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Abstract 

Background and Objective: The purpose of this study was to identify the factors affecting the  

e-commerce boom for agricultural products in the world trade environment with an emphasis on 

agricultural sustainability. Agricultural products paid in 2018-19.  

 

Materials and Methods: The statistical population of the study consisted of companies and experts 

in e-commerce, from 236 identified companies 94 cases were obtained using Cochran formula and 

the samples were completely randomly collected. A researcher-made questionnaire was used to 

collect data. In order to analyze the data, exploratory factor analysis and Friedman test were used. 

 

Resykts: The validity of the questionnaire was used by experts in the field and Cronbach's alpha 

coefficient of 0.82 was used to determine the reliability of the questionnaire. It was confirmed. In this 

study, the factors affecting e-comerce were identified by exploratory factor analysis, which included 

various aspects, economic, political, educational, product features, environmental, infrastructure and 

security, and marketing. 

 

Conclusion: The results showed that total factors affecting e-commerce comprised of 25 factors can 

be classified into eight groups and Friedman test showed that they included economic, political, 

educational, and attributes, respectively. Product, environment, infrastructure and security and 

marketing. 

 

Keywords: Sustainable Agriculture, E-Commerce, Agricultural Products, Exploratory Factor 

Analysis. 

 

 مقدمه

 لیاز قب دیاطالعات و ارتباطات جد یهایظهور فناور      

افراد و ها، ارتباطات از راه دور شرکت یهایفناور

 کسب یکیسازد تا به انجام الکترونیها را قادر مسازمان

-ها، فرصتسازمان نیو کار و تجارت مبادرت ورزند. ا

را که به  ییهاکنند تا منابع و مهارتیرا فراهم م ییها

از  ندستین یابیتوسط افراد آن سازمان، قابل دست ییتنها

و  درنیسازمان در دسترس قرار گ رونیمنابع ب قیطر

کسب و کار است که  یکیانجام الکترون ف،یطبق تعر
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ها، شرکت اریرادر اخت یفراوان یهاتیها و مزفرصت

 (.2113  )فان دهدقرار میو هم مصرف کنندگان  هادولت

 یهایورآفن یهاشامل کارکرد یکیو کار الکترون کسب

 لیاز قب یتجار یهاندیآاطالعات و ارتباطات در همه فر

 د،یتول یندهاآیفر ،یمبادالت مال ،یادار ونیاتوماس

 ،یارتباط با مشتر تیریکارخانجات، مد گریبا د یهماهنگ

-یم عیتوز یهاشبکه تیریو مد نیمأت رهیزنج تیریمد

 ییاجرا رانیکه مد ردخاطر نشان ک دیبا (.2112 باشد )الل

 را به عنوان یکیکه هنوز کسب و کار الکترون نیرایو مد

دانند مرتکب یم ندهیاز آ ییفقط دورنما ایگذرا و  یموج

 ،یکیشوند چون کسب و کار الکترونیم یبزرگ سکیر

خواهد ماند  یاکنون در جهان امروز وجود دارد و باق

 نقطه نیا به دنیرس یاما برا .(2111و همکاران   سهی)د

 یورآاز فن رانیا یکاربری و با توجه به گستردگ

تجارت  لیم پتانساستفاده از تما یاطالعات، برا

 ییآنها شناسا تیموانع موثر بر موفق دیبا یکیالکترون

 شده اینطور بیان معموالً در رفع آنها گردد. یشود و سع

تولید،  پذیری و ارتباط وسعت یافتن است که همانند

وارد در جهان، جهانی شدن نیز  هاآوریارتباطات و فن

های اقتصادی فعالیت فرایندهای مربوط به در هم آمیختن

 برجهانی شدن تأثیر در دوره اخیر،  .شودمی و سیاسی

 ،کوچک هایکسب و کار مخصوصاً کسب و کار و

 .دانشگاهی بوده است هایدر محیط مورد بحثموضوع 

هایی مزیت دنتوانبازار جهانی مییک  های فعال درشرکت

المللی خود از طریق بینپذیری رقابتقدرت افزایش از 

های استفاده از نهاده، های ناشی از مقیاسیجویصرفه

بندی تقسیم نگیبهی ریسک و خنثی کردن، ترارزان قیمت

با این حال این یک واقعیت است که همه  کسب کنند. بازار

ای یکسان به اندازهاز جهانی شدن  توانندها نمیشرکت

بر محصوالت ی را فشاراین امر و  مزیت کسب کنند

به راحتی یک راه ند توانکه نمی کندوارد میکشاورزی 

های کسب و کار فرصت مندی ازبهرهحل سازمانی برای 

 .شده بیابنداز منابع محدود  بردن بدون رنج ،جهانی

 شرطاز طرفی پایداری کشاورزی به عنوان یک پیش      

کلیدی برای سودآوری بلندمدت نواحی کشاورزی مطرح 

های برای جنبهشود. پایداری کشاورزی عموما می

های مزرعه اکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی در نظام

رود.به زعم صاحبنظران، یک سیستم داری به کار می

-کشاورزی در صورتی پایدار است که از نظر زیست

محیطی با کیفیت، از جنبه اقتصادی دارای ثبات و از حیث 

کشاورزی در سطوح  پایداری اجتماعی عادالنه باشد.

