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  اندازي سامانه بازاریابی هاي راهراهکارها و چالش
  الکترونیک روستایی: تکنیک دلفی

 
 2احمد تقدیسی - 1سیدجابر علویون

ریزي جغرافیایی و برنامهریزي روستایی دانشکده علوم دانشجوي دکتري تخصصی جغرافیا و برنامه .1
  دانشگاه اصفهان

 ریزي دانشگاه اصفهاندانشیار دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه .2
  

  31/2/1399: افتیدر خیتار
 4/5/1399: رشیپذ خیتار

  
  چکیده

نظر رغم دسترسی روستاها به فناوري اطالعات و ارتباطات، اما شاهد کاهش جمعیت هستیم. به در دو دهه اخیر، علی
رسد استفاده از فضاي مجازي براي توسعه کسب و کار روستا الزامی است و بازاریابی الکترونیک، فرصت اشتغال می

راهکارها تا دلفی انجام گردید  روشبا و  کاربردي هدف باپژوهش حاضر اي را فراهم خواهد نمود. در این راستا، گسترده
متخصص از اساتید  26گردد. پانل دلفی شامل کترونیک روستایی تعیین بازاریابی ال سامانهاندازي راه هايو چالش

اي و ترکیبی از دلفی هاي دولتی نقاط مختلف کشور بود. روند پژوهش، سه مرحلهدانشگاهی در مراکز علمی و سازمان
انجام شد. گردآوري  1399الی فروردین  1398سنتی (مرحله اول) و الکترونیک (مرحله دوم و سوم) که در بازه زمانی مهر 

هاي مراحل محقق ساخته صورت گرفت که با استفاده از پرسشنامه مرحله اول، پرسشنامه اطالعات نیز از طریق پرسشنامه
اندازي سامانه بازاریابی، هشت راهکار (مرتبط با آمیخته بازاریابی و سازمان بازاریابی) و بعدي تنظیم گردید. در ارتباط با راه

به این صورت بود که ساختار سازمانی کارشناسان اتفاق نظر قتصادي، اجتماعی، حقوقی، فناوري) ارائه شد. چهار چالش (ا
از ، ، غیردولتی باشد، به ارائه خدمات گردشگري، تولیدات صنایع دستی و محصوالت خشک کشاورزي بپردازدسامانه

در . کار برده شودنام مدل خدمات معامالت بهو مدل فروشی بسیستم پست دولتی و خصوصی به صورت همزمان استفاده 
  بحث شد و پیشنهاداتی مطرح گردید. 19- ها با درنظرگرفتن بحران کوویدپایان، یافته

  
  19-روستایی، کووید ICTبازاریابی الکترونیک روستایی، تکنیک دلفی، دفاتر  :هاي کلیدي واژه

  

                                                        
 نویسندة مسئول:  Email: a.taghdisi@geo.ui.ac.ir  
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  مقدمه
انـد در  پراکندگی جغرافیـایی متنـوع، توانسـته   هاي سیاسی متفاوت و با در دنیاي امروز، نظام

به موفقیت دست یابند. براي مثال، گزارشات نشان در ابعاد مختلف توسعه  ICTاستفاده از  زمینه
که از نیمه غربی (ایاالت متحده و اروپـا)    ICTهاي مرتبط با اقتصاد برتر در شاخص 10دهد می

 ICTبنیـان و بکـارگیري   ند، با استفاده از اقتصاد دانشاتا نیمه شرقی (هند، چین) دنیا قرار گرفته
جمله کشاورزي و روستایی) به نتایج خوبی در کـارآفرینی  هاي مختلف اقتصادي (مندر بخش

الیـن یکـی از ایـن    . ایجـاد روسـتاهاي آن  )UNCTAD, 2017(انـد  و افزایش نرخ اشتغال رسـیده 
) و Rudra et al, 2015در هنـد (  )، ایچوپـال Lin, 2019باشـد. تائوبـائو در چـین (   دستاوردها مـی 

