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 چکیده

 را تجااري  تعاامتت  از اي عمده سهم و است شده مشتريان و وكار كسب روابط در شگرف تحولی موجب الکترونیکی رتامروزه تجا
مشکل بازاريابی و فروش محصوالت و كاالهاي بخش كشاورزي يکی از مشکتت كهناه و داديمی    .است اختصاص داده خود به
معضاتت باازار    ازكنناده   هااي ررداختای مصارف    عه و دیمات مزر اختتف زياد میان دیمت سراز طرفی، . است شبخاين در 

هااي مناساب باراي رفا       حل يکی از راه گسترش تجارت الکترونیکی در بخش كشاورزي. تمحصوالت كشاورزي در ايران اس
. تاسا  گرفتا   انجاا   کشاورزی بخش در الکترونیکی تجارت پذیرش بر مؤثر عوامل بررسی هدف با حاضر پژوهش. اين مشکتت است

جامعة آمااری پاژوهش   . همبستگی است -ها و اطالعات از نوع توصیفیآوری داده شیوة جمع این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر
 165ای با  حجا     نمون  .کنند می فعالیت خریدوفروش بخش در نفر 166 آن قسمت خریدوفروش سایت بازار بزرگ کشاورزی بود ک  در

ساازی معااد ت سااختاری     هاا با  روش ماد     ابزار تحقیق پرسشانام  اسات و داده  . ها انتخاب شد ز بین آننفر ب  روش تصادفی ساده ا
ماالی و زماانی باا    ، عملکاردی ، امنیتی های ریسک و شده  درک های تحقیق نشان داد نگرش در رابطة سودمندییافت . وتحلیل شد تجزی 

در . با واسطة هنجار ذهنی بر تمایل ب  پذیرش تجارت الکترونیکی مؤثر است راناثر همکا. پذیرش تجارت الکترونیکی نقش میانجی دارد
پیشنهادهایی بار مبناای نتاایح تحقیاق     ، در نهایت. شده و قابلیت سازگاری بر نگرش تأثیری نداشتند ادراک ةاین پژوهش سهولت استفاد
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 مقدمه

اجامواع  و فرننیو  وروورنای    ، محوور توعو ا اصادوا ی   ، امروزه فناوری اطالعات و ارتباطات

یک  از نمو نای عین  انقالب فناوری اطالعوات و    تجارت الکارونیک . مخالف صرار گرفاه اعت

ت امو  بوی     .(86،ص0931بامودا  صووف  و نمکوارا ،   ) اعوت نای اصادوا ی  ارتباطات  ر عرصه

ووار، ولید فهم آثاری اعت وه تجارت الکارونیک  بر م امالت اصادوا ی و   فناوری و فرایند وسب

تجوارت الکارونیکو     آنچه. Li & Fan, 2014, p.148)) باشدتواند  اشاه  ر نهایت بر و  اصادا  م 

طریق آ ، اطالعوات  وند، اعاعاً روش یا مسیری اعت وه از را از تجارت به روش عنا  مامایز م 

(. 10، ص0963و نمکوارا ،   ابرانیمو  ) شوو  بی  خریدارا  و فروشندگا  مبا لوه و رور ازش مو    

تجارت الکارونیک  از مزایا و ریامدنای اصادا ی مهم  از صبی  گسارش بازار، وانش صیمت منواب   

رم برخور ار اعوت و  نای مبا الت ، ایجا  اشاغال و وانش تو وری، وانش نزینه تولید، ارتقای بهره

 بخوش (. 91، ص0931ن یم  و نمکوارا ،  )وند  زای اصادا ی نقش محوری ایفا م   ر رشد  رو 

اصادوا ی،   ثبوات  و توعو ه   ر آ  نقوش  و اعوت  وروور  اصادا ی نای بخش تری  مهم از وراورزی

 و اع اجامو  توعو ا اصادوا ی،   نوای  برناموه   ر. نیست روشیده وس  بر الملل  بی  و  اخل  عیاع ،

 نیواز روروری   و شور   رویش  آ  ریرورفت  محسوب شده و توع ه محور وراورزی بخش فرننی 

 بوه  نا نیز بخش عایر نرو ، رف  بخش ای   ر توع ه موان  وه زمان  تا و اعت بو ه اصادا ی توع ا

اموروزه عرصوا ورواورزی یکو  از      .(96، ص0963موعوای  و عموان ،   )رعید  نخوانند شکوفای 

طووری ووه    نای نوی  برای خریدوفروش محدوالت خو  اعت به وارگیری چنی  شیوه بازارنای به

توا  برای توع ا آ  و بازاریاب  محدوالت وراورزی تجارت الکارونیکو  را   ای م طور فزاینده به

وارگیری اینارنت  ر عرروا محدووالت ورواورزی بوه بوازار، از       وار گرفت، بنابرای ، صابلیت به به

 بوازار  الکارونیک  گسارش تجارت با (.0931حمیدی، )توجه ای  فناوری جدید اعت مزایای صاب  

 بواالتری   بوه  شوو  ورواورزا    م  باعث ای  و یابد م توع ه  بازار ور یت از اطالع فروش، خرید،

                                                           
1. Electronic-commerce 
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 .یابود  افوزایش   رآمود ورواورزا    و خالص ترتیب، عو  و بدی  بفروشند را خو  صیمت محدوالت

مورووع بازاریواب  و  عارعو  آعوا  و بوا      ، ا تولید محدوالت وراورزییک  از مرکالت چرخ

 ر  اخاالف زیا  میوا  صیموت  . (91ص، 0931، ن یم  و نمکارا )وماری  واعطه به خریدار اعت 

 ر ایورا   . یک   ییر از م ضالت بازار محدوالت وراورزی  ر ایرا  اعت، مزرعه و بازار مدرف

 ر حال  وه ایو  رصوم  ر   . شو  تولیدوننده م  وننده ندیب رف رصد رول رر اخا  مد 7تا  8فقط 

از . (0931، حمیدی)  رصد اعت 61، گیرند وار م  را به الکارونیک  تجارتوه  ورورنای ریررفاه

اطالع  و نبوو    ب .  ییر م ضالت تولید محدوالت وراورزی اطالع ناواف  از تقارای بازار اعت

وننده موجب وسب عو نای ناما وارف توعوط افورا  عوو جو      ارتبا  صحیح تولیدوننده و مدرف

وننده و تولیدوننوده بیرواری     ای  عده از ر ف اطالعات و ارتباطات مدرف،  ر حقیقت. شو  م 

توا  از م ، وارگیری و توع ا تجارت الکارونیک   ر بخش وراورزی با به. اعافا ه را خوانند ور 

نای اصادا ی افرا   ور از  عارس را بهبو  بخروید   ف الیت، ور   وراورزا  با بازارنا طریق مرتبط

یکو  از بوارزتری  نووع اطالعوات مفیود  ر      . ووار  ر نواح  روعاای  را رونق بیراری  ا  و وسب

