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چکیده
هدف مطالعه حاضر تحلیل عواملی است که باعث پذیرش ایرانکد از سوی صنایع تبدیلی و بستهبندی کشاورزی اس رد نالیگ نات   
سه گر هو برنج ،چای و زیتون میگردد .طی پ وژ هشی توصیفی همبستگی ،متغیرهای تحقیق در قالب نظریه رفت مانرب را هه هههری هدش یز   
اولویتبندی شدند ،همبستگی بین متغیرها با پذیرش محاسبه و عوامل تعیینکنن هد در ت دم ید عضویت ایران کد ،از روش رگرس نوی
ل سج تیک تعیین گردید .نتایج نشان داد از  20متغیر مورد استفاده 15 ،متغیر بر پذیرش طرح ایرانکد مؤثر بودند و از این تعداد ،پ جن
متغیر در ت دم ید عضویت سالیانه بیشترین نقش را داشتند که مربوط به هر سه عامل باور رفتاری (نگرش) ،باور اصولی (هنجار ذهنی)
و باورکنترلی (کنترل رفتاری درکش هد ) بودند .متغیرهای رضایت از درآمد و کاربرد روزانه فناوری اطالعات ،بیشترین سهم را بر
ت دم ید داشتند که مربوط به باور کنترلی پاسخدهن گد ان میشد .بعد از آن تأثیرپذیری از شرکتهای عضو ایران کد ،متغیری بود که
به عامل باور اصولی اختصاص داشت و در نهایت زمینهسازی ایرانکد در ورود به ت تراج

ورتکلا ن و کی

ت یثأ ررر در تبلیغ حاو ددددد  ،از

مت نتشاد یر ددددد  .در نهایت
موثرترین متغیرها بودند که در شکلگیری نگرش مدیران ص هم شقن ییاتسور عیان مم مم مممم

 36درص ساپ د خخ خخخ-

دهن گد ان مایل به ت دم ید عضویت سالیانه طرح بودند و  46درصد در این ارتباط پاسخ منفی داشتند .همچنین ک دمت هنیزه شها ید    
سالیانه طرح و ارسال کد کاال در حداقل زمان از مهمترین دغدغههای پاسخدهن گد ان در رابطه با این طرح بوده است.

واژگان کلیدی :طرح ایرانکد ،نظریه رفتار برنامهریزی شده ،صنایع تبدیلی و بستهههبن زرواشک ید یی ییی ،اس نات
گیالن.

 -1سید جابر علویون (نویسنده مسئول) sj.alavion@yahoo.com
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مقدمه
ایرانکد یا نظام طبقهبندی مّلّلی کاال و خدمات ایران ،نظامي است كه اطالعات پايه زنجيره ت و اهالاك هزوح رد نيمأ
خدمات را تحت كنترل درآورده و فعالیت خود را از سال  85 31در زمینه طبقهبندی کاالهای موجود در چرخه کاالی
یشود بر اسا یراهظا تاعالطا س    
کشور آغاز کرده است .نظام ایرانکد برای هر کاالیی که در سطح کشور عرضه م 
عرضهکننده آن کاال یک کد مّلّلی شانزده رقمی صادر کرده و شناسنامه آن کاال را در قالب کاتالوگ الکترونیکی منتشر
م
ت،
یکند .در اين نظام با استفاده از رويهها ،استانداردها و بهویژه ابزار خبره طبقهبندي و كدگ و اهالاك يراذ مدخ ا تتت تتت
زبان مشترك و مفاهيم همساني در سطح ملي ايجاد شده و كليه اطالعات اعتباري كاالها و خ عجارم ليبق زا تامد    
يگردد.
نالمللي و غیره ثبت ،ذخيره ،ساماندهي و منتشر م 
عرضهكننده ،مشخصات فني ،استانداردهاي ملي و بي 
در عرصه روستایی ،وجود چنین بانک اطالعاتی از تولیدات کشاورزی ،به گذر از تجارت سنتی ب و نردم ه

   

هضرع

گسترده محصوالت کمک شایانی مینماید ،به شرطی که در ابتدا ،امکانسنجی مناسبی از زیرساختها و تحلیل رفتار
و نگرش صورت پذیرد .به عقیده "برتون" در مطالعات روستایی« ،رویکرد رفتاری» ،رویکردی عامل محور است که

روش آن مبتنی بر پرسشنامه میباشد و بر انگیزهها ،ارزشها و نگرشهایی که فرآیندهای تصمیمگیری روس یات ی ار نا

تعیین میکند ،تأکید دارد و همچنین اهمیت قابل توجهی در تحقیقات مربوط به واکنش روستاییان نس  هب تب طط ط ططططرح-
های سیاستگذاری خواهد داشت ( .)Burtonm, 2004: 359یکی از این طرحها ،ایرانکد میباشد ک رضاح هعلاطم ه    
آن را در دهستانهای استان گیالن (دارای صنایع تبدیلی) مورد مطالعه قرار خواهد داد.
استان گیالن بدلیل شرایط ویژه اقلیمی از مناطق مستعد کشور در زمینه تولید محصوالت کشاورزی است 85 .درصد
یگ در د
چای (رتبه اول) ،بیش از  53درصد برنج (رتبه دوم) و  18درصد زیتون (رتبه سوم) کشور در گیالن تولید می ی
( .)Agriculture Jihad, 2015وجود چنین منابعی ،زمینه بسیار خوبی را برای ایجاد و توسعه ص لیدبت عیان ی مهارف     
مینماید .هدف اصلی این تحقیق مطالعه متغیرهایی است که رفتار مدیران واحدهای تبدیلی و بستهبن یزرواشک ید   
    

