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در بخش کشاورزيالکترونیکیتحلیل راهکارهاي توسعه و تقویت کسب و کارهاي 
)شرقیاستان آذربایجان: مطالعه موردي(

3علیرضا غضنفريو2کریم نادري مهدیی، 2رضا موحدي، 1اله ماقبلروح

چکیده
در بخش کشاورزي الکترونیکیتوسعه و تقویت کسب و کارهاي راهکارهايبا هدف بررسی این مطالعه

جامعه آماري تحقیق را . باشدی میاین تحقیق از نوع کاربردي و روش تحقیق نیز پیمایش. انجام شده است
کشاورزي الکترونیکیکسب و کارهاي توزیعی که در عرصه وبندي، تولیديشرکت بستهوکارخانه 21مدیران 

که روایی آن بر باشدمیاي ابزار تحقیق، پرسشنامه. دهدمیتشکیل ،هستندشرقی فعال در استان آذربایجان
. محاسبه گردید) α=92/0(اساس نظر جمعی از متخصصان تأیید و پایایی آن با استفاده از فرمول آلفاي کرونباخ 

راهکارهاي توسعه و تقویت کسب و ،با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدي و مدل معادالت ساختاري
نام راهکارهاي ترویجی با عامل اول با . بندي شدندعامل دسته5در در بخش کشاورزيالکترونیکیکارهاي 

هاي راهکارهاي قانونی، عوامل بعدي به نام. ترین عامل معرفی شددرصد از واریانس به عنوان مهم54/18تبیین 
بر اساس . درصد از واریانس را تبیین نمودند89/69بندي شدند که در مجموع فنی، دانشگاهی و فرهنگی دسته

ان در بخش کشاورزي استالکترونیکیو تقویت کسب و کارهاي هنتایج بدست آمده پیشنهادهایی براي توسع
.شرقی ارائه شده استآذربایجان

، کشاورزي، تحلیل عاملیالکترونیکیعه، کسب و کار توس: هاي کلیديواژه

مقدمه
گرایی به طور کلی عقیده بر این است که هم

بین روند توسعه اطالعات و روند توسعه فناوري 
بی تحت عنوان انقالب اطالعات منجر به انقال

از طرف دیگر تحوالت ،)17(ارتباطات شد
در ) مزیت رقابتی(محور هزینهمحور و درآمد

ایجاد تضاد تئوري سازمان و مدیریت، باعث
هاي ضعف ارتباطات ناشی از نگرش(ارتباطات 

)maghable@yahoo.com: نویسنده مسوول(،، دانشگاه بوعلی سینايدانشجوي دکتر-1
استادیار، دانشگاه بوعلی سینا-2

شرقیکارشناس ارشد، شرکت تسهیل گستر آذربایجان-3
19/11/92: تاریخ پذیرش16/9/92: تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
کارآفرینی و کشاورزي
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محور مزیت رقابتی و لزوم تقویت ارتباطات هزینه
هاي درآمدمحور مزیت با مشتري ناشی از نگرش

در این راستا )7،17(در این حوزه شد) رقابتی
حل تضاد مذکور با استفاده از انقالب ارتباطات، 

سازمانی و شیوه جدیدي را براي روابط درون
این شیوه جدید . سازمانی شکل دادبرون

ارتباطات، تحت عنوان کسب و کار الکترونیکی 
کسب و کار الکترونیکی تنها به . )17(نام گرفت

مامی یعنی، ت،تجارت الکترونیکی محدود نیست
.کندهاي یک شرکت را الکترونیکی میفعالیت

کسب و کار الکترونیکی تلفیق ،به طور خالصه
مین و کل أهاي تها، فرآیندها، زنجیرهسیستم

هاي مرتبط با بازار با استفاده از اصول و فناوري
با توسعه ). 7،8(استفاده از ابزار اینترنت است

اینترنت، به نظر معامالت کسب و کارها از طریق 
رسد که ارزش کاالها، خدمات و اطالعاتی که می

شوند، ئه میااز طریق اینترنت در سراسر دنیا ار
اینترنت فناوري . دو یا سه برابر شده است
ها را قادر به انجام قدرتمندي است که شرکت

یندهاي کسب و آتر و با بازدهی بیشتر فرسریع
).18(سازدکار خود می

ي تولید کاال و از مشکالت چرخهیکی 
موضوع بازاریابی، مالی، ،محصوالت کشاورزي

خرید و فروش، ارتباط با مشتریان، خدمات پس 
باشد که گذاران میاز فروش، همکاري با سرمایه

این امر نیز به دلیل پراکندگی مناطق تولید و
از ).11(باشددوري آن از مراکز فروش می

محصوالت کشاورزي و دامداري از ي باز عرضهدیر
گردش جریان . گرفتها صورت میطریق واسطه

شد که محصوالت به این صورت باعث می

سودمندي تولیدکنندگان از تولید محصوالت 
ها بیشترین کشاورزي به حداقل برسد و واسطه

، فناوري در سالیان اخیر. سود را کسب نمایند
، بسیاري رتي تجاارتباطات در عرصهاطالعات و

ها را از پیش رو برداشته است و از از این چالش
ي توان در توسعهمیالکترونیکیکسب و کار 

