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 چکیده

 
ر آنها، انکا مزایاي غیرقابل ،با وجود رشد فزاینده استفاده از تجارت الکترونیکی و همچنین

وکارها مانند هاي سنتی خرید و فروش از سوي برخی از کسبهنوز هم استفاده از روش
کی کترونیان استفاده از مزایاي تجارت الشود. با وجود مزایاي فراوکشاورزي ترجیح داده می

در بخش کشاورزي از جمله کسب جدیدترین اطالعات همچون قیمت بازار، خریداران، 
ي از کنندگان و جلوگیرمراکز عمده خرید و سایر اطالعات مهم توسط تولیدکنندگان و مصرف

 وش ضعیف بوده ها، پذیرش تجارت الکترونیکی در این بخسوء استفاده سودجویان و واسطه
ه وجه بنیاز به تغییر نگرش کارگزاران آن دارد. از جمله عوامل مهم در این تغییر نگرش ت

باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش کی مییهاي پذیرش تجارت الکترونریسک
هاي ادراك شده (مالی، امنیتی، شناختی بر تأثیر ریسککنندگی متغیرهاي جمعیتتعدیل

ن نی) نسبت به نگرش به پذیرش تجارت الکترونیکی در بخش کشاورزي ایراعملکردي و زما
 ز نوعانجام گرفته است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردي و از نظر شیوه، ماهیت و روش ا

 . جامعه آماري پژوهش، کاربران فعال بخش خرید و فروش سایتاستهمبستگی  –پیمایشی 
 رابطه ریسک مالی و ریسک ،هاي پژوهشس یافتهبازار بزرگ کشاورزي بوده است. بر اسا

سبت به گرش نامنیتی با سن و سابقه استفاده معنادار نبودند. همچنین، تأثیر ریسک امنیتی بر ن
ها تجارت الکترونیکی در بخش کشاورزي رد گردید. این پژوهش نشان داد که سایر ریسک

ید ر بخش کشاورزي دارند که باتأثیر معناداري بر نگرش به پذیرش تجارت الکترونیکی د
 مورد توجه ویژه قرار گیرند.

 
هاي ادراك شده، نگرش به تجارت الکترونیکی، بخش کشاورزي، ریسککلیدي:  هايهواژ

 پذیرش تجارت الکترونیکی
 

 مقدمه
کاربردهاي موجود در فضاي مجازي، تجارت  زیکی ا

الکترونیکی است که موجب تحولی شگرف در روابط 

اي از ار و مشتریان شده است و سهم عمدهکسب و ک
 Torabiتعامالت تجاري را به خود اختصاص داده است (

& Zamani, 2013اي چند ). تجارت الکترونیکی پدیده
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ترین مفاهیم اي است که از طرفی با پیشرفتهرشته
با مباحثی مثل بازاریابی  ،دیگرفناوري اطالعات و ازسوي

صادي و حقوقی، پیوستگی و فروش، مباحث مالی و اقت
تجارت ). Mohammadzade et al., 2010دارد (

الکترونیکی به معناي مبادله محصوالت و خدمات در 
هاي اینترنت است. تجارت مقابل پول، با توانایی
رسانی، تبلیغات و خرید و فروش الکترونیکی شامل اطالع

کاال و خدمات و حفظ و برقراري روابط تجاري از طریق 
ها است هاي مخابراتی و ابزارهاي پردازش دادهتمسیس

)Moghaddasi, 2006 .(توان در از تجارت الکترونیکی می
ي بخش کشاورزي و براي بازاریابی محصوالت توسعه

کشاورزي استفاده نمود. قابلیت استفاده از اینترنت در 
ي محصوالت کشاورزي به بازار، از مزایاي قابل عرضه

 ,.Nozari et alباشد (ري جدید میآوتوجه این فن

). با گسترش تجارت الکترونیکی، بازار فروش، 2012
خرید، اطالع از وضعیت بازار توسعه پیدا کرده و این 

شود تا کشاورزان به باالترین قیمت محصوالت باعث می
خود را به فروش برسانند و بدین ترتیب، سود خالص و 

). Naimi et al., 2011درآمد کشاورزان افزایش یابد (
یکی از مشکالت عمده در راه توسعه تجارت الکترونیکی 

هاي کالن، استفاده از گذارياین است که با وجود سرمایه
گیرد. یکی آن به راحتی مورد پذیرش کاربران قرار نمی

از این دالیل، احساس عدم اطمینان و ریسک در افراد 
در تجارت ریسک بر بسیاري از عوامل درگیر . باشدمی

بر منابع، محصوالت،  ،طور مثالهگذارد. بتاثیر می
هاي همکار. ها، مشتریان و سایر سازمانسرویس

هاي تجاري همچنین این تاثیرات شامل جامعه و محیط
 مطالعات .)Torabi & Zamani, 2013شود (نیز می

در  و برجسته مهم یکی از موارد کرده است که ثابت
عدم  ریسک ویکی در کشاورزي، پذیرش تجارت الکترون

خرید و  است که در طول کشاورزانتوسط  قطعیت
 اند.درك  کرده فروش

 بررسی ادبیات موضوع
ها از مفهوم ریسک یا مخاطره گوناگون برداشت

-بینیریسک یا خطر، احتمال محقق نشدن پیشاست. 
ریسک به  ،شود. به عبارت دیگرهاي آینده تعریف می