(چای ،برنج و زیتون) را در قبال طرح ایرانکد بررسی مینماید و برای این من دها روظ ا اصتخا ف ص حرش نیدب ی
مورد توجه قرار گرفت:
اولویتبندی و تحلیل همبستگی در تعیین ارتباط متغیرها با طرح ایران کد؛
تحلیل رگرسیون ساده در تعیین ارتباط معنادار عوامل رفتاری با پذیرش ایرانکد؛
تحلیل رگرسیون لجستیک در شناسایی موثرترین متغیرها بر تمدید سالیانه ایرانکد.
همچنین در ارتباط با تأثیر عوامل رفتاری بر تغییرات پذیرش ایران کد ،فرضیات به این شرح خواهند بود:
 :H1باور اصولی مدیران صنایع روستایی با پذیرش طرح ایران کد ارتباط معناداری دارد.
 :H2باور رفتاری مدیران صنایع روستایی با پذیرش طرح ایران کد ارتباط معناداری دارد.
 :H3باور کنترلی مدیران صنایع روستایی با پذیرش طرح ایران کد ارتباط معناداری دارد.
تحقیق حاضر علی همبستگی میباشد .جامعه آماری آن را  71واحد تبدیلی و بستهبن رد نالیگ یزرواشک ید

هس

   

عآوری
گروه برنج ،چای و زیتون تشکیل میدادند که در سال  39 13در سامانه ایران کد ثبت شده بودند .جه مج ت عع عع
اطالعات ،از پرسشنامه علویون و همکاران (  )39 13در ارتباط با کاربرد نظریه رفتا مانرب ر هه هههری شریذپ رب هدش یز     
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بازاریابی الکترونیک کشاورزی استفاده گردید که پایایی آن باالی  0/8گزارش شده بود .متغیرها در قالب نظریه رفتار
برنامهریزی شده در سه عامل باورهای رفتاری ،باورهای اصولی و باورهای کنترل رق ی ار  یارب .دنتفرگ  رسی هب ند       
پرسشنامه مطلوب ،روایی و محتوای آن با نظر کارشناسان صنایع روستایی گ یعت نالی ی یدرگ ن د سپ و  هبحاصم زا      
یکرونباخ ،ب یراتفر لماع ره یار     
حضوری ،نظرات اصالحی اعالم شده ،اعمال گردید .پایایی پرسشنامه نیز با آلفا 
محاسبه شد (جدول  .)1جهت تحلیل ارتباط معنادار متغیرها با پذیرش از ضرایب همبستگی و در تعی ییاهریغتم نی   
که بیشترین سهم را بر تمدید عضویت داشتند از رگرسیون لجستیک استفاده گردید .همچنین فرضیههای تحقی زین ق   
توسط رگرسیون تحلیل شدند .مدل مفهومی تحقیق حاضر در شکل ( )2قابل مشاهده است.
جدول  -1پایایی متغیرهای تحقیق
عوامل رفتاری پرسشنامه

آلفا کرونباخ

باور رفتاری

0/ 86

باور اصولی

0/ 88

باور کنترلی

0/ 81

Source: Research Findings

شکلش -مدل مفهومی تحقیق
Source: Authors

مدل پذیرش فناوری
ت ،پرکا نیرتدربر
از میان مدلها و نظریاتی که برای پذیرش فناوریها را نیون ی ا  هدش هئ اس تتتتت تتتتت

آنهاا نظریههه عمل

ی 4و
مستدل ،1نظریه رفتار برنامهریزی شده ،2نظریه تجزیهشده رفتار برنامهریزی شدهه ،3م روانف شریذپ هیوناث لد یییی یییی

نظریه تلفیقی پذیرش و کاربرد فناوری 5میباشند .مدل تحقیق این مطالعه مربوط به نظریه رفتار برنامهریزی شده می-
باشد که در شکل ( )1نشان داده شده است .این نظریه با توسعه نظریه عمل مستدل و با اضا ندش هف    مؤلفههه کنت لر
رفتاری درک شده در سال  1985مطرح شد ( .)Madden, 1992: 3-9بر مبنای این نظری اب درف راتفر ه لماع هس

     

هدایت میشود :باور اصولی که در هنجار ذهنی نمود پیدا میکند و به مفهوم تأثیرپذیری اف رگید زا دار ا ( ن دد دددوس ات ننن،
خانواده ،همکاران و گروههای مرجع) در انجام رفتار هدف است .باور رفتاری که منج ی تبثم شرگن هب ر ا یفنم       
(احساس ارزیابانه) درباره انجام رفتار هدف میشود ) (Mathieson, 1991: 173-191و باور کنترلی که منجر به کنترل
رفتاری درکشده میگردد ،یعنی اعتماد فرد به تواناییهایش در انجام رفتار هدف و میزان دسترسی به منابع مورد نیاز
)1- Theory of Reasoned Action (TRA
)2-Theory of Planned Behavior (TPB
)3- Decomposed Theory of Planned Behavior (DTPB
)4- Technology Acceptance Model 2 (TAM2
)5- Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT
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برای انجام رفتار ( .)Taylor S, Todd, 1995: 149-150بهطورکلی ،هر چقدر نگرش و هنجار ذهنی برای رفتار مورد
نظر مثبتتر باشد ،تمایل فرد به آن رفتار قویتر خواهد بود .به همین ترتیب ،هر چقدر برداشت ذهنی از کنترل رفتار
تهای
بیشتر باشد ،تمایل فرد به رفتار مورد نظر افزایش خواهد یافت .بر اساس نظریه رفتار برنامهریزی شدهه ،تفاوت ت
فردی در برداشت ذهنی از کنترل رفتار ،بهطور مستقیم بر استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات
همچنین آموزش و تجربه ،تاثیری مس  رب تبثم و میقت ا  هدافتس ا  یروانف ز ا دنراد تاعالط

