر را نوجويی سطح مانند افراد روانی های ويژگی تأثير توان می محصول رد يا

 ةشبک از دور و كوهستانی مسيرهای در موردمطالعه روستاهای يشترب اينکه به باتوجه (.96-81 :1390 همکاران، و )جزنی

 ةمنطق در آن ميزان است الزم و است اهميت دارای فوق روستاهای در فناوری اين اجرای ،اند تهگرف قرار سراسری

 د.شو بررسی موردمطالعه

)پنل خورشيدی( از ميزان  ورشيدیفناوری انرژی خ» كه فرضيه اين با نيز حاضر ةمقال موضوع، اهميت به باتوجه ،لذا

 ميان در انرژی از نوع اين پذيرش سطح نگرش تحليل هدف با ،«پذيرش پايينی در ميان روستاييان برخوردار است

 حاضر پژوهش بنابراين، د.شو مشخص آن به نسبت وستاييانر پذيرش سطح طريق اين از تا است گرفته انجام روستاييان

 ميان در پذيرشی ميزان چه از خورشيدی( )پنل تجديدپذير های انرژی فناوری كه است الؤس ناي به گويی پاسخ دنبال به

 است؟ برخوردار روستاييان

مبانینظری
 مجدد بهقابليت بازگشت  ،های تجديدناپذير برخالف انرژی ،شود كه تجديدپذير به انواعی از انرژی گفته می یها یانرژ

های  و آلودگی ند،زيست سازگار  با محيط ند،ناپذير (. اين منابع انرژی پايان35: 1394)الهی و همکاران،  دارندرا طبيعت 

ی تجديدپذير از ها یاين، انرژ كنند. افزون بر محيطی بسيار كمتری را در مقايسه با منابع انرژی فسيلی ايجاد می زيست

آميز برای توليد انرژی دارند.  يتی ايمن و صلحو ماه ندپتانسيل كافی برای توليد منابع انرژی موردنياز انسان برخوردار

كه  است و اكولوژيکی ،ی تجديدپذير دارای مزايای متعددی در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادیها یاستفاده از منابع انرژ

انرژی، بازار  ةانرژی و كاهش وابستگی به منابع انرژی خارجی و توسع ةتوان به افزايش امنيت عرض می ها آنترين  از مهم

بهبود كيفيت زندگی و رفاه شهروندان، كاهش ميزان گرمايش جهانی، تحريک رشد اقتصادی، ايجاد اشتغال، افزايش 

و در نهايت افزايش دسترسی به منابع انرژی پايدار  ،ميزان درآمد سرانه، افزايش عدالت اجتماعی، حفاظت از محيط زيست

 پايدار شامل انرژی تجديدپذير و گونه انرژی د. هفتكرافته اشاره ي و مطمئن برای مناطق روستايی و كمتر توسعه

متون و  از امواج انرژی و ،مد و جزر نيروی توده، زيست انرژی گرمايی، زمين انرژی آبی، انرژی باد، انرژی خورشيدی،

 ةا برای ضرورت توسعداليل زير ر توان رو، می ازاين(. 762: 2015)لوترا و همکاران، است  شده شناسايی ادبيات تحقيق

 :های تجديدپذير برشمرد انرژی

 محيطی های زيست كاهش آلودگی* 

 جلوگيری از كاهش ذخاير فسيلی* 

 جويی اقتصادی صرفه* 

 انرژی ةامنيت عرض یارتقا* 

 های سراسری انتقال انرژی توليد پراكنده و كاهش اتکا به شبکه* 

 نواحی دورافتاده ةزايی و توسع اشتغال* 

 (.118-91: 1394)صادقی و همکاران، عضل ضايعات شهری حل م* 

صورت مستقيم به  انرژی خورشيدی بهتبديل  يکی از كاربردهای مهم انرژی خورشيدیهای تجديدپذير،  در بين انرژی

 يک طريق از برق به مستقيماً خورشيد نور از تبديل خورشيدی برق .تاسی فتوولتائيک ها متوسط سيست انرژی الکتريکی
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 مستقل سيستم عنوان به است ممکن فتوولتائيک های سيستم. آيد دست می هفتوولتائيک ب عنوان به شده رايند شناختهف

 متصل فتوولتائيک سيستم ،(خورشيدی ةنقلي وسايل)نقليه  وسايط برای كاربردهای فتوولتائيک های فتوولتائيک، سيستم

ی فتوولتائيک در بين ساير ها مسيست .(13-1: 2013ينگ، سبندی شوند ) وساز طبقهساخت های سيستم و ،شبکه به

دليل  در بسياری از مناطق كشور به داری را دارند؛ تعمير و نگه ةی خورشيدی پس از نصب كمترين هزينها مسيست

 و دوربودن از منابع انرژی امکان ،العبوربودن و شرايط توپوگرافی نامساعد صعب يی ازقبيل ارتفاع زياد،ها تمحدودي

شهری  های مواصالتی برون ر جادهبيشتاين مناطق  ةی الزم برای آن مناطق كه ازجملها یانرژ تأمين رسانی برای برق

 (.132: 1395مقدم و هاتفی اردكانی،   )رضايی لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نيست است يا وجود ندارد يا از

با منابع تجديدشونده توسط جامعه نيازمند معرفی و  ی منابع فسيلی و سنتیگزين جایاست كه اين نکته الزم ذكر 

ی پرداخته شود، اشاعه و نوآوريک  عنوان بههدف است. چنانچه به فناوری انرژی خورشيدی  ةانتشار آن بين جامع

ی نو ها یی انرژكارگير بهی آن الزاماتی شامل افزايش اطالعات و دانش روستاييان نسبت به مزايای حاصل از گزين جای

 دربارةبخشی  رو، آموزش و استمرار در آگاهی منابع مالی مناسب را دارد. ازاين تأمينی فسيلی و ها تمقابل معايب سوخ در

تواند در تغيير نگرش و پذيرش  ی میجامعة روستايی نو توسط ها یی انرژكارگير به ةمديريت و نيز توسع ةنحو

 د.گذار باشتأثيری تجديدپذير ها یی نوين انرژها یفناور

 دامنة ةمطالع ،بلکه در دنيا اهميت و ضرورت داشته ،در كشور تنها نهكه استفاده از منابع انرژی پاک تاكنون  از آنجا

مطالعات مروری بر . گرفته است ی موردتوجه پژوهشگران قرارجامعة روستايی گوناگون از جمله ها شپذيرش توسط بخ

 :استوضوع به شرح زير ادبيات م ةدر زمين گرفته داخلی و خارجی انجام

آباد  برداری از انرژی خورشيدی در مناطق روستايی در دهستان عشق ( به بررسی بهره1393افراخته و همکارانش )

اصلی در گسترش اين فناوری  یی مالی و ترويجی نقشها تو نتيجه گرفتند دولت با حماي ندشهرستان نيشابور پرداخت

