پذیرش تجارت الکترونیک در بنگاههای تجاری بخش کشاورزی
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علي صنايعي

استاد پژوهشکده مديريت ،گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصاد ،دانشگاه اصفهان ،ایران

چکیده
پژوهش حاضر باهدف شناسايي عوامل تأثيرگذار بر پذيرش تجارت الکترونيک در تعاونیهای تولید کشاورزی انجامگرفته است.
جامعه آماري پژوهش شامل  1565نفر از مديران ،اعضاي هیئتمدیره و کارشناسان شرکتهاي تعاوني کشاورزي و ادارات تعاون
سه استان اصفهان ،همدان و تهران بود که حجم نمونه الزم 309 ،نفر محاسبه گردید .نتايج حاصل از تجزیهوتحلیل دادهها نشان
داد ،چارچوب مفهومي پژوهش از برازش خوبي برخوردار میباشد .همچنین سه متغیر برداشت از فايده (سودمندي) ،سهولت
استفاده از تجارت الکترونیک و هنجار ذهني با نگرش نسبت به پذيرش تجارت الکترونيک رابطه مثبت و معنیداری دارد .بين
نگرش نسبت به پذيرش تجارت الکترونيک و سودمندي آن با قصد (نيت) رفتاري ،رابطة مثبت و معناداري مشاهده گردید .بر
این اساس بهمنظور توسعه تجارت الکترونیک در تعاونیهای تولید کشاورزی باید اثرات مثبت کاربرد این نوع تجارت را گوشزد و
نگرانی بهرهبرداران از پیچیدگیهای آن را کاهش داد.
واژههای کلیدی :پذيرش فناوري ،مدل ديويس ،تجارت الکترونيک ،شرکت تعاوني کشاورزي
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مقدمه
ورود فناوري اطالعات و ارتباطات و ظهور تجارت الکترونيک
پس از اينترنت ،در چند دهۀ گذشته بهطور اساسي دورنماي
تجارت را تغيير داده است .افزايش سرعت در جهانیشدن و
پيشرفت در فناوريهاي اطالعات و ارتباطات دونیروی قدرتمند
و بسيار مؤثر در تجارت و اقتصاد جهاني هستند .استفاده از
اينترنت در فعاليت بنگاههاي تجاري بخش کشاورزي،
هزينههاي معامله براي بنگاه را کاهش و حتی در برخي موارد
نیز موجب کاهش قيمت ميشود .با عملکرد اين سيستم
احتمال بروز اشتباه در بنگاه تجاري کاهشیافته و هزينههاي
مرتبط با ورود اطالعات بر کاغذ از ميان برداشته ميشود .عالوه
بر اين ،دسترسي به اطالعات در جريان توليد محصول از طريق
سيستمهاي خودکار ،پيشبيني تقاضا براي محصول ،تأمين
نهاده و مديريت کسبوکار را بهبود ميبخشد (یزدانی زنگنه و
خسروی پور.)1389 ،
تجارت الکترونيک ،در حال تغيير روشهاي تجارت،
خریدوفروش و حتي تغيير نحوۀ تفکر ما است و با به وجود
آوردن منافعي همچون بهبود بهرهوري ،کاهش قيمت،
صرفهجويي هزينه ،تغيير اندازه و ساختار بازار ،حذف واسطهها
و امکان دسترسي عرضهکنندگان به مصرفکنندگان نهايي،
فضاي رقابتي کسبوکار را دچار تغيير و تحوالت اساسي کرده
است .در چنین شرايطي شرکتهاي تعاوني براي رسيدن به
مزيت رقابتي راهي جز تغيير سياستهاي سنتي تجارت براي
انطباق با اقتصاد نوين و رسيدن به اهداف تجاري خود ندارند
(ثريايي و همکاران.)1391 ،
عوامل متعددي در بهکارگيري تجارت الکترونيک تأثير دارند.
) Dyerson et al. (2009عوامل مؤثر بر کاربرد تجارت
الکترونيک و مشاغل الکترونيکي وابسته به فناوري اينترنتي
بنگاههاي کوچک و متوسط )SMEs( 2را به موارد زير
طبقهبندي ميکنند:
−عوامل محيطي :بازارها ،فشار رقابتي ،قوانين و قواعد دولت،
تأمينکنندگان ،فروشندگان ،شرکا و مصرفکنندگان؛
−عوامل دانشي :تجربه و دانش مديران اجرايي ،تخصص
کارکنان ،شناسايي نيازها ،فرصتها و تجربهها؛
−عوامل سازماني :ميزان در دسترس بودن و کاربرد منابع
دروني (وسعت مؤسسه و تعداد کارکنان)؛
1

عوامل فني :فناوري ،هزينه ،کسب منفعت ،تنوع کار و امنيت (تأثير
فناوری بر پذيرش تجارت الکترونيک).) Dyerson et al., 2009