یک خسارت و زیان اعم از مالی یا معنی امکان وقوع 
غیرمالی در نتیجه انجام یک فعالیت است. ریسک، عنصر 

توان آن را علت ناپذیر در تجارت دنیاست و میاجتناب
هاي معکوس یک فرآیند یا پروژه در نظر گیرينتیجه

ریسک از عدم  ).Khedmatgozar et al., 2010گرفت (
ل عمر سازمان شود که در طووجود اطمینان ناشی می

آشکار است که ریسک را  همواره حضور دارد و کامالً 
توان آن را با توان به طور کامل از بین برد، بلکه مینمی

نگري کاهش داد و یا به درستی مدیریت کرد و آینده
طور غیرقطعی قابل هریسک ب ،هدایت نمود. بنابراین

 ,Torabi & Zamaniگیري است (سنجش و اندازه

هاي تجارت هاي موجود در انجام تراکنشریسک ).2013
هاي مختلف و از منظرهاي الکترونیکی در بررسی

هاي بنديگوناگون مورد مطالعه قرار گرفته است و طبقه
مختلفی در این رابطه ارائه شده است. در یکی از این 

-هاي موجود به چهار حوزه، ریسکها، ریسکبنديطبقه
امنیتی تقسیم شده است. ی و هاي زمانی، مالی، عملیات

بندي در این پژوهش مورد بحث و بررسی قرار ین دستها
ریسک مالی که گاهی اوقات ریسک گرفته است. 

احتمال خطر از دست دادن  شود،اقتصادي نامیده می
پول یا تحویل گرفتن محصوالت یا خدماتی که ارزش 
مالی ندارند درمورد خدمات مالی جاري به معنی خطرات 

دست دادن مال خود به علت تقلب است  القوه، در ازب
)2010Khedmatgozar et al.,  .(دهنده این نیز نشان

باشد می احتمال زیان مالی ناشی از خرید آنالین
)Lim, 2003 .( ریسک عملیاتی سبب ایجاد وقفه در

ها و اطالعات معامالت اینترنتی شده و مفقود شدن داده
 ,Ghafari & Ashtianiال دارد (فردي کاربران را به دنب

). ریسک عملیاتی به عنوان احتمال این که یک 2012
رود انجام گونه که انتظار میمحصول، کار خود را آن

 ارزیابی). Li & Hung, 2010مشاهده شده است ( دهد،
دانش  بر اساس ریسک عملکردي از کنندگانمصرف

محصول  یک دامنه خود در هاي شناختیتوانایی و
چندین فاکتور  ).Aldas et al., 2009خاص است (

عملیاتی از طریق  بارممکن است به عنوان اثرات زیان
سایت شامل اینترنت درك شوند نظیر: اثربخشی وب

سرعت دانلود و زمان حرکت صفحات وب، عدم تطابق 
هاي مشتري و غیره خدمات ارایه شده با نیازمندي

)Bazgosha et al., 2012 .(ت به عنوان کلیدي اینترن
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ي در نظر گرفته شده براي انتشار تجارت الکترونیک
 تعدادي از مطالعات نشان داده است که یکی ازاست. 
اصلی توسعه تجارت الکترونیکی امنیت  موانع

پذیرش امنیت . استفاده از تجارت الکترونیکی است
اطالعات در تجارت الکترونیکی براي یکپارچگی کل 

 & Shah Alamروري است (شرکت، ضیک  سیستم

Mohd, 2011 .( بنابراین، ریسک امنیتی اشاره به
ترس از سرقت و دسترسی سایر افراد به اطالعات 
مالی فرد و هر نوع انتقال پولی یا برداشت از حساب 

 ,Gebauerدارد (امنی از شبکه شخصی فرد به دلیل نا

et al., 2011 .(شده براي مصرفنبود امنیت درك-
آنالین یکی از موانع اصلی براي توسعه تجارت  کنندگان

ریسک زمانی ). Shalhoub, 2006( الکترونیکی است
گونه شده اشاره به این دارد، اگر محصول آنادراك

زمان صرف شده در کارآمد نباشد  رودکه انتظار می
جستجوي محصول ممکن است به هدر رود 

)(Sridhar, 2007 . مورد اینترنت اطالعات بسیاري در
-سایتمحصوالت و خدمات ارایه شده، و انواع وب

تواند کاربر می، سایتهاي مالی که در آن وب
کند. با وجود این معامالت انجام دهد را فراهم می

هاي کسب واقعیت، اینترنت باعث کاهش هزینه
 هايشود و همچنین، کاربران هزینهاطالعات می

بر این،  عالوه. شوندزمان متحمل میکمتري براي 
سایت یکی دیگر از عوامل موثر بر سرعت دانلود وب

 ;Aldás et al. 2009(پذیرش تجارت الکترونیکی است 
Bazgosha et al. 2012;(.  براي تجارت الکترونیکی

توسط بخش کشاورزي مساله زمان حیاتی است. چون 
کنندگان انتظار دارند خدمات مورد نیاز خود را در مصرف

 & Yazdani Zanganehریافت کنند (کمترین زمان د

Khosravipour, 2010 .( با توجه به گسترش توسعه
آوري اطالعات و تجارت الکترونیکی و نقش بیش فن

توان از حد اینترنت در سراسر جهان و ایران، می
ریزي، نتیجه گرفت که توجه به این موضوع و برنامه
بخش یک واقعیت اجتناب ناپذیر و ضروري است. 