المللی مطرح است اما ای، ملی و بینمزرعه، منطقهمختلف 

محیطی، اقتصادی، اجتماعی و با توجه به شرایط زیست

تکنولوژیکی خاص در هر منطقه، توجه به بحث پایداری 

 کشاورزی از ضرروریات می باشد  )رضایی و همکاران

پیش  ،که محصوالت کشاورزی دادنشان  هایافته(. 2102

کسب و کار و  پذیری ترش رقابتگساز این، از طریق 

استفاده از تجارت  در حال ،خود در بازارهای جهانی

-مدلو خدمات  ایجاد ارزش افزوده، به منظورالکترونیک 

علیرغم منافع  ،با این حال .اندبوده های کسب و کار جدید

در ارتباط با  ، تعدادی محدودیت فنی و غیر فنیاین امر

صادرات  که وجود داردی تجارت الکترونیکآن نوع 

 از ورود آنهاو یا  کرده محدود محصوالت کشاورزی را

وری اطالعات و آاز فن هایی در جهت استفادهفعالیت به

از آنجا که بسیاری  .کندمی جلوگیری ،تجارت الکترونیک

-د با این محدودیتنتواناز این محصوالت کشاورزی نمی

 یبه تنهایقانونی ها از جمله عوامل موثر فنی، اقتصادی و 

بر بهبود رفاه  یتجارت محصوالت کشاورز ،کنند مقابله

در  استیس نیا لیو تحل هیموثر است. تجز یاقتصاد

مختلف  یکشورها یبرا یدیهدف کل کی ریاخ یسالها

دو  ریتاث یبررس .(2119  )فرج زاده و همکاران استبوده 

تجارت آزاد محصوالت  یبا و ب یتجار استیس

 تاسیس رینشان داد که تاث ،یبر رفاه اقتصاد یکشاورز

بر دادوستد محصوالت مختلف  یتجار یآزادساز

 استیس نیا ی. به طور کل(2109 )محمدیمتفاوت است

و منجر به حفظ و  دهدیخالص صادرات را کاهش م

 یدسازآزا استیس ن،ی. عالوه بر اگرددیمنابع م یداریپا
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منجر به اضافه شدن رفاه خالص مصرف  یتجار

حال،  نی. با اشودیم یکنندگان محصوالت کشاورز

 یمحصوالت کشاورز دکنندگانیرفاه خالص تول شیافزا

 مناطق کشت قبل و یکشاورز یالگو راتییبه تغ یبستگ

محمودی و همکاران )دارد استیس نیا یبعد از اجرا

2101).  