عوامل دروني و داخلي که در محدودۀ اختيار بنگاه است؛
شامل ساختار کسبوکار ،منابع سازماني ،عوامل فني ،تحقيق
و توسعه در بهکارگيري تجارت الکترونيک است (ثريايي و
همکاران.)1391 ،
در حال حاضر ،تعاونیهای کشاورزی گامهایی در کاربرد
تجارت الکترونيک برداشتهاند ،ليکن ،به دلیل آنکه اين فرايند
خيلي دير شروعشده ،بايستي به طریقی بر مشکالت غلبه کند
)1- Information and Communication Technology (ICT
)2- Small and Medium Sized Enterprise (SMEs
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تا بتواند از عهدۀ رقابت در بازارهاي بينالمللي برآيد (یزدانی
زنگنه و خسروی پور .)1389 ،بررسي روند پذيرش فناوريهاي
نوين در سازمانها نشان ميدهد ،بنگاههاي کوچک و متوسط
فناوريها را کندتر ميپذيرند و ارتباط معناداري بين پذيرش
فناوري اطالعات و اندازۀ شرکت وجود دارد .بر اساس مطالعۀ
) Euro State (2004در سال  2001در اروپا 79 ،درصد از
شرکتهاي بزرگ به اينترنت دسترسي داشتهاند ،درحالیکه اين
رقم براي شرکتهاي کوچک و متوسط  25درصد گزارششده
است .کنفرانس توسعه و تجارت ملل متحد( 3آنکتاد) در گزارش
تجارت الکترونیک و توسعۀ سال  2004بر اين عقيده بود که
باوجود رشد فزايندۀ تجارت الکترونيک و افزايش روزبهروز
اهميت آن ،توسعۀ اين پديده در بين شرکتهاي کوچک و
متوسط بهکندي اتفاق ميافتد (فتحي.)1385 ،
بيش از يک دهه در موردپذیرش فناوري اطالعات پژوهش شده
است ،بااینوجود بين مطالعاتي که بر پذيرش فناوري اطالعات
متمرکز است ،فقط درصد کمي به پذيرش تجارت الکترونيک
در شرکتهاي کوچک و متوسط متمرکز است (Nasco el
)al., 2008؛ ضمن اینکه غالب مطالعات صورت پذیرفته در
این زمینه در کشورهاي توسعهیافته انجامشده است (صنايعي
و همکاران .)1388 ،شایانذکر است ،پژوهشهاي مرتبط با
پذيرش فناوري اطالعات در کشورهاي درحالتوسعه فاقد پايه
تئوريکي قوي ميباشد (فتحي )1385 ،و ازآنجاییکه شرکتهاي
کوچک و متوسط سرمايۀ اندکي براي سرمايهگذاري در فناوري
اطالعات دارند ،پذیرش تجارت الکترونیک به مطالعات بیشتری
نیاز دارد.
امروزه شرکتهاي تعاوني کشاورزي درحرکت بهسوي
نظام اقتصادي دانشمدار ،بهعنوان بستر خلق و بهکارگيري
نوآوريها و عامل محرک نظامهاي اقتصادي بخش کشاورزي
شناخته ميشوند .اين شرکتها با کمک بخش ترويج کشاورزي
و کارآفرينان اين بخش ،ايدههاي جديد را با توجه به نيازهاي
روز بازار به محصول و يا خدمات تبديل کرده و به خاطر
انعطافپذيري بااليشان نسبت به صنايع بزرگ ميتوانند
سهم بااليي در برطرف سازی نيازهاي مشتريان داشته باشند
(یزدانی زنگنه و خسروی پور .)1389 ،لذا ،پژوهش حاضر به
دنبال شناسايي فرایند پذيرش تجارت الکترونيک و بررسی
عوامل مؤثر بر آن در شرکتهاي تعاوني کشاورزي و ادارات
تعاون انجامشده است .الزم به ذکر است در حال حاضر حدود
 2040تعاونی در کشور موجود میباشد ،از این تعداد 455
مورد در استان همدان با  52کارشناس ،تعداد  498تعاونيهاي
کشاورزي در استان تهران با  99نفر کارشناس و تعداد 409
تعاوني کشاورزي در استان اصفهان با  52نفر کارشناس وجود
دارند.
طی بیست سال گذشته مدلهاي نظري فراواني براي تحلیل پذیرش
تجارت الکترونيک ارائهشدهاند که دراینبین مدل پذيرش فناوري،4
3- United Nations Conference on Trade And Development
)(UNCTAD
)4- Technology Acceptance Model (TAM
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بيش از ساير مدلها موردتوجه محققان بوده است (علم بیگی و
آهنگري .)1393 ،مدل پذيرش فناوري در دهۀ  1980توسعه يافت
و محققاني چون ديويس 5چنين استدالل نمودند که کليد افزايش
استفاده از فناوري اطالعات در افزايش ميزان پذيرش آنها نهفته
است (.)Melas et al., 2009

تجارت الکترونيک براي اولين بار در دهۀ  1990در سازمانها
و مؤسسات تجاری توسعه پيدا کرد .رشد رايانههاي شخصي و
اينترنت ،فرصتهايي براي بهکارگيري تجارت الکترونيک در
اواخر دهۀ  1990و اوایل دهۀ  2000ايجاد نمود (Chong et
 .)al., 2012معرفي تجارت الکترونيک در کسبوکار سازمانها،
تغييرات عميقي در توان رقابتی و ساختار آنها به وجود آورده
است (قانع .)1389 ،تجارت الکترونیک در سادهترين تعريف
عبارت است از يافتن منابع ،ارزيابي ،مذاکره ،سفارش ،تحويل،
پرداخت و ارائه خدمات پشتيباني که بهصورت الکترونيکي
انجام ميشود (صنايعي.)1388 ،
) Zhang et al. (2012تجارت الکترونيک را بهعنوان
فعاليتهاي کسبوکار انجامشده از طريق شبکههاي مخابراتي
تعريف کردهاند .در اين پژوهش ،منظور از تجارت الکترونيک
فرايند خريد ،فروش و يا مبادله محصوالت ،خدمات و اطالعات
از طريق شبکههاي کامپيوتري و مخابراتي ازجمله اينترنت
میباشد(Turban et al., 2008) .
پذیرش زماني اتفاق ميافتد که يک فرد ايده جديدي را
ميپذيرد و در عمل به کار ميگيرد (سليماني و زرافشاني،
 .)1390بهاینترتیب منظور از پذيرش تجارت الکترونيک6
تمايل و گرايش افراد نسبت به کاربري این تجارت میباشد
( .)Davis, 1989درواقع ،پذيرش تجارت الکترونيک ،تمايل
به استفاده کسب سود از تجارت الکترونيک تلقی میشود
(.)Ruikar et al., 2005
مدلهاي نظري زيادي در ادبيات پذيرش وجود دارد .اکثر اين
مدلها سعي در ايجاد تئوريهايي جهت توضيح چگونگي و
علت پذیرفته شدن و به کار گرفته شدن نوآوريها و فناوريها
و پيشبيني سطح پذيرش دارند (طباطبائی نسب و همکاران،
 )1392و رفتار استفاده را بهعنوان متغير وابسته کليدي در
توضيح پذيرش فناوري اطالعات فرض مینمایند& .(Rao
)Troshani, 2007
7
مدل پذيرش فناوري ديويس ،يکي از مؤثرترين رويکردها
درزمینة پذيرش فناوريهاي اطالعاتي جديد توسط کاربران
است ( .)Baier & Stuber, 2010محققان متعددي از این
مدل براي توضيح رفتار پذيرش نوآوري استفاده کردهاند و
بيش از  400مقاله در نشريههاي گوناگون به اين مدل استناد
کردهاند ( .)Venkatesh & Davis, 2000بر اساس تعريف
( Davis )1989مدل پذيرش فناوري در جستوجوي توضيح
و پيشبيني کاربران از فناوري اطالعات 8در محیطهای کاري
است.
5- Davis
6- Electronic Commerce Acceptance
7- TAM
)8- Information Technology (IT