اورزي در اقتصاد ایران چه به واسطه موقعیت و کش
هاي مهمی که در اقتصاد از نظر تولید و اشتغال نقش

ي رابطه آن با سایر برعهده دارد و چه به واسطه
هاي اقتصادي، از اهمیت باالیی برخوردار است. بخش

بنابراین، شناسایی، ارزیابی و برآورد عوامل مؤثر بر رشد 
 همیت است.این بخش نیز داراي ا

 بررسی پیشینه تجربی تحقیق
پذیرش تجارت الکترونیکی توسط «در تحقیق 

کننده: ترکیب اعتماد و ریسک با مدل پذیرش مصرف
بینی پذیرش سعی شده است براي پیش» فناوري
اي از کننده از تجارت الکترونیکی با ارایه مجموعهمصرف

 کنندگان در معامالتعامالن کلیدي به تعامل مصرف
آنالین پرداخته شود. در مدل پیشنهادي این تحقیق 
اعتماد و ریسک درك شده اضافه شده است. اطالعات 

دست آمده در مدل پژوهش مربوطه با استفاده از دو به
مطالعه تجربی تست شده است. اولین مطالعه اکتشافی 

دانشجو انجام شد.  103شامل سه سناریو تجربی با 
کننده نمونه مصرف 155از  دومین مطالعه با استفاده

در . Pavlou, 2003)(مورد بررسی قرار گرفته شده است 
بر چین  تحقیقی دیگر، کاربرد اطالعات در کشاورزي

مورد بررسی قرار گرفت اساس مدل پذیرش تکنولوژي 
جامعه آماري کشاورزان سیزده منطقه مختلف که شامل 

 مبتی، مدل پذیرش استفاده از اطالعاتدر چین بود. 
از نفر  231.  بود )TAM(بر مدل پذیرش فناوري 

کشاورزان در این مطالعه شرکت کردند. نتایج نشان 
داد که عوامل تأثیر گذار در تمایل استفاده از 

ي سهولت استفاده، درك مفید بودن، اطالعات
شده و ریسک ادراك، قصدیادگیري، شدهادراك

یک . (Zhang et al., 2009)باشد تجربه دراطالعات می
عوامل موثر بر پذیرش در مورد مطالعه تجربی 

هاي کوچک و تجارت الکترونیکی میان شرکت
این مطالعه شامل هفت  متوسط در مالزي انجام شد.

پذیرش تجارت  عواملی است  که از فرضیه
 200دهد و در می الکترونیکی را تحت تاثیر قرار

شرکت کوچک و متوسط در مالزي آزمون شده 
، دهد که مزیت نسبینشان میهاي آن  یافتهت. اس

و ، مدیر، ویژگی هاي آمادگی سازمانیسازگاري، 
توجهی درپذیرش تجارت  امنیت تاثیر قابل
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-مطالعه). Shah Alam et al., 2011الکترونیکی دارد (
بررسی عوامل موثر بر پذیرش تجارت «اي در زمینه 

رزي هاي کشاوالکترونیکی توسط مدیران تعاونی
شرکت کنندگان در این انجام شد. » منطقه مغان

هاي کشاورزي مغان  در مطالعه، همه از مدیران تعاونی
پنج عامل از جمله منافع شرکت  بودند.  57 مجموع از

، سهولت درك شده، ریسک درك شده، درك شده
به عنوان متغیرهاي مؤثر بر وابستگی و نگرش، 

هاي کشاورزي پذیرش تجارت الکترونیکی درتعاونی
در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه اصلی 

دست آمده نشان داد که در مقایسه با سایر به
متغیرها، نگرش در استفاده از تجارت الکترونیکی 

تر است هاي تعاونی مهمبراي مدیران شرکت
.(Eskandarpour et al., 2012) عنوان  پژوهشی با

 اري اینترنتی: تلفیق مدلعوامل مؤثر بر پذیرش بانکد«
TAM  وTPB با هدف کشف و » با سود ادراك شده

سازي مزایاي بانکداري اینترنتی به منظور یکپارچه
انجام » سود ادراکی« دهی عامل مثبتی به نامشکل

این پژوهش، همچنین، نظریه ریسک ادراکی  گرفت. در
شامل پنج ریسکی که احتمال مواجهه با آن وجود دارد 

مالی، ریسک امنیتی، ریسک عملکردي، ریسک  (ریسک
شده ترکیب ) با منفعت ادراكیاجتماعی و ریسک زمان

شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که قصد استفاده 
از ریسک امنیتی و  یاز خدمات بانکداري الکترونیک

سود ادراك شده بر  گیرد وریسک مالی تأثیر منفی می
ي اینترنتی تأثیر مثبت خدمات بانکدارزقصد استفاده ا

گذارد. همچنین، نتایج نشان داد که درك سودمندي می
و درك سهولت استفاده از خدمات بانکداري اینترنتی بر 

). Lee, 2009د (معنادار دارو نگرش تأثیر مثبت 
شده، امنیت و پژوهشی با عنوان اهمیت اعتماد درك

ي بازرگانی آنالین هاستمیسدر  حریم خصوصی
از این پژوهش ارایه یک مدل پذیرش  هدفشد.  نجاما