اطالعات و ارتباطات یکی از وری آدر جهان امروز فن      

رود و از مهمترین منابع اصلی توسعه به شمار می

های توسعه یافتگی، توانایی تولید و استفاده از شاخص

اطالعات در هر جامعه است. به عبارت دیگر اطالعات، 

شاخص قدرت است و میزان اطالعاتی که یک کشور تولید 

ن لی که تمایز میاگیرد، مهمترین عامکند و یا به کار میمی

آوری اطالعات به کند. فنجوامع مختلف را تعیین می

عنوان بهترین ابزار برای پراکنش اطالعات و ارتباطات 

-های امروزی بدون بهنامبرده است. هیچ یک از فعالیت

آوری اطالعات در جهان انجام کارگیری و استفاده از فن

الکترونیک (. از سویی تجارت 2100  نخواهد شد )حسینی

ترین بخش رو به رشد در برخی کشورهای توسعه سریع

سال اخیر بوده است. دالیل بسیاری برای  01یافته در 

رشد ناگهانی این بخش در کشورهای درحال توسعه 

توان سبک زندگی شلوغ، مانند ایران وجود دارد که می

های درآمدی باال، خط نرخ سواد کامپیوتر باال، گروه

ادل آسان و آزمایشی، در دسترس بودن های تبمشی

بازخورد محصوالت، برگشت نقدی، اعتبار یا خرید و 

(. در این 2102تحویل نقد را برشمرد )ورما و همکاران 

 آوریبین بخش کشاورزی نیز به شدت تحت تأثیر فن

آوری اطالعات اطالعات قرار گرفته است و توجه به فن

باشد. به عبارت در بخش کشاورزی مورد تأیید همه می

آوری اطالعات یک خط مشی کارآمد و رقابت بهتر، فن

پذیر را برای تجارت الکترونیک خلق کرده است. در واقع 

 ها و تسهیلتجارت الکترونیک نه تنها باعث کاهش هزینه

های فروش شود بلکه باعث تغییر در روشتجارت می

ها در شود و همچنین با حذف واسطهمحصوالت می

باشد. به همین منظور توجه به تجارت وری موثر میهبهر

-الکترونیک در بخش صادرات محصوالت کشاورزی می

تواند ضروری قلمداد گردد و به عنوان راهکاری در 

توسعه  (.2100 حسینیوری عنوان شود )افزایش بهره

-و بدین طریق می ضرورت است کی ینفت ریصادرات غ

، اجرای جهیو در نت دهد شیدرآمدهای ارزی را افزا توان

های نهیی اقتصادی را که متضمن هزهای توسعهبرنامه

به  یمعموال زمان رانیدر ا ی. ولسازدارزی است، ممکن 

شود که صادرات نفت یتوجه م یرنفتیی غرشد و توسعه

فروش آن دچار رکود شده باشد.  آمدهایخام و در

ر د زیی افت وخنهیدر زم رانیی گذشته در اتجربه

در  ییهااستگذارییکند که سیم جابیدرآمدهای ارزی ا

صادرات محصوالت  ژهیو به و یرنفتیصادرات غ شیافزا

با  (.2103 )فرهمند و همکاران ردیکشاورزی انجام پذ

صادرات و  رندهیدربرگ یخارج تجارتتوجه به اینکه 

 ،ییواردات کاال و خدمات است. در خصوص تجارت کاال

وط به آن توسط گمرك جمهوری بخش عمده آمار مرب

کاالها  ریشود. آمار تجارت سایمنتشر م رانیا یاسالم

 ،یهای نفتکه عمدتاً مربوط به تجارت نفت و فرآورده

 مایآالت هواپنیقطعات و ماش یتجارت برق و گاز و برخ

 یهای متبوع )شرکت ملتوسط سازمانباشد، یم یو کشت

های گاز و شرکت یشرکت مل رو،ینفت، وزارت ن

شود که بر اساس آمار یم هی( تهیرانیو کشت ییمایهواپ

در بخش  رانیا یمنتشره گمرك جمهوری اسالم

کشاورزی، شکار و جنگلداری ارزش دالری صادرات 

نسبت به فصل  2102 زییبخش در پا نیمحصوالت ا

درصدی  29،92(، از کاهش  2102 زییمشابه سال قبل )پا

آن نسبت به فصل  راتییتغ نیاست. همچنبوده برخوردار 

است.  افتهی شیدرصد افزا 1،10(، 2102گذشته )تابستان 

سال  زییبخش در پا نیارزش دالری واردات محصوالت ا

(، 2102 زیینسبت به فصل مشابه سال قبل )پا 2102

با فصل گذشته  سهیدرمقا نیهمچنکاهش و  درصد 29،02

. استداشته  کاهشدرصد  92،99(،  2102)تابستان 

 رزش بررسی اطالعات نشان می دهد که اهمچنین 

 0021حدود  2109در سال کشور  همسایه  02واردات 
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و این در حالی است که سهم ایران از بود میلیارد دالر 

 29درصد معادل  2بازار صادراتی این کشورها تنها 

  9943، که کل  صادرات کشور میلیارد دالر بوده است

که حدود یازده درصد صادرات به  میلیارد دالر بود 

)اتاق بازارگانی تهران بخش کشاورزی اختصاص داشت

2109.) 

)صنعت،  گرید یهااست که در بخش یدرحال نیا      

به نسبت بخش  طیاستخراج معدن(، شرا الت،یش

ش ارز راتییتغ یباشد )جدول حاویبهتر م یکشاورز

باشد( یبخش عمده م 9کشور در  یخارج تتجار یدالر

 سازدیم انیبخش را نما نیکه ضرورت مطالعه در ا

 .(2101 رانی)گمرك ا

بررسی مطالعات مختلف نشان می دهد که؛ ، از طرفی نیز 

های ( با در نظر گرفتن جنبه2119) مانچینی و همکاران

-پنبهمحیطی پایداری برای کشاورزان اجتماعی و زیست

کار در هندوستان آموزش در مزرعه را یکی از 

راهکارهای افزایش پایداری مطرح کردند. دانتسیس و 

به ارزیابی و مقایسه پایداری  ( 2101) همکاران

های اقتصادی، کشاورزی با استفاده از تجمیع شاخص

محیطی و تئوری ارزش چندوجهی در اجتماعی و زیست

کشاورزی سطح پایداری  یونان پرداختند و در دو منطقه

( 2103) محصوالت مختلف را مقایسه کردند. لیو و ژانگ

-به ارزیابی جامع پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیست

محیطی در دو منطقه مهم کشاورزی چین پرداختند. 

همچنین تعداد کمی از مطالعات انجام شده به بررسی 

هم محیطی در کنار های اقتصادی، اجتماعی و زیستجنبه

هایی (، استراتژی2101) اند. ویدایاتی و همکارانپرداخته

محیطی برای برای پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیست

زمینی در اندونزی پیشنهاد دادند. با توجه به کشت سیب

زمینی اینکه کودها و سموم بیش از حد در کشت سیب

 دهد، درشود و پایداری را تحت تأثیر قرار میاستفاده می

های مختلف کیفی و کمی، این مقاله با استفاده از شاخص

اندونزی  0پایداری کشاورزی در منطقه دینگ پالتو

                                                           
1. Dieng Plateu 

های اقتصادی شامل درآمد، بررسی شده است. شاخص

-های زیستوری و کارایی فنی بودند. شاخصبهره

محیطی شامل مصرف کودهای آلی و حیوانی، سطح 

اجتماعی  هایفرسایش خاك و کیفیت آب و شاخص

شامل سطح آموزش و شرایط زندگی  بود. نتایج نشان 

ناپایدار  21/99زمینی با نمره پایداری داد که کشت سیب

( در شناسایی عوامل 2102ساالری و همکاران ) .است

 که نشان دادندموثر بر تجارت محصوالت کشاورزی 

درآمدهای نفتی و  متغیرهای تولیدات بخش کشاورزی،

متغیر دامی برنامه سوم توسعه در بلندمدت، بر هر دو 

الگو تاثیر ی مثبت دارند. متغیر نرخ ارز بر حقیقی تأثیر 

منفی بر واردات بخش کشاورزی و تأثیر مثبت بر 

صادرات این بخش یدارد. در حال که متغیر شاخص بهای 

ی رتولیدکننده بخش کشاورزی، تأثی عکس تأثیر راستای

در نرخ ارز رسمی در الگوها داشت. متغیرهای حجم 

نقدینگی و متغیر مجازی حریمهای اقتصادی بر صادارت 

بخش کشاورزی تأثیر منفی داشته، در حالیکه تأثیر 

هدفمندی یارانهها بر صادرات بخش کشاورزی مثبت 

 .میباشد

 یبرا الکترونیک تجارتبا توجه به آنچه که در مورد        

اذعان داشت که  دیبا ،گفته شد کشاورزی محصوالت

 یکیکسب و کار الکترون لیپتانس نیاستفاده از تمام ا یبرا

ا کسب وکار ر تیهست که موفق یعوامل ییبه شناسا ازین

رو لزوم  نی. از ابخشدتواند بهبود یم یادیز زانیبه م

ها وجود دارد عامل نیا ییشناسا نهیدر زم یقیانجام تحق

تا بتوان با شناسایی و دسته بندی آنها، اقدام اساسی 

جهت کنترل و برنامه ریزی صورت گیرد و نیز الویت 

 یگام ق،یتحق نیو ابندی شاخص های الزم  می تواند در 

 هدف است. نیاتحقق  یدر راستا
 

 هامواد و روش

 نظر ازاست.  کاربردی هدف لحاظ به تحقیق این      

 (غیرآزمایشی) پیمایشی و میدانی اطالعات آوریجمع
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بوده و پیمایش نوعی تحقیق است که از طریق نظرخواهی 