ديويس با پيشنهاد اين مدل درصدد برآمده است تا بستري
براي تشخيص اين موضوع فراهم آورد که چرا کاربران ،فناوري
اطالعات را ميپذيرند و يا آن را رد ميکنند؟ (.)Han, 2003
9
مدل پذيرش فناوري ديويس ،تطبيقي از نظريه عمل مستدل
Mc Gill & Bax (2007); (Hernande et al.
(2007); Benbasat & Barki (2007) ; Fishbein
) & Ijzen (1975است که به توضيح و پيشبيني رفتار
افراد در وضعيتهاي مختلف ميپردازد و تعيينکننده نگرش
نسبت به تمايالت رفتاري و مفيد بودن استفاده از فناوري
اطالعات است (  .)Lin, 2007مشخصة اصلي این مدل
سهولت استفاده از آن است و براي تعيين نگرش و توضيح نيت
کاربر در ارتباط با استفاده و پذيرش سيستم به کار ميروند
) .(Al-Maghrabi & Dennis, 2011برداشت از فايده؛
بهعنوان درجهاي که فرد معتقد است استفاده از يک سيستم
خاص عملکرد شغلي وي را بهبود ميبخشد ،تعریفشده است
( .)Zarmpou et al., 2012مزيت نسبي درک شده بيشتر
نوآوري ،باعث پذيرش آن با نرخ سريعتر ميشود (Chung
 )& Holdsworth, 2012و به درجهاي اطالق ميشود که
يک فرد باور دارد ،استفاده از يک نظام خاص (فناوري) عملکرد
او را بهبود ميبخشد ( Kim et al., 2008؛& McGill
Bax, 2007؛Hernandez et al., 2007؛ & Benbasat
 .)Barki, 2007درمجموع ،اين دو باور (سهولت استفاده و
مفيد بودن) بر نگرش کاربر نسبت به استفاده از سيستم مؤثر
هستند ( .)Vin-Cent Chang, 2004همچنين نگرش به
همراه مفيد بودن بر تمايل اثرگذار هستند (رضايي دولتآبادي
و همکاران .)1391 ،افزون بر اين ،مطالعاتي که بر روي مدل
پذيرش تکنولوژي انجامگرفته رابطه بين مفيد بودن ادراکشده
و نگرش با تمايالت رفتاري را تأييد کردهاند (رضايي دولتآبادي
و همکاران.)1391 ،
تجارت محصول الکترونيک و مصاديق آن بهدفعات در حوزههاي
مختلف و بهويژه بخشهاي صنعتي موردمطالعه قرارگرفته
است؛ اما ردپاي اين مطالعات در بخشهاي کشاورزي ،تعاون و
ترويج کم میباشد .باوجوداین ،ضرورت اينگونه مطالعات امروز
بیشازپیش احساس شده است.
) ،Wang & Ahmed (2009آمادگي سازماني و ادراک
از مزيتها را باعث ايجاد ديدگاههاي راهبردي ميدانند که
درنهايت به پذيرش تجارت الکترونيک منجر ميشودChong .
) (2008فشار مشتريان و عرضهکنندگان و حمايتهاي دولتي
را مؤثرترین عوامل در توسعه تجارت الکترونيک در استراليا
میداند .يافتههاي پژوهش ) Nikolaeva (2006حاکي
از آن هستند که آمادگي سازمان (اندازه سازمان ،متناسب
و مطلوب بودن) و عوامل تأثيرگذار خارجي (شدت وابستگي
صنايع و ميزان استفاده عمومي از تجارت الکترونيک) نسبت
به تصميمگيري در مورد بهکارگيري تجارت الکترونيک و ازنظر
) To & Ngai (2006مزيت نسبي تأثیر مثبتی در پذیرش
تجارت الکترونیک بهویژه در خردهفروشیها دارد.
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افزون بر اين ،بررسي کاربرد مدل پذيرش فناوري در مطالعات
مختلف ،بيانگر دقت مدل مذکور در پيشبيني رفتار کاربران
فناوري است .در پژوهش Soroa-Koury & Yang
) (2010نشان داده شد ،سهولت استفاده در پيشبيني پذيرش
تکنولوژي از سوي مصرفکنندگان بسیار مهم استLee
 (2009).در مطالعهاي نشان داد ،نگرش به رايانه و خودباوري
در زمينه نرمافزار آماري تأثير مثبت و معناداري بر برداشت
ذهني از مفيد بودن دارند .در مطالعهای دیگر مشخص شد،
اضطراب اثر منفي و معناداري بر برداشت ذهني از مفيد بودن،
برداشت ذهني از آساني استفاده و تصميم به استفاده از نرمافزار
آماري دارد ( .)Hsu et al., 2009نتيجه مطالعه Fang et
) al. (2009نشان داد که اطمينان و نوگرايي فردي بهجاي
تأثير واسطهاي ،اثر مستقيم بر نگرش افراد براي مشارکت در
شبکههای اینترنتی و برداشت ذهني از کنترل رفتار دارند که
بهطور معناداري بر تصمیمگیری استفاده اثر ميگذارند (Fang
.)et al., 2009
پژوهش) Kim et al. (2008مشخص کرد که در مقايسه
با سيستمهاي اطالعاتي سنتي ،برداشت ذهني از هزينه سهم
بيشتري از واريانس تصميم به پذيرش و تصميم به استفاده مداوم
از خدمات دادهاي موبايل را تعيين مينمايد .همچنين ،نتيجه
پژوهش ) Yu et al., (2008نشان داد که برداشت ذهني از
مفيد بودن ،برداشت ذهني از آساني استفاده و مهارتهاي رايانهاي
اثر مثبت و معنادار و تصوير ذهني اثر منفي بر تصميم کاربران
به استفاده از فناوري اطالعات دارد .همچنين تصوير ذهني،
هنجار ذهني و مهارتهاي رايانهاي از طريق آساني استفاده،
اثر غيرمستقيم بر تصميم به استفاده دارندNurmilaakso .