الیـن هسـتند   هایی از روستاهاي آن)، نمونهENRD, 2019در اروپا ( هاي دیجیتال روستاییقطب
که زمینه تجارت الکترونیک و اشتغال روستایی را فراهم نمودنـد. در ایـران، بـا تاسـیس مراکـز      

ICT الین با امکانات مخابراتی، پستی و اي آنهاي کشور، به روستاهروستایی، بسیاري از آبادي
اما مسـاله مهـم اینجاسـت کـه در دو دهـه اخیـر، توسـعه        ). Jalali et al, 2011بانکی تبدیل شد (

باعث افزایش جمعیت روستایی نگردید و نتوانست بـه طـور مـوثر بـه  کـارآفرینی،       ICTمراکز 
ها، استفاده حلیکی از راه ).Alavion & Taghdisi, 2020اشتغال و افزایش درآمد کمک نماید (

از بازاریابی الکترونیک روستایی براي توسعه کسب و کار روستاهاست تا از این طریق، ظرفیت 
-فروش آن نکته مهم این است که چه سامانهروستایی، کارکردي بالفعل پیدا نماید.  ICTبالقوه 

و چـه   وسـتاییان کمـک شـود   فروش اینترنتی محصـوالت و خـدمات ر  الینی طراحی شود تا به 
بـه روشـنی نشـان داد     19-راهکاري مناسب این سامانه اسـت؟ از طرفـی دیگـر، شـیوع کوویـد     

توانـد  باشد و مـی تجارت الکترونیک در بخش مواد غذایی و کشاورزي تا چه اندازه حیاتی می
در مطالعـه حاضـر، بـا     ). بنابراینLin et al., 2020تاثیرات مهمی در مدیریت بحران داشته باشد (

اندازي سامانه بازاریابی الکترونیک روسـتایی، بـه ارزیـابی    هاي راههدف تبیین راهکار و چالش
مورد بحث قرار گرفت تا عـالوه   19-دیدگاه اساتید و کارشناسان پرداخته شد و چالش کووید

جی بازاریـابی  سـن هاي پیشـین امکـان  رو، خالء پژوهشحل و مخاطرات پیشبندي راهلویتوبر ا
 تکمیل گردد.بینی، هاي غیرقابل پیشبحرانالکترونیک روستایی، در مورد 
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  مروري بر مبانی نظري و پیشینه تحقیق
وکسب و کـار الکترونیـک بـا روش     ICTها که در دهه اخیر در ارتباط با از برخی پژوهش

) در 1395همکـاران ( توان به این مطالعـات اشـاره داشـت؛ داودي و    کیفی انجام شده است، می
به ایـن نتیجـه رسـیدند کـه جـذب دانـش، مـدیریت،         ICTهاي شناسایی عوامل موثر بر شرکت

سـپاري از  ها، مشارکت مشتریان، همکـاري، انتقـال دانـش، مشـارکت کارکنـان و بـرون      چالش
ــتوا ــاران (   لوی ــهرکی و همک ــتند. ش ــت هس ــم موفقی ــاي مه ــه 1395ه ــاوي مولف ــاي ) در واک ه

روستایی بیان داشتند،گفتمان کارآفرینی روستایی در ایران دولتی و اقتصادي اسـت  کارآفرینی 
کنـد. همچنـین عاملیـت کارآفرینـان در سـطح      و در حیطه تولیدگرایی در کشاورزي عمـل مـی  

) در پژوهشی مرتبط بـا  2019کارگاه و مواجهه با نهاد دولت چندان فعال نیست. سوزا و روچا (
هـاي  کسب و کارهاي دیجیتالی پرتغـال اظهـار داشـتند کـه مهـارت     توسعه مهارت مدیریت در 

 ,Sousa & Rochaمورد نیاز در این کسب و کارها شامل نوآوري، رهبـري و مـدیریت بودنـد (   