راحاو    امروزه بوا روا  تجوارت الکارونیکو  بوه    . ناعتاطالعات بازار و صیمت، توع ا وراورزی

و عایر اطالعات مور  نیاز آگاه شد و مراوز عمدة خرید ، را خریدا، توا  از آخری  صیمت بازار م 

بیا  شد  با توجه به آنچه. (91ص، 0931، ن یم  و نمکارا )گیری ور   با تکمی  اطالعات تدمیم

ای صابو  توجوه    وارگیری تجارت الکارونیک   ر بخش ورواورزی مسوئله   بررع  عوام  مؤثر بر به

رفااری واربرا  ف ال  ر بخوش ورواورزی    امطال . رده اعتاعت وه تا ونو  چندا  بدا  توجه ن

ایو    ا    انجوام  باعوث  ووه  اصول   الئمس.  ار ، انمیت بسزای  را  ارندنای خاص خو  وه ویژگ 

 ورواورزا ،  توعوط  الکارونیکو   به رذیرش تجارت تمای  بر وه اعت عوامل  بررع  ،شد رژونش

 تجوارت ) فنواوری  ایو   بوه  شوایا  تووجه    ومو   واندتم  عوام  ای  از اطالع زیرا .اعت اثرگذار

 خدمات و ای وارگیری  بهبه  وراورزا  ترویق باعث و وند آ  ةآیند نایبرای عیاعت( الکارونیک 

 روذیرش تجوارت   بور  ثیرگوذار أعوامو  ت  رژونش ای   ر .ریررفت بخش وراورزی شو  ،نمچنی 

 .شدخواند  بررع  یتکنولوژ مدل رذیرش بسط الکارونیک   ر بخش وراورزی با
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 مرور متون نظری تحقیق

 وننودگا  و  مدورف  بوی   افاصول  وور    ووتواه  برای ابزاری عنوا  به الکارونیک  تجارت وارگیری هب

 ا راك ا ر زمین بیرار تحقیقات انمیت مسئله، ای  و اعت ریررفت حال  ر عرعت به تولیدونندگا ،

 ،0963 روور و  ننووی،   وفواش ) ونود  مو   نروا  خاطر  را الکارونیک  تجارت واربرا  نای نیرش و

جای اینکه از طریق تماس مساقیم اشوخاص مناقو      ر تجارت الکارونیک ، اطالعات به(. 000ص

 Manouselis et) شوو  نای الکارونیک  مبا له مو   یجیاال  یا عایر وانال اشو ، از طریق ی  شبک

al., 2009, p.85) .یو    ر را آ  شاید باوا  و اعت شده توجه ا نی  ر عراعر الکارونیک  تجارت به 

(. Alfredo RIAL, 2013, p.25) بوه صوورت الکارونیکو   انسوت     وووار  وسوب  ووتاه، انجام عبارت

حوال توعو ه    بورای وروورنای  ر     راجوذاب  نای جدید وتجارت الکارونیک  فرصت اینارنت و

  ر. گیرنود  ووار مو    بوه ارنوت  نای صن ا  ووراورزی  ر ای  ورورنا اینشروت، اعت ور هفرانم 

( مسواقیم ) واعوطه   بو ، ووه ورواورزا   عارعو  بوه اینارنوت  ارنود       ای ورورنای  ر حال توع ه

 رآمود   نوای ارواف  واعواه و   به ایو  طریوق از نزینوه   . فروشندمحدوالت خو  را به مراریا  م 

کارونیک   ر بخوش  توع ه و واربر  تجارت ال(. 0930نمکارا ،  و نوذری)یابد   افزایش م ازارع

اند از ایجا  اشاغال بیرار، وارآفرین  بیرار  ر بخش ورواورزی،   وراورزی مزایای   ار  وه عبارت

تری  زما ، افزایش خریدوفروش، افوزایش    ا   بخش خدوص ، عررا خدمات  ر ووتاه مراروت

نوای تجواری   گذاری، بهبو  عطح رفاه زندگ  ورواورزا ، و ایجوا  موص یوت     رآمد و توا  عرمایه

یک  از موروعات مهوم  (. 81-89، ص0963رور،  یز ان  زنینه و خسروی)جدید برای وارآفرینا  

شووند  نا و مطال ات مرتبط با فناوری اطالعات، شناعای  عوامل  اعت وه موجوب مو    ر رژونش

 ,King & He)ووار گیرنود    نوا را بوه   نای اطالعات  جدید را بپذیرنود و آ  نا و عیسامافرا  فناوری

2006, p.748) .عوامو   تروریح  برای گسار ه طور هب وه اعت  نای مدل از یک  فناوری رذیرش مدل 

 مرواریا   و وواربرا   توعط ارتباطات و اطالعات و فناوری اطالعات  نایعیسام رذیرش بر اثرگذار

جربو   ر  نظوری بورای بسویاری از مطال وات ت     ابه عنووا  رایو   طور گسار ه و به وار گرفاه اعت به

بوا  رنظرگورفا  ماغیرنوای     Lee et al., 2011, p.14).) رذیرش تکنولوژی واربر اعافا ه شده اعوت 
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مدل رذیرش فناوری و افزو   ماغیرنای  ییر بوه ایو  مودل علو  روذیرفا  و نپوذیرفا  فنواوری        

ی تمای  ورواورزا  بوه روذیرش فنواور     ة نند و بهاری  مجموعه ماغیرنای توریح شو  ارزیاب  م 

 .شو  مرخص م 

 پیشینة تحقیق

 ر ایورا   . نای   ر  اخ  و خار  از ورور انجام گرفاوه اعوت   ر محدو ة موروع تحقیق رژونش

بررع  عوام  مؤثر بر تمای  به خریود الکارونیکو    »رژونر  با عنوا  ( 0931)ررای  و نمکارا  

ه منظور توع ا مدل روذیرش  نا ب  ر رژونش آ .  ا ند انجام «بسط مدل رذیرش فناوری با رویکر 

باورنای ننجاری به عنوا  اب ا   ییری وه توأثیر بسوزای   ر   عازگاری و ، فناوری عه ماغیر امنیت

  ا  نروا   نوا  آ  تحقیوق  نوای یافاوه . به مدل وار  شده اعوت  گذار ، رذیرش خرید الکارونیک  م 

 خریود  بوه  تمایو   بوا  دبو  مفی و اعافا ه، عازگاری امنیت، عهولت رابطا  ر میانج  نقش نیرش

 مثبوت  توأثیر  الکارونیکو   نوای خریود  بوه  نسوبت  تمایو   بر ننجاری باورنای و  ارند الکارونیک 

نای تجوارت الکارونیو   ر بخوش    بررع  چالش»ن یم  و نمکارا  رژونر  با عنوا  . گذار  م 

 آنوا   تحقیوق  جوا نای. انجام  ا نود « وراورزی از  یدگاه وارشناعا  عاا ی وزارت جها  وراورزی