کشاورزي و بازاریابی تولید کاال و محصوالت 
.)11،15(محصوالت کشاورزي نیز استفاده نمود

کار اینترنتی در حوزه کشاورزي سبب کسب و
شود که صاحبان کسب و کارهاي کشاورزيمی

بتوانند محصوالت و خدمات خود را بدون 
طور مستقیمبهاستفاده از وسایل فیزیکی 

ی از ــیک. رساندـکنندگان برفــدست مصبه
کارآمد تحویل به صورت آنالین هاي مهم وروش

عنوان هاي اخیر بهباشد که این امر در سالمی
الکترونیکیکار عامل اصلی درگسترش کسب و

کار سیستم کسب ودر. محسوب شود
تر و هم به کاال هم به صورت سالمالکترونیکی

. شودتر تحویل خریدار میصورت مطمئن
همچنین تعداد کاالي خریداري شده از طریق 

. شودبیشتر میالکترونیکیکسب و کارتنوع در
نکته مهم در تحویل محصوالت از طریق پست 

کسب و کارهست که ادارات پستی براي تقویت 
اینترنتی باید این نکات را در سازمان خودشان 

صورت کسب وغیر اینباشند درهدر نظر داشت
).15(پیشرفت نخواهد کرد الکترونیکیکار 

متأسفانه در ایران آمار دقیقی از کسب و 
الخصوص اندازي شده علیراهالکترونیکیکارهاي 

در حوزه کشاورزي و میزان موفقیت و شکست 
ولی با در نظر گرفتن اهمیت . آنها وجود ندارد
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این مقوله و تأثیر آن در رشد اقتصادي کشور، 
توان به شود که چطور میاین نیاز مطرح می

. توسعه و تقویت این کسب و کارها کمک کرد
در مطالعه خود نشان داد که بیشتر )12(رحمان 

هاي تولید و کشاورزان به دلیل کاهش هزینه
. تمایل در پذیرش اینترنت دارندافزایش فروش 

هاي فناوري، کشاورزان قادرند نهادهبا چنین
ها در بازار مورد نیاز خود را با مقایسه قیمت

توسط کاناوري بررسی انجام شده. جستجو کنند
رزي، نشان بنگاه کشاو208از )3(و همکاران

ها راهبردهاي داد که تعداد محدودي از این بنگاه
الکترونیک را براي بنگاه خود پذیرفته و تجارت 

آنها دریافتند که در واقع تعداد .برندکار مییا به
هاي کشاورزي براي استفاده بسیار کمی از بنگاه

در هر . از مزایاي تجارت الکترونیک راغب هستند
هاي کشاورزي صورت بخش کشاورزي و بنگاه

گیري از مزایاي تجارت تجاري، براي بهره
گیري از ونیک، اختصاص هزینه و بهرهالکتر

حداقل ،موقعیت راهبردي این تجارت
)9(کیم و همکاران. گذاري را دارندسرمایه

پیرامون پذیرش اینترنت توسط واحدهاي 
اقتصادي و تجاري مطالعاتی انجام دادند و موانع 
عمده پذیرش اینترنت را ضمانت تحویل پیام، 

، یـالکترونیکاي ـهی در پیامـه پنهانـمداخل
ها، جلوگیري و قطع دسترسی غیرمجاز به شبکه

و اجبار به عقد الکترونیکیهاي در ارسال پیام
.ها بیان کردندقرارداد فراتر از شبکه

اي پیرامون ، در مطالعه)16(همچنین شین
تجارت الکترونیک در بخش کشاورزي، عدم 

هاي کوچک و متوسط همکاري میان بنگاه

مقیاس، محدودیت منابع مالی و محدودیت در 
هاي زمینه تجارت الکترونیک در بین بنگاه

هاي کسب و الکترونیک کشاورزي موفق، شیوه
کار ناسالم و فقدان اطالعات، فقدان 

هاي یافته و پرداختاستانداردسازي توسعه
وسعه تجارت تالکترونیکی را به عنوان موانع 
بررسی کرده الکترونیکی در بخش کشاورزي

در مطالعه خود دریافت )10(مک فارلن. است
حفظ حریم خصوصی، توزیع ،عواملی چون

محصول بنگاه، بهبود عملکرد در زنجیره عرضه 
محصول، نوع محصول عرضه شده به بازار، حدود 
و اندازه بنگاه در پذیرش راهبردهاي تجارت 

مالت تجاري از سوي کشاورزان و االکترونیکی مع
هاي کوچک مقیاس کشاورزي تأثیرگذار بنگاه
. است

موانع تجارت ) 14(همکاران رستمی و
سازي آن در استان الکترونیک و راهکارهاي پیاده

عوامل : الف: مرکزي را بدین شرح تبیین کردند
عدم تبلیغات و آموزش همگانی کافی از (انسانی 

هاي جمعی، عدم پشتیبانی، حمایت طریق رسانه
تجارت الکترونیک توسط دولت، عدم و تبلیغ

آشنایی و توجه مدیران بخش صنعت و بازرگانی 
عدم (عوامل حقوقی : ب، )به تجارت الکترونیک