تجارت مالی  نهیزم در (TAM)ه شدلیتکمفناوري 
آنالین بود. این پژوهش سعی داشت که چگونگی 

الکترونیکی از اعتماد  گذارانهیسرماپذیري تأثیر
، امنیت و حریم خصوصی، همراه با ساختار شدهادراك

ل مفهومی ي بررسی کند. مدتکنولوژسنتی مدل پذیرش 

این پژوهش نشان داد که اعتماد نیز به همراه سودمندي 
و سهولت استفاده درك شده در تمایل به  شدهادراك

 ,.Carlos Roca et alهستند ( رگذاریتأثاستفاده مهم و 

 IDT با TAM مدل). پژوهشی با عنوان گسترش 2009
حریم خصوصی در اتخاذ خدمات /ریسک امنیتی و

این تحقیق  .ی در یونان انجام گرفتبانکداري اینترنت
با  (TAM)یافته یک مدل پذیرش فناوري توسعه

ریسک و  (IDT)مفاهیمی از تئوري انتشار نوآوري 
 بررسی عوامل موثر بر، را با هدف شده مشتریاندرك
مشتریان یونانی به اتخاذ خدمات بانکداري نیت 

ي هاعالوه بر این، چندین تفاوت .اینترنتی انجام داد
گیري نگرش تاثیر آنها بر شکل، با توجه به فردي

مشتریان در مورد جوانب مثبت و منفی 
نتایج  .هاي جدید مورد بررسی قرار گرفتآوريفن

حاصل از این مطالعه نشان داد که سازگاري 
شده، سهولت استفاده شده، سودمندي دركدرك
شده و ریسک حریم شده و امنیت دركدرك

قیم و معناداري بر مشتریان خصوصی تأثیر مست
). Giovanis et al., 2012بانکداري اینترنتی دارند (

کنندگان از بررسی اثر ادراك مصرفپژوهشی با هدف 
اطمینان در میزان استفاده از بانکداري ریسک و عدم

اینترنتی به عنوان یک سرویس جدید و افزایش دامنه 
مشتریان انجام شد. جامعه آماري  دانش در این زمینه

هاي بانک صادرات در شهرستان مشهد بود. تمام شاخه
ابعاد ریسک  13اطمینان شامل بررسی ریسک و عدم

امنیتی، ریسک مالی، ریسک عملیاتی، ریسک روانی، 
قطعیت، ریسک زمانی، ریسک اجتماعی، پیامدهاي عدم

اطمینان قطعیت دانش، عدماطمینان اطالعات، عدمعدم 
قطعیت، عدم نان نام تجاري، نیاز عدماطمیانتخاب، عدم

هاي آماري نشان  داد آزمون .اطمینان و ارسال خرید بود
اطمینان را نسبت به استفاده از که اجزاي ریسک و عدم

بانکداري اینترنتی رابطه منفی قابل توجه دارد. تجزیه و 
ابعاد  13تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که از 

قطعیت انتخاب،  بعد از عدم تشخیص داده شده چهار
اطمینان در مورد نتایج و ریسک ریسک روانی، عدم 

عملیاتی به طور کامل می تواند تغییرات در متغیر 
وابسته میزان استفاده بانکداري الکترونیکی را توضیح 
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تحقیقی با عنوان ). Bazgosha et al., 2012دهد (
ري بررسی تجربی سرعت کند و محدود پذیرش بانکدا«

انجام گرفت. این » اینترنتی توسط مشتریان سریالنکایی
بررسی بر چهار زمینه اصلی که ممکن است بر پذیرش 
کند بانکداري اینترنتی تأثیر بگذارد تمرکز کرد. این 
چهار حوزه شامل آگاهی و شناخت درمورد بانکداري 
اینترنتی، ادراك از ویژگی هاي بانکداري اینترنتی، 

هاي اطالعاتی می نی و امنیت سیستمهاي قانوحمایت
باشند. نتایج این تحقیق نشان داد که آگاهی و شناخت 

هاي قانونی و امنیت درمورد بانکداري اینترنتی، حمایت
هاي اطالعاتی، عوامل تأثیرگذار بر رشد کند سیستم
 سریالنکا است از بانکداري اینترنتی در استفاده

)Weerasekara, 2011 .(بررسی «عنوان  پژوهشی تحت
عوامل موثر بر پذیرش بانکداري اینترنتی از تلفیق مدل 

شده توسط پذیرش تکنولوژي با ریسک ادراك

انجام دادند. متغیرهاي مورد بررسی در » کنندهمصرف
هاي (زمانی، مالی، اجتماعی، این تحقیق ریسک

عملکردي و امنیتی)، سهولت مورد انتظار، سهولت 
به استفاده، انجام گرفت. نتایج  استفاده، نگرش و قصد

این مطالعه نشان داد که تمامی پنج ریسک ذکر شده 
تاثیر منفی بر استفاده از بانکداري اینترنتی دارند؛ اما 

ها تاثیر ریسک مالی و ریسک امنیتی از بقیه ریسک
تاثیر سهولت استفاده از بقیه  ،بیشتر بوده است. همچنین

استفاده بانکداري اینترنتی موارد تاثیر مثبت بیشتري بر 
توسعه تجارت هاي تحقیق نشان داد یافتهداشت. 