  یودگاه  و ورواورزی  بخوش   ر الکارونیکو   تجوارت  توعو ا   ولاو   نوای  چوالش  بوی    ا  نرا 

 ووه  طووری   ار ، بوه  وجو   رصد رنج ترخیص عطح  ر م نا اری و مثبت وارشناعا ، نمبسای 

امیرخوان  و  . ور نود  تبیوی   را الکارونیکو   تجوارت  توعو ا  تغییورات  از  رصود  86 ناچالش ای 

 الکارونی  تجارت رذیرش بر مؤثر عوام  بندی رتبه و تحلی »رژونر   ر حوزة ( 0931) نمکارا 

 ایو   ناایج.  ا ند انجام «فارس اعاا   ر آشامیدن  و غذای  صنای  ماوعط و ووچ  نای شروت  ر

 بور  عوامو   محیطو   و ای، تکنولووژیک  عازمان ، حموایا ، زمینوه    رو  عام  رنج  ا  نرا  تحقیق

بررع  عوام  موؤثر  »رژونر  با عنوا  ( 0930)عبدالوند و نمکارا  . مؤثرند تجارت  ی چن رذیرش

شوده توعوط    بر رذیرش بانکداری اینارناو  از تلفیوق مودل روذیرش تکنولووژی بوا ریسو  ا راك       

نوای   ماغیرنای مور  بررعو   ر تحقیوق عبدالونود و نمکوارا  ریسو      . د ا ن انجام« وننده مدرف

نیورش و صدود   ، عهولت اعافا ه، عهولت مور  اناظار، عملکر ی و امنیا ، ع اجاما، مال ، زمان 
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 81جام ا آماری ای  تحقیق جم یت  انریان  شهر تهرا  بو ه اعوت ووه   . وارگیری بو ه اعت به

ناایج ای  مطال ه نرا   ا  وه نما رنج مخاطرة یا شوده  .  انریاه  ر شهر تهرا  اناخاب شده اعت

گذارند، اما تأثیر ریس  مال  و ریس  امنیا  از بقیه  ارگیری بانکداری اینارنا  م و بهتأثیر منف  بر 

وارگیری بانکداری اینارنا  از تأثیر بقیا  نمچنی ، تأثیر مثبت عهولت اعافا ه بر به. بیرار بو ه اعت

رت تجا رذیرش عوام  مؤثر بر بررع »نمچنی ، تحقیق  ییری با عنوا  . ماغیرنا بیرار بو ه اعت

 نمکوارا   و اعوکندررور  توعوط  «مغوا   منطقوا  نوای ورواورزی  ت اون  مدیرا  توعط الکارونیک 

 . انجام گرفت (1101)

 ر  تجوارت تلفو  نموراه    روذیرش  مؤثر بر عوام »بررع  به منظور ای  ر خار  از ایرا  مقاله

جوام   ر منواطق روعواای  چوی   ر شوهر رکو  ان     ( 1117)توعط ل  و نمکارا  « بخش وراورزی

ای  . بررع  شد TAMیافاه بر اعاس مدل  ماغیر  ر ی  چارچوب نظری توع ه شش. گرفاه اعت

شده، نوآوری، عوازگاری،   شده، عهولت اعافا ة ا راك نا نرا   ا  شش ماغیر عو مندی ا راكیافاه

یار وارگیری تجوارت عو   طور صاب  توجه  نیرش واربر را به به شده و نزینه به صابلیت اطمینا   رك

خدمات تجارت الکارونیکو   » (1110)ای  ییر، وول و نمکارا   ر مقاله.  ندتحت تأثیر صرار م 

 صون ا   نوای مجامو   اوثور   ا  نرا  مطال ه ای  را  ر اونایو بررع  ور ند« وراورزی برای بازار

بوسو  نایتاوای  ورو  به و نساند خو  وواروسب عاخاار  ر روش تغییر حال  ر بررع  مور 

 (1113)ژانو  و نمکوارا    . وننود مو   فکرخو   صن ت به  الکارونیک تجارت و یک الکارون ووار

 جام وا . ور نود  را بررعو   «تکنولوژی رذیرش مدل اعاس بر ی چ وراورزی  ر اطالعات اربر و»

 روذیرش  بررعو   روژونش  ایو   ندف و بو ه چی   ر مخالف منطقا یز هوراورزا  ع ناآ  آماری

 (TAM) فنواوری  روذیرش  مودل  بر مبان  یقتحق ی ا مدل. چی  بو   ر وراورزا  عطتو اطالعات

  ر تأثیرگوذار  عوام   ا  نرا  ناایج. ور ند شروت مطال ه ای   ر وراورزا  ازنفر  190. اعت هبو 

 ریسو  ، یا گیری صدد، شده ا راك اعافا ة عهولت، مفیدبو    رك، اطالعات وارگیری به به تمای 

تحقیقو  بوا عنووا     ( 1100)نورالودی    و عو دی  اهللعویف . اعت اطالعات  ر تجربه و شده ا راك

شناعوای    ندف ای  تحقیق. انجام  ا ند  ر مالزی «عوام  مؤثر بر رذیرش تجارت موبایل بررع  »
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مطال ه  ای   ر.  ند، بو ه اعتم  صرار تأثیررا تحت  موبایل  تجارت وارگیریوه به  برخ  عوامل

ثر بور  ؤمو  ای ر اصدامات مخالف به منظور شناعای  عوام  زمینه،  ه عام  وتحلی  اواراف  هتجزیبا 

شوده، اعاموا     بررعو  شود، ووه شوام  ننجارنوای ذننو ، نزینوا ا راك        موبایل رذیرش تجارت 

شوده، نووآوری شخدو ، خو وارآمودی، نیورش       شده، عهولت ا راك شده، عو مندی ا راك ا راك

  ه عامو   نمانا نرا   ا   یافاه  ای. شده بو  هی  شرایط، ونارل رفااری ا راكنسبت به اعافا ه، تس

 . ندثیر گذارأتجارت عیار ت رذیرش بر

 الکترونیکي تجارت پذيرش بر مؤثر عوامل

 شده سهولت استفادة ادراک

 زحموت  آ   ا   انجوام  برای وه شو  گرفاه م  وار ننیام  به نای برخطخرید برای اعافا ه عهولت

جست عملکر  مانند عایت وب اصل  طراح  نایجنبه به اعافا ه عهولت. نرویم ماحم  را زیا ی

، 0930آبوا ی و نمکوارا ،    ررای   ولت)رر از  م  نیز خرید عهولت و عایت جو، نحوة چیدما و

 (. 33ص

عوا ه   ریچیده و ووار ومار نای اطالعات   ر وسبننیام  وه واربر  رك وند اعافا ه از عیسام

،  رك TAMبوا توجوه بوه مودل     .  نود اعت، به احامال زیا  رذیرش و اعافا ه از آ  را افزایش م 