وجود قوانین بانکی، پستی و گمرکی منطبق با 
تجارت الکترونیک، عدم آشنایی مردم با قوانین 

المللی در مورد تجارت الکترونیک، حقوقی بین
هاي حقوقی از با تضمینعدم آشنایی مردم

عدم وجود : (عوامل فنی: و ج) تجارت الکترونیک
هاي اعتباري داخلی منطبق با کدهاي کارت

ضعیف از المللی، تبلیغات و پشتیبانی نسبتاًبین
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هون ). مرکز نقطه تجاري استان مرکزي
کسب و هاي توسعه ها و چالشگسیولی، فرصت

در قالب را در کشور چین الکترونیکیکار
سیستم حمل ونقل ضعیف، سیستم مشکالت 

استفاده از فناوري توزیع ناپیوسته، ضعف 
بخش پشتیبانی و توزیع ر درکامپیوتاطالعات و

برنده پیشواملهاي قانونی و عمحدودیتکاال، 
مقررات دولت، سیستم پرداخت و قوانین و

).    7(سیستم لجستیک بررسی کرده است
ثر بر مؤعوامل ، اوریمدر تحقیق رشید و 

به عوامل سازمانی، بکارگیري تجارت الکترونیکی، 
عوامل تکنولوژیکی، عوامل فردي و عوامل 

نیز، عوامل )6(هالس).13(شدمحیطی تقسیم 
ثر بر بکارگیري تجارت الکترونیکی را شامل ؤم

ها، عامل سازمان عواملی همچون منافع و هزینه
آکرن و کاوایی. و عامل محیط بررسی کرده است

الکترونیکی را ثر بر بکارگیري تجارت مؤعوامل 
هاي کوچک بررسی نموده و این در شرکت

هاي مدیر، نرخ بازگشت عوامل را به ویژگی
دبندي نمودنهاي سازمان تقسیمسرمایه و ویژگی

)1(.
عوامل )5(گریگوریا و کاسیچهدر تحقیق 

بدین اصلی موفقیت در تجارت الکترونیکی
ایجاد ارزش براي : ترتیب بررسی شده است

ارائه خدمات و عملکرد کار با ارائه ، مشترکان
تدارك ، ت جذابیتدارك یک وب سا، نمایندگی

تدارك خدمات ، جایزه و پاداش براي مشتریان
، تدارك فکر و مسئولیت اجتماعی، ویژه شخصی

قابلیت اطمینان پایایی و امنیت به کلیه 
تدارك ، ها و خدمات کسب و کارفعالیت

فراهم نمودن ، درجه360انداز و منظر چشم
، اي براي دریافت کلیه تجارب مشتریانزمینه

ایجاد ، کارآمد ساختن فرآیندهاي کسب و کار
امکاناتی که مشتریان خودشان بدون نیاز به 

در .دستیار یا راهنما، راهنمایی و رهبري شوند
) 4(، چیتی تاوم و همکاران )2008(سال 

عوامل اساسی موفقیت در "با عنوان تحقیقی 
اي عملی در مطالعه: الکترونیکیکارآفرینی 

تایلندي اینترنتیکارآفرین 1794روي "تایلند
که عوامل موفقیت آنها را در سه دادندانجام 

تمایل به (گذار دسته عوامل مربوط به بنیان
خدمات ،)مرکز کنترل درونی، موفقیت

و )، سادگی استفادهقابلیت اطمینان(الکترونیک
. مربوط دانستند) حمایت دولت(عوامل خارجی

پس از شرقی در سطح کشور، استان آذربایجان
تهران در رتبه دوم تجارت الکترونیکی قرار گرفته 

با توجه به اهمیت کسب و کار ،لذا.)2(است
در استان و وجود نقاط قوت و ضعف الکترونیکی

و مخصوصاً در الکترونیکیدر حوزه کسب و کار 
حوزه کشاورزي، در این تحقیق سعی شده است 

کسب و و تقویت توسعه راهکارهايتا با بررسی 
در حوزه کشاورزي و رسیدن الکترونیکیکارهاي 

به شناختی روشن در این زمینه به منظور ارایه 
راهکارها و پیشنهادهایی عملی در تسهیل و 

خش در بالکترونیکیتسریع توسعه کسب و کار 
. اقدام شودکشاورزي استان آذربایجان شرقی، 

:اهداف این پژوهش عبارت بودند از،بنابراین
اي و حرفههاي فردي بررسی ویژگی- 1

پاسخگویان
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راهکارهاي توسعه و تقویت بندياولویت- 2
در بخش الکترونیکیکسب و کارهاي 

کشاورزي
بندي راهکارهاي توسعه و تقویت کسب گروه- 3

در بخش کشاورزي الکترونیکیو کارهاي 
تحلیل عاملی تأییدي و مدل معادالت - 4

ساختاري

هامواد و روش
هدف، کاربردي، از تحقیق حاضر از جنبه

آوري اطالعات، از نوع تحقیقات جنبه جمع
توصیفی و باالخره این تحقیق بر اساس میزان و 
. درجه کنترل، از نوع تحقیقات میدانی بوده است

21مدیران بازرگانی جامعه آماري تحقیق شامل
هاي تولیديبندي و شرکتکارخانه، صنایع بسته