 ناحيه در قلمرو موردمطالعه منجر شده است. ةتوسع های داشته و اين امر به بهبود شاخص

ی فناوری اطالعات در نوآوربر پذيرش  مؤثر( در تحقيق خود به شناسايی و تبيين عوامل 1392محمدی و اميری )

هايی مانند مزيت  ند و به اين نتيجه رسيدند كه شاخصيابی معادالت ساختاری پرداخت مدلی دولتی با رويکرد ها نسازما

و  ،اجتماعی - ی، امنيت و قابليت اعتماد، فرهنگ سازمانی، حمايت مديريت، وضعيت اقتصادینوآورو قابليت  نسبی

 كنند. ش نوآوری فناوری اطالعات ايفا میی سازمان نقش مهمی در پذيرها شبين بخ ها یهمکاری و هماهنگ

ی در تعامل عناصر بازار و ادراكات نوآورخود به تبيين الگوی قصد پذيرش  ة( در مطالع1390جزنی و همکاران )

های محصول متغيرهای قابليت استفاده و  نشان داد كه از ميان ويژگی ها آنتحقيق  ةنتيج .ی پرداختندنوآورپذيرندگان 

مستقيم دارد  تأثيرشده در پذيرش محصول جديد  ادراک ةشده و نيز متغير پيچيدگی بر مخاطر مزيت نسبی بر ارزش ادراک

 است. مؤثرشده و قصد پذيرش افراد   حصول بر ارزش ادراکو نوجويی م

نتايج  ةبر پاي« انرژی روستايی در ايران تأمينی نو در ها ینقش انرژ»خود با عنوان  ةنام ( در پايان1379بهمن كرد )

شيدی، برای انرژی خور ويژه بههای نو  كيد بر انرژیأآمده و براساس شرايط اقليمی مناطق مختلف كشور و ضمن ت دست هب

ی ها لو كهگيلويه و بويراحمد سيستم فتوولتانيک )سلو ،ی فارس، كرمان، يزدها ناستا ةبرق روستاهای پراكند تأمين

آذربايجان شرقی و غربی و ی زنجان، گيالن، مازندران، كردستان، ها ناستا ةخورشيدی( و برای روستاهای دورافتاد

 كند. توصيه میرا نيروگاه برق آبی كوچک 

ی خورشيدی )فتوولتائيک( در هلند: آناليز آماری عوامل پذيرش به ها پذيرش سلول ة( با مطالع2015كمپ )رونيک و و

يک سيستم سلول خورشيدی عنصری مهم در پذيرش يا عدم پذيرش سلول خورشيدی در  ةهزينكه اين نتيجه رسيدند 
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 ةكه برای عدم پذيرندگان هزين درحالی است؛ صرفه به های پذيرش مقرون رود و برای پذيرندگان هزينه می شمار هلند به

 .ذيرش سلول خورشيدی بسيار باالستپ

نتايج  .ی انرژی تجديدپذير و پايدار در كشور هند پرداختندها ی( به بررسی موانع پذيرش فناور2015لوترا و همکاران )

موانع اقتصادی و مالی؛ بازار؛ ن موارد است: اينشان داد موانع پذيرش انرژی خورشيدی در كشور هند شامل  ها آنتحقيق 

رفتاری؛ و مسائل سياسی و دولت. همچنين، براساس اين رسانی؛ فنی؛ اكولوژيکی و جغرافيايی؛ فرهنگی و  آگاهی و اطالع

های فناوری  بازار كافی، پيچيدگی نبودفناوری، نسبت به  كاربرانآگاهی ناگذاری،  های باالی سرمايه هزينه پژوهش،

پذيرش  ةشد های تجديدپذير از موانع شناسايی يافته به انرژی های تخصيص و كمبود يارانه ،های تجديدپذير رژیان

 .در بخش روستايی كشور هند استی انرژی تجديدپذير ها یفناور

 گیچگون ،فريقاا روستايی مناطق در تجديدپذير انرژی و ها  کهشب مينی ةضمن مطالعه دربار ،(2015ام. ادر و همکاران )

 تالش تواند می محلی جوامع درکِ به اين نتيجه رسيدند كه عدمو  دادند توضيح اوگاندا را در برق پذيرش و پخش تئوری

در  كه خارجی بازيگران برای اوگاندا اين محققان در تحقيقات نتايج. كندمنجر  شکست بهرا  خارجی های پخش شركت

 .است  مناسب و مرتبط بسيار اند توسعه حال در شورهایك در روستايی بازارهای به نفوذ برای تالش

 انرژی یها یورناف در گذاری سرمايه درک برای عمومی ( در تحقيق خود به اين نتيجه رسيد بينش2014شللی )

پذيرش فناوری  ةانرژی انگيز یها مسيست فنی یها  بهجن و فنی یها نوآوری مسکونی و عالقه به مقياس در تجديدپذير

 دهد. افزايش مینو را انرژی 

 یانرژ یها یورافن گذار در تمايالت كاربران نسبت به پذيرشتأثير يدیعوامل كل ،(2012فنگ )براساس پژوهش 

 .استيد نيز جد يطیمح يستز ييراتفرد و تغ شنگرمستلزم درنظرگرفتن  يرپذيدتجد

 يدهنام يرشپذ يندكه فرا ،ینوآور يمتصم ينداز فرا یبرداشت سنت دهد ینشان م پژوهش ةو پيشين ياتادب یواكاو

 يرز مرحلةپنج كه شامل  دشمطرح  روستايی شناسان از جامعه ای يتهكم ةيلوس هب 1955بار در سال  ينشود، نخست یم

 است:

 ؛ندارد ياردر اخت یشود، اما درمورد آن اطالعات كاف یآگاه م يدجد یا يده: فرد از وجود ایآگاه مرحلة .1

 ؛است يشتركسب اطالعات ب یجوو كند و در جست می يداعالقه و توجه پ ینوآورفرد به : يبترغ مرحلة .2

 گيرد یم يمو تصم كند می يابی ارزش يندهو آ یكنون يترا در موقع يدجد ةيداثر ا ی: فرد كاربرد ذهنيمتصم مرحلة .3

 ؛را امتحان كند يدیجد ةيدكه ا

 ؛كند يينخود تع يطتا كاربرد آن را در شرا يردگ میكار  هب یکكوچ ياسرا در مق يدجد ةيدا آزمون: فرد مرحلة .4

 راجرز و) كند میمداوم و كامل استفاده  طور بهرا  يدجدة يد(: فرد اینوآور ةو عدم ادام يرشپذ ة)ادام يرشپذ مرحلة .5

 (.113-112 :1369 ؛شوميکر

 عنوان به آن از كه دانست راجرز ةنظري توان یم را پذيرش ةكنند پشتيبانی ای انديشه مبناهای از يکی چارچوب اين در

 ندا عبارت ها نوآوری انتشار رد گذارتأثير لعوام (1983) راجرز ديدگاه از كند. می ياد روستاييان برای نو ةايد و ینوآور يک