(PEOU)عهولت اعافا ه 
نوا و  رك از  اگر مهارت. عامل  مهم  ر رذیرش عیسام اطالعات اعت 0

بوه   تر خواند شد  ر نایجوه، وارگیری تجارت الکارونیک  عا ه فناوری ماناعب با موص یت باشد، به

 اعوافا ة  عوهولت (. Shah Alam et al., 2011, p.380)شوو   احامال زیا  توعط واربرا  رذیرفاه م 

 عوو مندی  طریوق  از صدود اعوافا ه   بور  غیرمسواقیم  اثور  صدد اعافا ه، و بر مساقیم اثر شده ا راك

احاموال  وند به   ركرا  یک اعافا ه از تجارت الکارون عهولت واربر ی  اگر. گذار  م  شده ا راك

 یرثأوووار تو   ر وسوب  ینارنوت ا یقاز طر یک اعافا ه از تجارت الکارون به نسبت اوبر نیرش  یا ز

                                                           
1. Perceived ease of use 



   245                                                                      1315تابستان ، 2، شمارة 14دورة ، يگ سازمانت فرهنيريمد 

 

عهولت اعافا ه را به شرح زیور   از ذنن  بر اشت فرریا توا ، م بر نمی  اعاس. اشتگذخواند 

 : بیا  ور 

ونیکو   ر  شده بر نیرش نسبت بوه روذیرش تجوارت الکار    عهولت اعافا ة ا راك :فرضیة اول

 . گذار  م  تأثیر م نا اربخش وراورزی 

 شده شده تحت تأثیر عهولت اعافا ة  رك  ند عو مندی  ركنای تجرب  نرا  م برخ  یافاه

با ایو   . شو م  باشد، آ  فناوری مفید  ر نظر گرفاه آعا  فناوری وارگیری به اگر زیرا گیر م  صرار

 طریوق  بور روذیرش فنواوری اطالعوات از     شوده  ا ة  رك ند عهولت اعافحال، تحقیقات نرا  م 

بنابرای ،  ر ایو  مطال وه ایو  اثور غیرمسواقیم نیوز       . گذار  م  غیرمساقیم تأثیر شده  رك عو مندی

 . شو  بررع  م 

ووارگیری تجوارت     شوده  ر بوه   شوده بور عوو مندی ا راك    عهولت اعوافا ة ا راك  :دوم فرضیة

 . گذار  م نا ار م تأثیر الکارونیک   ر بخش وراورزی 

 مالي ريسک

از   ناشو   موال  یوا  احاموال ز  ة ننود نرا ، شو  م یدهنام یاصادا  ریس   وه گان 0 مال یس ر

بوه   نوامطلوب  اعاما ، محدووالت  غیرصاب  فروشندگا اعت  ، ممک مثال برای. اعت برخط یدخر

 ,Lim) نباشوند  نودگا  ون مدورف عررا محدوالت به  به صا ر اینکه ونند، یا عرره ونندگا  مدرف

 نزینوا  و اولیوه  خریود  صیموت  بوا  ارتبوا    ر بوالقوه  روول   گذاریعرمایه مبلغ مال  ریس (. 2003

 احاموال  بوا  موال   ریسو  (. Featherman & Pavlou, 2003, p.455) اعوت  محدوول  نیهوداری 

 بوه  خرید   لی به ونندهمدرف مال  شرایط وه آیدم  وجو  به زمان  اعت و نمراه رول  ا   از عت

 :شو م  بیا  زیر فرریا بنابرای . (0930، و نمکارا  اری آشایان غف) بیفاد خطر

ووارگیری تجوارت الکارونیکو   ر بخوش      ریس  مال  بر نیورش نسوبت بوه بوه     :سوم فرضیة

 . گذار  تأثیر م نا ار م وراورزی 
                                                           
1. Financial risk 
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 عملکردی ريسک

 & Li)رو ، عمو  ونود   م  اناظار وه گونه محدول، آ  ی  وه احامال ای  ی ن  0ریس  عملکر ی

Huang. 2010, p.765 .) نایتوانای  و  انش اعاس بر عملکر ی ریس  از ونندگا مدرف ارزیاب 

شده، گفاه مطالب به توجه با. (Aldás et al., 2009, p.56) اعت خاص محدول حوزة آنا  شناخا 

 . و شم  بیا  زیر فرریا

رش نسبت به رذیرش تجوارت الکارونیکو   ر بخوش    ریس  عملکر ی بر نی :چهارم فرضیة

 . گذار  تأثیر م نا ار م وراورزی 

 امنیتي ريسک

مطال وات  .  ر نظر گرفاه شده اعت انارار تجارت الکارونیک  ولیدی برای به عنوا  امنیت اینارنت

ت تجوار ووارگیری    ر بوه تجارت الکارونیک  امنیت  اان  اصل  توع ونرا   ا ه اعت وه یک  از م

رذیرش امنیت اطالعات  ر تجارت الکارونیک  بورای یکپوارچی  وو  عیسوام     . الکارونیک  اعت

ونندگا   ر میل   ر میا  بسیاری از مدرفنرا   ا  ب ( 0333)مطال ا بی  . شروت رروری اعت

 متنظی  ر اطمینا  صابلیت عدم و امنیا  مسائ  از ناآ  نیران   ر رذیرش تجارت الکارونیک  اعاعاً

بوه    بنوابرای ، ریسو  امنیاو    . Shah Alam et al., 2011, p.381)) اعوت  الکارونیک  تجارت ف ل 

بر اشوت از   روول  یوا   اناقال نر نوع و فر  اطالعات مال  عایر افرا  به و  عارع  ترس از عرصت

ی ، بنوابرا (. Gebauer et al., 2011, p.53) ونود  مو   اشواره  شوبکه  ناامن   لی  به فر  شخد  حساب

امنیت اطالعوات برایروا  چقودر انمیوت       ار  بسای  حقیقت ای  به افرا  توعط فناوری رذیرش

 از را خوو   امنیت اطالعوات   وارگیری فناوری،  لی  می  و رغبت به به  ار ، و چقدر تمای   ارند به

 .  نند  عت

 :شو  م  بیا  زیر فرریه، بنابرای 

                                                           
1. Operational risk 

2. Security Risk 
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بوه روذیرش تجوارت الکارونیکو   ر بخوش       ریس  امنیاو  بور نیورش نسوبت     :پنجم فرضیة

 . گذار  تأثیر م نا ار م وراورزی 

 زماني ريسک

 زموا  نباشود،   وارآمود  رو م  وه اناظار گونهآ  محدول اگر وند م  بیا  شده ا راك 0زمان  ریس 

 شوده  تلف زما . Sridhar, 2007))رو   ندر به اعت ممک  محدول وجوی جست برای شده صرف

 تجوارت   ر تواندم  اینارنت وم عرعت ، یامسامر نای، شکستارتباط  خطانای ر  ب ازبی  برای