کسب و کارهاي توزیعی که در عرصه و
شرقی کشاورزي در استان آذربایجانالکترونیکی

باشد که تمامی این جامعه فعال هستند می
رد آماري با استفاده از روش سرشماري مو

ها ابزار گردآوري داده. قرار گرفتندمطالعه
هاي پرسشنامه بود که از دو بخش مشخصه

و ) چهار متغیر(اي پاسخگویان فردي و حرفه
دیدگاه پاسخگویان مورد مطالعه در خصوص 
میزان اهمیت راهکارهاي توسعه و تقویت کسب 

25(در بخش کشاورزي الکترونیکیو کارهاي 
این متغیرها از طریق . تشکیل شده بود) متغیر

هاي نظري در مطالعه و مرور آثار و پژوهش
هاي حیطه مسئله مورد پژوهش، به ویژه تحقیق

در داخل و خارج از کشور استخراج صورت گرفته
گیري بخش دوم، از مقیاس براي اندازه. شدند

تاترینکم=1(اي درجه5دهینمره
جهت بدست آوردن . استفاده شد) ترینبیش=5

روایی پرسشنامه پس از تهیه آن، از نظرات و 
پیشنهادهاي اعضاي هیأت علمی دانشگاه بوعلی 

جهت آزمون . برداري شدسیناي همدان بهره
بدین . پایایی ابزار، آزمون مقدماتی انجام گرفت

پرسشنامه در اختیار محققین 30منظور تعداد 
الکترونیکیآشنا یا فعال در حوزه کسب و کار 

آوري استان همدان قرار داده شد و پس از جمع
هاي مذکور، با استفاده از فرمول آلفاي پرسشنامه

راهکارهاي قسمت(کرونباخ، پایایی پرسشنامه 
92/0) الکترونیکیتوسعه کسب و کارهاي 

. بدست آمد که براي تحقیق حاضر مناسب بود
در این تحقیق با توجه به نوع تحقیق از دو روش 

و ) میانگینودرصد فراوانی(آمار توصیفی 
، تحلیل عاملی تحلیل عاملی اکتشافی(استنباطی

جهت تجزیه ) تأییدي و مدل معادالت ساختاري
وSPSSافزارتحلیل اطالعات با کمک نرمو 

LISRELاستفاده شده است.

نتایج و بحث
ايرفهـــو حرديــهاي فژگیــررسی ویـب

گویانپاسخ
توزیع فراوانی جمعیت مورد مطالعه نشان 

5درصد از پاسخگویان مرد و 95دهد که می
ترین سن از نظر سن، بیش. درصد آنان زن بودند

از . سال بود29ترین سن سال و کم52افراد
درصد داراي میزان 10نظر میزان تحصیالت، 

درصد داراي میزان 17/15و يتحصیالت دکتر
درصد داراي 62تحصیالت کارشناسی ارشد، 
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6. ..................................................................................................................تقویت کسب و کارهاي الکترونیکی در بخش کشاورزيتحلیل راهکارهاي توسعه و

درصد نیز 83/12میزان تحصیالت کارشناسی و 
درصد 25از نظر رشته تحصیلی نیز . دیپلم بودند

درصد 75هاي کشاورزي و رشتهآموختهدانش
هاي مختلف علوم انسانی و ریاضی و بقیه از رشته

.تجربی فارغ التحصیل بودند
یت کسب راهکارهاي توسعه و تقوبندي اولویت

کشاورزي از در بخش الکترونیکیو کارهاي 
گویاندیدگاه پاسخ

به منظور تعیین میزان اهمیت هر یک از 
ها به عنوان راهکارهاي توسعه و تقویت سازه

در بخش کشاورزي، الکترونیکیکسب و کارهاي 
از میانگین و انحراف معیار استفاده گردید 

که دهد جدول نشان میاین نتایج ). 1جدول (
محور قرار دادن بخش خصوصی در اجراي 

، الکترونیکیهاي ملی مربوط به کسب و کار طرح
اي کسب فنی و حرفههاي آموزشبرقراري دوره

براي شاغلین در بخش الکترونیکیو کار 
ايکشاورزي توسط سازمان آموزش فنی و حرفه

کرده و استفاده از جمعیت جوان و تحصیل
کشاورزي کشور در امر توسعه کسب و کار 

توسعه ي ترین راهکارهابه عنوان مهمالکترونیکی
در بخش الکترونیکیو تقویت کسب و کارهاي 

بندي شده است که این یافته اولویتکشاورزي
، رشید و )10(مورد تأکید تحقیقات مک فارلن 

استفاده از بارکد هم براي .باشدمی) 13(اوریم 
کننده محصوالت م مصرفـدکننده و هـتولی

کسب و فرهنگیتدوین برنامه جامع ، کشاورزي
و بخش ت دولتـا دخالـبرونیکیـالکتار ـک

سیم هاي بیولوژيـعه تکنـوسـتو یـوصـخص
به ADSLاستفاده از خطوطو WIMAXمانند

ترین راهکارهاي توسعه و تقویت اهمیتعنوان کم
در بخش کشاورزي الکترونیکیکسب و کارهاي 
بندي شده است اولویتشرقیاستان آذربایجان