) (2008عوامل سازماني و فني را بر پذيرش تجارت الکترونيک
مؤثر میداند و موحدي و زمانيان ( )1389سهولت استفاده را در
پذيرش فناوري مؤثر دانستند.
) Yang (2005با بهکارگيري مدل  TAMنشان داد متغير
سودمندي ادراکشده با نگرش رابطۀ مثبت و متغير سهولت
استفاده ادراکشده با نگرش رابطۀ منفي دارد .همچنین وی در
مطالعۀ جديد خود براي بررسی رابطۀ قوي بين هنجار ذهني و
نگرش نسبت به تجارت اینترنتی نشان داد که ازلحاظ پذيرش
نوآوري ،کاربران شخصي غالباً هنجارهاي گروه را براي به دست
آوردن عضويت گروهي و حمايت اجتماعي ،در نظر ميگيرند
(طباطبائی نسب و همکاران.)1392 ،
عالوه بر پژوهشهاي فوق ،در مطالعات ;)Kim et al. (2008
;)Hernandez (2008); Savitskie et al. (2007
;)Saade Ifinedo (2007); Chen et al. (2006
;)& Kira (2006); Ramayah & Aafaqi (2004
;) Huang et al. (2004سهولت کاربرد اينترنت ،پذیرش
تجارت الکترونیک را به همراه داشته است.
در مطالعات داخلي نيز ،نتايج حاصل از پژوهش مصباحی جهرمی
و اخوان خرازيان ( )1393نشان داد که نگرش مثبت نسبت
به خريد اينترنتي بر رفتار خريد اينترنتي تأثير معناداري دارد،
صنايعي و همکاران ( )1391در پژوهش خود باهدف بررسي
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عوامل مؤثر بر پذيرش تجارت الکترونيک با استفاده از مدل
تلفيقي  Leeبه اين نتيجه دست يافتند که اعتماد در پذيرش
تجارت الکترونيک نقش مؤثری دارد .نتايج حاصل از پژوهشي
با عنوان شناسايي عوامل رفتاري اثرگذار بر پذيرش تجارت
الکترونيک با استفاده از مدل پذيرش فناوري ديويس و نظريه
رفتار برنامهریزیشده  ،Ajzenنشان داد که کليۀ روابط مدل
پذيرش فناوري ديويس معنادار هستند و در آزمون مدل رفتار
برنامهریزیشده  Ajzenنيز کليۀ روابط بهجز رابطه ميان هنجار
ذهني و تمايل رفتاري براي پذيرش تجارت الکترونيک معنادار
تشخيص داده شد (حاجيها و همکاران .)1388 ،در همين زمينه،
پژوهش سليماني و زرافشاني ( )1390که با استفاده از مدل
پذيرش فناوري انجام شد نشان داد ،متغيرهاي برداشت ذهني از
مفيد بودن و نگرش نسبت به استفاده از فناوري اطالعات اثر مثبت
و معناداري بر تصميم به استفاده از فناوري اطالعات داشتند و
تصميم به استفاده از فناوري اطالعات نيز اثر مثبت و معناداري
بر استفاده از فناوري اطالعات داشت .همچنين ،برداشت ذهني از
آساني استفاده از فناوري اطالعات بر نگرش به استفاده از فناوري
اطالعات اثر مثبت و معناداري داشت .نتايج بررسي حقپرست و
همکاران ( ،)1393نشان داد که نگرش توسط درک سودمندي
و هنجار ذهني تبيين شد و درک آساني بهطور غيرمستقيم بر
نگرش و هنجار ذهني و درک آساني و خودکارآمدي بر درک
از سودمندي تأثير دارد .همچنين برابر نتايج بهدستآمده بين
سازههاي تصميم به استفاده ،نگرش نسبت به فناوري ،درک
سودمندي و آساني استفاده و خودکارآمدي رايانهاي با استفاده
واقعي از فناوري رابطه وجود دارد و بهکارگیری واقعي از سيستم
توسط تصميم به استفاده و تصميم به استفاده توسط نگرش بیان
شد .ليکن ،بين سازۀ هنجار ذهني با سازۀ استفاده واقعي رابطهاي
مشاهده نشد (حقپرست و همکاران .)1393 ،افزون بر اين،
احمدي ده قطبالديني ( ،)1389در پژوهش خود با عنوان روابط
ساختاري بين سازههاي مدل پذيرش فناوري ديويس نشان داد
که ضريب مسير آساني ادراکشده کاربرد اينترنت بر سودمندي
ادراکشده اينترنت ،ضريب مسير سودمندي ادراکشده اينترنت
بر اراده رفتاري کاربرد اينترنت ،ضريب مسير نگرش نسبت به
کاربرد اينترنت بر ارادۀ رفتاري کاربرد اينترنت و ضريب مسير
ارادۀ رفتاري کاربرد اينترنت بر کاربرد واقعي اينترنت معنادار
بودند ،اما ضريبهاي مسير سودمندي ادراکشده کاربرد اينترنت
بر نگرش نسبت به کاربرد اينترنت معنادار نبود .نتايج بررسي
دراني و رشيدي ( ،)1386دربارۀ پذيرش فناوري نشان داد که
متغير برداشت ذهني از آسان بودن استفاده از فناوري اطالعات
اثر معناداري بر متغير برداشت ذهني از سودمند بودن فناوري
اطالعات و نگرش نسبت به فناوري اطالعات دارد.
همانطور که بررسي مطالعات مرتبط با موضوع نشان ميدهد،
تاکنون در خصوص پذيرش تجارت الکترونيک در بخش تعاون
هيچگونه مطالعهاي صورت نگرفته و از اين حيث مطالعه موردنظر
منحصربهفرد ميباشد .با توجه به پژوهشهاي پيشين ،الگوي
مفهومي رابطه بين مؤلفههاي مدل پژوهش ،بهصورت نگاره 1
قابل ترسيم است.
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نگاره  .1چارچوب نظری پژوهش