یگ راذ دد،
ت یثأ ررر م مم 

((((((( (((((((( Burton-Jones and

نکه چند دهه از ارائه این مدل میگذرد ،اما به دلیل تبیین مناسب در پذیرش
 .)Hubona, 2006: 706-717با وجود ای 
فناوری ،همچنان در نقاط مختلف جهان مورد استناد واقع میشود .در ارتباط با پذیرش فناوری با هیرظن زا هدافتسا     
رفتار برنامهریزی شده ،پژوهشهای مختلفی ازجملههه اث آون ر و لدم شریذپ رب یر

فکنن تراجت هد   
رصم هاگنب ففففففف ففففففف

الکترونیک ( ،)Crespo and delBosque, 2008پ  نفلت کمایپ تامدخ شریذ ه ارم ه ((((( (((((( Pedersen and Nysveen,
 ،)2002مطالعات بانکداری الکترونیک ( )Rouibah et al, 2009استفاده از خدمات آنالین در مزایدهها (Bosnjak et

) al, 2006و استفاده از تجارت الکترونی و بسک رد ک

ت.
چوک یاهراک ک (((( ((((( )Grandon, 2005انجا سا هتفرگ م تتت تتت

همچنین ،این نظریه در مطالعات جدید روستایی درارتباط با سیاست انتقال فناوری بکار گرفته شده است که در ادامه

این سطور به مواردی از آن اشاره میشود" :ارزیابی پذیرش روستاییان در اس کیرتکلا یژرنا رارقت ی رد ریذپدیدجت 

  

شبین درکلمع ی   
نواحی روستایی چین" (" ،)Liu et al, 2013تئوری رفتار برنامهریزی شده بهعنوان م رب یلد ا یپ ی ششش ششش
دولتی در توسعه مزارع توربین بادی در استرالیا" )" )Read et al, 2013تمایل کشاورزان به تبدیل خانههای سنتی به
خانههای خورشیدی در مناطق روستایی چین" (" ،)Li et al, 2013نگرش کشاورزان کره جنوبی نسبت ب تامدخ ه   

نهاای
اکوسیستم در ارتباط با تعیین کاربری کشاورزی زمین" ( ،)Espetvedt and Koellner, 2013و "توسعه ت یبرو ن ن
بادی مزرعه در تصمیمگیریهای تجاری در اسکاتلند" (.)Sutherland and Holstead, 2014
نگرش

اعمال
رفتار

باور

باور

فردی

ارزیابی

رفتاری

هنﺠار

مراجع

باور

ﺫهنی

کنترل

رفتاری

انگیزه
کارایی
تسهیالت

اصولی
باور
کنترلی

شکل -2مدل رفتار برنامهریزی شده
Source: Ajzen, 1991

صنایع تبدیلی کشاورزی
صنایع تبدیلی کشاورزی :به صنايعي اطالق ميشود که با کمک آن ميتوان بخشي از محصوالت زراعي و باغ ييي را باا
فو
ت را بيشتررر ،مصرف ف
ن محص الو ت ت
کاربرد روشهاي فيزيکي و شيميایی تغ يي ر وضع داده و بدينوسيله مان راگد ييي اين ن
ت را با تال ررر برد د .ص عيان
عرضه آن را مناسبتر نمود و درمجموع از طريق اين نوع صنايع ،ارزش اقتصاد ييي محص الو ت ت
ی،
تبديلي و تکميلي را میتواند در چهارگروه تقسیمبندي ش روآرف لماش :یماد تالوصحم )فلا :دو دددددد دددددددههاای لبنی ی
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ل-
کشتارگاه دام و طیور ،بستهبندی گوشت و مرغ و فرآوردههای گوشتی .ب) محصوالت شیالتی :کنسرو ماهی ،عمل ل
آوری ماهی و میگو و پودر ماهی .ج) محصوالت زراعی :برنجکوبی ،آردسازی ،رب گوجهفرنگی ،بستهبندی غالت و
ی.
بزمینی ی
حبوبات ،ماکارونی ،کیک و کلوچه ،آرد گندم و برنج ،ترشی و شور ،روغنکشی دانههای خام ،فرآورده سیب ب
د) محصوالت باغی :بستهبندی خرما ،بستهبندی و عملآوری پسته ،خشکبار ،عرقیات و اسانس ،لواشک ،بستهههبن ید
میوه ،کمپوت ،فرآوردههای زیتون ،بستهبندی زعفران ،گیاهان دارویی ،سایر (سرکه ،آبلیمو ،مربا و غی  )هر ( ( Ministry