 یها یيژگو .4 ی؛نوآور یها یيژگو .3 دارند؛ تعلق آن به پذيرندگان كه یاجتماع ةشبک .2 ؛پذيرندگان یها یيژگو .1 از:

 .اند ینوآور یارتقا حال در كه یكسان یيژگو .6 و ؛يابد می جريان ینوآور آن ةيلوس به كه فرايندی .5 يطی؛مح يستز

 یفرد سطح در انتشار تأثير تحت اًظاهر كه است ینوآور یها یيژگو شناسايی ها نوآوری پخش يا انتشار پژوهش خروجی

 فناوری پذيرش بر اول ةوهل در كه بودن، مشاهده قابل و ،پذيری آزمايش يدگی،يچپ ی،سازگار ی،نسب يتمز مانند ،است

 (.2003 :1983 راجرز،) است گذارتأثير
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 از كه ای مرحله نخستين در فرد آن در كه شود می تعريف روندی ینوآور پذيرش راجرز ینوآور پخش نظرية در

 مطرح اينجا در كه ای مرحله پنج كند. رد را آن اينکه اي بپذيرد را ینوآور كه گيرد می تصميم شود می مطلع ینوآور

 را افراد كه شود می فرض ی،نوآور ةاشاع نظريه در پذيرش. و ،آزمون يابی، ارزش عالقه، آگاهی، از: ندا عبارت شود می

 سرعت به  ان،نوآور از: عبارتند افراد مختلف های دسته كرد. بندی طبقه ینوآور كارگيری به سرعت براساس توان می

 :1995 )راجرز، اند شده توزيع نرمال صورت به ها دسته اين ها. مانده عقب و ،ديرپذير اكثريت زودپذير، اكثريت پذيرندگان،

 دارد: قرار متغير ةگون دو تأثير تحت افراد رفتار ی،نوآور نشر در ،(1369) شوميکر و راجرز باور به (.80

 ؛فردی گرايش و ،ارتباطی رفتار شخصيت، .1

 دارد. قرار آن در فرد كه اجتماعی نظام طبيعت .2

 شمار هب ها یورآنو از استفاده و یكارگير به در املوع ترين كانونی از يکی پذيرش الگوی شناخت گفت بايد ،ينابنابر

 (.113-112 :1369 ،شوميکر راجرز و) رود می

ی محدود در ميان ها ناز يک كانون يا كانوپخش عبارت است از: گسترش يک پديده  ةدر فضای جغرافيايی نيز نظري

در يک فضای  نظرية پخشگيرد. روند  می انجامپذيرش آن پديده باشند. اين گسترش در طی زمان  ةمردمی كه آماد

 كند: می جغرافيايی يا فضاهای جغرافيايی از شرايط زير تبعيت

 ؛ها آن ةو مشخصات عمد ها ه پديده يا پديد. 1

 ؛ها ه دكيفيت گسترش پدي .2

 ؛ها های پديده كانون يا كانون .3

يا اشتياق و  ها نوآوریی مختلفی در برابر ها تی متفاوت پذيرش، مقاومها پذيرش با زمينه ةجمعيتی آماد .4

 ؛و پديدها ها نوآوریاز  ها آنهواخواهی 

ی مختلف، نقش ها نمکا ، موانع اخذ اطالعات درها فاصله، سهم فاصله در روند توزيع اطالعات و گسترش پديده .5

 ؛ها تو نقش دول ها ه رسان

 ؛ميان جمعيت ها نوآوریها و  سهم زمان در مقاومت يا پذيرش پديده .6

 (.122-111: 1364گيری )شکويی،  انتخاب و تصميم .7

اين  ،بدانيمی( را پذيرش نوآورديد )ج پديدة يک از گرفتن بهره و ،كردن استفاده كردن، قبول اگر با اين توصيف،

مانند گيرد. پذيرش يک پديده به عوامل مختلفی  را دربر می و فضاهای سکونت ،، سازمانپذيرش از يک نفر تا يک جامعه

 كه طی آنجامعه بستگی دارد  مکانی و ،ارتباطی ،فرهنگی -وضعيت اقتصادی، اجتماعی و ینوآوريزان نياز و عالقه به م

هر چه وضعيت اقتصادی و  شود ی زودتر پذيرفته مینوآور ،مندتر باشد القهی نيازمندتر و عنوآورهرچه يک جامعه به يک 

ديگر  بيشتر خواهد بود. هر چه جامعه باسوادتر و از لحاظ ارتباطی با جوامع ها نوآوریاحتمال استفاده از  ،جامعه بهتر باشد

و  ،تری با فرهنگ، سنتی تناسب بيشنوآورچه  هر امکان پذيرش بيشتر خواهد شد. ،تماس بيشتری داشته باشد

 ینوآور فرايند تصميم ای در  مرحله وری راافن راجرز پذيرش رود. احتمال پذيرش باال می ،ی جامعه داشته باشدها شارز

 مسير است. در اقدام بهترين «ینوآور از كامل ةاستفاد» انتخاب آن در كه كند می تعريف

 اين و است خود خاص طبيعی و ،مادی انسانی، منابع و گیفرهن یها یويژگ دارای زيستی فضای و  جامعه هر پس،

 تغيير چگونگی و افراد رفتار كه شود می ديده نيز روستايی جوامع امکانات و ،رسوم و آداب ها، فرهنگ در گوناگونی و تنوع

 يک اعضای توسط نوين یها یتکنولوژ و ،ها شرو ،ها ايده كاربرد و پذيرش دهد. می قرار تأثير تحت را ها آن در تحول و

 (.59 :1995 راجرز،) است افراد نگرش و رفتار در تغيير ايجاد نيازمند اجتماعی نظام
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ی مدت زمان مشخصی نوآورگيری يک فرد يا يک سازمان درمورد پذيرش يک  تصميم توان گفت سرانجام می و

شود، ديدگاهی  ی آغاز مینوآور آن ةشود. اين فرايند با كسب دانش دربار كشد و از چند مرحله تشکيل می طول می

شود، و پيگيری و  ی اجرا مینوآورشود،  می گيرد، تصميم مبنی بر پذيرش آن اخذ می ی شکلنوآورآن  ةمطلوب دربار

روند زودتر از ديگران  شمار می ی كه در تکنولوژی پيشگام بهنوآوری خالق و ها نآيد. سازما عمل می ارزيابی عملکرد آن به

كنند  كنند. پيروان برای طی همين فرايند مدت زمان بيشتری را صرف می ی را طی مینوآورميم مربوط به اين فرايند تص

 (.35: 1394د )خليل، نكن ماندگان نيز برای پذيرش يک تکنولوژی وقت بسيار بيشتری را صرف می و عقب

 ها آن ةاز جمل؛ ف ارائه شده استی تجربی متعددی در موضوعات مختلها لی مدنوآورپذيرش  ةاين، در زمين افزون بر

 اقدام مستدل اشاره كرد.  ةنظريبه توان  می

رفتار  درها  كند كه چگونه و چرا نگرش شناسی اجتماعی مطرح شده است و تبيين می روان ةاقدام مستدل در زمين ةنظري