 :pدرصد توزيع صفت موردمطالعه در جامعه
 :qدرصد افرادي که فاقد آن صفت هستند
 :dتفاضل نسبت واقعي صفت در جامعه
فرمول :1

اهداف تحقیق
هدف کلي پژوهش حاضر ،بررسي پذیرش تجارت الکترونیک در
بنگاههای تجاری بخش کشاورزی بود که در راستاي آن اهداف
اختصاصي از قبيل تعيين سطح پذيرش تجارت الکترونيک و
نيز شناسايي و تبيين عوامل مؤثر بر فرايند پذيرش تجارت
الکترونيک و سطح مطلوب آن در اين بنگاهها و تدوين
راهبردهايي براي ترويج آن مدنظر قرار گرفت.
روش پژوهش
پژوهش حاضر ازنظر هدف ،کاربردي است ،به لحاظ
روششناختي ،از پارادايم کمي بهره ميگيرد و ازلحاظ
گردآوري دادهها ،از نوع توصيفي ـ اکتشافي است و بر پایه
گردآوري و تجزیهوتحلیل اطالعات ثانويه از ادبيات موضوع ،يک
چارچوب اوليه طراحیشده و بر اساس اطالعات اولیه از خبرگان
(متخصصان ،متوليان ،مديران و کارشناسان بخش تعاون) اين
مدل نهايي ميشود .بنابراين ،نتيجه فرايند اين پژوهش انتخاب
يک مدل و يا شناسايي مدلي جديد در زمينه پذيرش تجارت
الکترونيک در اين بخش است .موضوع موردمطالعه اين تحقیق،
پذيرش تجارت الکترونيک در تعاونيهای توليد کشاورزي
تعاون ميباشد که در سال  1394بر روي مديران عامل ،اعضاي
هیئتمدیره شرکتهاي تعاوني کشاورزي و کارشناسان ادارات
تعاون سه استان اصفهان ،همدان و تهران انجام گرفت .در اين
پژوهش با توجه به تعداد جمعيت جامعه آماري  1565نفر
(مديران ،اعضاي هیئتمدیره و کارشناسان شرکتهاي تعاوني
کشاورزي و ادارات تعاون سه استان اصفهان ،همدان و تهران)
تعداد نمونه  309نفر محاسبه شد که جهت اطمينان 350
پرسشنامه توزيع شد ،نمونههای تحقیق بهصورت تصادفی از
استانهای موردمطالعه انتخابشدهاند .بهمنظور برآورد حجم
نمونه نیز از فرمول کوکران به شرح ذیل استفاده شد ،كه در آن:
 :nتعداد افراد نمونه
 :Nحجم جامعۀ آماري
 :tاطمينان در توزيع طبيعي

در اين پژوهش ميزان  pو  qبرحسب محاسبۀ پاسخ پاسخگويان
از آزمونهاي پرسشنامه و نوع فرضيات پژوهش براي p==0/5
 qدر نظر گرفتهشده که کل آزمون فرضيات نيز با اطمينان
 95درصد سنجيده شده است .در این مطالعه در کنار روش
اسنادی و کتابخانهاي ،براي گردآوري دادههاي مربوط به
متغيرهاي پژوهش از پرسشنامۀ استاندارد (Davis )1989
استفاده شد .سؤاالت پرسشنامه شامل  67سؤال در دو بخش
مشخصات فردي و پرسشهاي اصلي تنظیمشده بود که بر
اساس پرسشهاي اصلي ،پرسشنامه طراحي و تنظيم گرديد .در
تهيه سؤاالت بسته و بهمنظور اندازهگيري نظرات پاسخگويان،
مقياس اندازهگيري پنج سطحي ليکرت از يک (کام ً
ال مخالفم)
تا پنج (کام ً
ال موافقم) به کار رفت .جهت حصول اطمينان از
روايي پرسشنامه از روش روايي محتوا استفاده شد ،بهاینترتیب
که ابتدا پرسشنامه اوليه با بهرهگيري از نظرات اساتيد راهنما و
مشاور ،کارشناسان و خبرگان حوزۀ تجارت الکترونيک و رفتار
مصرفکننده ،از نظرات اساتيد ترويج دانشگاه بوعلي سينا،
دانشگاه اصفهان و کارشناسان بخش تعاون استفاده گرديد .عالوه
بر اين ،پايايي پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفا کرونباخ براي
هر بعد بهصورت مجزا اندازهگيري شد و ازآنجاییکه اين ضريب
براي ابعاد مختلف باالتر از  α =70درصد بود ،لذا ،پرسشنامه
حاضر داراي پايايي قابل قبولي میباشد .نتايج حاصل از سنجش
ميزان پايايي پرسشنامه در جدول  1آمده است.
جدول  .1نتايج حاصل از تحليل پايايي پرسشنامه

متغيرها

فوايد درک شده ()PU

تعداد گويهها
10

برداشت از سهولت کاربرد ()PEOU

8

نگرش ()A

6

هنجار ذهني ()SN
قصد رفتاري ()IU

4
6

مقدار آلفا
0/90
0/82
0/85
0/88
0/87

در اين پژوهش ،برداشت از فايده (سودمندي) و برداشت از
سهولت کاربرد متغير مستقل و نگرش و هنجار ذهني متغير
مداخلهگر و قصد رفتاري متغير وابسته به شمار ميآيند.
براي تجزيه تحليل دادههاي پژوهش حاضر ،از نرمافزارهاي
 SPSS 22و  Amos 18در دو سطح آمار توصيفي و
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استنباطي استفاده شد .از آمارهاي توصيفي نظير محاسبه مقادير ميانگين ،انحراف استاندارد و  ...براي توصيف دادهها و براي
تحليل آماري دادهها از آزمون همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون تک متغیره براي پيشبيني متغير وابسته از روي متغير
مستقل و براي معناداري رابطهها استفاده گرديد .افزون بر اين ،براي بررسي برازش کلي مدل پژوهش از مدلسازي معادالت
ساختاري 10استفادهشده است .در مدلسازي معادالت ساختاري ازیکطرف ميزان انطباق داده پژوهش و مدل مفهومي بررسي
خواهد شد که آيا از برازش مناسب برخوردار است و از طرف ديگر ،معناداري روابط در اين مدل برازش یافته آزمون ميشود .برخي
از شاخصهايي که بهطورمعمول براي سنجش برازش مدل مورداستفاده قرار ميگيرد؛ عبارتند از شاخصهاي برازش تطبيقي،
مطلق و مقتصد همانند CMIN/DF, RMSEA, GFI, AGFI,NNFI (TLI), CFI :و .IFI
یافتهها
ويژگيهاي جمعیت شناختی
نتايج پژوهش نشان ميدهد که  41/40درصد نمونه موردمطالعه (بيشترين فراواني) در ردۀ سني  31-40سال قرار داشتند و
ميانگين سني آنها تقريباً  39سال با انحراف معيار  8/648بود ،بنابراين اغلب ميانسال هستند و از بين پاسخگويان  21/4درصد
را زنان و  78/6درصد را مردان به خود اختصاص داده بودند .تحليل وضعيت تحصيلی بيانگر آن است که بيشترين فراواني مربوط
به سطح تحصيالت ليسانس با  49/2درصد و کمترين آن مربوط به ديپلم با  6/1درصد بود .اطالعات بهدستآمده پيرامون ميزان
آشنايي پاسخگويان نشان داد که ميزان آشنايي آنان با رايانه ،اينترنت و مفهوم تجارت الکترونيک در حد متوسط بوده است .بر
اساس نتايج حاصله از پژوهش ،ميانگين سوابق خدمت تقريباً  13سال بود( .حداقل  3و حداکثر  36سال).
يافتههاي استنباطي
براي آزمون فرضيات پژوهش ،در ابتدا الزم است پيشفرض نرمال بودن دادهها كنترل شود .بهاینترتیب بايد مطمئن شويم دادهها
كجي و كشيدگي شديد نداشته باشند .همانطور که در جدول  2مشاهده ميشود ،به دلیل اينکه مقادير كجي و كشيدگي
گزارششده كمتر از مقدار بحراني پيشنهادي نرمافزار است ،لذا ميتوان بيان كرد كه پيشفرض نرمال بودن دادهها برقرار است.
جدول  .2شاخصهاي توصيفي متغيرهاي پژوهش
رديف