آوری اطالعات در خصوص کشف روابط بین به جمع

پردازد. که در این متغیرها و بررسی واقعیات موجود می

د. گردیتحقیق بدین منظور از ابزار پرسشنامه استفاده 

 -توصیفی نوع از هاداده تحلیل و تجزیه عدبُ ازهمچنین 

شده  استفاده یکم هایروش از در آن و است همبستگی

در ابتدای تحقیق بررسی کامل و جامعی از ادبیات  .است

و همچنین، تحقیقات موجود داخل و خارج از کشور 

صورت گرفت و بر اساس آن، پرسشنامه که ابزار اصلی 

جامعه آماری تحقیق  تحقیق حاضر بود تدوین شد.  

ی ها و متخصصین فعال در حوزهرا شرکت حاضر

تجارت الکترونیک تشکیل دادند. در تحقیق حاضر، با 

به  شرکت  99استفاده از فرمول کوکران در مجموع 

 هایبا توجه به اینکه متغیر .عنوان نمونه انتخاب شدند

یر هستند و حجم جامعه پذ یانگینمپژوهش از نوع کمی و 

ر برای تعیین حجم نمونه نیز محدود است از فرمول زی

استفاده شده است. در این فرمول با توجه به اینکه 

تعداد ( N)، ( نامعلوم است𝜎𝑥انحراف معیار جامعه )

شرکتهای فعال در کسب و کارهای الکترونیکی برای 

𝑍𝛼)محصوالت کشاورزی ، 

2
،  0492مقدار آماره برابر (  

(𝜀  ) برای برآورد آن  می باشد که  گیریخطای نمونه

نفری از جامعه انتخاب شد و سپس انحراف  31یک نمونه 

است به عنوان برآوردی برای مقدار مولفه  22کل  معیار 

 انحراف معیار جامعه در فرمول جایگذاری شد.

𝑛 =
𝑁. 𝑍𝛼

2

2. 𝜎𝑥
2

𝜀2. (𝑁 − 1) + 𝑍𝛼
2

2. 𝜎𝑥
2

=  
236 × (1.96)2 × (0.318)2

(0.05)2. (235) + (1.96)2. (0.318)2
≅ 94 

 

در  12/1( برابر  𝜀گیری )در فرمول باال خطای نمونه    

نظر گرفته شده و بر این اساس تعداد نمونه مورد بررسی 

روش اطالعات مورد نیاز به تعیین شد.  شرکت 99

 جمع اوری گردید. گیری کامالُ تصادفینمونه

و میدانی  ایهر سه روش کتابخانهدر این تحقیق از      

آوری اطالعات پرداخته شد، به این صورت که برای جمع

برای مبانی نظری و پیشینه تحقیق از مطالعات انجام شده 

آوری اطالعات اصلی از استفاده شد و جهت جمع

پرسشنامه که به صورت میدانی از جامعه آماری که 

د رونیک بودنها و متخصصین فعال در تجارت الکتشرکت

. پایایی ابزار تحقیق نیز با روش آلفای گرددیداستفاده 

تحقیق(  ابزار درونی همسانی محاسبه کرونباخ )برای

این روش برای محاسبه مورد بررسی قرار گرفت. 

 مختلف عوامل ری که ــگیهماهنگی درونی ابزار اندازه

رود. برای کار میهکند، بری میــگیرا اندازه مورد 

                                                           
2 Exploratory Factor Analysis 

3 Fridman 

. مقدار استفاده شدآلفای کرونباخ  پایایی از محاسبه 

 به دست آمد.  1492.کرونباخ ضرب آلفا

در این تحقیق از طریق دو روش به تجزیه وتحلیل 

 پرداخته شد:

محقق درصدد در این روش  : 2تحلیل عاملی اکتشافی-0

نسبتاً بزرگی از  یکشف ساختار زیربنایی مجموعه

 ، هرایبدون وجود هیچ تئوری اولیه ،متغیرها است

 .باشد داشته عاملی ارتباط هر با است ممکن متغیری

جهت دسته بندی  ها یا شناسایی ساختارهاکاهش داده

های موثر بر عوامل موثر تجارت الکترونیک از متغیر

از آزمون رتبه   -2تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. 

ی  عوامل موثر تجارت نیز برای رتبه بند 3بندی فریدمن

 بر الکترونیک  استفاده شد.   

با استفاده از مبانی نظری و نیز با استفاده  عوامل موثر

شناسایی شد عامل  22از مصاحبه با خبرگان به تعداد 
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-اقتصادی،  سیاسی، آموزشی، ویژگی که تمام جوانب 

های محصول، زیست محیطی، زیرساختی و امنیتی و 

مورد بررسی عوامل ، ر قرار می دادرا مدنظ بازاریابی

 ( آورده شده است:0در جدول )برای پرسشنامه 

 