ديگران  آرای ةوسيل هی كه رفتار و با نگرش او به سوی نتيجه ةوسيل هگذارد. براساس اين نظريه، رفتار يک شخص ب تأثير می

ها نسبت به رفتار است، چون افراد  سازی اقدام مستدل برای قادرساختن تعميم ةشود. نظري ش تعيين میا درون محيط اجتماعی

شود قوياً درک  مثبت منجر می ةكه به يک نتيجرا ها مزايايی  چگونه آن. 1 كنند براساس های آگاهانه را انتخاب می گزينه

 (.157: 2012كنند )فنگ،  ها همراه با آن انتخاب درک می هايی كه آن و پاداش ها،هنجارهای اجتماعی، خطر .2 ؛كنند می

. است «اجتماعی نفوذ» ةكنند منعکس ديگری و استكننده  قصد يک فرد تابعی از دو عامل تعيين ،براساس اين نظريه

 و به شود ناميده می «رفتار به نسبت نگرش» كه است رفتارهايش دندا انجام در فرد يا منفی مثبت ارزيابی فردی عامل

 يا دادن انجام به را است كه او اجتماعی فشار از فرد قصد ادراک دوم ةكنند عامل تعيين. نگرشی اشاره دارد عوامل

 به مربوط و پردازد می شده درک ةنسخ به دارد كه نام «ذهنی هنجار» عامل اين. دهد سوق می موردنظر رفتار ندادن انجام

 (.157: 2012فنگ، ) مالحظات هنجاری است

ای  و رفتار: مقدمه ،باور، نگرش، قصد( در كتاب 1975آجزن ) و كه فيشباين ،عمل مستدل سخن ديگر، در تئوریه ب

در  العاتاط ةكلي ها آن .كنند می عمل منطقی طور بهمبتنی بر اين فرض است كه افراد  اند كردهمطرح  بر تئوری و پژوهش

 .گيرند می درنظر را اعمال ةنتيج و اثر ،همچنين .كنند منظم ارزيابی می طور بهی و آور جمع را هدف رفتار ةدربار دسترس

: 2004ندهند )پيکارانين و همکاران،  انجام يا دهند انجام را عملی گيرند كه براساس استدالل خود تصميم می ،سپس

 دهد. شان می(. شکل زير اين تئوری را ن225-235

 

 
(1992:99.تئوریعملمستدل)والرندوهمکاران،1شکل

يا  دادن توسط فرد برای انجام شده درکبا اين توصيف بايد گفت در فرايند پذيرش هنجار ذهنی به فشار اجتماعی 

...( فکر  و ،ن، خانواده، همکارانديگران )دوستا آنچه از ادراكاتشان مبنای بر غالباً ندادن رفتار هدف اشاره دارد. افراد انجام

هنجار

 ذهنی

 ∑باورهای نگرشیهاارزيابی

 باورهای× پيروی و تبعيت  ةانگيز

 ∑هنجاری 

 نگرش

قصد

 رفتاری

رفتار

 واقعی
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 ارتباطات كه است افرادی از متأثر بالقوه صورت به رفتار پذيرشبرای  ها آن قصد و كنند می عمل دهند كنند بايد انجام می

 از شده درکهنجاری )انتظارات  باورهای ضرب حاصل فرد ذهنی هنجار مستدل، عمل تئوری دارند. در ها آن با نزديکی

)ديويس و است  انتظارات اين وجود هدف با رفتار دادن انجام خاص( در انگيزش فردی برای مرجع های گروه يا افراد طرف

 (.340-319: 1989همکاران، 

 فردی نگرش .است شده تعريف هدف رفتار دادن انجام ةدربار منفی يا مثبت احساس عنوان بهاين چارچوب، نگرش  در

 خواهد دنبال به را i ةنتيج هدف رفتار دادن اينکه انجام درمورد فرد ذهنی حتمالباورها )ا ضرب حاصل رفتار به نسبت

 (.62: 1975)فيشباين و آجزن،  استصريح نسبت به نتيجه(  ةمدها )پاسخ ارزياباناداشت( در ارزيابی آن پي

ئوريکی پژوهش براساس چارچوب ترا پيشنهادی، مدل پيشنهادی تحقيق  ةبا درنظرگرفتن ادبيات نظری فوق و فرضي

 توان به شکل زير ترسيم كرد: می

 

 
مدلپیشنهادیپژوهش.2کلش

توان گفت در اين مقاله مدل مفهومی با مدل پذيرش عمل مستدل مطابقت دارد و  می ،با نظر بر مبانی نظری پژوهش

ی ايشان از نتايج ها یبی انرژهای تجديدپذير و همچنين ارزياها یبراساس آن باورهای ذهنی روستاييان نسبت به ويژگ

گذاشته  تأثير)مثبت يا نفی( آنان از پنل خورشيدی  بر نگرش ها یمحيطی استفاده از اين انرژ و زيست ،اجتماعی، اقتصادی

)پنل خورشيدی( و  ی تجديدپذيرها یی و به عبارتی پذيرش انرژكارگير تأييد و درنهايت تصميم به بهبه رد يا  سرانجامو 

 شود. مساكن خود روستاييان منجر می در زندگی روزانه و اه آناستفاده از 

 ةگان )سيستم( مزيت نسبی آن در قالب ابعاد سه ی پنل خورشيدیها یقابل ذكر است كه در اين مقاله از ميان ويژگ

)فناوری پنل  ی تجديدپذيرها یه و نگرش روستاييان نسبت به مزيت نسبی انرژشدپايدار مطالعه و تحليل  ةتوسع

 ه است.شدی فسيلی سنجش ها ترشيدی( در مقايسه با سوخخو
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روشپژوهش
ای و پيمايش ميدانی  گردآوری اطالعات به روش كتابخانه است.تحليلی  -روش تحقيق حاضر از نوع توصيفی

 آورده شده است. 1ش در جدول ها و متغيرهای پژوه شاخص انجام گرفته است. نامه( )پرسش

سنجشنگرشروستاییاننسبتبهانرژیخورشیدیهای.ابعادوشاخص1جدول

متغیرهاهاشاخصابعاد عوامل

ژگ
وي

 ی
ها

ی
يد

رش
خو

ل 
 پن

ی
 

 مزيت نسبی
 ) اقتصادی،

و اجتماعی،

 محيطی( زيست

 ميزان دسترسی مداوم به منبع انرژی دسترسی

 ايمنی
 خطربودن ميزان ايمنی و بی

 ی انسان و دامها یميزان كاهش بيمار

 خانوار برای انرژی خورشيدی ةشد ميزان درآمد صرف بودن صرفه به مقرون

 اثربخشی

 ميزان رضايت روستاييان از پنل خورشيدی

 فه(رمی باصئدا ةرفتار استفاد عنوان به)باور عقلی و ذهنی و پذيرش  ميزان رضايت اقتصادی