کیفیـت خـدمات دولـت الکترونیـک     )، به این یافته رسـیدند کـه   2018جانیتا و میراندا (). 2019
وري تکنیکی و ارتباط با مخاطبان) یت اطالعات، بهرهاسپانیا، باید شامل چهار بعد ( امنیت، کیف

) در تحلیل آینده تجارت الکترونیک 2017کرتز و جانسون ( ).Janita & Miranda, 2018(باشد 
هـاي تحقیقـات بایـد بـر روي     تـالش کارشناس از سراسر جهان بیان داشتند که  39اندیشی با هم

برداري از فنـاوري، بازاریـابی و رشـد    بهره ها،مداري، تحلیل داده(نوآوري، مشتري شش حوزه
) 2013). کانیتـا و همکـاران (  Cortez & Johnston, 2017درآمد، فضاي صنعتی) متمرکز شوند (

سـازي ترکیبـی تجـارت الکترونیـک و سـنتی پرداختنـد، بـه ایـن نتیجـه          در پژوهشی که به مدل
ت سـنتی کـه از قبـل در دسـترس اسـت،      هاي عرضه و تقاضـا در تجـار  با استفاده از دادهرسیدند که 

 Canetta etتوان تخمین قابل اتکایی از سناریوهاي احتمـالی تجـارت الکترونیـک بدسـت آورد (    می

al, 2013( ) پنج مهارت (رهبري، ارتباطـات کالمـی، قلمـرو    2013و در نهایت کیل و همکاران (
  ). Keil et al, 2013دانستند ( الزم ITهاي ریزي) را در مدیریت پروژهرهبري، شنیدن و برنامه
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  هابازاریابی الکترونیک؛ راهکارها و چالش
یـابی بـه اهـداف بازاریـابی از طریـق      توان با عبارت ساده، دسـت بازاریابی الکترونیک را می

هـاي دیجیتـال   ها، پسـت الکترونیـک، تلفـن همـراه و سـایر رسـانه      سایتهایی مانند وبفناوري
اي کــه ارتبــاط برنامــه بازاریــابی الکترونیــک مــورد نیــاز اســت. برنامــه تعریــف نمــود.  در ایــن 

آن بــه صــورت واضــح  "اهــداف"و درك محــیط فعلــی و آتــی را روشــن نمایــد.  "موقعیــت"
بـراي   "هـاي بازاریـابی  تاکتیـک "مشخص شـود.  رسیدن به اهداف  "استراتژي"مشخص گردد. 

الزم از  "اقـدامات ") تعیین گردد. 7Psیا  4Psها بر اساس عناصر بازاریابی (سازي استراتژيپیاده
برنامـه در ارزیـابی    "کنترل"هاي زمانی صورت گیرد و در نهایت طریق شناسایی منابع و مقیاس

انـدازي  ). در تحقیقـات علمـی مـرتبط بـا راه    1395رسیدن به اهداف درنظر گرفتـه شـود(چفی،   
رهـاي کلیـدي تحقـق بازاریـابی     شـود. راهکا بازاریابی الکترونیک دو سوال اساسـی مطـرح مـی   

 ,Cortez & Johnston( باشـد؟ هاي اساسـی در ایـن زمینـه چـه مـی     الکترونیک چیست و چالش

بازاریـابی الکترونیـک بـا فنـاوري      هـاي ). از مهمترین راهکارهایی کـه در طراحـی سـامانه   2017
داد، توجـه بـه   هـاي ملـی) بایـد مـدنظر قـرار      هاي حجیم (بـراي مثـال پرتـال   رایانش ابري و داده

باشد. این که چه محصـوالتی قابـل عرضـه هسـتند،     آمیخته بازاریابی و تعیین ساختار سازمان می
گیري در مورد قیمـت چگونـه باشـد، ارتبـاط بـا مشـتري بـه چـه نحـو مطلـوب اسـت و            تصمیم

هاي توزیع و انبارداري چگونه درنظـر گرفتـه شـوند. نکتـه مهـم دیگـر، بحـث سـازمان و          کانال
 ,Fan et alوري حداکثر خواهد بود  (ی مشارکت بخش دولتی و خصوصی جهت بهرهچگونگ