متغيرها

M

SD

1

قصد رفتاري

3/957

3

از
برداشت
سهولت کاربرد

2

4

5

هنجار ذهني

سودمندي

نگرش به رفتار

مقدار

کجي

مقدار بحراني

مقدار

-2/536

0/088

3/837

0/623
0/646

-0/959

-6/881

3/557

0/629

-0/015

-0/107

0/112

4/258

0/454

0/054

0/390

-0/530

4/183

-0/353

0/555

-5/679

-0/791

کجي

مقدار بحراني

3/255

11/680
0/402
-1/902

0/316

7/825

2/181

با توجه به اينکه ماتريس همبستگي پايۀ تجزیهوتحلیل علی است ،قبل از استفاده از نرمافزار  ،AMOSرابطۀ بين متغيرهاي
تشکيلدهندۀ مدل باهم ارزيابي شدند .نتايج جدول 3گوياي ارتباط مثبت و معنادار بين متغيرها است و همانطور که مقادير
همبستگي بين متغيرهاي پژوهش نشان ميدهد ،سطح معناداري تمامي ارتباطها كمتر از  0/05است و بنابراين ميتوان نتيجه
گرفت روابط بين متغيرها معنادار بوده و بين متغيرهاي موجود در پژوهش هم خطی وجود ندارد.
متغيرها
IU
PU

جدول  .3همبستگی درونی بين متغيرهاي پژوهش
SN
PEOU
PU
IU
-

**0/495

-

**0/426

**0/462

PEOU

**0/419

Attitude

**0/437

SN

**0/448

-

**0/591

**0/400

**0/354

-

**0/395
**P < 0.01

Attitude

-

)Structural Equation Modeling (SEM
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پس از تدوين مدل نظري و بررسي پيشفرضهاي مربوط به
آن بايستي برازش مدل ساختاري پيشنهادي در نگاره  2انجام
شود كه اطالعات كليت مربوط به آن در ادامه ارائهشده است و
سپس جزئيات مدل ارائه ميشوند.
نگاره  .2مدل پيشنهادي متغيرهاي مستقل و قصد رفتاري

برمبناي نتايج ارائهشده و با توجه به اينکه سطح معناداري
مدل ( )0/96بيشتر از سطح معناداري  α =0/05است و نيز
حاصل تقسيم آماره آزمون بر درجه آزادي برابر با 0/002
(كمتر از  3مطلوب) است و مقدار  RMRو  RMSEAبسيار
کوچک ميباشد .درنتیجه ميتوان گفت بين مدل اندازهگيري
شده و دادههاي تجربي تفاوت معناداري وجود ندارند .از طرفي،
شاخصهاي  GFI، AGFI، TLI، RFI، NFI،IFIو CFI
نيز بيشتر از  0/9و نزديك به يك و شاخص  PNFIنيز در
حد نسبتاً مطلوب گزارششده است و همه اين موارد تأييد
ميکنند که دادهها بهخوبي از الگوها حمايت ميکنند و مدل
برازششده متغيرهاي مستقل و قصد رفتاري در نگاره  3براي
دادهها مناسب است.
نگاره  .3مدل نهايي متغيرهاي مستقل و قصد رفتاري

براي مدل در قالب رگرسيون وزني بیان گردیده که اين مقادير
برازششده مربوط به مقدار برآورد استاندارد پارامترهاي مدل كه
بهصورت شهودي ارائهشدهاند ،ميباشد .عالوه بر اين ،فرضيهها
به همراه ضرايب رگرسيوني و مقادير شاخصهاي جزئی مربوط
به هر فرضيه نيز بیانشده است .براي آزمون معناداري از دو
شاخص جزئی مقدار بحراني و  p-valueاستفادهشده است.
مقدار بحراني؛ مقداري است که از حاصل تقسيم «تخمين وزن
رگرسيوني» بر «خطاي استاندارد» بهدستآمده ميآيد .بر
اساس سطح معناداري  0/05مقدار بحراني بايد بيشتر از 1/96
باشد و کمتر از اين مقدار ،پارامتر مربوط در الگو مهم شمرده
نميشود و مقادير کوچکتر از  0/05براي مقدار p-value
حاکي از تفاوت معنادار مقدار محاسبهشده براي وزنهاي
رگرسيوني با مقدار صفر در سطح اطمينان  0/95است.
جدول  .4مقادير برازش شده پارامترهاي مدل متغيرهاي
مستقل و قصد رفتاري
B

SE

β

SN

<--

PEOU

0/345

0/052

0/354

PEOU

<--

PU

0/236

0/033

0/327

SN

<--

PU

0/243

0/033

0/346

PEOU

<--

Attitude

0/129

0/045

0/146

PU

<--

Attitude

0/571

0/066

0/467

SN

<--

Attitude

0/110

0/044

0/128

PU

<--

IU

1/095

0/150

0/798

Attitude

<--

IU

0/166

0/066

0/148

مسيرهاي مدل

***P < 0.001

همانطور که در جدول  4مشاهده ميشود ،اثرات برازششده

نتايج جدول  5سطح معناداري را براي ضرايب رگرسيوني
بسيار نزديك به صفر گزارش میدهد و ميتوان نتيجه گرفت
كه روابط بين آنها معنادار است.
درواقع ،با توجه به نتايج جدول تمامي فرضيههاي پژوهش
مورد تأييد قرار گرفتند .همچنين مقدار واريانس ارائهشده در
ستون آخر ،بهعنوان نمونه نشان ميدهد كه مسير هنجار ذهني
به برداشت از سهولت کاربرد ،تنها  13درصد از مقدار واريانس
متغير برداشت از سهولت کاربرد و دو مسير برداشت از سهولت
کاربرد و هنجار ذهني به سودمندي 31 ،درصد از مقدار واريانس
متغير سودمندي و مسيرهاي سودمندي ،برداشت از سهولت
کاربرد و هنجار ذهني به نگرش به رفتار 39 ،درصد از مقدار
واريانس متغير نگرش به رفتار و نهايتاً مسيرهاي سودمندي و
نگرش به رفتار بهقصد رفتاري ،تنها  12درصد از مقدار واريانس
متغير قصد رفتاري را تبيين مینمایند.
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جدول  .5مقادير برازش شده پارامترهاي مدل متغيرهاي مستقل و قصد رفتاري (ادامه)
p-value