 روستاييان از پنل خورشيدی

 های احداث انرژی خورشيدی رحميزان اعتماد روستاييان نسبت به ط

سازگار با محيط زيست، سازگار با فضای  بودن، هزينه كم دسترسی آسان، خطربودن، )كم ميزان اعتماد

 زندگی( روستاييان نسبت به استفاده از انرژی خورشيدی

 جويی در مصرف گاز و برق ميزان صرفه

 خدماتی( و ،)خانگی، توليدی جويی در مصرف انرژی ميزان صرفه

 ...( و ،ها وری كار، كاهش هزينه ميزان تسهيل زندگی اقتصادی روستاييان )افزايش بهره

 های انرژی هوا در مقايسه با سايرسيستم ةميزان كاهش انتشار آاليند كيفيت هوا

 كيفيت آب
روغن  ةليهای انرژی ازجمله تخ سيستم مقايسه با ساير ريز در آالينده در برون ةميزان تخلي

 ماندن تركيب عناصر آب( )ثابت

 كيفيت خاک
 شود ای از خاک كه اسيدی می منطقه

 خاک( ماندن تركيب عناصر خاک )باالنرفتن اسيد ثابت

 ها یزدايی مربوط به توليد و مصرف انرژی درمقايسه با ساير انرژ ميزان جنگل جنگل 

1397منبع:نگارندگان،

ی جامعة آمار عنوان بههای كليبر و خداآفرين واقع در استان آذربايجان شرقی  شهرستان روستا از 27 پژوهش ايندر 

روستا  22بيگلو( دارای پنل بوده و  و حسن ،كندی كش، هورمغان سفلی، موسی لو، ايالن )قلعه روستا 5انتخاب شدند كه 

)بدون پنل و دارای پنل(  ر دو گروه روستااند كه ه كيلومتری روستاهای دارای پنل انتخاب شده 5 ةبدون پنل و در فاصل

كه  استدر دو گروه روستاهای كوهستانی و كوهستانی جنگلی قرار دارند. واحد تحليل پژوهش حاضر سرپرستان خانوار 

 256 اند. در روستاهای بدون پنل نيز شماری شده واحد تحليل تمام عنوان بهروستای دارای پنل  5سرپرست خانوار در  60

نمونه انتخاب  ةجامع عنوان بهسرپرست خانوار  316گيری كوكران انتخاب شدند كه در مجموع  از طريق روش نمونه خانوار

 مشخصات روستاهای موردمطالعه آورده شده است. 1و تصوير  2در جدول  ند.شدو مطالعه 

دو گروه روستاهای بدون پنل و  ةر مقايسداين مطالعه سعی نگارندگان در دليل اينکه  ، بهكه الزم استذكر اين نکته 

گيری از روستاها در روستاهای دارای پنل با  در نمونه ،دندارای پنل به لحاظ نگرش و ميزان پذيرش پنل خورشيدی دار

 ،. درنهايتاند شده ها آن ةو مطالعروستاها   شماری گيری( مجبور به تمام )استاندارد نمونه نفر 15كمتر از  ةوجود تعداد نمون

 ةداد نموندر يک گروه همگن با تع ،طح پذيرش پايين برخوردارندروستاهای فوق به لحاظ آماری از س ةر بر اينکه همبا نظ

 ند.شدنمونه در يک گروه آزمون  15تند. در روستاهای بدون پنل نيز روستاهای كمتر از فخانوار قرار گر 32
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.مشخصاتروستاهایموردمطالعه2جدول

 جمعیت آبادیردیف
ادتعد

 خانوار
 وضعیتطبیعی دهستان بخش شهرستان

وضعیت

داربودنپنل

روستا

 دارای پنل كوهستانی موالن مركزئ كليبر 10 26 قلعه لو 1
 بدون پنل كوهستانی جنگلی موالن مركزئ كليبر 9 28 كندی قاسم 2

 بدون پنل كوهستانی پاره ميشه مركزئ كليبر 4 9 دل برنه 3

 دارای پنل كوهستانی پاره ميشه مركزئ كليبر 6 19 كش ايالن 4
 بدون پنل كوهستانی جنگلی منجوان غربی منجوان خداآفرين 12 47 يوسفلو 5

 بدون پنل كوهستانی جنگلی منجوان غربی منجوان خداآفرين 16 71 الهرد 6

 بدون پنل كوهستانی جنگلی پاره ميشه مركزئ كليبر 7 16 چريق 7

 بدون پنل كوهستانی منجوان غربی منجوان خداآفرين 142 567 حسينلو شيخ 8

 بدون پنل كوهستانی جنگلی منجوان غربی منجوان خداآفرين 96 372 اباد عباس 9

 دارای پنل كوهستانی چايی پيغان مركزئ كليبر 4 12 هورمغان سفلی 10
 بدون پنل كوهستانی چايی پيغان مركزئ كليبر 13 51 هورمغان عليا 11

 بدون پنل كوهستانی چايی پيغان مركزئ كليبر 7 31 علويق 12

 بدون پنل كوهستانی چايی پيغان مركزئ كليبر 23 71 درق ساری 13

 بدون پنل كوهستانی چايی پيغان مركزئ كليبر 20 51 كومه 14

 بدون پنل كوهستانی چايی پيغان مركزئ كليبر 177 658 نوجه ده عليا 15

 بدون پنل كوهستانی چايی پيغان مركزئ كليبر 41 150 دمريق 16

 بدون پنل كوهستانی چايی پيغان مركزئ كليبر 35 115 سهريق 17

 بدون پنل كوهستانی چايی پيغان مركزئ كليبر 6 19 كند تازه بادآاحمد 18

 دارای پنل كوهستانی جنگلی منجوان غربی منجوان خداآفرين 12 43 كندی موسی 19
 بدون پنل كوهستانی جنگلی پاره ميشه مركزئ يبركل 75 307 دميرچی حدادان 20

 دارای پنل كوهستانی جنگلی منجوان غربی منجوان خداآفرين 28 103 بيگلو حسن 21
 بدون پنل كوهستانی جنگلی منجوان غربی منجوان خداآفرين 11 41 رشدين 22

 بدون پنل كوهستانی منجوان غربی منجوان خداآفرين 15 43 ارزين/ رزين 23

 بدون پنل كوهستانی جنگلی منجوان غربی منجوان خداآفرين 11 39 اقاميرلو 24

 بدون پنل كوهستانی جنگلی پاره ميشه مركزئ كليبر 9 37 شبخانه 25

 بدون پنل كوهستانی جنگلی پاره ميشه مركزئ كليبر 28 106 مزگر 26

 بدون پنل كوهستانی جنگلی پاره ميشه مركزئ كليبر 9 31 خونيرود 27

1397منبع:مرکزآمارایران،

دارشدهباپنلخورشیدیتوسطشرکتتوانیرمشخصاتآماریروستاهایبرق.3جدول

جمعیتتعدادخانوارروستادهستانبخششهرستاناستان

آذربايجان 
 شرقی

 مركزی كليبر
 26 10 لو  قلعه موالن

 19 6 كش ايالن ميشه پاره
 12 4 یحورمغان سفل چايی پيغان

 منجوان غربی منجوان فرينآخدا
 103 28 بيگلو حسن
 43 12 كندی موسی

 203 60 مجموع

1397منبع:شرکتتوانیر،
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روستاهایموردمطالعهوپراکندگیجغرافیاییموقعیت.3شکل