هاي نوظهور با الکترونیکی نیز همانند بسیاري از فناوري
مشکالت فراوانی در ابعاد مختلف مواجه است که باید 

). با توجه Abdolvand et al., 2012مدنظر قرار گیرند (
مدل مفهومی هاي باال به مطالب اشاره شده در بخش

 ترسیم شد. 1پژوهش در شکل 
 

 
 

 
هاي تحقیق بر اساس مدل مفهومی پژوهش فرضیه

 حاضر به صورت زیر می باشد:
سن رابطه بین ریسک مالی و نگرش فرضیه اول: 

نسبت به پذیرش تجارت الکترونیکی در بخش کشاورزي 
 کند.را تعدیل می

قه استفاده ازخریدوفروش اینترنتی ساب فرضیه دوم:
رابطه بین ریسک مالی و نگرش نسبت به پذیرش 

 کند.تجارت الکترونیکی در بخش کشاورزي را تعدیل می

سن رابطه بین ریسک عملکردي فرضیه سوم: 
ونگرش نسبت به پذیرش تجارت الکترونیکی در بخش 

 کند.کشاورزي را تعدیل می
ز خریدوفروش سابقه استفاده ا فرضیه چهارم:

اینترنتی رابطه بین ریسک عملکردي و نگرش نسبت به 
پذیرش تجارت الکترونیکی در بخش کشاورزي را تعدیل 

 کند.می
سن رابطه بین ریسک امنیتی فرضیه پنجم: 

ونگرش نسبت به پذیرش تجارت الکترونیکی در بخش 
 کند.کشاورزي را تعدیل می

 سابقه استفاده سن

 مالی ریسک

 نسبت به تجارت الکترونیکی نگرش
 ریسک عملکردي

 ریسک امنیتی

 ریسک زمانی

 قیتحق یمدل مفهوم -1 شکل
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ش سابقه استفاده از خریدوفرو فرضیه ششم:
اینترنتی رابطه بین ریسک امنیتی و نگرش نسبت به 
پذیرش تجارت الکترونیکی در بخش کشاورزي را تعدیل 

 کند.می
سن رابطه بین ریسک زمانی و نگرش فرضیه هفتم:

نسبت به پذیرش تجارت الکترونیکی در بخش کشاورزي 
 کند.را تعدیل می

سابقه استفاده از خریدوفروش  فرضیه هشتم:
رابطه بین ریسک زمانی و نگرش نسبت به اینترنتی 

پذیرش تجارت الکترونیکی در بخش کشاورزي را تعدیل 
 کند.می

بین ریسک مالی و نگرش نسبت به  فرضیه نهم:
پذیرش تجارت الکترونیکی در بخش کشاورزي ارتباط 

 معناداري وجود دارد.
بین ریسک عملکردي و نگرش نسبت  فرضیه دهم:

 ونیکی در بخش کشاورزي ارتباطبه پذیرش تجارت الکتر
 .معناداري وجود دارد

بین ریسک امنیتی و نگرش نسبت فرضیه یازدهم: 
 به پذیرش تجارت الکترونیکی در بخش کشاورزي ارتباط

 معناداري وجود دارد.
بین ریسک زمانی و نگرش نسبت فرضیه دوازدهم: 

 به پذیرش تجارت الکترونیکی در بخش کشاورزي ارتباط
 وجود دارد. معناداري

 شناسی پژوهشروش
این پژوهش از نظر هدف کاربردي و از نظر ماهیت و 

. پیمایشی باشدهمبستگی می –روش از نوع  پیمایشی 
ها و اطالعات آوري دادهبدین جهت که ابزار جمع

باشد و از آنجایی که فرضیات و مدل پرسشنامه می
تحلیلی این تحقیق بر اساس سنجش روابط بین 

هاي مؤثر بر نگرش نسبت به پذیرش تجارت متغیر
الکترونیکی در بخش کشاورزي بنا نهاده شده است، پس 
این پژوهش از نوع همبستگی نیز هست.جامعه آماري 
پژوهش، کاربران بخش خرید و فروش  سایت بازار بزرگ 

نفر بودند، انتخاب شد. براي نمونه  300که  ١کشاورزي
 300د و تعداد گیري از روش سرشماري استفاده ش

                                                                                  
1. www.bbk-iran.com 

پرسشنامه بصورت الکترونیکی توزیع گردید که از این 
 پرسشنامه تکمیل شده و بازگردانده شد. 201میزان 

 
 
 هایافته

شناختی که در پرسشنامه مورد اطالعات جمعیت
تحصیالت،  از: جنسیت، بودند سؤال قرار گرفت، عبارت

سن، سابقه کار، مدت استفاده از خرید و فروش 
نتی، حوزه فعالیت در کشاورزي و حجم فروش اینتر

هاي فوق و اطالعات با توجه به گزینهسالیانه. 
از پرسشنامه، در نمونه مورد بررسی آمده دستبه

ها نفر از آن 4درصد) از پاسخگویان مرد و  95نفر (191
سال سن  40تا  31زن بودند. بیشترین حجم نمونه 

 5 ،افراد در نمونهبیشترین درصد).  3/37داشتند (معادل
درصد  3/39سال سابقه کاري داشتند که معادل  15تا 

دادند. تعداد افراد با سطح تحصیالت نمونه را تشکیل می
بیشترین حجم نمونه را  )کل درصد 8/44( لیسانس