 محصوالت کشاورزی برای الکترونیک تجارت بر رونقعوامل موثر شناسایی شده  -1جدول 
 نماد عوامل موثر

 q1 نبود ثبات عرضه و قیمت محصوالت

 q2 تجارت  با اجرای الکترونیکیانطباق نداشتن سیستم های 

 q3 توجه به محیط زیست در کاشت و برداشت

 q4 سوء ظن افراد نسبت به امکان بیشتر سوء استفاده در تجارت الکترونیکی

 q5 خود  سانسوری )عدم  تمایل( به  افشای  اطالعات  اقتصادی خود به دلیل فرار از مالیات

 q6 در مدیران فعلینبودشرایط الزم در زمینه  تجارت  

 q7 هزینه های استفاده از اینترنت

 q8 مشکالت اقتصادی مربوط به عدم وجود بیمه تجارت الکترونیکی

 q9 ایجاد زیربنای اقتصادی نامناسب

 q10 پایین بودن نرخ رشد دسترسی افراد به رایانه

 q11 الکترونیکی وجود نداشتن بستر قانونی برای حمایت از مشکالت پیش آمده در معامالت

 q12 دسترسی نداشتن عموم مردم به اینترنت و پایین بودن آمار سرانه آن در کشور

 q13 پایین بودن سطح تحصیالت تخصصی

 q14 فسادپذیری باالی محصوالت کشاورزی

 q15 عدم طراحی مناسب وبسایت

 q16 وجود  ذهنیت های غلط افراد از تجارت الکترونیکی

 q17 مشتریان به تجارت الکترونیکیاعتماد نداشتن 

 q18 آشنا نبودن  با مزیتهای اقتصادی مثل صرفه جویی های هزینه ناشی از استفاده از تجارت الکترونیکی

 q19 مشکالت مربوط به زبان مورد استفاده در اینترنت

 q20 گران بودن سیستم  های  نرم  افزاری و سخت افزاری

 q21 تصادی مثل صرفه جویی های هزینه ناشی از استفاده از تجارت الکترونیکیآشنا نبودن  با مزیتهای اق

 q22 استفاده بهینه از منابع طبیعی

 q23 بکارگیری اصول حفاظت از محیط زیست در  فرآیند بازاریابی

 q24 های بازاریابیعدم آگاهی از تکنیک

 q25 آشنا نبودن با مزایای تجارت الکترونیک

 

 نتایج و بحث

-قبل از انجام تحلیل عاملی بایستی از کفایت نمونه     

های توان دادهگیری اطمینان حاصل کنید که آیا می

موجود را برای تحلیل عاملی مورد استفاده قرار داد یا 

و آزمون  9KMOهای نه؟ برای این منظور از شاخص

بارتلت استفاده شد و مشخص گردیدکه واریانس 

متغیرهای تحقیق تحت تأثیر واریانس مشترك برخی 

متغیرهای پنهانی و اساسی است، که این شاخص بین 

باشد. اگر مقدار نزدیک به یک باشد )از صفر و یک می

ها برای تحلیل عاملی مناسب بیشتر باشد( آن داده 2/1

                                                           
4 Kaiser-Meyer-Olkin 

-باشد تحلیل عاملی برای داده 2/1از  هستند ولی اگر کمتر

( 2)با توجه به جدول  های مورد نظر مناسب نیستند. 

-، مقدار آماره آزمون بارتلت، درجهKMOمقدار شاخص 

دهد. از آنجایی داری را نشان میمعنیی آزادی و سطح 

محاسبه شده است  KMO ،92/1شاخصکه مقدار 

-یل عاملی کافی می(، تعداد نمونه برای تحل2/1)بزرگتر از 

آزمون ( sigداری )معنی باشد. همچنین مقدار سطح

دهد تحلیل درصد است که نشان می 2بارتلت، کوچکتر از 

عاملی برای شناسایی ساختار مدل عاملی، مناسب بوده 

 است. 

 

https://www.statisticshowto.datasciencecentral.com/kaiser-meyer-olkin/
https://www.statisticshowto.datasciencecentral.com/kaiser-meyer-olkin/
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  و آزمون بارتلت برای عوامل موثر تجارت KMOنتایج شاخص   -2 جدول 

 KMO 68/0شاخص  

 

آزمون 

 بارتلت

 02/992 مقدار کای دو

 992 ی آزادیدرجه

 1309/1 (Sigدار )سطح معنی

 

     

، اشتراك اولیه و (3) جدولدر ادامه، بر اساس نتایج 

اشتراك استخراجی متغیرها نشان داده شد. اشتراك یک 

-برای متغیر( 2R)متغیر برابر مربع همبستگی چندگانه 

بینی ها )به عنوان پیشهای مربوط با استفاده از عامل

تر کننده( است. هر چه مقادیر اشتراك استخراجی بزرگ

ر نشان های اسـتـخراج شده متغیرها را بهتباشد عامل

دهند. لذا متغیرهایی )سواالتی( که مقدار اشتراکی می

کمتر باشد باید حذف شوند و تحلیل  2/1ها از عدد آن

عاملی از ابتدا صورت گیرد. در این خروجی بر اساس 

نتایج بدست آمده، هیچ کدام از متغیرها دارای اشتراك 

نیستند که باید حذف شوند، خروجی  2/1کمتر از 

   نشان داده شده است. (3)ر جدول اشتراکات د

 

  خروجی اولیه و خروجی استخراجی برای عوامل موثر بر تجارت  -3جدول 

 یاشتراك استخراج هیاشتراك اول شاخص یاشتراك استخراج هیاشتراك اول شاخص

q1 111/0 132/1 q14 111/0 131/1 

q2 111/0 219/1 q15 111/0 119/1 

q3 111/0 211/1 q16 111/0 232/1 

q4 111/0 199/1 q17 111/0 129/1 

q5 111/0 231/1 q8 111/0 231/1 

q6 111/0 222/1 q19 111/0 111/1 

q7 111/0 299/1 q20 111/0 199/1 

q8 111/0 112/1 q21 111/0 222/1 

q9 111/0 229/1 q22 111/0 112/1 

q10 111/0 929/1 q23 111/0 219/1 

q11 111/0 220/1 q24 111/0 112/1 

q12 111/0 290/1 q25 111/0 139/1 

q13 111/0 121/1    

 