.)of Agriculture Jihad, 2002
صنایع تبدیلی برنج :مجموعهای از بنگاهها هستند که شلتوک را به برنج سفید تبدیل میکنند .منظور از تبدیل ش کوتل
به برنج سفید تمام عملیات انجام شده روی شلتوک از ابتدای خشک کردن تا پایان مرحله درجهههبن دیفس جنرب ید    
است .فرآیند تبدیل شامل عملیات تمیزکنی ،پوستکنی ،سفیدکنی و درجهبندی میباشد .در ایران ،مجموعه عملیات
ل ،مرحله
یگیردد ،ل یدبت دنیآرف اذ للل للل
خشک کردن و تبدیل شلتوک به برنج سفید به یکباره در یک مکان صورت می ی
خشک کردن شلتوک تا تبدیل برنج سفید را دربرمیگیرد (.)Kavosi, et.al., 2011: 81-95
صنعت چای و تولید چای سیاه :صنعت چاي كشور در بين فعاليتهاي اقتصادي از نظر توليد و اشتغالزا يي در سطح ح
ح
ت بههه ديگررر بخش اه ييي
كشور به خصوص در مناطق چا كي اري شمال كشور ،داراي اهميت ويژهاي است .چرا كههه نسبت ت
صنايع توليدي وابستگي كمتري به خارج دارد و ميتواند در اشتغال مولد و فعال نمودن بخش بازرگاني در سطح مل ييي
ت و در
نقش مهمي ا في ا نمايد ( .)Gholizadeh, et.al, 2008: 203-222چاي ايران از نوععع هيبريددد چين ييي آسام ييي است ت
مناطق معتدل به عمل ميآيد و جزء چايهاي با يفيك ت از نظر عطر و طعم در دنياست و بهدليل عدم استفاده از هرگونه
سموم دفع آفات نباتي در مراحل توليد برگ سبز ،چاي ايران از خالصترين و سالمترين چايهاي دنيا به شمار م ييي آيددد.

یشودد.
چای سیاه (چای مورد استفاده و متداول) به دو روش رسمی (ارتدوکس )1و غیر رسمی (سیتیسی )2تهیه می ی

ش،
فرآیند تولید چای سیاه از برگ سبز در روش رسمی (روش متداول در کارخانههای چای ایران) شامل پالس ،مالش ش
تخمیر ،خشک و درجهبندی است (.)Vakili, 2004: 1-22
فرآوردههای زیتون :مهمترین فرآوردههای زیتون ،روغن و انواع کنسرو زیتون (زیتون سبز ،سیاه و غیره) میباشد که
ن ،ان مرف و هزاد   
از ارزش غذایی بسیار باالیی برخوردار است .ازاینرو ارقام زیتون بر حسب درصد و کیفی غور ت نن نن
میوه ،رنگ و سایر صفات ظاهری ،به ارقام روغنی ،کنسروی و یا دو منظوره گروهبندی میشوند .همچنین از فرآورده
جنبی این درخت در تهیه صابون ،تغذیه دام ،مصارف دارویی و صنایع چوب بهطور گسترده استفاده میشود د .ب یار
استخراج روغن زیتون معموًالًال از دو روش متفاوت (دوفاز دکانتور و سهفاز دکانتور) و گاهی از روش پ هدافتسا سر   
میشود .همچنین طبقهبندی انواع زیتونهای کنسروی شامل زیتون سبز عملآوری شده ،زیتون سیاه طبیعی و زیت نو
سیاه اکسیداسیویی میباشد (شورای راهبردی کانون هماهنگی دانش و صنعت زیتون.)19 13 ،

1- Orthodox
2- CTC
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پیشینه
از مطالعات صورت گرفته توسط پژوهشگران کشورمان در زمینه کاربرد نظریه رفتا مانرب ر هه هههری بایزرا رد هدش یز ییی ییی
ی
بنگاهها و شرکتهای روستایی و کشاورزی ،میتوان به پذیرش بازاریابی الکترونیک از سوی کارشناسا یزرواشک ن   
شبین ینواعت ماظن شریذپ ی     
گیالن ( ،)Alavioun, et.al. 2015کاربست نظریه رفتار برنامهههری پ یارب هدش یز ی شششش شششش
شهرستان بویراحمد ( ،)Nouri & Nouripour, 2013نگرش مدیران و مالکان بنگاههای کوچک و متوسط کشا یزرو
نسبت به کاربرد فناوری اطالعات در آموزشهای زیس اتسا یطیحم ت ننن ننننها و هاشنامرک ی  مالیا
 .)2011و واکاوی تمایالت رفتاری کارکنان سازمانهای کشاورزی نسبت ب  بآ تظافح ه

((( (((( Papzan, et.al.,

(( ((( Yazdanpanah, et.al.,

 )2010اشاره داشت.
علویون و همکاران (  )39 13طی پژوهشی توصیفی همبستگی و با استفاده از نظریه رفتار برنامهریزی شده ،به مطالعه
متغیرهایی پرداختند که در بکارگیری تجارت الکترونیک از سوی کارشناسان کشاورزی گ نتشاد شقن نالی ددد دددد .نتا جی
نشان داد داد هر سه عامل باور رفتاری (نگرش) ،باور اصولی (هنجار ذهنی) و باورکنترلی (کنترل رفتاری درکش )هد
بر پذیرش مؤثر بودند .از بین تواناییها و مهارتهای فردی ،متغیر اشتغال در کشاورزی ،بیشترین سهم را بر پ شریذ
داشت که مربوط به باور کنترلی پاسخدهندگان میشد .بعد از آن به ترتیب باور مثبت نسبت به بازاریا کینورتکلا یب   
و اعتقاد به تأثیر آن بر کاهش واسطههای سنتی ،از متغیرهایی بودند که به عامل باور رفتاری اختصا و دنتشاد ص