و پس از مطالعات نظری و  مقاله . براساس اهداف موردنظراستنامه  آوری اطالعات در اين پژوهش پرسش ابزار جمع

موضوع تحقيق  ةموضوع و همچنين مصاحبه با كارشناسان و افراد باتجربه در زمين ةای و بررسی سوابق و پيشين كتابخانه

های موردنياز اقدام شده  آوری داده طيف ليکرت به جمعای  گزينه پنج و در مقياسانتخاب شد گويه  25ای با  نامه پرسش

 89/0 آزمون ةكرون باخ با نتيج یو از طريق آزمون آلفا دانها با نظر استا نامه ها و پرسش ی گويهروايی و پاياي .است

 افزار استفاده از نرم ای با نمونه تک تیی آماری ها ننيز از طريق آزمو شده آوری جمعهای  دادهه است. شدسنجش 

SPSS21  ت.اس شده تجزيه و تحليل 

هابحثویافته
در ميان روستاييان  پايينی)پنل خورشيدی( از ميزان پذيرش  فناوری انرژی خورشيدی»كه  ـ  شپژوهاساسی  ةفرضي

است. ه شدسنجش  ای نمونه تک تی ی آماریها ناز طريق آزمو ـ «برخوردار است

از طريق تحقيق  ةبندی نهايی و تحليل فرضي جمعه، نام پرسشهای  های گويه دن دادهكربدين صورت كه بعد از وارد

ی ها ه پايدار و در قالب گوی ةگانه توسع های متغيرهای مربوط به هر يک از ابعاد سه داده گيری و ميانگين (كامپيوت) كردن معج

 .مدنظر بوده است درصد95در سطح معناداری  هسنجش آزمون فرضي ،حاضر ةمقال ه انجام گرفته است. درنام پرسش
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به  ؛دشمبنا تعيين  عنوان به( 3ها، ميانگين مفروض يا حد متوسط ) هنام پرسشها )طيف ليکرت( در  به نوع گزينه باتوجه

 های باالتر ها و ميانگين وضعيت پذيرش پايين شاخص ةدهند نشان 3های كمتر از حد متوسط  اين معنا كه ميانگين

 دهند. نشان می را ها در روستاهای موردمطالعه وضعيت باالی پذيرش شاخص

و  ،كندی كش، هورمغان سفلی، موسی لو، ايالن دار از پنل خورشيدی )قلعهرر روستاهای برخودهد د ها نشان می يافته

محيطی فناوری انرژی  و زيست ،پايدار شامل ابعاد اقتصادی، اجتماعی ةتوسع ةگان بيگلو( سطح پذيرش در ابعاد سه حسن

بيانگر نگرش منفی روستاييان دارای پنل خورشيدی  كه است 01/2تر از متوسط بوده و مقدار آن برابر با  خورشيدی در حد پايين

مقدار ميانگين  df=59 آزادی ةو درج sig = 0/000آمده  دست داری بهابه سطح معن حاصل اين است كه باتوجه ةنتيج. است

 د.شو تحقيق پذيرفته می ةآمده در روستاهای دارای پنل خورشيدی فرضي دست هنتايج ب ةبوده كه بر پاي 01/2برابر با 

داربرایروستاهایپنلاینمونهتکنتایجآزمونتی.4جدول

اینمونهتکتیآزمون

 ميانگين انحراف استاندارد انحراف معيار ميانگين حجم نمونه متغير

 061/0 475/0 01/2 60 پذيرش
 

One-Sample Test 

 Test Value = 3 

 گيناختالف ميان سطح معناداری آزادی ةدرج t مقدار متغير
95% Confidence Interval of the 

Difference 
 كران باال كران پايين

 -/8665 -1121/1 -/98933 /000 59 -120/16 پذيرش

1397منبع:نگارندگان،

نمونه را دربر  ةروستای جامع 27روستا از  22كه شامل  ،پنل خورشيدیولی در روستاهای غيربرخوردار از فناوری 

خصوصاً  های تجديدپذير ی انرژیكارگير به حاصل بيانگر اين است كه روستاييان بدون پنل نسبت به های هيافتگيرد،  می

عد باالتر از ميانگين بوده كه پايدار مقدار هر سه بُ ةتوسع ةگان انرژی خورشيدی نگرش مثبتی دارند و در ابعاد سه فناوری پنل

عد بيانگر اين مطلب است كه روستاييان در بُو تر از ديگر ابعاد قرار دارد باال 28/4محيطی با مقدار  عد زيستدر اين ميان بُ

عد اجتماعی با مقدار ترتيب در بُ انرژی خورشيدی دارند و بعد از آن به پنل پذيرشمحيطی نگرش مثبتی نسبت به  زيست

 دارا هستند.را پنل خورشيدی  كارگيری فناوری بيشترين تمايل به پذيرش و به 12/4عد اقتصادی با مقدار بُدر و  14/4

روستاهایبدونپنلاینمونهتکنتایجآزمونتی.5جدول
One-Sample Statistics 

 انحراف از ميانگين انحراف معيار ميانگين تعداد ابعاد

 10030/0 /51141 14/4 256 اجتماعی
 12136/0 61879/0 12/4 256 اقتصادی

 10936/0 55764/0 28/4 256 محيطی زيست
 

One-Sample Test 

 Test Value = 3 

 اختالف ميانگين سطح معناداری آزادی ةدرج t مقدار ابعاد
95% Confidence Interval of the 

Difference 
 كران باال كران پايين

 3476/1 9345/0 14103/1 000. 255 377/11 اجتماعی

 3781/1 8783/0 12821/1 000. 255 297/9 اقتصادی

 5137/1 0632/1 28846/1 0.000 255 782/11 محيطی زيست

 1397،منبع:نگارندگان
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آزمون فوق به تفکيک روستا انجام  هموردمطالع ةبررسی توزيع فضايی ميزان پذيرش در منطق برایاين،  افزون بر