های استخراجی در جدول با توجه به بزرگ بودن اشتراك

سوال که 22باشند، هر می 2/1که همگی بزرگتر از  2

ی یک عامل منحصر به فردی است، هریک نشان دهنده

در تحلیل باقی مانده و دیگر نیازی به استخراج عامل 

باشد. همچنین میزان مقادیر استخراجی با دیگری نمی

 آورده شده است: (9)چرخش در جدول 
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 هاشاخص مجموعه از آنها واریانس تبیین درصد و ویژه مقادیر شده، استخراج هایعامل -4جدول 

 

 

قسمت اول مقادیر  باشد.حاوی سه قسمت می (9)جدول 

ویژه اولیه، قسمت دوم مقادیر ویژه عوامل استخراج شده 

بدون چرخش و قسمت سوم مقادیر ویژه عوامل 

باشد. طبق نتایج تحلیل عاملی استخراجی با چرخش می

-های مربوط به سواالت باقی، متغیر2بر اساس جدول 

 ها وعامل اصلی تقسیم شدند. رابطه بین عامل 9مانده به 

ها از طریق ماتریس چرخش یافته اجزا مشخص متغیر

که این ماتریس شامل بارهای عاملی هر گردید، بطوری 

های باقی مانده پس از چرخش ها در عاملیک از متغیر

است. هر چقدر مقدار قدر مطلق این ضرایب بیشتر باشد، 

عامل مربوطه نقش بیشتری در کل تغییرات )واریانس( 

عامل دارای  9ارد. بر اساس جدول فوق متغیر مورد نظر د

-مقدار ویژه بزرگتر از یک هستند و در تحلیل باقی می

درصد از  19412توانند تقریباً عامل می 9مانند. این 

 نیهمه اتغییرپذیری )واریانس( متغیرها را توضیح دهند. 

 یبرخوردارند، ول یکبزرگتر از  یژهو یرعامل از مقاد 9

ل، این تحلی در. یستاندازه ن یکر و به همه آنها براب یتاهم

عامل به  ینکه ا باشدیم یک مهمترین عامل، عامل شماره

 عامل. دهدیم یلدرصد از واریانس را تشک 0942 تنهایی

تا دهد و درصد از واریانس را تشکیل می 2/02نیز دوم 

ه دلیل اینکه مقدار ویژه هشتمین عامل آورده شده است ب

دار نبوده و قابل است معنی 0 تر ازهای بعدی کممولفه

که های خروجیباشند. های بعدی نمیاستفاده در تحلیل

عامل از  عوامل موثر استفاده از تجارت  9مجموعاً 

شناسایی و استخراج محصوالت کشاورزی  الکترونیک 

درصد واریانس   19عامل مجموعاً  9شده است که این 

 صوالت کشاورزیمح عوامل موثر تجارت بر الکترونیک 

 کنند. را تبیین می

 

 ها نامگذاری عامل

سپس جهت دسته بندی بهتر  تحلیل انجام به توجه با      

هایی قرار گرفتند هایی که یک مولفه داشتند در عاملعامل

که همبستگی باالیی  داشتند دسته بندی شدند که نهایتاً 

بندی نتایج دسته ( 2) عامل شناسایی شد در جدول 9در 

 جدید و نیز نامگذاری آنها آورده شده است.

 

 

 

 

ص
اخ

ش
 

 مقادیر ویژه عوامل تأیید شده بدون چرخش مقادیر ویژه اولیه

 درصد تجمعی درصد از واریانس کل درصد تجمعی درصد از واریانس کل

0 311/2 221/09 221/09 311/2 221/09 221/09 

2 92/2 213/02 923/33 92/2 213/02 923/33 

3 022/2 031/01 993/93 022/2 031/01 993/93 

9 002/2 129/01 122/23 002/2 129/01 122/23 

2 929/0 291/9 212/22 929/0 291/9 212/22 

2 922/0 939/9 131/10 922/0 939/9 131/10 

1 122/0 001/9 091/12 122/0 001/9 091/12 

9 230/0 993/3 129/19 230/0 993/3 129/19 
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 های هر کدام از آنهاهای دسته بندی شده جدید و مولفهعامل-5جدول 

 عوامل نام عامل هامولفه

   های بازاریابیعدم آگاهی از تکنیک

موثر  عوامل

 بازاریابی

 

 عدم طراحی مناسب وبسایت  0عامل 

  ایجاد زیربنای اقتصادی نامناسب

  آشنا نبودن با مزایای تجارت الکترونیک 

 آموزشی

 

 

 2عامل 

 پایین بودن سطح تحصیالت تخصصی 

آشنا نبودن  با مزیتهای اقتصادی مثل صرفه جویی های هزینه ناشی از 

 استفاده از تجارت الکترونیکی 

  انطباق نداشتن سیستم های تجارت  با اجرای الکترونیکی 

 سیاسی

 

 سوء ظن افراد نسبت به امکان بیشتر سوء استفاده در تجارت الکترونیکی  3عامل 

 وجود  ذهنیت های غلط افراد از تجارت الکترونیکی 

   استفاده بهینه از منابع طبیعی

 زیست محیطی

 

  توجه به محیط زیست در کاشت و برداشت  9عامل 

 بکارگیری اصول حفاظت از محیط زیست در  فرآیند بازاریابی

  فسادپذیری باالی محصوالت کشاورزی

 وِیژگیهای محصول

 

 نبود ثبات عرضه و قیمت محصوالت 2عامل 

  مشکالت مربوط به زبان مورد استفاده در اینترنت 

 

 

 اقتصادی

 

 

 