رد   

شکلگیری نگرش کارشناسان نقش مهمتری به خود اختصاص دادند و در نهایت شرکتهای کشا زرو ییی ،م نیرترثو
متغیر در بین دیگر مولفههای تأثیر گذار بازار کشاورزی بر هنجار ذهنی کارشناسان بودند که در عام یلوصا رواب ل    
قرار داشت.
ش-
نوری و نوریپور ( )2931با هدف ارزيابي كاربستپذيري و قابليت اجراي نظريه رفتار برنامهريزي شده براي پيش ش
بيني پذيرش نظام تعاوني به مطالعه ساكنان شهرستان بويراحمد پرداختند كه از ا نايم ني   

 486ن رف بهههعن او ننن نمونه

آماري براساس جدول نمونهگيري پاتن و به شيوه طبقهاي چندمرحلهاي انتخاب شدند .نتا جي حاصل از تحليل مسيررر
نشان داد كه متغير قصد رفتاري و كنترل رفتاري محسوس اثر مثبت و معنيداري ب نتشاد نواعت شريذپ راتفر ر ددددد دددددد.
فزون بر آن ،نتا جي حاصل از تحليل رگرسيوني نشان داد كه سازههاي نگرش نسبت به تعاون ،هنجار ذهن لرتنك و ي   
رفتاري محسوس پيشبيني كننده قصد پاسخگويان براي پذيرش نظام تعاوني بوده و اين سه متغير در مجموععع 29 /7
درصد از تغ يي رات متغير قصد رفتاري را تب يي ن نمودهاند .همچنين ،نتا جي آزمونهاي برازندگي بيا رب رگن ا بسانم شز    
دادهها با الگوي مورد بررسي بوده است.
یزدانپناه و همکاران (  )09 13در واکاوی رفتار و تمایالت کارکنان سازمان کشاورزی بوشهر نسبت ب آ تظافح ه
با استفاده از تئوری تکاملیافته رفتار برنامهریزی شده ،به مطالعه کارمندان با روش پیمایشی پرداختند .نتا جی
از رگرسیون چندگانه نشان داد متغيرهاي هنجار اخالقي ،کنترل رفتار درکشده و درک از ريسک قادرند

ب،
بب بب
لصاح   

 ٦٨درصد

شبين نک ي ن دد ددد .در حا هيلوا لدم رد هک يل     
از تغ يي رات متغير وابسته تمايالت رفتاري نسبت به حفاظت از آب را پيش ش
ت تما تالي
تئوري رفتار برنامهريزي شده ،هنجار ذهني و کنترل رفتار درکشده قادر به پيشبيني  ٤٩درصد از تغ اريي ت ت
رفتاري نسبت به حفاظت از آب بودهاند .بنا ا هتسد نآ نيارب زز ززز کارکنا و کرد هک ين

د ار يرتشيب دهعت ر  هطبار  با       

تحلیل رفتاری پذیرش طرح ایرانکد109 ...

تها وخ زا يي دد ددد
حفاظت از آب احساس ميکردهاند ،تمايالت رفتاري بيشتري را براي درگير شدن در چن يلاعف ني تت تت
نشان دادهاند.
قلمرو تحقیق
استان گیالن در شمال ایران واقع شده است و دارای  16شهرستان میباشد .در  48دهس زا نات

 109دهس الیگ نات نن ننن،

صنایع تبدیلی و بستهبندی روستایی (مشمول طرح ایرانکد) مستقر شدهاند که اغلب در مرک رارق نالیگ قرش و ز     
دارند (شکل .)3با مراجعه به سامانه ایرانکد و تهیه لیست شرکتهای ثبت شده مورد نظر تحقیق ،فرمی تهی دیدرگ ه   
و قبل از ارسال پرسشنامهها ،با روابط عمومی شرکتهای ف دش لصاح سامت قو

ای و

    مستققیم ًاًا با اریدم  نن نننشان

هماهنگی الزم صورت گرفت و توضیحاتی درخصوص اهداف پژوهش ارائه و سپس اقدام ب انشسرپ عیزوت ه ممم ممممههاا
گردید.

شکل  -3پراکندگی صنایع تبدیلی و بستهبندی کشاورزی در دهستانهای گیالن
Source: Research Findings

یافتههای تحقیق
 29 /6درصد پاسخگویان دارای مدرک تحصیلی دیپلم 12/1 ،درصد کاردانی 36 /6 ،درصد کارشناس و ی  21/7درصد
کارشناسی ارشد بودند (جدول  .)2همچنین  36درصد افراد تمایل به تمدید عضویت و بکارگیری طرح ایران ک ار د
داشتند و  63درصد گزینه عدم تمایل بکارگیری طرح ایرانکد را انتخاب کردند (جدول .)3
جدول  -2تحصیالت پاسخ دهندگان
تحصیالت

فراوانی

کارشناسی

 26نفر

دیپلم
کاردانی
کارشناسی ارشد
جمع

درصد
36 /6

 12نفر

29 /6

 15نفر

12/1

 9ن فر
71

21/7
100

Source: Research Findings
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جدول  -3تمایل پاسخ دهندگان در بکارگیری طرح ایرانکد
بکارگیری طرح ایران کد در شرکت

فراوانی

د ر صد

تمایل در بکارگیری طرح

26

36 /6

عدم تمایل در بکارگیری طرح

45

63 /3

Source: Research Findings

 -1تحلیل آزمون کولموگروف-اسميرنوف
جدول  4نشان میدهد مقدار سطح معناداری مجموع نمرات آزمون باور رفتاری برابر  ،0/39س دانعم حط ا رواب یر    
ت ،توزیع
یباشد و از آنجا که این مقادیر از  0/ 05بیشتر است ت
اصولی برابر با  0/ 89و سطح باور کنترلی برابر با  0/ 71م 
دادهها نرمال بوده و میتوان از آزمونهای پارامتریک در تحلیل دادهها استفاده کرد.
جدول -4نتایج آزمون کولموگروف  -اسمیرنوف
معناداری