 آورده شده است.  6آن برای هر يک از روستاها در جدول  ةشده كه نتيج

ایمیزانپذیرشبهتفکیکروستانمونهکتتی.آزمون6جدول

 1397منبع:نگارندگان،

One-Sample Statistics 

 میانگین تعدادنمونه نامروستا
انحراف

 استاندارد

انحراف

 میانگین

یبایبرایروستاهاTآزمون

15کمترازةنمون

دارایپنل بدونپنل

 24948/0 78892/0 11/2 10 قلعه لو

95/1  
 07580/0 40111/0 21/2 6 كش ايالن

 14579/0 38573/0 61/1 4 هورمغان سفلی

 10268/0 39767/0 89/1 12 كندی موسی

 12677/0 31053/0 26/4 9 كندی قاسم
- 24/4 

 11305/0 37495/0 27/4 11 قاميرلوآ

 08562/0 33159/0 20/4 11 كند بادتازهآاحمد

- 
- 

 13150/0 39449/0 23/4 9 شبخانه

 11628/0 32889/0 30/4 9 خونيرود

 11298/0 37471/0 15/4 11 رشدين

 17078/0 34157/0 2/4 4 دل برنه

 12833/0 44455/0 34/4 12 يوسفلو

- 

 09118/0 35313/0 99/1 28 بيگلو حسن

- 

 18313/0 54939/0 10/4 16 الهرد

 27272/0 54544/0 51/4 7 چريق

 09846/0 34107/0 11/4 15 حسينلو شيخ

 15865/0 63459/0 17/4 16 بادآ عباس

 08856/0 34301/0 20/4 15 هورمغان عليا

 10463/0 40523/0 18/4 15 علويق

 09034/0 32572/0 30/4 15 درق ساری

 15240/0 40321/0 15/4 15 كومه

 07935/0 30731/0 33/4 15 نوجه ده كريمی  /نوجه ده عليا

 10084/0 39055/0 15/4 15 دمريق

 05285/0 20470/0 38/4 15 سهريق

 06853/0 16786/0 33/4 15 دميرچی حدادان

 09862/0 38193/0 34/4 15 ارزين /رزين

 11367/0 44025/0 05/4 15 مزگر
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اینمونهتکنتایجآزمونتی.7جدول
One-Sample Test 

 Test Value = 3 

 اختالفمیانگین داریسطحمعنی آزادیةدرج مقدارتی اهاروست
اطمینانةاختالففاصل 95%

 کرانباال کرانپایین

 3186/- 1/4474- 88300/- 006/ 9 3/539- قلعه لو
 4608/- 1/1125- 78667/- 002/ 5 6/205- كش  ايالن

 8465/- 1/9335- 1/39000- 004/ 3 8/139- هورمغان سفلی 
 8459/- 1/1570- 1/00143- 000/ 27 13/211- گلوبي حسن
 8242/- 1/3891- 1/10667- 000/ 11 8/624- كندی موسی
 1/4889 1/0484 1/26867 000/ 8 12/356 كندی قاسم

 1/4542 1/0631 1/25867 000/ 3 13/805 برنه دل
 1/6996 9861/ 1/34286 000/ 11 9/211 يوسفلو
 1/5279 6833/ 1/10556 000/ 15 6/037 الهرد
 2/3829 6471/ 1/51500 012/ 6 5/555 چريق

 1/3267 8933/ 1/11000 000/ 14 11/274 حسينلو شيخ
 1/5088 8325/ 1/17063 000/ 15 7/379 بادآ عباس

 1/3953 1/0154 1/20533 000/ 14 13/610 هورمغان عليا
 1/4077 9589/ 1/18333 000/ 14 11/310 علويق

 1/5007 1/1070 1/30385 000/ 14 14/433 درق ساری
 1/5315 7857/ 1/15857 000/ 14 7/602 كومه

 1/5015 1/1611 1/33133 000/ 14 16/778 نوجه ده كريمی /نوجه ده عليا
 1/3683 9357/ 1/15200 000/ 14 11/424 دمريق
 1/4954 1/2686 1/38200 000/ 14 26/148 سهريق

 1/3863 1/0190 1/20267 000/ 10 14/047 كند تازه بادآاحمد
 1/5078 1/1555 1/33167 000/ 14 19/432 دميرچی حدادان

 1/4054 9019/ 1/15364 000/ 10 10/211 رشدين
 1/5595 1/1365 1/34800 000/ 14 13/669 ارزين /رزين

 1/5310 1/0272 1/27909 000/ 10 11/314 قاميرلوآ
 1/5366 9301/ 1/23333 000/ 8 9/379 شبخانه
 1/3005 8129/ 1/05667 000/ 14 9/296 مزگر

 1/5812 1/0313 1/30625 000/ 8 11/234 خونيرود

1397منبع:نگارندگان،

جز پنج  ه. بستباالبودن ميزان پذيرش در اكثريت روستاها ةدهند متغيره برای روستاها نشان تی تک نتايج آزمون

. اند ، در ديگر روستاها روستاييان دارای نگرش مثبت نسبت به پنل خورشيدیاند دارای پنل خورشيدی بيشتركه  ،روستا

توان گفت روستاهای بدون پنل  می ،. بنابرايناستميزان پذيرش در اين روستاها دارای مقادير باالتر از ميانگين  بنابراين،

ذيرش در روستاهای موردمطالعه در پراكندگی فضايی پ. اند پنل ت به روستاهای دارایدارای ميزان پذيرش باالتری نسب

 نشان داده شده است. 2تصوير 
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توزیعمیزانپذیرشدرروستاهایموردمطالعهةنقش.4شکل

در توضيح مقادير ميزان پذيرش در هر يک از دو گروه روستاها )دارای پنل و بدون پنل خورشيدی( براساس مصاحبه 

 ةعلل عمد ،های موردمطالعه و نيز روستاييان بدون برق شبکه ستانای شهر مديريت توزيع برق منطقه با كارشناسان

 ةبودن ميزان پذيرش در روستاهای دارای پنل و نارضايتی از كاركرد پنل خورشيدی در روستاهايی كه با شبک پايين

آگاهی  علت )به دليل شارژ نامناسب از: كاهش عمر باطری پنل خورشيدی به است سراسری توزيع برق فاصله دارند عبارت

برخی اينکه  ربط( و نيز از طرف كارشناسان ذی روش كار پنل به روستاييان بارةهای موردنياز در آموزش ةارائعدم  وپايين 

 كنند و اين امر به خرابی زودهنگام باطری از باطری پنل استفاده نمی و روستاييان در فصلی از سال در روستا حضور ندارند

دارد. مورد  نيازروستاييان و به آموزش خاص  استمشکل ها  داری اين پنل نگه ،از نظر روستاييان بنابراين، .شود منجر می

عد مسافت و دوری دليل بُ بهزيرا  است.كيد داشتند تعمير پنل در مواقع خرابی أآن ت رديگری كه بيشتر روستاييان نيز ب

شود تا  شوند و اين امر باعث می در روستا حاضر نمی موقع تعمير به برایروستاها از شهر و مراكز توزيع، كارشناسان 

 روستاييان دسترسی پايدار به انرژی نداشته باشند. 