 2عامل 

 هزینه های استفاده از اینترنت

 پایین بودن نرخ رشد دسترسی افراد به رایانه

 گران بودن سیستم  های  نرم  افزاری و سخت افزاری

 مشکالت اقتصادی مربوط به عدم وجود بیمه تجارت الکترونیکی

آشنا نبودن  با مزیتهای اقتصادی مثل صرفه جویی های هزینه ناشی از 

 از تجارت الکترونیکیاستفاده 

خود  سانسوری )عدم  تمایل( به  افشای  اطالعات  اقتصادی خود به دلیل 

 فرار از مالیات

 

 

 امنیتی

 

 

وجود نداشتن بستر قانونی برای حمایت از مشکالت پیش آمده در معامالت  1عامل 

 الکترونیکی

 اعتماد نداشتن مشتریان به تجارت الکترونیکی

نداشتن عموم مردم به اینترنت و پایین بودن آمار سرانه آن در دسترسی 

 کشور

 

 زیرساختی

 

 9عامل 

  نبودشرایط الزم در زمینه  تجارت  در مدیران فعلی

 

 رتبه بندی عوامل

های مربوط ها و شاخصپس از مشخص شدن عامل      

ها جهت عوامل موثر استفاده از تجارت به هر یک از عامل

از آزمون فریدمن استفاده شده در منطقه الکترونیک 

، (2)بر اساس نتایج آزمون فریدمن مطابق جدول است. 

است  12/1و کوچکتر از  122/1سطح معنی داری آزمون 

استفاده از  تجارت الکترونیک  موثر بر  بنابراین عوامل

برخوردار   یکساناز وضعیت  محصوالت کشاورزی

آمده  (1)به ترتیب اولویت در جدول عوامل موثر نیستند. 

 است. 
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 نتایج آزمون فریدمن -8جدول

 مقادیر شاخص ها

 20/20 مقدار آماره کای دو

 1 درجه آزادی

 122/1 سطح معنی داری

 

 اولویت بندی عوامل موثر -7جدول 

 نام عامل میانگین رتبه رتبه

 اقتصادی 29/9 0

 سیاسی 21/9 2

 آموزشی 29/9 3

 ویژگیهای محصول 22/9 9

 زیست محیطی 29/9 2

 زیرساختی و امنیتی 12/9 2

 بازاریابی 93/1 1

 

       

عامل اول اقتصادی دهد که نشان می( 1)نتایج جدول 

-آموزشی، ویژگیهای دیگر شامل سیاسی، عاملو  است

های محصول، زیست محیطی، زیرساختی و امنیتی و 

شامل عامل اقتصادی که   باشد.عامل آخر بازاریابی می

مشکالت مربوط به زبان مورد استفاده در های: مولفه

خ پایین بودن نر، های استفاده از اینترنتهزینه، اینترنت

 هایگران بودن سیستم، رشد دسترسی افراد به رایانه

مشکالت اقتصادی مربوط ، افزاری و سخت افزاری نرم

نبودن با  آشنا، کییبه عدم وجود بیمه تجارت الکترون

های هزینه ناشی از مزیتهای اقتصادی مثل صرفه جویی

 عامل دوم،باشد و می کییاستفاده از تجارت الکترون

انطباق مربوط به عوامل سیاسی می باشد و شامل ؛ 

وء س، نداشتن سیستم های تجارت  با اجرای الکترونیکی 

ظن افراد نسبت به امکان بیشتر سوء استفاده در تجارت 

ذهنیت های غلط افراد از تجارت   وجودو   کییالکترون

می باشد که به عنوان موانعی بر گسترش این  کییالکترون

 روش تجارت می باشد.

آشنا نبودن و شامل ؛ آموزشی می باشد عامل سوم       

بودن سطح  پایین،  کیبا مزایای تجارت الکترون

نبودن  با مزیتهای  آشناو  تحصیالت تخصصی 

اقتصادی مثل صرفه جویی های هزینه ناشی از استفاده 

می باشد و بنابر بر بررسی  کییاز تجارت الکترون

و   (2111)  و همکاران  سهیدمطالعات مختلف  از  جمله 

به تاثیرات آموزش و  (2101) و همکاران  دانتسیس

یادگیری مهارت بر افزایش تجارت تاکید داشتند. همچنین 

ویژگیهای محصوالت کشاورزی شامل؛ مورد چهارم 

ثبات  نبودو   یمحصوالت کشاورز یباال یریفسادپذ

مربوط به مسائل ، عامل پنجم محصوالت متیعرضه و ق

زیست محیط با هدف پایدارسازی می باشد و شامل 

 طیبه مح توجه،  یعیاز منابع طب نهیاستفاده بهموارد؛ 

اصول حفاظت  یریبکارگو  در کاشت و برداشت   ستیز

د در نظر گرفته شدن یابیبازار ندیدر  فرآ ستیز طیاز مح

 ( 2103و ژانگ ) ویل ،  (2101) ویدایاتی و همکارانکه در 

 ستیز تاثیر گذاریبه  (2101و همکاران ) یاتیداویو 

 امنیتیششم زیرساختی  مورد   اذعان داشتند.  یطمحی

خود  سانسوری )عدم  تمایل( به  در ، شامل؛ می باشد 

 ،افشای  اطالعات  اقتصادی خود به دلیل فرار از مالیات

وجود نداشتن بستر قانونی برای حمایت از مشکالت پیش 
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اعتماد نداشتن مشتریان و  آمده در معامالت الکترونیکی

در مورد مسائل زیرساختی و  کییبه تجارت الکترون

نداشتن عموم مردم به اینترنت و پایین  دسترسیشامل؛ 

الزم در  طینبودشراو  بودن آمار سرانه آن در کشور

می باشد که بر رونق و  ر مدیران فعلیزمینه  تجارت  د

نیکی محصوالت کشاورزی موثر توسعه تجارت الکترو

هستند و عامل هفتم در مورد بازاریابی و شامل 

 یطراح عدم،  یابیبازار های کیاز تکن یعدم آگاهموارد؛

ی م نامناسب یاقتصاد یربنایز جادیاو   تیمناسب وبسا

 باشد.