کولموگروف -اسمیرنوف

عوامل رفتاری

0/39

0/ 472

باور رفتاری

0/ 89

0/ 531

باور اصولی

0/ 71

0/ 524

باور کنترلی

Source: Research Findings

 -2الویتبندی و تحلیل همبستگی در تعیین ارتباط متغیرها با پذیرش ایرانکد
در عامل باور رفتاری ،نگرش ارزیابانه به ایرانکد به ترتیب در تأثیر بر ارتباط با با ارگدیلوت و راز نن ننن ،ت یثأ ررر مثب رب ت   
کسب و کار ،تأثیر بر تبلیغ و معرفی واحد ،زمینهسازی تجارت الکترونیک ،تأثیر بر افزایش فروش و تأثیر ب شهاک ر   
هزینهها بود .بدین مفهوم که از نظر مدیران صنایع ،ایرانکد بیشترین نقش را در ارتباط واحد با بازار ایفا خواهد کرد.
همچنین میانگین متغیرها نشاندهنده نگرشی نامناسب به ایرانکد میباشد.
در عامل باور اصولی و در مؤلفه تأثیرپذیری ،از نظر پاسخدهندگان بیشترین تأثیرپذیری در جذب افراد به ای ک نار دد ددد،
از سوی شرکتهای همکارشان که عضو ایران کد بودند صورت پذیرفت.
در عامل باور کنترلی و در مؤلفه کارایی فردی ،مهارت پاسخدهندگان در رایانههه ،اینترن و تراجت و ت

زاب ا رد یبایر

  

ت) ،رضا تسا هدنیامن درکلمع زا تی ا ین     
سطح باالیی قرار داشت .در مؤلفه شرایط تسهیلکننده (فرصتها و امکانات ت
ایران کد در گیالن باالترین میانگین را به خود اختصاص داد.
تانددد از :ت یثأ ررر بر
از  20متغیر مورد مطالعه 15 ،متغیر ارتباط مثبت و معناداری با افزایش پ هک دنتشاد شریذ     عبارت ت
ارتباط با بازار و تولیدگران ،تأثیر مثبت ایران کد بر کسب و کار ،تأثیر ب و غیلبت ر

حاو یفرعم دددد ددددد ،ت یثأ ررر ب زفا ر ا شی   

فروش ،زمینهسازی تجارت الکترونیک ،تأثیرپذیری از شرکتها واجم ی رر ررر ،تأثیرپذذذیری ازسیاس زاب رد تلود ت ا ررر رررر،
تأثیرپذیری از تبلیغات ،مهارت رایانه و اینترنت ،مها و یراجت تر

ی ،پش ا یناتسا هدنیامن ینابیت یرا نننن نننننکددد،
زاب ا بایر ییی ییی

تجهیزات واحد ،رضایت از تأمین انرژی واحد ،میزان کاربرد فناوری و رضایت از درآمد (جدول .)5
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جدول  -5الویتبندی و تحلیل همبستگی در تعیین ارتباط معنادار متغیرها با پذیرش ایران کد
عوامل رفتاری و متغیرها

همبستگی با پذیرش ایرانکد

رتبه بندی متغیرها

عامل

نگرش (ارزیابی ایران کد)

باور رفتاری

تأثیر بر افزایش فروش

5

3/ 74

1/ 16

0/ 64

0/ 71

ندارد

تأثیر بر کاهش هزینهها

6

3/6

0/ 81

0/ 66

0/ 00

م ث بت

تأثیرپذیری از شرکتهای مجاور

1

5/65

0/77

0/ 66

0/ 00

م ث بت

تأثیرپذیری ازسیاست دولت در بازار

2

4/ 32

1/ 47

0/ 97

0/ 00

م ث بت

تأثیرپذیری از نظام سنتی بازار

3

3/ 74

0/ 67

0/ 98

0/ 57

ندارد

تأثیرپذیری از تبلیغات

4

3/ 66

0/ 69

0/ 69

0/ 00

م ث بت

مهارت رایانه و اینترنت

1

8/ 32

0/ 69

0/ 45

0/ 01

م ث بت

مهارت تجاری و بازاریابی

2

7/ 66

0/ 71

0/ 76

0/ 00

م ث بت

پشتیبانی نماینده استانی

1

8/ 32

0/ 69

0/ 74

0/ 00

م ث بت

رضایت از تأمین انرژی واحد

2

6/ 92

0/ 33

0/ 44

0/ 02

م ث بت

میزان کاربرد فناوری اطالعات

3

6/ 32

0/93

0/ 42

0/ 00

م ث بت

رضایت از تجهیزات واحد

4

6/ 02

0/ 82

0/ 89

0/ 00

م ث بت

رضایت از درآمد

5

5/ 66

0/ 37

0/ 47

0/ 00

م ث بت

آموزش بازاریابی و تجارت

پشتیبانی ISP

6

5/83

0/ 47

0/ 33

0/14

ندارد

7

5/ 32

0/ 47

0/ 13

0/ 24

ندارد

رضایت از تسهیالت بانکی

8

0/ 98

0/16

0/ 17

ندارد

متغیر

تأثیرپذیری

باور اصولی

زمینهسازی تجارت الکترونیک

4

4/41

0/39

0/ 73

0/ 00

م ث بت

رتبه

فردی
شرایط تسهیلکننده (امکانات بیرونی)