 توعوط  الکارونیکو   تجارت  ر(. Bazgosha et al., 2012, p.2202)شو   گرفاه نظر  ر الکارونیک 

 نیواز  موور   خودمات   ارنود  اناظار ونندگا مدرف چو . اعت یات زما  ح مسئلا وراورزی بخش

بوا توجوه بوه مطالوب     . (0963رور،  خسرویزنینه و  یز ان ) ونند  ریافت زما  وماری   ر را خو 

 :شو  یا شده فرریا زیر بیا  م 

ریس  زموان  بور نیورش نسوبت بوه روذیرش تجوارت الکارونیکو   ر بخوش           :ششم فرضیة

 . گذار  م تأثیر م نا ار وراورزی 

 شدهادراک سودمندی

  ر  ر عوارس  اطالعوات   نوای فناوری انواع فیدبو  م از واربرا   ذنن  ركشده  ا راك عو مندی

 یعملکور  ووار   نوا فنواوری  یو  وه نر چه ا یبترت ی بد .اعت یفوظا  ا   انجام برای وار محیط

گرفاوه   ووار  بوه  یروار ب یجوه نا شووند،  ر  م   رك ، مفیدتربهبو  بخرد  را  ر بسار عازمان واربرا 

شوده  ر نیورش نسوبت بوه روذیرش توأثیر        اكعوو مندی ا ر (. 0968 ، و علوم  ش اع) شوند  م

فر  زمان  نیرش مثبت نسبت به ی  فناوری جدیود  ار  ووه بواور  اشواه      گذار ، به ای   لی ، م 

تجوارت   زمینوا   ر(. Ducey, 2013, p.41)گوذار    طور مثبت بر عملکر  شغل  او تأثیر مو   باشد، به

 الکارونیکو   تجوارت  ووارگیری  به با اینکه به مراریا  باور از اعت عبارت الکارونیک  نیز مفیدبو  

                                                           
1. Risk time 
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 صا رنود  و گیور   مو   انجوام  عوهولت   اشوت، مقایسوه بوه    خواننود   عارعو   مفیودی  اطالعوات  به

م اقد باشد تجوارت الکارونیکو    ( وراورز)اگر واربر .  نند انجام عری  را خو  نایخریدوفروش

ووار  ذیرش تجارت الکارونیک   ر وسبوند، با احامال بیراری تمای  به ر برای او ارزش ایجا  م 

 :شو  نای زیر مطرح م بنابرای ، فرریه. خو  خواند  اشت

شده بر نیرش نسبت به رذیرش تجارت الکارونیکو   ر بخوش    عو مندی ا راك :هفتم فرضیة

 . گذار  وراورزی تأثیر م نا ار م 

نیکو   ر بخوش   شوده بور تمایو  بوه روذیرش تجوارت الکارو       عوو مندی ا راك  :هشتم فرضیة

 . گذار  م تأثیر م نا ار وراورزی 

 قابلیت سازگاری

 ترجیحاترا  و نیازنا، زندگ  عب  با برخط ماناعب نایخرید  ارند مراریا  باور عازگاری ی ن 

 نیورش  بر زمان  اطالعات فناوری رذیرش. (33ص، 0930، آبا ی و نمکارا  ررای   ولت)اعت 

. شو   وار گرفاه م به حارر حال  ر وه باشد  ییری نایفناوری با رعازگا وه گذار م  تأثیر افرا 

 :گیر  با توجه به مطالب یا شده فرریا زیر شک  م 

شده بر نیرش نسبت بوه روذیرش تجوارت الکارونیکو   ر بخوش       عازگاری  رك :نهم فرضیه

 . گذار  تأثیر م نا ار م وراورزی 

 اثر همکاران

ور   اطالعوات  ربوارة یو      ارا  باورنا و رفاارنای فر  را با فرانموند نمک بیا  م  0اثر نمکارا 

د توانو  واربرا  بالقوه مو   توعطاز ای  رو، رذیرش رفاار .  نندم  صرار ش ء یا ور یت تحت تأثیر

 Schillewaert) گیر  ثیر صرارأتحت تگیرند،  م  وار به را نوآوری وه ییر افرا  و  به وعیلا نمکارا 

et al., 2000, p.30 .) شو  با توجه به مطالب یا شده فرریا زیر مطرح م: 

                                                           
1. Peer influence 
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بر ننجار ذنن  نسوبت بوه روذیرش تجوارت الکارونیکو   ر بخوش        اثر نمکارا  :دهم فرضیة

 . گذار  وراورزی تأثیر م نا ار م 

 هنجارهای ذهني

ونند وه او باید  فکر م ، ندا راك فر  از اینکه بسیاری از افرا ی وه برای وی مهم» به 0ذنن  رننجا

ننجار ذنن  ، شناع  بسیاری از تحقیقات  ر روا . وند م  اشاره، «یا نباید ی  رفااری را انجام  ند

، (یوا اجامواع   )ننجار ذننو   . اند ور ه م رف  ثر  ر تمای  به بروز رفاارؤم  را عامل( یا اجاماع )

نوای   فنواوری  ووارگیری  بوه   برای ت لق روان  فر، تر طور مرخص ت هد یا الزام شخد  واربر یا به

 . شو  نا فرریا زیر بیا  م  بر اعاس ای  یافاه. وند اطالعات  و ارتباطات  جدید را مرخص م 

رذیرش تجارت الکارونیک   ر بخش وراورزی تأثیر  بهتمای   برننجار ذنن   :یازدهم فرضیة

 . گذار  م نا ار م 

 پذيرش به تمايل

1بوه روذیرش   تمایو  . اعوت  نودف  رفاوار   ا   انجام برای فر ی ارا ة و تنی شدت ونندة  بیا  تمای 
 

 یو   ووارگیری بوه   ر فر  صدد یا نای رذیرش از تدمیم حمایت  ر فزاینده رغبت م نای به فناوری

 تمایو   ارنود    ند، افرا م  نرا  را رفاار با رفااری صدد رابطا تمای  اعت جدید فناوری یا عیسام

 صدود  از ب ود  نمیروه  بنوابرای ، رفاوار  .  ارند را نا آ   ا   انجام صدد وه شوند  رگیر رفاارنای   ر

 مثبا  فر  تاب  رفاار. (011، ص0930نمکارا ،  و آبا ی  ولت ررای ) اعت آ  به ماد  و رفااری

 فور   رفاواری  تمایو   رعود مو   نظر ای ، به بر عالوه .اعت رفاار  ا    انجام برای او رفااری تمای  از

 (:4، ص0930نمکارا ،  و زنجیرچ ) از اند عبارت وه باشد شناخا  روا  ماغیر  و از   خط تاب 

 رفاار؛  ا   انجام به نسبت فر  نیرش. 0

                                                           
1. Subjective norms 

2. Willingness acceptance 



 225                                                     ايران   تجارت الکترونیکي در بخش کشاورزی بررسي عوامل مؤثر بر پذيرش  