که این نتیجه نیز مورد تأیید تحقیقات رستمی و 
.است) 1(و آکرن و کاوایی ) 14(همکاران 
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7... .......................................................................................................................1393تابستانو بهار / 1شماره / اولسال / کارآفرینی و کشاورزي

در بخش کشاورزي از دیدگاه پاسخگویانالکترونیکیبندي راهکارهاي توسعه و تقویت کسب و کارهاي اولویت- 1جدول 
انحراف معیار٭میانگینهاگویهاولویت

در بخش الکترونیکیهاي ملی مربوط به کسب و کار محور قرار دادن بخش خصوصی در اجراي طرح1
کشاورزي

31/488/0

توسط براي شاغلین در بخش کشاورزيالکترونیکیاي کسب و کار هاي آموزش فنی و حرفهبرقراري دوره2
ايسازمان آموزش فنی و حرفه

30/487/0

در حوزه الکترونیکیکرده کشاورزي کشور در امر توسعه کسب و کار استفاده از جمعیت جوان و تحصیل3
کشاورزي

18/485/0

به همراه تصویب الکترونیکیایجاد مراکز تحقیق و توسعه کسب و کارهاي 4
هاي الزم جهت حمایت از آنهابودجه

09/487/0

08/497/0بر آنتبطرکسب و کار الکترونیکی و مزایاي مرسانی عمومی و آگاه نمودن مردم نسبت به موضوع اطالع5
06/483/0داري الکترونیک با توجه به تجربیات کشورهاي موفق در این زمینهو بانکاستاندارد کردن قوانین گمرکی6
02/489/0هاي مربوطهتوسط مخابرات و دستگاهالکترونیکیهاي ارزان شدن سرویس7
98/396/2در حوزه کشاورزيالکترونیکیایجاد صندوق حمایت از تحقیقات کسب و کار 8
از طریق آماده سازي و بسترسازي در عرصه کشاورزيالکترونیکیگسترش فرهنگ بکارگیري کسب و کار 9

فرهنگی
89/308/1

88/301/0استقرار کامل اقتصاد و بانکداري الکترونیکی10
87/31/1الکترونیکیکسب و کار راه اندازي مربوط به دست و پاگیرادارياز میان برداشتن قوانین 11
85/374/0از طریق صدا و سیمادر سطوح مختلف جامعهالکترونیکیهاي مربوط به کسب و کار مهارتآموزش 12
84/381/0در سرفصل دروس دانش آموزي در مقاطع مختلفالکترونیکیکسب و کار قرارگرفتن موضوع 13
هاي جهت ایجاد بانکصنعت، معدن و تجارت هاي جهاد کشاورزي و هاي کاري در وزراتتشکیل گروه14

اطالعاتی
83/309/1

82/308/1ايرایانههاي ایجاد امنیت کاري و اخالقی در استفاده از شبکه15
ICT81/304/1متناسب ساختن رشته هاي تحصیلی دانشگاهی به سمت استفاده از 16
80/378/0ي انبوهی و گروهیاطالع رسانی و فرهنگ سازي از طریق رسانه ها17
79/378/0در حوزه کشاورزي داراي ضمانت اجراییالکترونیکیتهیه و تصویب یک سند راهبردي کسب و کار 18
78/315/1الکترونیکی کردن امور گمرکی و مراحل ترخیص کاال19
77/387/0هاي فیبر نوري در سطح کشورتوسعه کابل20
76/398/0الکترونیکیکسب و کار بهتهیه و تدوین و استاندارد نمودن قوانین و مقررات مربوط 21
74/396/0الکترونیکیهاي مربوط به کسب و کار ها و روشاستانداردکردن فرم22
ADSL74/383/0و استفاده از خطوطWIMAXسیم مانندهاي بیتوسعه تکنولوژي23
73/375/0و بخش خصوصیبا دخالت دولتالکترونیکیکسب و کار فرهنگیتدوین برنامه جامع 24
72/376/0محصوالت کشاورزيکنندهاستفاده از بارکد هم براي تولیدکننده و هم مصرف25

متغیر باشد5تا یکتواند بین دامنه میانگین می: ٭

راهکارهاي توسعه و تقویت کسب و بنديگروه
در بخش کشاورزيالکترونیکیکارهاي 

هاي تحقیق در بندي گویهبه منظور دسته
قالب راهکارهاي توسعه و تعیین سهم هر یک از 
راهکارها در توسعه و تقویت کسب و کارهاي 

در بخش کشاورزي، از تحلیل عاملی الکترونیکی

محاسبات انجام شده نشان . استفاده شداکتشافی 
گیري از ها براي بهرهداد که انسجام درونی داده

وده ـب بـی مناسـاملـیل عـک تحلـتکنی
)774/0KMO= ( و آماره بارتلت)نیز ) 15/1645

در این . دار بوده استدرصد معنییکدر سطح 
عامل داراي 5بررسی با توجه به مالك کیسر، 
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8. ..................................................................................................................تقویت کسب و کارهاي الکترونیکی در بخش کشاورزيتحلیل راهکارهاي توسعه و