باور کنترلی

تأثیر بر تبلیغ و معرفی واحد

3

4/ 26

0/ 76

0/ 74

0/ 00

م ث بت

مؤلفه

میانگین از01

انحراف معیار

ضریب

معناداری

تأثیر مثبت ایران کد بر کسب و کار

2

4/ 28

0/ 74

0/ 47

0/ 00

م ث بت

4/4

همبستگی

تأثیر بر ارتباط با بازار و تولیدگران

1

4/ 42

0/ 91

0/ 49

0/ 00

م ث بت

Source: Research Findings

 -3تحلیل رگرسیون در آزمون فرضیههای تحقیق (تعیین ارتباط معنادار هر یک از عوام  یراتفر ل

بب ب ببببا پ شریذ

ایرانکد)
در تحلیل حاضر ،سه بار محاسبه رگرسیون صورت پذیرفته است .در مرتبه اول ،رابطه بین متغیرهای باور اصولی که
همبستگی مثبت آنها تأیید شده بود با پذیرش ایران کد بررسی گردی دانعم هک د ا حطس رد نویسرگر ندوب ر

99

    

درصد (  )sig:0/ 00محاسبه و فرضیه اول تأیید شد و مقدار ضریب تعیین ( )R2نشان میدهد که  16 /1درصد تغییرات
در پذیرش ایران کد به باور اصولی مدیران مربوط میباشد .در آزمون فرضیه دوم رابط اب یراتفر رواب یاهریغتم ه

   

پذیرش محاسبه که سطح معناداری (  )sig:0/ 00بیانگر تأیید فرضیه است و ضریب تعیین ،عدد  24 /4درص ناشن ار د   
میدهد و در نهایت در فرضیه سوم نیز سطح معناداری (  )sig:0/ 00به دست آمد و  32 /5درصد تغییرات متغیر وابسته
توسط این عامل تبیین گردید .بدین ترتیب پیشبینی رفتار مدیران صنایع در نظریه رفتا مانرب ر هه هههری دش یز هه ههه ،ح ود د د
 % 73بوده است (جدول .)6
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جدول  -6نتایج فرضیات تحقیق با تحلیل رگرسیون
ض نییعت بیر     

فرضیه

متغیر مستقل

2

H1
H2
H3

( )R

ضریب تعیین

ضریب همبستگی

تعدیل شده

چندگانه

Sig

F

تأیید فرضیه

باور اصولی

0/ 161

0/ 129

0/ 479

42 / 674

0/ 00

بل ی

باور رفتاری

0/ 244

0/ 195

0/ 544

8/ 391

0/ 00

بل ی

باور کنترلی

0/ 25 3

0/1 28

0/ 793

31 / 76 5

0/ 00

بل ی

* متغیر وابسته :پذیرش ایرانکد

Source: Research Findings

 -4تحلیل رگرسیون لجستیک در شناسایی عوامل مؤثر در تمدید عضویت ایران کد
بهطورکلی اگر قصد داشته باشیم اثر چند متغیر را بهعنوان متغیرهای مستقل ،بر روی یک متغیر بهعنوان متغیر وابس هت
یکنیممم .در تحقی ضاح ق رر ررر ،به
تحقیق که از نوع اسمی دووجهی میباشد بسنجیم ،از رگرسیون لجستیک اس م هدافت یی یی
منظور مقایسه رخداد تمدید عضویت ایران کد در دو گروه شرکتها ،رگرس گراکب کیتسجل نوی ر ش هتف دددد ددددد .در این
مدل رخداد تمدید را بهصورت یک متغیر دوحالتی ( که دو مقدار  y=1اگر واحد تمایل به تمدی یلاس تیوضع د ا هن    
داشته باشد و  y=0اگر واحد تمایل به تمدید عضویت نداشته باشد) در نظر گرفته و با بهرهگیری از  15متغیر مس لقت
که همبستگی مثبتی با پذیرش داشتند ،تحلیل لجستیک انجام شد .نتایج تحلیل نشان داد 10 ،متغیر حذف و پنج متغیر
که درجه معناداری کمتر از  0/ 01و بیشترین تأثیر را بر پذیرش داشتند باقی ماندن لودج( د     .)5رضا مآرد زا تی دد ددد،
بیشترین سهم را در تمدید داشته است و با ورود این متغیر به مدل ،میزان تغییر در آماره لگاریتم به  42 / 13رسید که
از میزان تأثیر متغیرهای دیگر بیشتر است و بعد از آن میزان کاربرد فناوری اطالعات از سوی مدیران صنایع میباشد
که این متغیرها مربوط به باور کنترلی پاسخدهندگان میباشد .در رتبه سوم متغیر تأثیر مدیران از شرکتهای همج راو
قرار دارد که در گروه باور اصولی قرار دارند و در شکلگیری نگرش کارشناسان نقش مهمتری ب اصتخا دوخ ه ص    
دادند و در نهایت متغیرهای زمینهسازی ایرانکد در ورود واحد به تجارت الکترونیک و ت یثأ ررر ای ار نننک و غیلبت رب د
 .)8م یلاس دیدمت لد ا  حرط هن ا اری ننننن ننننننک سا رب د اس    

معرفی واحد که در گروه باور رفتاری جای میگیرند (ج لود

موثرترین متغیرها در قالب رفتار برنامهریزی شده در شکل  4قابل مشاهده است.
جدول  -7طبقهبندی مشاهدات و پیشبینی در مدل
فراوانی