  

 

 .  ربارة رفاار فر  ذنن  م یار. 1

 موافقت، احساس یا انف ال میزا  نیرش، اعت شده ت ریف ما د  نایشیوه به نیرش اصطالح

 واونش به یا انف ال به بسیاری از محققا  عقیده  ارند نیرش. اعت ركمح ی  به نسبت یا مخالفت

احساس  نانیرش، اند ردیده ی   ربارة شناخا  م رفت باورنا وه حال   ر .گر   برم  ارزیابانه ول 

 مهمو   نوای وارور  و شده ذخیره بلندمدت حافظا  ر نانیرش. نساند نا ربارة ردیده افرا  عاطف 

 ونود  مو   اناخواب  را چیزی شخص ی  چرا ونیم بین  ریش ونندم  وم  و  ارند ندهونمدرف برای

 . (011ص، 0930، نمکارا  و آبا ی  ولت ررای )

نیرش بر تمای  به رذیرش تجارت الکارونیکو   ر بخوش ورواورزی توأثیر      :دوازدهم فرضیة

 . گذار  م نا ار م 

رژونش حارر از . شو  ترعیم م  0ک  مدل تحقیق به شرح ش، شده با توجه به مفرورات بیا 

 . فرریه ترکی  شده اعت 01

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                       تحقیق مفهومی مدل. 1 شکل

 روش تحقیق

توصویف    نوا و اطالعوات از نووع   آوری  ا ه ای  تحقیق از نظر ندف واربر ی و از نظر شیوة جم 

 تمای  به رذیرش

 ننجارنای ذنن 

 نیرش نسبت به اعافا ه

 شده عو مندی ا راك

 ثر نمکارا

 ریس  عملکری

 ریس  زمان 

 ریس  مال 

 ریس  امنیا 

 صابلیت عازگاری

 

 شده عهولت  رك
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ل تحلیل  ای  تحقیق بر اعواس عونجش روابوط بوی  ماغیرنوای      نا و مد و از آنجا وه فرریه. اعت

تجارت الکارونیک   ر بخش وراورزی بنا نها ه شده اعوت، روا ایو  تحقیوق از     مؤثر بر رذیرش 

آمواری روژونش حارور را     اجام و . عازی م ا الت عاخااری اعت نوع نمبسای  و به روش مدل

بور  (. =911N)اند  وراورزی ترکی   ا ه 0واربرا  ف ال  ر بخش خریدوفروش عایت بازار بزرگ

 911بنوابرای ،  . نفور ت یوی  شود    071، ت ودا  نمونوه   (0371)اعاس جودول ورجسو  و مورگوا     

 .ررعرنامه تکمی  و بازگر انده شد 110ررعرنامه به صورت الکارونیک  توزی  شد وه 

 ها آوری داده ابزار جمع

 شوده  ترکی  بخش  و از، تحقیق ررعرناما. شد هگرفا وار به ررعرنامه اطالعات گر آوری منظور به

، وار عابقا، ع ، تحدیالت، جنسیت  ربارة شناخا جم یت ررعش نرت شام  اول بخش، اعت

  وم بخوش  اعت؛ عالیانه فروش حجم و وراورزی  ر ف الیت حوزة، اینارنا  خریدوفروش مدت

. اعوت  شوده  تنظویم  تلیکور  ای  رجوه  رونج  طیوف  اعواس  بر وه اعت ررعش 97 شام  ررعرنامه

نای تحقیقوات مروابه   وارگیری ررعرنامه اعاس مبان  نظری تحقیق و با بهررعرناما ای  تحقیق بر 

اعواا ا  و ماخددوا   ر   از نفور   01به عالوه، برای اطمینا  از روای  ررعرونامه، نظور   . تنظیم شد

نفوری   91ای  ت  از نمونوه  ر ای  رژونش ابادا مطال ا مقدما. وار گرفاه شد حوزة موروع تحقیق به

میزا  رریب اعاما  با روش آلفای ورونباخ برای نور   SPSSافزار آماری  عپا، با نرم. انجام گرفت

بیوا    0ررایب آلفوای ورونبواخ  ر جودول    . ی  از ماغیرنا و نمچنی ، و  ررعرنامه محاعبه شد

 . شده اعت

 عامل  ی انجام تحل برای. گرفت انجام تأییدی عامل  تحلی   ا   انجام با ررعرنامه عازة روای 

  طبوق نظور فارنو  و لروور      اعابوار نمیورا   بررعو   برای. ابادا بارنای عامل  محاعبه شد ییدیتأ

                                                           
1. http://www.bbk-iran.com 

2. Convergent validity 

3. Fornell & Larcker 

http://www.bbk-iran.com/
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اعابوار را نروا    ، باشود  8/1بارنای عامل  وه حداص  برابور بوا   ( 1118)و نمکارا    و نیر( 0360)

ماغیر اعت ووه نمیو   ر محودو ه صابو       307/1تا  811/1بارنای عامل   ر ای  مدل بی  .  ند م 

اعابوار عوازه باالعوت و    ، باشد 7/1باالتر از  CR ر صورت  وه شاخص ، نمچنی . صبول صرار  ارند

 محدو ة  ر ماغیرنا نمه برای CRشاخص  0بر طبق جدول . اعابار صاب  صبول اعت 7/1تا  8/1بی  

 .  ار  صرار صبول صاب 
            

 جداگانه طور ابعاد به کرونباخ یآلفا ضریب. 1جدول

 متغیر
 آلفای ضریب

 کرونباخ
 CR شاخص

 تعداد

 ها پرسش
 توضیح

 صبول صاب  8 764/1 788/1 شده  رك عو مندی

 صبول صاب  4 741/1 800/1 اعافا ه عهولت

 صبول صاب  4 601/1 808/1 عازگاری صابلیت

 صبول صاب  9 734/1 686/1 ذنن  ننجارنای

 صبول صاب  1 784/1 739/1 نمکار اثر

 صبول صاب  9 609/1 318/1 رذیرشبهتمای 

 صبول صاب  4 701/1 609/1 نیرش

 صبول صاب  9 601/1 607/1 زمان  ریس 

 صبول صاب  9 610/1 789/1 مال  ریس 

 صبول صاب  9 738/1 876/1 عملکر ی ریس 

 صبول صاب  9 781/1 830/1 امنیا  ریس 

 ساختاری  وتحلیل مدلتجزيه

و از ایو  طریوق   ، بررعو  شوده  نوا  روابوط بوی  عوازه   ، با تحلی  مسویر ،  ر بررع  مدل عاخااری

 . ندم  مدل عاخااری تحقیق را نرا  1 شک . شو  م نای تحقیق آزمو   فرریه

                                                           
1. Hair  
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 مدل ساختاری تحقیق. 2شکل 

 .ند  خالصه نرا  م  طورنا را به ناایج تحلی  مسیر برای آزمو  فرریه 1جدول 
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 ساختاری مدل در متغیرها کل اثرات و غیرمستقیم، مستقیم اثرات. 2جدول