CR

R2

تفسير نتيجه

SN

<--

PEOU

***

6/638

0/125

معنادار

PEOU

<--

PU

***

7/082

0/306

معنادار

SN

<--

PU

***

7/464

-

معنادار

PEOU

<--

Attitude

0/004

2/868

0/385

معنادار

PU

<--

Attitude

***

8/700

-

معنادار

SN

<--

Attitude

0/013

2/493

-

معنادار

PU

<--

IU

***

7/296

0/121

معنادار

Attitude

<--

IU

0/012

2/505

-

معنادار

مسيرهاي مدل

***P < 0.001

پس از بررسي آزمون فرضيههاي پژوهش الزم است تأثيرات مستقيم و غيرمستقيم هر يک از متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته
پژوهش محاسبه شود .هر متغير داراي دو اثر مستقيم و غيرمستقيم است که از مجموع آنها اثر کلي متغير به دست ميآيد.
جدول  6اثرات مستقيم و غيرمستقيم مسيرهاي مدل را براي متغيرهاي مستقل بر قصد رفتاري نشان ميدهد .ازآنجاکه در تحليل
مسير از ضرايب بتا استفاده ميشود و اين ضرايب نيز بهصورت استانداردشده هستند؛ بنابراين ،ميتوان تأثير متغيرهاي مختلف را
با يکديگر تعيين کرد .بر اساس دادههاي جدول مذکور ،مؤثرترين متغيرها بر قصد رفتاري (تمايل به پذيرش تجارت الکترونيک)
به ترتیب عبارتاند از :برداشت از سودمندي ،هنجار ذهني ،برداشت از سهولت کاربرد و درنهايت نگرش.
عالوه بر اين ،همانطور که نتايج نشان ميدهد ،اثر غيرمستقيم بر متغير قصد رفتاري از طريق متغيرهاي هنجار ذهني ( )0/43و
برداشت از سهولت کاربرد ( )0/31و سودمندي ( )0/07در سطح معناداري  α =0/05معنادار است.
جدول  .6اثرات مستقيم و غيرمستقيم مسيرهاي مدل
متغيرهاي مستقل بر قصد رفتاري
IU
غيراستاندارد
استاندارد

SN

PEOU

PU

Attitude

مستقيم

-

-

0/095

0/166

غيرمستقيم

0/411

0/301

0/095

-

كل

0/411

0/301

1/189

0/166

مستقيم

-

-

0/798

0/148

غيرمستقيم

0/427

0/305

0/069

-

كل

0/427

0/305

0/867

0/148

بحث و نتيجهگيري
بر اساس نتایج تحقیق هرچقدر مدیران بخش تعاون ادراک بيشتري نسبت به سودمندي تجارت الکترونيک داشته باشند ،میل
بیشتری به توسعه و ترویج آن دارند .این نتیجه با نتايج )Kim et al. Lee (2009); Soroa-Koury & Yang (2010
;)،Huang et al. (2004); Vin-Cent Chang (2004); Yang Saadé & Kira; (2006); (2005) (2008
حقپرست و همکاران ( ،)1393طباطبائی نسب و همکاران ( ،)1392صنايعي و همکاران ( )1391و حاجيها و همکاران (،)1388
مبني بر وجود تأثير مثبت و معنادار برداشت از فايده (سودمندي) بر نگرش هم سوء است ،اما با نتيجۀ بهدستآمده از پژوهش
احمدي قطبالديني ( )1389يکسان نيست.
مسئله مهم دیگر در پذیرش تجارت الکترونیک در تعاونیها ،سهولت کاربرد آن است .هرچقدر کارشناسان به آسان بودن
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فرایند توسعه این نوع تجارت اعتقاد داشته باشند ،بیشتر از
آن استفاده میکنند .نتايج حاصلشده از اين پژوهش درزمینۀ
سهولت استفاده با نتايج بهدستآمده از پژوهشهاي انجامشده
توسط ;)Kim et al. (2008); Saadé & Kira (2006
;)Umarji & Emurian (2005); Lee (2009
)،Vin-Cent Chang (2004); Huang et al. (2004
طباطبائی نسب و همکاران ( ،)1392صنايعي و همکاران
( ،)1391حاجيها و همکاران ( )1388و دراني و رشيدي
( )1386همراستا است؛ ليکن با نتايج بهدستآمده از پژوهش
) Soroa-Koury & Yang (2010); Yang (2005و
احمدي قطبالديني ( )1389همخواني نداشت.
درنهايت ،هنجار ذهني بهعنوان آخرين بعد مؤثر بر نگرش
افراد در مورد نگرش نسبت به استفاده از تجارت الکترونيک
تأثيرگذار است که در اين مورد ،نتايج پژوهش با يافتههاي
) ،Yang (2005حقپرست و همکاران ( )1393و حاجيها و
همکاران ( )1388هم سوء است .عالوه بر اين ،هنجار ذهني
بر برداشت از سهولت کاربرد و برداشت از فايده (سودمندي)
نيز تأثير مثبت و معنادار داشته و با نتايج پژوهش حاجيها
و همکاران ( )1388مطابقت دارد و اين تأثير بر برداشت از
سهولت کاربرد بيشتر بوده است.
بر اساس يافتههاي پژوهش ،بين برداشت از فايده (سودمندي)
ادراکشده از تجارت الکترونيک و نگرش نسبت به استفاده از
پذيرش تجارت الکترونيک با قصد رفتاري (تمايل به استفاده)
رابطهاي قوي مشاهده شد که اين امر درزمینۀ وجود رابطۀ
معنادار بين نگرش استفاده از پذيرش تجارت الکترونيک و
قصد رفتاري (تمايل به استفاده) با يافتهها; Fang et al.
) Soroa-Koury & Yang)2010((2009مصباحی
جهرمی و اخوان خرازیان ( ،)1393طباطبائی نسب و همکاران
( ،)1392صنايعي و همکاران ( ،)1391رضايي دولتآبادي و
همکاران ( ،)1391سليماني و زرافشاني ( )1390و حاجيها
و همکاران ( )1388مطابقت دارد .از طرفي؛ وجود رابطۀ
معنادار بين برداشت از فايده (سودمندي) ادراکشده از تجارت
الکترونيک بر قصد رفتاري (نيت استفاده از تجارت الکترونيک)
نشان داد که هرچه کاربران فناوري مذکور را سودمندتر ادراک
کنند و ارزيابي آنها از مطلوب بودن تجارت الکترونيک مثبت
باشد؛ احتمال بهکارگيري آن بيشتر ميشود و نتايج حاصل از
پژوهش؛ يافتههاي)Hsu et al. (2009) ; Lee (2009
Hernandez et al. (2008); Tung Tung & Chang
;); Savitskie et al. (2007); Chen (2006) (2008
;);Umarji & Emurian (2005); ; Lee (2006
) Huang et al. (2004طباطبائی نسب و همکاران
( ،)1392صنايعي و همکاران ( ،)1391رضايي دولتآبادي و
همکاران ( ،)1391سليماني و زرافشاني ( ،)1390موحدي و
زمانيان ( ،)1389احمدي ده قطبالديني ( )1389و حاجيها
و همکاران ( )1388را تأييد ميکند .افزون بر نتايج فوق،
يافتههاي پژوهش نشان داد که رابطۀ بين سهولت استفاده
و برداشت از فايده (سودمندي) مثبت است که با نتايج Lee