استخراج شد که نتیجه یکمقدار ویژه باالتر از 
به همراه مقدار ویژه و درصد )2(در جدول 

پس از چرخش . واریانس مربوطه ذکر شده است

به روش واریماکس متغیرهاي تحقیق در عاملی 
. بندي شدنددسته) 3جدول (عامل 5

هاي استخراج شده همراه با مقدار ویژه، درصد واریانس و درصد واریانس تجمعیعامل- 2جدول
فراوانی تجمعی درصد واریانسدرصد واریانس مقدار ویژهمقدار ویژههاعامل

263/4541/18541/18اول
536/3121/16662/34دوم
275/3847/12509/47سوم

635/2479/11988/58چهارم
145/2908/10896/69پنجم

متغیرهاي مربوط به هر یک از راهکارهاي توسعه و میزان بارهاي عاملی بدست آمده از ماتریس چرخش یافته- 3جدول 
بار عاملیمتغیرهانام عامل

)میزان ضرایب(
Y1(781/0(اطالع رسانی عمومی و آگاه نمودن مردم نسبت به موضوع کسب و کار الکترونیکی و مزایاي مترتب بر آن

توسط براي شاغلین در بخش کشاورزيالکترونیکیاي کسب و کار هاي آموزش فنی و حرفهبرقراري دورهترویجی
)Y2(ايسازمان آموزش فنی و حرفه

752/0

Y3(692/0(الکترونیکیکرده کشاورزي کشور در امر توسعه کسب و کار استفاده از جمعیت جوان و تحصیل
Y4(932/0(الکترونیکیبه کسب و کار تهیه و تدوین و استاندارد نمودن قوانین و مقررات مربوط 

Y5(873/0(و بانکداري الکترونیک با توجه به تجربیات کشورهاي موفق در این زمینهاستاندارد کردن قوانین گمرکیقانونی
Y6(756/0(الکترونیکیاندازي کسب و کار راهاز میان برداشتن قوانین اداري دست و پاگیر مربوط به 

Y7(698/0(ايهاي رایانهدر استفاده از شبکهکاري و اخالقی ایجاد امنیت 
جهت ایجاد صنعت، معدن و تجارتهاي جهاد کشاورزي و هاي کاري در وزراتتشکیل گروه

)Y8(هاي اطالعاتیبانک
865/0

Y9(820/0(بانکداري الکترونیکیاستقرار کامل اقتصاد و فنی
ADSL)Y10(780/0و استفاده از خطوطWIMAXسیم مانندهاي بیتوسعه تکنولوژي

Y11(632/0(الکترونیکی کردن امور گمرکی و مراحل ترخیص کاال
Y12(612/0(هاي مربوطهتوسط مخابرات و دستگاهالکترونیکیهاي ارزان شدن سرویس

هاي الزم جهت حمایت از به همراه تصویب بودجهالکترونیکیایجاد مراکز تحقیق و توسعه کسب و کارهاي 
)Y13(آنها

946/0

Y14(902/0(آموزي در مقاطع مختلفدر سرفصل دروس دانشالکترونیکیکسب و کار قرارگرفتن موضوع آموزشی
ICT)Y15(745/0هاي تحصیلی دانشگاهی به سمت استفاده از متناسب ساختن رشته

Y16(732/0(در حوزه کشاورزيالکترونیکیایجاد صندوق حمایت از تحقیقات کسب و کار 
سازي و بسترسازي در عرصه کشاورزي از طریق آمادهالکترونیکیگسترش فرهنگ بکارگیري کسب و کار 

)Y17(فرهنگی
866/0

Y18(784/0(در حوزه کشاورزي داراي ضمانت اجراییالکترونیکیتهیه و تصویب یک سند راهبردي کسب و کار فرهنگی
Y19(741/0(الکترونیکیهاي ملی مربوط به کسب و کار محور قرار دادن بخش خصوصی در اجراي طرح
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9... .......................................................................................................................1393تابستانو بهار / 1شماره / اولسال / کارآفرینی و کشاورزي

توجه به میزان بارهاي عاملی بدست آمده با 
رسانی اطالعتوان یافته، میاز ماتریس چرخش

عمومی و آگاه نمودن مردم نسبت به موضوع 
، کسب و کار الکترونیکی و مزایاي مترتب بر آن

اي کسب هاي آموزش فنی و حرفهبرقراري دوره
براي شاغلین در بخش الکترونیکیو کار 
رین راهکارهاي ترویجی ترا از مهمکشاورزي

در الکترونیکیتوسعه و تقویت کسب و کار 
که این موضوع بر بخش کشاورزي دانست 

اهمیت آگاه سازي و اطالع رسانی در عرصه 
در حوزه کشاورزي الکترونیکیکسب و کار 

رشید و که مورد تأیید با تحقیقات داللت دارد 
.است) 13(اوریم 

ترین راهکارهاي قانونی توسعه کسب از مهم
تهیه و تدوین و استاندارد نیز، الکترونیکیو کار 

به کسب و کار نمودن قوانین و مقررات مربوط 
و استاندارد کردن قوانین گمرکیو الکترونیکی