 اثر کل 2اثر غیرمستقیم 4مستقیم اثر وابسته متغیر  مستقل متغیر
 -111/1**  -111/1** نیرش  مال  ریس 

 -001/1* -001/1*  تمای  به رذیرش   مال  ریس 
  -041/1* نیرش  عملکر ی ریس 

*041/1- 

 100/1 100/1  تمای  به رذیرش   عملکر ی ریس 
 -/101*  -/101* نیرش  امنیا  ریس 

  تمای  به رذیرش   امنیا  ریس 
*010/1- *010/1- 

  -069/1* نیرش  زمان  ریس 
*069/1- 

 -094/1* -094/1*  تمای  به رذیرش   زمان  ریس 

 876/1**  876/1** شده عو مندی  رك  شده  رك اعافا ه عهولت

 430/1** 407/1** 174/1 نیرش  شده  رك اعافا ه عهولت
  تمای  به رذیرش  شده  رك اعافا ه عهولت

**914/1 **914/1 
 037/1*  076/1* ننجار ذنن   نمکارا  تأثیر

  تمای  به رذیرش  نمکارا  تأثیر
*110/1 *110/1 

 096/1*  096/1* نیرش  شده  رك عو مندی

 436/1** 910/1** 037/1* تمای  به رذیرش  شده ك ر عو مندی

 176/1  176/1 نیرش  عازگاری صابلیت

 036/1* 036/1*  تمای  به رذیرش  عازگاری صابلیت

  047/1* تمای  به رذیرش   ذنن  ننجار
*047/1 

  107/1** تمای  به رذیرش   نیرش
**107/1 

 18/1 ترخیص عطح  ر م نا اری*
    10/1 ترخیص  ر عطح  اریام ن **

 نتیجه و پیشنهادها 

طور مساقیم یا غیرمساقیم بر تمای  به رذیرش تجارت الکارونیک   ر   ر ای  تحقیق  ه ماغیر وه به

، شوده   عوو مندی  رك ، ناایج تحلی  مسیر نروا   ا  . بررع  شد، گذارند  بخش وراورزی تأثیر م 

رت الکارونیک   ر بخوش ورواورزی و روذیرش آ     ذنن  و نیرش بر تمای  به رذیرش تجاننجار

ریسو   ، ریسو  امنیاو   ، ریسو  زموان   ، ریس  موال  ، از طرف . گذارند تأثیر مثبت و م نا ار م 

                                                           
1. Direct effect 

2. Indirect effect 
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طوور غیرمسواقیم بور تمایو  بوه روذیرش تجوارت         شده و اثر نمکارا  به عهولت  رك، عملکر ی

، ریسو  زموان   ،  ر ریسو  موال   وه ایو  توأثیر   . گذارند الکارونیک   ر بخش وراورزی تأثیر م 

تمای  به روذیرش  ، نا ی ن  با افزایش ای  ریس . ریس  امنیا  و ریس  عملکر ی م کوس اعت

 84، بنابرای . اعت 841/1 ر ای  تحقیق رریب ت یی  تمای  به رذیرش . یابد و برعکا وانش م 

ذننو  و نیورش    ننجوار ، شوده   رصد تغییرات تمای  به رذیرش توعط ماغیرنای عوو مندی  رك 

 رصد تغییرات آ  توعط عوامو   ییوری    48شو  و حدو   نسبت به تجارت الکارونیک  تبیی  م 

 ر ایو  روژونش بیرواری  توأثیر را     . شوو   تبیوی  مو   ، وه  ر ای  تحقیق  ر نظر گرفاه نرده اعت

بوا   شده بر  رك عو مندی اعافا ه از تجارت الکارونیک   ر بخش وراورزی عهولت اعافا ة  رك

ناایج ای  تحقیق نرا  ، بر خالف ماو  نظری تحقیق.  ار ( = 876/1)توجه به ناایج تحلی  مسیر 

شده و صابلیت عازگاری تأثیر مسواقیم بور نیورش و تمایو  بوه روذیرش        عهولت اعافا ة  رك،  ا 

ر  مطال وا   اند وه نمونا مومحقق  لی  ر  ای  تأثیرنا را  ر ای  م . گذار  تجارت الکارونیک  نم 

 را الکارونیکو   تجوارت  عیسوام  ووارگیری  بوه  توانوای   چو  و بو ند باعوا  افرا  ای  تحقیق اوثراً

شده تأثیر مثبت  عهولت اعافا ة  رك، از طرف  .انمیت ای   و ماغیر نرا   ا ه نرده اعت،  اشاند

 . گذار  شده و تأثیر غیرمساقیم بر نیرش م  و م نا اری بر عو مندی ا راك

بوا   آت نای رژونشبرای وند و مهم آزمایر  عم   ابه صورت ی  مطال تواند م ی  تحقیق ا

 تجوارت  تور جوام   مفوانیم  و تورویحات  وروف  بورای  ترعمیق نایبررع  و ترنای مانوع یدگاه

توانوود بوورای موو  تحقیووق ایوو ناووایج . ای باشوودبووالقوه بخووش وروواورزی وموو   ر الکارونیکوو 

خودمت بوه جوامو      بوه  مند وری، بازاریابا  و محققا  عالصهاا  خدمات و فنگذارا ، طراح عیاعت

  TAMایافاو  مودل توعو ه    ا ای  تحقیق نروا    ناایج. باشدمفید  روعاای  و مناطق  ر حال توع ه

 . وندم  فرانم الکارونیک  تجارت رذیرشتمای  به  برای بررع  نیرش و مفید  چارچوب

 پیشنهادهای تحقیق

ریرنها نای زیر به منظور توع ا تجارت الکارونیک   ر بخش ورواورزی  ، ناایج تحقیق توجه به با

 . شو  بیا  م 
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 پیشنهادهایی بر مبنای آمار توصیفی

افورا  جووا  و باعووا      نای تجارت الکارونیک  عیسامناایج آمار توصیف  نرا   ا  بیرار واربرا  

رگیری ای  فناوری  اشاند و افرا  با عطح تحدیل  وا ور ه تمای  بیراری به به افرا  تحدی  .بو ند

بنوابرای ، ریرونها     .نا نداشاندوارگیری ای  عیسام رایی  مانند  یپلم و زیر یپلم تمای  چندان  به به

 :شو  م 

نا و خدمات به  عایاه را باید وراورزا  م مول : ور    عارع  به فناوری تسهی  -

نا با حمایت از محدوالت و زندگ  ارای  و  رآمد آ اطالعات  و ارتباط  برای افزایش و

  اطالعات  به   عارع   عازی نمیان برای  ر ورور نند، طور وه  نما . نا مجهز ور آ 

  ةاعافا  براینا  رایانه  ای  .شده اعت  عاخاه عیمپوتر  عنوا  با ووچک   نای ، رایانه ای شبکه