حاضر در روستاهای بدون پنل، از داليل باالبودن نگرش مثبت نسبت به  پژوهشهای  براساس يافته ،همچنين

ی محدود و ها تئيک در كاهش نياز به سوخی فتوولتاها مبه مزايای سيست اشاره كردتوان  پذيرش انرژی خورشيدی می

های سراسری انتقال انرژی، كاهش  جويی اقتصادی، توليد پراكنده و كاهش اتکا به شبکه ارزشمند فسيلی، صرفه

 انرژی موردنياز. تأمينامنيت در و های دلخواه،  قابليت استفاده در مکانمحيطی،  ی زيستها یآلودگ

تاها براساس ميانگين حاصل از آزمون به تفکيک روستا، روستاهای موردمطالعه در دو گرفته از روس بندی انجام در سطح

آباد،  حسينلو، عباس بندی شدند كه در اين ميان روستاهای الهرد، چريق، شيخ سطح با پذيرش باال و پذيرش پايين سطح

كندی، علويق، دميرچی،  حمدآباد، موسیدرق، دمريق، سهريق، ا كريمی، كومه، ساریده  نوجه ده عليا/ نوجه ،هورمغان سفلی

)باال( و روستاهای  در سطح اول پذيرش 99/2و خونيرود با ميانگين باالتر از  ،بيگلو، رشدين، رزين، آقامير، شبخانه، مزگر حسن

فتند.)پايين( قرار گر در سطح دوم پذيرش 99/2تا  69/1و يوسفلو با ميانگين  ،كش دل، ايالن كندی، برنه لو، قاسم قلعه
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 گیریتیجهن

پايدار در جوامع روستايی به  ةروی توسع  های پيش ترين چالش از اصلیتوان  مقاله می های براساس نتايج حاصل از يافته

ی كارگير بهی و و مسائل مربوط به كمبود انرژ يستز يطاز مح حفاظت ،امروزه محيطی اشاره كرد. مسائل انرژی و زيست

از مردم در سراسر جهان  ياریبس توسط يش از پيشب )مانند انرژی خورشيدی( دپذيری تجديها یی انرژها یفناور

و  يرفتهپذرا اين مسئله  نيز و در حال توسعه يافته توسعه یمردم در كشورها اكثريت موردتوجه قرار گرفته است.

از سوی  ی برخوردار است.سراسری برق دور هستند از اهميت بيشتر ةاين امر برای روستاهايی كه از شبک .اند شناخته

يی ها تدليل محدودي به قرار دارند،های مواصالتی  جاده نقاط دور ازدر  كه عمدتاًكشور روستايی بسياری از مناطق  ،ديگر

رسانی  امکان برق ،انرژیتامين بودن از منابع  دور نيز بودن و شرايط توپوگرافی نامساعد و العبور صعب قبيل ارتفاع زياد، از

رو، فناوری پنل خورشيدی در مقياس روستايی  . ازاينصرفه نيست به لحاظ اقتصادی مقرون از ،مناطق برق اين أمينت برای

پايدار انرژی  تأمينگويی به مشکالت  ای مناسب در پاسخ داری گزينه پايين تعمير و نگه ةدليل سادگی و هزين تواند به می

ی فتوولتائيک در بين ساير ها مسيست شمار رود. يدار روستايی بهپا ةدر راستای توسع مؤثرروستاها باشد و گامی 

. اين داری را دارند تعمير و نگه ةكمترين هزين ،پس از نصببر سهولت استفاده و سودمندی  عالوه ،ی خورشيدیها مسيست

ی جامعة روستايسط ی منابع تجديدشونده توها یگيری از فناور ی منابع فسيلی و سنتی با بهرهگزين جای در حالی است كه

هدف است. چنانچه به فناوری انرژی خورشيدی  ةو درنهايت تغيير نگرش و پذيرش آن بين جامع ،انتشار معرفی، نيازمند

آن الزاماتی شامل افزايش اطالعات و دانش روستاييان نسبت به مزايای حاصل  ةی پرداخته شود، اشاعنوآوريک  عنوان به

رو، آموزش و  منابع مالی مناسب را دارد. ازاين تأمينی فسيلی و ها تدر مقابل معايب سوخی نو ها یی انرژكارگير بهاز 

 ةمديريت و نيز توسع ةنحونسبت به  ی مستمر دانش روزكارگير بهو  ،بخشی، كسب علم و آگاهی استمرار در آگاهی

 ويژه بهی تجديدپذير و ها یين انرژی نوها یتواند در پذيرش فناور ی میجامعة روستايی نو توسط ها یی انرژكارگير به

ی آن توسط كارگير بهانرژی تجديدپذير و  مؤثرانتشار و پخش فناوری اً، گذار باشد. نهايتتأثيرفناوری انرژی خورشيدی 

بر درنظرگرفتن و اتخاذ فناوری مناسب با  عالوه ،گزاران كنندگان فناوری و سياست ستاييان مستلزم اين است كه معرفیرو

 محيطی جديد را نيز درنظر بگيرند. تغييرات زيستو نيز  ،وستا، تغيير نگرش روستاييانمحيط ر

توان گفت نتايج  گرفته در اين زمينه می آن با مطالعات انجام ةها و مقايس يافتهاين، با بررسی نتايج حاصل از  افزون بر

 زيرا؛ ست( همسو2015لوترا و همکاران )و (، 2015(، ادر و همکاران )2014(، شللی )2012اين مقاله با كار يانگ فنگ )

ی ها یاند كه آگاهی و بينش عمومی روستاييان نسبت به انرژ خود به اين نتيجه رسيده ةبرده نيز در مطالع محققان نام

رسانی به روستاييان نقش اساسی در تغيير نگرش روستاييان و  تجديدپذير و برق خورشيدی و همچنين ميزان اطالع

خود در هلند عوامل اقتصادی و  ة( در مطالع2015نرژی خورشيدی از طرف آنان دارد. ولی ورونيک و كمپ )پذيرش ا

. محمدی و اند در عدم پذيرش انرژی خورشيدی از طرف روستاييان معرفی كرده مؤثرسلول خورشيدی را عامل  ةهزين

ی، امنيت و نوآورمانند مزيت نسبی و قابليت  هايی خود به اين نتيجه رسيدند كه شاخص ةنيز در مطالع (1392اميری )

ی بين ها یو همکاری و هماهنگ ،اجتماعی - قابليت اعتماد، فرهنگ سازمانی، حمايت مديريت، وضعيت اقتصادی

 كنند. می ی فناوری اطالعات ايفانوآوری سازمان نقش مهمی در پذيرش ها شبخ

انرژی تجديدپذير در روستاها در ايران بر عوامل يا موانع پذيرش اين  ةنگرفته در زمي و در نهايت اينکه بيشتر مطالعات انجام

حاضر نگرش روستاييان نسبت به اين نوع از فناوری بدون توجه به  ةمطالعدر  نظر بر اينکه ،اند. لذا ها در روستاها پرداخته فناوری

دانش فناوری انرژی  ةتواند در توسع و نتايج آن می استاز اين نظر با مطالعات پيشين متفاوت  ،ده استشعوامل و موانع بررسی 

  بخشی به آنان و تغيير نگرش نسبت به اين فناوری مؤثر باشد. تجديدپذير در ميان روستاييان و آگاهی
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