 9/25دادند. بیشترین حجم نمونه (معادل تشکیل می
درصد)، بیش از دو سال سابقه استفاده از خرید و فروش 

نفر (معادل  98اینترنتی را بیشترین حجم نمونه یعنی 
کنند که بیشترین درصد) در مزرعه فعالیت می 8/48

درصد افراد  3/30دهند. حدود حجم نمونه را تشکیل می
تن و باالتر فروش سالیانه دارند که بیشترین  100نمونه، 

هاي دهند. براي آزمون فرضیهحجم نمونه را تشکیل می
کار گرفته شد. سازي معادالت ساختاري بهتحقیق، مدل

هاي این پژوهش توزیع نرمال ندارند، که داده آنجا از
در  افزارهانرمکار گرفته شده است. این به PLSافزار نرم

سازي معادالت ساختاري نسبت به حجم نمونه و مدل
ها حساسیت ندارند. بنابراین، در این نبودن داده نرمال

کار گرفته به WarpPLS و SPSSافزارهاي پژوهش نرم
براي هایی را دارد. شده است که توان بررسی چنین مدل

گیري و ها ابتدا برازش مدل اندازهتجزیه و تحلیل داده
عاملی تأییدي انجام گرفت به این منظور  تحلیل
اعتبار همگرا  هاي زیر انجام گرفت.براي بررسی بررسی

 ,.Hair et alو Fornell & Larcker (1981)طبق نظر 

 هاي زیر استفاده شد:از شاخص  (2009)



 385 ...شناختیکنندگی متغیرهاي جمعیتبررسی نقش تعدیل: حسینی ابوعلیو جعفري  

نشان از اعتبار قابل قبول  5/0باالتر از  بار عاملی
نشانداد که  است. پس از بررسی بارهاي عاملی، نتایج

 هاي تحقیق قابل قبول است.بارهاي عاملی همه گویه

 بارهاي عاملی  -1جدول
 متغیر بار عاملی متغیر بار عاملی متغیر بار عاملی متغیر بار عاملی متغیر بار عاملی

 ریسک عملکردي  ریسک زمانی  ریسک امنیتی  نگرش 
 

 ریسک مالی

 1گویه  84/0 1گویه 74/0 1گویه 83/0 1گویه 83/0 1گویه 77/0
 2گویه 82/0 2گویه 84/0 2گویه 85/0 2گویه 79/0 2گویه 76/0
 3گو.یه 86/0 3گویه 78/0 3گویه 89/0 3گویه 79/0 3گویه 75/0

 
هاي زیر بررسی با شاخص١همچنین، پایایی همگرا

 شد:
: در صورتی که این شاخص باالتر از ٢CRشاخص 

قابل  7/0تا  6/0ن باشد، اعتبار سازه باالست و بی 7/0
براي متغیرهاي  CRشاخص  2قبول است. طبق جدول

به دست آمد که نشان دهنده  798/0مدل حداقل برابر 
 اعتبار قابل قبول و خوب است.

 
 هاي بررسی پایایی و رواییشاخص -2جدول 

 
شاخص  AVEشاخص 

CR 
 864/0 628/0 نگرش نسبت به تجارت الکترونیکی
 824/0 725/0 ریسک مالی
 884/0 643/0 ریسک عملکرد
 798/0 631/0 ریسک امنیتی
 892/0 691/0 ریسک زمانی

 

 
هاي برازش براي تحلیل مدل ساختاري شاخص

 بررسی شد.
 

 هاي بررسی مدل ساختاريشاخص -3جدول 
 Q2 ضریب تعیین متغیرهاي پژوهش

نگرش نسبت به تجارت 
 الکترونیکی

39/0 
857/0 

 
به تجارت الکترونیکی  ضریب تعیین نگرش نسبت

درصد تغییرات سازه  39است، یعنی حدود   39/0

                                                                                  
1Convergent validity 
3Composite reliability 
 

هاي نگرش نسبت به تجارت الکترونیکی از طریق متغیر
 شود.موجود در مدل تبیین می

شود،نگرش مشاهده می 3طور که در جدول همان
 ، 857/0نسبت به تجارت الکترونیکی با مقادیر 

2Qدهنده این است است که نشان دست آوردهمثبتی به
و  شدهکه این متغیر در این پژوهش خوب بازسازي 

بینی دارد؛ همچنین، توان و قدرت توانایی پیش
باشد. در واقع، چون کلیه مقادیر بینی آن قوي میپیش

توان گفت آمده براي این شاخص مثبت است، میدستبه
 که مدل ساختاري داراي کیفیت مناسبی است.

 
 هاي نیکویی برازششاخصمقادیر  -4 جدول

 P-value مقدار شاخص
 >256/0 01/0 (APC)میانگین ضریب مسیر

 >R2 779/0 01/0 (ARS)میانگین
 ---- 055/1 (AVIF) میانگین عامل تورم واریانس 

3GoF 184/0 --- 
 

و  APC، مقدار احتمال براي 4بر اساس جدول 
ARS  از  بنابراین، مدل .است شدهمحاسبه 05/0کمتر از

شاخص  نظر ازاین نظر برازش مناسبی دارد. همچنین، 
AVIF 055/1که مقدار آن برابر با نیز با توجه به این 

باشد؛ لذا، مدل داراي برازش می 5است و کمتر از 
باشد، قدرت  1/0کمتر از  GoFاگر مقدار مناسبی است. 