. ه اعتشد  طراح   روعاای   نای  ر محیط  راو اشا ةاعافا  عوا  و عوا  و وم افرا  ب 

  و واربری  اطالعات  رعانش برای  و واربر  خوب   اعت  محل   زبا   نا به آ   افزارنای نرم

 . ارندتوعط افرا  

با توجه به فضای فرننی ، نر نوع اصدام  : عازی او نا برای فرنن .ج .گیری از ا  بهره -

حمایت از . نای نوی  خواند بو  وارگیری فناوری  افرا   ر به نیازمند اصناع و تقریب اذنا 

وارگیری  نای مر م  با رراوانا واربرا  جوا  برای م رف  آثار ملموس بهترکی  گروه

 .تجارت الکارونیک   ر فروش محدوالت وراورزی یک  از رانکارنای اعاع  اعت

ای،  وحرفه نای فن  عازما  محور با نمکاری مدت مهارت نای آموزش  ووتاه اجرای طرح -

نای حداصل   ای  ریرنها  ناظر بر  و  عاه افرا   ارای توانای : ت او  و جها  وراورزی

نا،  باید  ر ای   وره. را  فاصد مهارت و توانای  خواند اعتوارگیری فناوری و اف برای به

 .محور و ملموس مفانیم مناق  شو  جای اصول ول ، به صورت رروژه به

 ها مبنای نتایج آزمون فرضیه نهادهایی برپیش

 .شو  ریرنها  زیر مطرح م  نای مال ، زمان ، امنیا  و عملکر ی بر نیرش، با توجه به تأثیر ریس 

نای جام  توع ا تبا الت الکارونیک  بخش وراورزی ذی   تدوی  و نمراعاای  عیاعت -
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  وراورزی برای حمایت از نای وزارت ت او ، وار و رفاه اجاماع  و وزارت جها عیاعت

  .نای مروص  تجارت الکارونیک  برای وراورزا  و ایجا  بساه

نای تجارت الکارونیک   ر بخش  نای مال  و نمکاری بیرار  ولت از شبکه حمایت -

توا   م : روعاای   نای الکارونیک وراورزی و بهبو  تنوع اطالعات   ر صالب ایجا  خانه

اونای محل  بدو  ایجا  نظام ا اری وابساه به .ج .راانسی  ا  ریوارگی به ر ای  مراوز با 

 .شو  ولت خدمات تسهیل  ارائه 

بهاراعت اصدامات  : تجارت الکارونیک  وارگیری یت و اطمینا  وراورزا  برای بهافزایش امن -

 عرروا امکوا   وور     فورانم  برای مثال از طریوق )نای فروش  از صبی  افزایش امنیت عایت

بورای  جبرا  خسارت افرا ، آموزش افرا   رعان   ربارة اطالع ،(https    رروتکخدمات ذی

نوا را حمایوت و    نای  ووه آ   عازما   ربارةرعان  به وراورزا   ، اطالعوارگیری خدمات به

اطالعوات   ، ر نهایوت  ،بوو   ف الیاروا    صانون   ربارة ا   به مر م  ونند، آگان  ررایبان  م 

نا  ر اخایار مر م صرار  نند تا اعاموا  مور م را جلوب    نا و مجوز  الیتفة نحو بارةوام   ر

 .ونند

: تحقق تجارت الکارونیک   ر بخش وراورزی به منظورریزی  صیق و اجرای صحیح  برنامه -

انداز و  ذی  عندنای چرم)آینده  اعال ای برای افق  ه شام  ت یی  انداف ومّ  و مرحله

 (.ما نای ابالغ  اصادا  مقاو عیاعت

وارگیری تجارت  هاعاقرار و ب براینیاز مناعب  ر بسارنای مخابرات  مور  گذاری عرمایه -

 . می  شوندنا تأ ای  زیرعاخت انای الزم برای توع  گیر  و بو جه انجامالکارونیک  

  فنو    نای واربر  توصیه  امکا  دبای  :وراورزی  بر ارا  بهره نما مور  نیاز  اطالعات ور   فرانم

 وواربرا  و فروشوندگا  محدووالت ورواورزی    از  ت دا  بیرواری   را بی   زراع   نای وریاو فن

 :اند از عبارت  زمینه   ر ای   اطالعات   محورنای  تری  مهم. ور ایجا  

 واحود )  امور مزرعوه   ا    انجام  بهار و وارآمدتر برای  تولیدی  نای و مهارت  فن   اطالعات ( الف

 ؛( بر اری بهره
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   ؛تولیدی و رای ات(  ریس )  مخاطره  ، وانش( ریس )خطرعاز   عوام    ر زمینه  اطالعات ( ب

شده بر نیرش به رذیرش تجارت الکارونیک   ر بخش وراورزی  ثیر عو مندی ا راكأبا توجه به ت

 :شو  زیر مطرح م  ریرنها 

ویوژه بخوش    واحدنای تجواری، بوه  افزایش و بهبو  آگان  ریرامو  مناف  تجارت الکارونیک  برای 

 .نای آموزش  نا، و  وره ش  و اطالعات ، عمینارنا، وارگاهنای آموز وراورزی از طریق برنامه

شوده و نیورش بوه روذیرش      شوده بور عوو مندی ا راك    ا راكوارگیری  بهثیر عهولت أبا توجه به ت

 .شو  زیر مطرح م تجارت الکارونیک   ر بخش وراورزی ریرنها  

نای تجارت الکارونیک  از طریق مجهزور   وراورزا   بساری برای  رك مزیت ایجا  -

نا با  نا و خدمات اطالعات  و ارتباط  برای افزایش وارای  و  رآمد آ  م مول  به  عایاه

 .نا حمایت از محدوالت و زندگ  آ 

ا، ثق  بسیاری از مناطق  ر ورور م اننوز نقط: منابر گیری از ظرفیت مساجد و بهره -

نای   ر چارچوب ای  محاف  برای بیا  ظرفیت. نای مذنب  اعت نای و مناعبت مکا 

 .توا  بهره گرفت نای وراورزی م  ف الیت اتوع  براینای نوی  الکارونیک   شیوه

محل   ااز طریق رعان: وارگیری تجارت الکارونیک  از بی  وراورزا  هترویج الیونای ب -

نای الکارونیک  خریدوفروش محدوالت  اند از طریق شیوهموفق  توانسطور  افرا ی وه به

 .مطرح شوندبه عنوا  الیونای  ملموس  ونندوراورزی ف الیت 

نای فکری رذیرش الیونای نوی  خریدوفروش محدوالت و ألاحدای ابهامات و خ -

وه  ر ارتبا  مساقیم با وراورز صرار )نای مراوره  ر ا ارات جها  وراورزی  ایجا  بخش

 (.د ارن
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