 

 کلی نتیجه گیری

ان داد که  عوامل موثر اقتصادی، این تحقیق نشنتیجه      

، زیست محیطیهای محصول، یژگیوسیاسی، آموزشی، 

زیرساختی و امنیتی و بازاریابی جزء عوامل موثر اصلی 

باشد که این عوامل موثر با مطالعات اخیر همخوانی می

عوامل موثر اقتصادی که شامل مواردی مثل   دارد.

ینه هز، مورد استفاده در اینترنتمشکالت مربوط به زبان 

پایین بودن نرخ رشد دسترسی ، های استفاده از اینترنت

افزاری و نرم هایگران بودن سیستم، افراد به رایانه

مشکالت اقتصادی مربوط به عدم وجود ، افزاریسخت

های نبودن با مزیت آشنا، کییبیمه تجارت الکترون

شی از استفاده از های هزینه ناجوییاقتصادی مثل صرفه

است. در عوامل موثر سیاسی نیز  کییتجارت الکترون

مواردی که بایسیت مورد توجه قرار گیرد تا عوامل موثر 

های انطباق نداشتن سیستمسیاسی رفع شود شامل 

سوء ظن افراد نسبت به ، تجارت با اجرای الکترونیکی

 وجود و کییامکان بیشتر سوء استفاده در تجارت الکترون

 باشد.می کییهای غلط افراد از تجارت الکترونذهنیت

 تجارت الکترونیکی ،که  دادندمطالعات موردی نشان 

های جدید ابداع روش منظور به را محصوالت کشاورزی

های کسب و کار ایجاد ارزش افزوده، خدمات و مدل

 بکار رفته در جهت هایتوسعه استراتژی به منظور جدید،

 لمللیابینغالباً به شکل ، خودتجارت الکترونیک گسترش 

 ورود بهخود و  گذاریتأثیرافزایش منظور همچنین بهو 

 عنوان، بههای بزرگالکترونیکی با شرکت هایمشارکت

 هایاتحادیهو یا با  آنهاکنندگان عرضهمشتریان یا 

منافع آن، تعدادی  علیرغم .دهندمی گسترده انجام یصنعت

های فنی و غیر فنی در ارتباط با تجارت تاز محدودی

تجارت  وجود دارد. محور -الکترونیکی اینترنت

در درجه  موجود محصوالت کشاورزی الکترونیکی

این دهند که خود را گزارش می مربوط بهمسائل  نخست،

 و که کاال الکترونیکی بسترهای درفعالیت آنها را  ،عوامل

 ت،مطلوب نیسبرای بازاریابی الکترونیکی  آنهایا خدمات 

های انجام ارزیابی موارد، عالوه بر این .کندمیمحدود 

 عواملدهد که بر اساس اندازه شرکت نشان می شده

مربوط به  و هااندازه یدر تمام هاشرکتثانویه برای 

مربوط به  عوامل  د.نباشتدارکات و پرداخت می

مشکالتی  ترینتازهاز  ،و قانونی یامنیت هایچارچوب

به تجارت الکترونیک ها شرکت وروداز  مانعکه هستند 

عدم آگاهی در  ، تحت عنوانکه  یدیگر عوامل .شوندمی

مربوط  های کسب و کارمورد تجارت الکترونیک و مدل

 مشکالت ناشی از اطمینان و اعتماد، عدم آگاهی از به آن

، قانونی وحقوقی  هایتجارت الکترونیک، چارچوببه 

، مسائل یهای اطالعاتبه زیرساخت محدوددسترسی 

تجارت اگر چه  .اندگزارش شده های باالامنیتی و هزینه

 بعضی ازتوانند می ، محصوالت کشاورزی الکترونیکی

توسط محیط کسب  ،به صورت خودکار را عوامل موثر

 اما عوامل موثری مانند، رفع کنند و کار در حال تغییر

به  محدود قانونی، دسترسی حقوقی و هایچارچوب

از د نتوانمین ،باال هایو هزینه یهای اطالعاتزیرساخت

محصوالت  تجارت الکترونیکیهای طریق کوشش

 ،ذکر شده مسائلبا جهت مقابله در رفع شوند.  کشاورزی

 در کنار خصوصی ضروری است. بخشدولت و  توسعه

 و نولوژیکیتکهای آموزشی، تسهیل زیرساختهای کمک

آن فضا، که  کندفضایی را ایجاد میقانونی،  هایچارچوب

ارائه منظور به ای برنامهتوسعه دهندگان دهنده  پرورش

از  یطیف وسیعپشتیبانی کننده از  های محصولویژگی
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-طیف وسیعتا تجارت الکترونیک  های مرتبط باآوریفن

به  این امر که های تجاری خواهد بودتری از شرکت

ک کم محصوالت کشاورزی تجارت الکترونیکیموفقیت 

ترین عوامل عوامل موثر اقتصادی از اصلی .خواهد کرد

موثر بر تجارت الکترونیکی هستند، بنابراین سعی شود 

ها جهت رواج تجارت الکترونیکی در جهت با کاهش هزینه

عوامل موثر سیاسی،  این نوع تجارت اقدامات شود.

رد توجه قرار گیرد زیر این عوامل موثر امنیتی بایستی مو

نیز رابطه تنگاتنگی دارند و  زیست محیطیبا عوامل موثر 

های الزم این نوع تجارت را توسعه سعی شود با  آموزش

اقتصادی مثل اجرای بیمه ، بنابراین با رفع مشکالت دهند

تجارت الکترونیکی و نیز اجرای امنیت در کیفیت اجناس 

 توان این نوع تجارت را رونق داد.فروخته شده می 
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