داري الکترونیک با توجه به تجربیات بانک
ترین ، داراي بیشکشورهاي موفق در این زمینه

که این موضوع بر اهمیت اهمیت شدند
مداري در عرصه کسب و کارهاي قانون

که اشاره دارددر حوزه کشاورزي الکترونیکی
، )14(مطابق با تحقیقات رستمی و همکاران 

هاي تشکیل گروه. بوده است) 7(هانگ یولی 
هاي جهاد کشاورزي و خانهکاري در وزرات

هاي جهت ایجاد بانکصنعت، معدن و تجارت
داري استقرار کامل اقتصاد و بانکو عاتیاطال

ترین راهکارهاي فنی توسعه از مهمالکترونیکی
در حوزه کشاورزي بوده الکترونیکیکسب و کار 

است که این یافته نیز مورد تأیید با تحقیقات 

) 13(رشید و اوریم، )14(همکاران رستمی و
ایجاد مراکز تحقیق و توسعه کسب و . است

هاي به همراه تصویب بودجهالکترونیکیکارهاي 
قرارگرفتن موضوع و الزم جهت حمایت از آنها

در سرفصل دروس الکترونیکیکسب و کار 
نیز به عنوان آموزي در مقاطع مختلفدانش
ترین راهکارهاي آموزشی توسعه کسب و کار مهم

.در بخش کشاورزي تلخیص شدندالکترونیکی
گذاري روي مایهاین موضوع نیز به اهمیت سر

حال و آینده در عرصه کسب توسعه منابع انسانی 
که این یافته تأکید دارد الکترونیکیو کارهاي 

،)14(همکاران نیز مطابق با تحقیقات رستمی و
،همچنین.بوده است) 1(آکرن و کاوایی 

گسترش فرهنگ بکارگیري کسب و کار 
سازي و بسترسازي از طریق آمادهالکترونیکی

فرهنگی و تهیه و تصویب یک سند راهبردي 
در حوزه کشاورزي الکترونیکیکسب و کار 

ترین داراي ضمانت اجرایی به عنوان مهم
راهکارهاي فرهنگی توسعه و تقویت کسب و کار 

در بخش کشاورزي استان الکترونیکی
شرقی تلخیص شد که این نتیجه آذربایجان

.)18،14(استمورد تأیید نیزتحقیق
تحلیل عاملی تأییدي و مدل معادالت 

ساختاري
اي پرسشنامه و براي بررسی اعتبار سازه

گیري و ساختاري مربوط به برازش الگوي اندازه
راهکارهاي توسعه و تقویت کسب و کارهاي 

ها با در بخش کشاورزي، دادهالکترونیکی
تحلیل عاملی تأییدي افزار لیزرل، استفاده از نرم

نتایج حاصل از تحلیل )4(دول ـدر ج. شدند
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10. ...............................................................................................................تقویت کسب و کارهاي الکترونیکی در بخش کشاورزيتحلیل راهکارهاي توسعه و

هاي برازندگی شاخص. عاملی تأییدي آمده است
حاکی از برازش خوب مدل مورد مطالعه با 

شاخص نیکویی . هاي مشاهده شده استداده
شده و شاخص تعدیل) GFI= 0.91(برازش 

هرچه به یک )AGFI=0.62(نیکویی برازش
نزدیکتر باشد، حاکی از برازش مناسب مدل 

ه میانگین ــار ریشـمعی،همچنین. است
که شاخصی براي ) RMS=0.53(ها باقیمانده

گیري متوسط باقی مانده هاست، هرچه اندازه
دهنده برازش خوب مدل تر باشد، نشانکوچک

)X2=113.34(از سوي دیگر، مجذور کاي.تاس

tهاي و کمیت) P=0.016(داريمعنیو سطح 

، حاکی از عدم )05/0داري در سطح معنی(
هاي مشاهده شده با مدل داري دادهتفاوت معنی

با توجه به نتایج کسب شده در جدول . هستند
هاي توان نتیجه گرفت که عاملمی) 4(

گذاري، اطالعاتی، قانونی و زیرساختی، سیاست
مالی، تا حدود زیادي ابعاد مستقل و مجزاي 

الکترونیکیراهکارهاي توسعه کسب و کارهاي 
در بخش کشاورزي استان آذربایجان شرقی را 

.گیرنداندازه می

گیري و بارهاي عاملی استاندارد شدهتحلیل عاملی تأییدي مدل مفهومی تحقیق، روایی و اعتبار مدل اندازه- 4جدول 
متغیرهاي مورد مطالعه

SMCبارهاي عاملی استانداردشدهمتغیرهاهاعامل

ترویجی
Y1832/024/0
Y2562/022/0
Y3423/016/0

قانونی

Y4852/065/0
Y5672/054/0
Y6653/046/0
Y7241/042/0

فنی

Y8603/068/0
Y9459/061/0

Y10302/046/0
Y11238/034/0
Y12158/024/0

آموزشی

Y13441/028/0
Y14401/026/0
Y15369/025/0
Y16320/012/0

فرهنگی
Y17658/036/0
Y18451/026/0
Y19367/021/0

AGFI=0.62, GFI=0.91, RMS=0.53, X2=113.34, P=0.016
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با توجه به گسترش فناوري اطالعات و 
ارتباطات در اقتصاد و بازرگانی در سطح 