)(2009); Hernandez et al. (2008
)Tung & Chang (2008); Kim et al. (2008
;)Ifinedo (2006);Chen et Savitskie et al.(2007
;)Lee )2006(; al. (2006); Saadé & Kira (2006
;)،Ramayah & Aafaqi (2004); Huang (2004
حقپرست و همکاران ( ،)1393صنايعي و همکاران (،)1391
احمدي ده قطبالديني ( ،)1389حاجيها و همکاران ()1388
و دراني و رشيدي ( )1386همخواني دارد .بهعنوان آخرين
يافتههاي حاصل از پژوهش ،بين هنجار ذهني بر سهولت
استفاده و برداشت از فايده (سودمندي) نيز رابطهاي مثبت و
معنادار مشاهده شد که در اين راستا يافتههاي مشابهي يافت
نشد.
پیشنهادها
در راستاي افزايش پذيرش تجارت الکترونيک در بنگاههاي
تجاري بخش کشاورزي و همچنين ،توسعه ادبيات مربوط
به پذيرش تجارت الکترونيک در ايران ،با توجه به نتايج
بهدستآمده از پژوهش و آزمون فرضيات ،پيشنهادهايي به
شرح ذيل ارائه ميگردد؛
ـ آشنايي عملي هیأت مدیره شرکتهاي تعاوني کشاورزي و
کارشناسان بخش تعاون با فوايد و شيوه بهکارگيري تجارت
الکترونيک ميتواند به درک مثبت آنها از فوايد تجارت
الکترونيک کمک کرده و ايجاد نگرش مثبت نسبت به تجارت
الکترونيک و بهتبع آن پذيرش و استقرار آن باشد .ازاینرو،
امکان چنين آشنايی بايستي به طرق گوناگون براي اين افراد
فراهم آيد .لذا ،شایسته است در همین رابطه نتایج مثبت کاربرد
تجارت الکترونیک را در سازمانهای مشابه برای کارشناسان و
مدیران بخش تعاون گوشزد نمود تا تمایل به توسعه این نوع
تجارت در فعالیتهای تعاونیها افزایش یابد.
ـ ارائه جزواتي به زبان ساده که مزايا و منافع شيوه بهکارگيري
تجارت الکترونیک (احياناً شيوه پرهيز از بیان مشکالت آن) را
آموزش دهند ،ميتواند مفيد باشد .چنين راهکاري بهدفعات
در زمينههاي مختلف ازجمله تجارت الکترونيک مورداستفاده
قرارگرفته است.
ـ با در نظر گرفتن تأثير مثبت سهولت کاربرد بر رفتار استفاده
از تجارت الکترونيک ،هیئتمدیره و کارشناسان شرکتهاي
تعاوني کشاورزي و ادارات تعاون ميتوانند با برگزاري دورههاي
آموزشي و فراهم نمودن شرايط يادگيري دانش فناوري
اطالعات و تجارت الکترونيک ،کاربرد و اثربخشي اين سيستمها
را در سازمان خود افزايش دهند.
ـ نتايج نشان داد سهولت کاربرد درک شده در پذيرش تجارت
الکترونيک در شرکتهاي تعاوني کشاورزي و ادارات بخش
تعاون تأثير دارد .ازآنجاکه سهولت کاربرد درک شده درجهاي
است که يک فرد معتقد است؛ استفاده از سيستم براي او
آسان است ،پيشنهاد ميشود تا با برگزاري کالسهاي آموزشي
هیئتمدیره اين شرکتها و کارشناسان ادارات بخش تعاون را
مورد آموزش قرار دهند تا آنان به اين بينش برسند که قادر به
کسب مهارت و يادگيري تجارت الکترونيک هستند.
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ـ با توجه به رابطه مثبت هنجار ذهني بر پذيرش تجارت
الکترونيک توسط هیئتمدیره شرکتهاي تعاوني کشاورزي
و کارشناسان ادارات تعاون از تجارت الکترونيک ،پيشنهاد
ميشود ،توجه بيشتري به فرهنگسازي در زمينه پذيرش
تجارت الکترونيک معطوف شود .چراکه بخش مهمي از اين
هنجارها را چارچوبها ،ضوابط و فشار دولتي تشکيل ميدهد.
بهاینترتیب ،سوق هدايتشده برخي از تعامالت شرکتهاي
تعاوني کشاورزي و ادارات بخش تعاون با مجموعه دولتي
که ميتواند در ابتدای امر بهصورت اختياري با ايجاد مزاياي
ترجيحي باشد ،از طريق واسطههاي الکترونيکي و شبکه و
نيز سوق دادن تأمين برخي از مواد اوليه و  ...به طریقی که
در دست بخش دولتي است و يا بخش دولتي ميتواند بر آن
اعمالنفوذ نمايد ،از طريق تجارت الکترونيک جهت تشویق اين
صنايع بهسوي بهکارگيري بيشتر فناوري اطالعات و تجارت
الکترونيک تأثير خواهد گذاشت.
ـ همچنين ،ازآنجاکه هنجار ذهني تأثير عمدهاي بر ميزان
پذيرش تجارت الکترونيک از سوي کاربران دارد ،لذا به
هیئتمدیره شرکتهاي تعاوني کشاورزي پيشنهاد ميشود
توجه بيشتري به نحوه اجرا و بهکارگيري تجارت الکترونيک
داشته باشند.
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