مشاهدات
تمایل به تمدید عضویت ایران کد

26

عدم تمایل به تمدید عضویت ایران کد

45

درصد صحت پیشبینی
100
0
73 /4

دقت پیش بینی

Source: Research Findings

جدول  -8نتایج رگرسیون لوجستیک برای شناسایی عوامل تعیینکننده در تمدید عضویت ایران کد
عامل
باور کنترلی
باور اصولی
باور رفتاری

متغیر

آماره والد

درجه آزادی

رضایت از درآمد

معناداری

تغییرات آماره لگاریتم

8/39

2

0/ 00

42 / 13

میزان کاربرد روزانه فناوری اطالعات

8/ 42

3

0/ 00

93/ 37

تأثیرپذیری از دیگر شرکتهای عضو ایران کد

8/ 13

3

0/ 00

29 / 18

7/41

2

0/ 00

21/ 51

7/ 11

2

0/ 00

11 / 23

زمینهسازی ایرانکد در ورود به تجارت الکترونیک
تأثیر ایرانکد بر تبلیغ و معرفی واحد

Source: Research Findings
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شکل -4مدل تمدید سالیانه طرح ایرانکد بر اساس موثرترین متغیرها در قالب رفتار برنامهریزی شده
Source: Authors

نتیجهگیری و پیشنهادات
یافتهها نشان داد هر سه عامل باور رفتاری (نگرش) ،باور اصولی(هنجار ذهنی) و با کرد یراتفر لرتنک( یلرتنکرو    
شده) بر پذیرش مؤثر بودند .همچنین رامایا و همکاران (  ) 2009نیز به این نتیجه رسیدند که نگ ینهذ راجنه و شر    
رابطه مثب دانعم و ت ا فتسا دصق رب یر ا عم زا هد ا  تالم ا ینورتکل ک وت ماهس ی س یامرس ط هههههههههه هههههههههههگ اراذ ننن ما دراد ار یزل
( .)Ramayah et al, 2009آل عجم و نور (  ) 2013در بررسی کاربران خدمات بانکداری اینترنتی در یمن ،اثر هر سه
عامل نظریه رفتار برنامهریزی ش  شریذپ رب هد را رکذ تبثم

م یییییی یییییی
یکنن  د ( ( )Al-Ajam and Nor, 2013و کرس و وپ

ک در میا براک ن ر نا   
دلبوسکه (  ) 2008نیز در بررسی اثر نوآوری بر پذیرش مدل بنگاه مصرفکننده تجارت الکترونیک ک
اینترنت اسپانیایی ،مولفههای نگرش و هنجار ذهنی را بر پذیرش مؤثر دانستند ( )Crespo and delBosque, 2008که
مطابق با نتایج تحقیق است ،اما در مطالعه کرسپو و دلبوسکه ارتباطی بین کنترل رفتاری درک شده با پذیرش گ شراز
نشد .همچنین پیشبینی مدل در مطالعه حاضر 73 ،درصدی بوده است که در مقایسه با پیشبینی  30درص یرون ید   
و نوری پور ( )2931و پیشبینی  49درصدی یزدانپناه و همکاران (  ،)09 13تبیین باالتری را نشان داده است.
نتایج نشان میدهد طی سالهای اخیر ،استقبال از طرح ایران کد ،در صنایع تبدیلی و بستهبن ید

ت.
شیافتههه است ت
کاهش ش
    

بالغ بر  64درصد پاسخدهندگانی که تمایل به تمدید سالیانه طرح نداشتند ،هزینه با یلد ار دیدمت یال ل ا رکذ یلص

کردند .عواملی که باعث گردید گروه  36درصدی از مدیران صنایع با تمدید موافق باشند شا رد زا تیاضر لم آآ آآآمددد،
کاربرد فناوری اطالعات ،تأثیرپذیری از شرکتهای عضو ایرانکد ،زمینهسازی ایرانک رب د ا و کینورتکلا تراجت ی   
تبلیغ بودند .همچنین ارسال کد کاال در حداقل زمان ،دغدغه اصلی این گروه از پاسخدهندگان بوده است.
تها فذح و درکن ادیپ ار دوخ ی
صرفنظر از اینکه طرح ایران کد در مورد کاالهای وارداتی ،امکان ب یلباق زور تت تت

    

گردید ،اما باید اذعان داشت در تجارت داخلی ،علیالخصوص خردهفروشی مناسب است .این طرح در مورد ص عیان
تبدیلی کشاورزی ،خصوص ًاًا برنجکوبیها ،بر اف بلج و یلحم جنرب شورف شیاز

دک قیرط زا رادیرخ دامتعا      

اختصاصی مؤثر خواهد بود .این موضوع در مطالعهای با عنوان امکانسنجی بازاریابی الکترونیک ب جنر

   

رد شهرس ات ننن

یها رمه  ا دوش ه    
رشت ،مطرح شده بود تا برای تضمین معامالت ،بستهبندی برنج با درج کد مربوط بوکجنرب رد ه یی یی
یدهنددد ،بع زا د
(علویون .)09 13 ،بدینترتیب زارعینی که محصوالتشان را پس از برداشت به برنجکوبیها تحویل می ی
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        برنج سفید را در بستهبندی استاندارد دریافت میکنن هناماس قیرط زا ار نآ دوب دنهاوخ رداق و د،عملیات تبدیل
.)5  روستایی به فروش برسانند (شکلICT مجازی دفاتر

 مدل پیشنهادی بازاریابی الکترونیک برنج با پشتوانه ایران کد برای کشاورزان خردهپا-5شکل
Source: Alavioun, 2011
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