المللی و نیز شرکاي تجاري ایران و با عنایت بین
ها به مزایاي مترتب بر آن، استفاده این فناوري

در تمامی الکترونیکیتحت عنوان کسب و کار 
ناپذیر ها از جمله بخش کشاورزي اجتناببخش
کسب و کار عنایت به کاربرد گستردهبا . است

هاي مختلف کشاورزي و در زمینهالکترونیکی
وجود موانع و مشکالت بر سر راه توسعه این 
شیوه کسب و کار، در این تحقیق سعی شد به 
شناسایی و بررسی راهکارهاي توسعه و تقویت 

در بخش کشاورزي الکترونیکیکسب و کار 
تحلیل عاملی ، پس ازدر نهایت. پرداخته شود

راهکارهاي ترویجی با تبیین اکتشافی و تأییدي،
درصد واریانس، راهکارهاي قانونی با 541/18

درصد واریانس، راهکارهاي فنی 121/16تبیین 
درصد، راهکارهاي آموزشی با 847/12با تبیین 

درصد و راهکارهاي فرهنگی با 479/11تبیین 
896/69درصد، در مجموع 908/10تبیین 

.درصد از واریانس تغییرات را تبیین نمودند
و راهکارهابنديبا توجه به نتایج اولویت

تحلیل عاملی راهکارهاي توسعه و تقویت کسب 
در حوزه کشاورزي، الکترونیکیو کارهاي 

توان پیشنهادهاي عملی زیر را در جهت می
در الکترونیکیتوسعه و تقویت کسب و کارهاي 

شرقی زیر را استان آذربایجانحوزه کشاورزي 
:ارائه نمود

اي هاي آموزشی فنی و حرفهبرقراري دوره- 1

براي شاغلین در بخش اقتصاد و تجارت حوزه 
ها براي کشاورزي و تنوع بخشیدن به این دوره

.هاي سنی مختلفاستفاده تمام شاغلین در رده
رسانی عمومی و آگاه نمودن مردم اطالع- 2

و الکترونیکینسبت به موضوع کسب و کار 
هاي جمعی مزایاي مترتب بر آن از طریق رسانه

نظیر رادیو، تلویزیون، مجالت و بروشورهاي 
ار ـأکید بر نقش کسب و کـا تـاتی بـتبلیغ

در افزایش رفاه عمومی، قدرت الکترونیکی
ایی و کننده و افزایش کارانتخاب مصرف

.وريرهبه
محور قرار دادن بخش خصوصی در اجراي - 3

الکترونیکیو کار هاي ملی مربوط به کسبطرح
.در حوزه کشاورزي

هاي ایجاد تسهیالت گمرکی و معافیت- 4
دهاي حاصل از کسب و کار مالیاتی براي درآم

.الکترونیکی
اي و بانکی از طریق ایجاد تسهیالت تعرفه- 5

أمین سود براي احداث مکان، تاهداي وام کم 
.تجهیزات و سایر نیازها

هاي ها و کارخانهایجاد تسهیالت براي شرکت- 6
فعال در این زمینه به منظور حضور در 

هاي هاي جهانی و شرکت در نمایشگاهعرصه
.المللیاي و بینملی، منطقه

در الکترونیکیایجاد کارگروه کسب و کار - 7
.رت جهاد کشاورزيه کشاورزي در وزاحوز

هاي دیتا در وزارت فناوري تقویت شبکه- 8
.اطالعات و ارتباطات
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12. ...............................................................................................................تقویت کسب و کارهاي الکترونیکی در بخش کشاورزيتحلیل راهکارهاي توسعه و

تشکر و قدردانی
هاي فعال در کارخانهها و از تمامی شرکت

در بخش الکترونیکیحوزه کسب و کار 
شرقی و همچنین استان آذربایجانکشاورزي 

کارکنان شرکت تسهیل گستر که در انجام این 
قدردانی و تشکر ،تحقیق همکاري زیادي داشتند

.گرددمی
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Analysis Solutions of Development and Strengthen the Internet
Businesses in the Agricultural Sector

(Case Study: East Azerbaijan Province)

Rohallah Maghabl1, Reza Movahedi2, Karim Naderi Mahdii2 and Alireza Ghazanfari3

Abstract
This study has been established with an aim to find the solutions for developing and

strengthening internet businesses in agricultural sector. The study has used an applied
research type through a surveying methodology. The statistical population consisted of 21
managers of manufacturing, packaging and distribution factories and companies who were
active in the agricultural internet businesses in East Azerbaijan province. The research tool
was a questionnaire which was validated by a panel of experts and its reliability was
calculated by using Chronbach alpha test (α= 0.92). Exploratory and confirmatory factor
analysis methods and structural equation modeling used to five the solutions for developing
and strengthening agricultural internet businesses. The results showed five grouped factors
in this regard. The first factor namely extension solutions with 18.54 percent of variance
was the most important factor. The items named legal, technical, academic and cultural
solutions were the next factors that determined 69.89 percent of variance summative. Based
on the results, some recommendations were drawn for the development of internet
businesses in the agricultural sector of east Azerbaijan Province.
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