باشد، متوسط و اگر کمتر  25/0مدل کم و اگر کمتر از 
برابر  GoF، مقدار 4. در جدول شد، زیاد استبا 36/0از 
است که نشان دهنده قدرت متوسط مدل  184/0با 

                                                                                  
3Tenenhaus Gof 
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ضریب مسیر هریک از مسیرها در نمودار شکل است. 
قبول بیان شده است. هر یک از ضرایب در صورتی قابل1

باشد. در  05/0آن کمتر از  P-valueاست که مقدار 

ز مسیرها ارائه هر یک ا P-valueنیز مقادیر   5جدول 
 .شده است

 

 
 گویهمدل ساختاري پژوهش - 2شکل 

 
نگرش نسبت به تجارت الکترونیکی با بار عاملی  -2

بیشترین تأثیر را در سازه نگرش نسبت به تجارت  79/0
با بار (ریسک مالی  -2 الکترونیکی دارد. همچنین، گویه

ریسک  -1 ) در سازه ریسک مالی، گویه76/0 عاملی
) در سازه ریسک عملکرد، 83/0با بار عاملی( عملکرد

) در سازه 84/0 با بار عاملی(ریسک امنیتی  -2 گویه

 ریسک زمانی با بار عاملی -3 ریسک امنیتی، گویه
) در سازه ریسک زمانی در بازار، به ترتیب، 89/0(

هاي ریسک مالی، ریسک بیشترین تأثیر را در سازه
ی دارد. بار عاملی عملکرد، ریسک امنیتی و ریسک زمان

  89/0و بار عاملی سن   88/0سابقه خرید الکترونیکی 
 باشد.می

 
 ریمس بیضرا ریمقاد -5جدول 

 نتیجه P-value ضریب مسیر گرتعدیل بر متغیر اثر متغیر فرضیه
 رد 32/0 03/0 سن نگرش نسبت به  تجارت الکترونیکی ریسک مالی اول
 رد 49/0 00/0 سابقه ت الکترونیکینگرش نسبت به تجار ریسک مالی دوم
 تائید >01/0 19/0** سن نگرش نسبت به تجارت الکترونیکی ریسک عملکرد سوم

 تائید >01/0 - 46/0** سابقه نگرش نسبت به تجارت الکترونیکی ریسک عملکرد چهارم
 رد 20/0 - 06/0 سن نگرش نسبت به تجارت الکترونیکی ریسک امنیتی پنجم
 رد 24/0 05/0 سابقه نگرش نسبت به تجارت الکترونیکی یتیریسک امن ششم
 تائید >01/0 - 18/0** سن نگرش نسبت به تجارت الکترونیکی ریسک زمانی هفتم
 تائید >01/0 - 47/0** سابقه نگرش نسبت به تجارت الکترونیکی ریسک زمانی هشتم

 تائید 02/0 - 14/0* ---- نگرش نسبت به تجارت الکترونیکی ریسک مالی نهم
 رد 36/0 - 03/0 ---- نگرش نسبت به تجارت الکترونیکی ریسک امنیتی دهم

 تائید >01/0 - 24/0 ---- نگرش نسبت به تجارت الکترونیکی ریسک عملکرد یازدهم
 تائید >01/0 - 61/0** ---- نگرش نسبت به تجارت الکترونیکی ریسک زمانی دوازدهم
 

 گیريبحث و نتیجه
هاي هاي حاصل از آزمون فرضیهکه یافتههمانطور 

دوازده فرضیه موجود هفت فرضیه  تحقیق نشان داد از

مورد تایید قرار گرفتند. با توجه به اینکه رابطه ریسک 
مالی و ریسک امنیتی با سن و سابقه استفاده، معنادار 

توانند در رابطه با سابقه استفاده، نمی سن و ؛نیست
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تی با نگرش نسبت به تجارت ریسک مالی و ریسک امنی
چهار کنندگی داشته باشند. الکترونیکی نقش تعدیل

کنندگان تاثیر متفاوتی بر هریسک موثر بر نگرش استفاد
 معنادار تأثیراي که به دنبال بررسی فرضیهآن داشتند. 

ریسک امنیتی بر نگرش نسبت به تجارت الکترونیکی در 
هاي با یافته . این نتیجهدیگردرد بخش کشاورزي بود

 ,Lee (2009), Roca et al., (2009)حاصل از پژوهش 
Shah Alam et al., (2011), Weerasekara (2011), 
Bazgosha et al., (2012), Abdolvand et al., (2012), 

RezaeiDolatabadi et al., (2012), Karimi et al ,.
  همراستا نیست.   ,.Bagheri et al )2009(  و) 2012(

نشان داد ریسک مالی تجارت  اتآزمون فرضی
الکترونیکی بر نگرش نسبت به پذیرش تجارت 
الکترونیکی در بخش کشاورزي تاثیر منفی دارد. این 

    ،Lee (2009)  هاي حاصل از پژوهشنتیجه با یافته
)2012( Bazgosha et al.,  و  )2012(, . Abdolvand 

et alالی بر نگرش مشابه است که نشان دادند ریسک م
تاثیر معنادار دارد. ریسک زمانی بر ایجاد نگرش نسبت 

فرضیه  این به  پذیرش تجارت الکترونیکی تاثیر داشت. 
بیان داشت که ریسک زمانی بر نگرش نسبت به پذیرش 
تجارت الکترونیکی در بخش کشاورزي داراي 

باشد. با توجه به نتایج تحلیل مسیر این می تأثیرمعنادار
از طرفی، از آنجا که ضریب  شود.مینیز تأیید  فرضیه

مسیر منفی به دست آمده است این تأثیر معکوس است 
یعنی با افزایش ریسک زمانی نگرش نسبت به پذیرش 

در  شود.تجارت الکترونیکی در بخش کشاورزي منفی می
ریسک زمانی بر نگرش نسبت به پذیرش تجارت نتیجه 

یر معکوس و معنادار الکترونیکی در بخش کشاورزي تأث
 Leeهاي حاصل از پژوهش . این نتیجه با یافتهدارد

(2009)،    )2012( Bazgosha et al.,  و )2012(, . 
Abdolvand et al   مشابه است که نشان داد ریسک

زمانی بر نگرش تاثیر معنادار دارد. فرضیه بعدي نشان 
بعد ریسک عملکردي بر ایجاد نگرش نسبت به  کهداد 

یرش تجارت الکترونیکی تاثیر مستقیم و معکوس پذ
 تأثیر معناداردارد. هدف آزمون در این فرضیه بررسی 

ریسک عملکردي بر نگرش نسبت به استفاده تجارت 
 در سطحبود که الکترونیکی در بخش کشاورزي 

و با توجه به نتایج د یگردرد فرض صفر  %95اطمینان 
از طرفی، از آنجا  .نیز تأیید شد فرضیهتحلیل مسیر این 

که ضریب مسیر منفی به دست آمده است این تأثیر نیز 
معکوس بود  یعنی با افزایش ریسک عملکردي نگرش 
نسبت به پذیرش تجارت الکترونیکی در بخش کشاورزي 

ریسک عملکردي بر نگرش شود. در نتیجه منفی می
نسبت به پذیرش تجارت الکترونیکی در بخش کشاورزي 

هاي .این نتیجه با یافتهس و معنادار داردتأثیر معکو
و   Bazgosha et al., (2012)حاصل از پژوهش 

Abdolvand et al., (2012)  که نشان دادند ریسک
با عملکردي بر نگرش تاثیر معنادار دارد همراستا است. 

تحت تاثیر قرار دادن نگرش افراد توسط ابعادي که در 
هاي افراد را هدایت شتوانیم نگرمی ،مورد آنها بحث شد

بینی نماییم که افراد به چه دالیلی مواردي کنیم و پیش
که این همان دستیابی به  کنندخاص را انتخاب می

هاي مختلف زمینه تمایل افراد به پذیرش فناوري در
 است.

 پیشنهادها
هاي اول پنجم و یازدهم باتوجه به فرضیه

 گردد:ه مییپیشنهادهاي زیر ارا
نقش هاي جامع توسط دولت: یاستاتخاذ س

دولت براي بسترسازي روابطی امن و مناسب در حوزه 
تجارت الکترونیکی غیرقابل اغماض است. با توجه به عزم 
حرکت کشور براي تسهیل فضاي کسب و کار، اتخاذ 

هاي باالدستی منسجم و هماهنگ در حوزه سیاست
 ایجاد امنیت و حفظ حریم و اطالعات شخصی مشتریان

سزایی در ها تأثیر به رسانی مناسب این سیاستو اطالع
 ایجاد اعتماد افراد دارد.
هاي هفتم، دهم و دوازدهم باتوجه به فرضیه

 :گردده مییپیشنهادهاي زیر ارا
اندازي مراکز اعتماد الکترونیکی در کشور: راه

ها ایجاد نهادهایی که امنیت و نشانه اعتماد در سایت
یید نماید و در هنگام سوء استفاده از اینترنتی را تا

 اطالعات شخصی مشتري، به شکایات آنها رسیدگی کند.
توسعه استانداردسازي و قانونی کردن شکل 

 دیگر همانند مبادالت مبتنی بر تجارت الکترونیکی:
هاي انجام کسب و کار تجارت، پذیرش پرداخت و شیوه

یق اینترنت یا انتقال و استفاده از کارت اعتباري از طر
در بر خواهد داشت و این بسیار مهم است هایی را ریسک

که چنین ضررهاي احتمالی را درك و پیش بینی کرده 
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و سیستم خود را در مسیري سازماندهی نمایند که آنها 
اي را براي بدهی را به حداقل رساند و در ضمن، سهمیه

 .نظر داشته باشند و ضررهاي احتمالی در
هاي ها و دورهبرگزاري کالس شی:هاي آموزدوره

 در آموزشی مرتبط با کاربرد و توسعه تجارت الکترونیکی
بخش کشاورزي به منظور ارتقاء سطح آشنایی افراد 

 هاي احتمالی.نسبت به ریسک

در انجام تجارت الکترونیکی،  مدیریت ریسک:
سازد. ها و تهدیدهاي متعددي افراد را نگران میریسک

هاي تجارت هایی که تراکنشولوژياعتماد به تکن
کنند، براي جلب اعتماد افراد الکترونیکی را پشتیبانی می

از اهمیت حیاتی برخوردار است. با استقرار سیستم 
ها و تهدیدها را به توان اثرات ریسکمدیریت ریسک می

 حداقل رسانید.
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