2015; Leite & Anna, 2018.( هاي اصلی مـدیریت کسـب و کـار الکترونیـک     در مورد چالش
یک سازمان، می توان به طور مشـخص بـه هفـت مـورد اشـاره داشـت کـه عبارتنـد از راهبـرد،          

هـاي  ). این موارد در شـرکت 1395هارت و مافوق (چفی، کارکنان، روش، مها، ساختار، سامانه
)، خصوصا در مـدیریت چـالش   Wens Food Groupتجارت الکترونیک کشاورزي چین (مانند 

به عنوان مثال ، با استفاده از تجربیات ویـروس سـارس   به درستی به کار گرفته شد.  19 -کووید
هـاي مـدیریت پـروژه، رعایـت     شـد. شـیوه  هـا تقویـت   ها با بروزترین اپلیکیشـن )،  سامانه2002(

هاي تجارت الکترونیکی براي مواجـه بـا چـالش تنظـیم     سیاستالکترونیک و  استاندارد تجارت
  .)Lin et al., 2020(گردید و آموزش منظم و مستمر کارکنان درنظر گرفته شد 
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  ساکنان رسانی و اشتغالدر جهان با ظرفیت آموزش، اطالع الینروستاهاي آن
آغاز شده است. در ایـن راسـتا،    2000هاي نوین در روستاها از اوایل دهه استفاده از فناوري

متصـل بـه اینترنـت در حـال گسـترش هسـتند        الین یا به عبارتی مناطق روسـتایی هاي آندهکده
)FAO,2019به عنوان مراکزي براي خدمات دیجیتـال   1هاي دیجیتال روستایی). در اروپا،  قطب

 2شوند. قطـب چویـت  محسوب می مات مرتبط با اشتغال و آموزش جوامع روستاییو دیگر خد
)، قطــب 2005در جنــوب فرانســه ( 3)، قطــب کوکــوت نامبریــک 2001( در شــمال انگلســتان

) نمونـه  2016در جنـوب ایرلنـد (   5) و قطـب اسـکیبرن  2013در شمال دانمـارك (  4بروندوسلف
-انـداري وب بابـا بـا راه  ر چین، گروه تجاري علید ).ENRD, 2019(هایی از این مراکز هستند. 

ایـن زمینـه را فـراهم نمـود کـه بسـیاري از        2003در سـال   6بـا نـام تائوبـائو    سایت خرده فروشی
الین بنام دهکده تائوبائو تبدیل نماید. در این بستر، خانوارهـاي  روستاهاي چین را به دهکده آن

هـاي  هاي نسبتاً پـایین هسـتند. شـرکت   با هزینه روستایی مستقیماً قادر به فروش محصوالت خود
زیــادي در هــر روســتاي تائوبــائو وجــود دارنــد و خــرده فروشــان الکترونیکــی  7تحویــل فــوري

کنند. سیسـتم تحویـل کارآمـد،    کاالهاي خود را همان روز پس از سفارشات مشتري ارسال می
). در هند، شـرکت  Lin, 2019منجر به رضایت و رشد تجارت الکترونیک روستایی شده است (

هاي پیشرو این کشور در فناوري اطالعات است. ابتکاري که این )، از مجموعهITCسی (تیآي
بـود. ایچوپـال سیسـتمی     8اندازي سیستمی بنـام ایچوپـال  شرکت در روستاهاي هند بکار برد، راه

ت بـازار  است تا به کشاورزان فقیـري کـه داراي سـرمایه انـدك هسـتند و دسترسـی بـه اطالعـا        
ندارند، کمک نماید که منجر به افزایش اطالعات بازار و درآمدشان گـردد. ایچوپـال، فعالیـت    

هـا تحـت   هاي متصل به اینترنت آغاز کرد. همچنین دهکـده ها به رایانهخود را با تجهیز دهکده

                                                        
1 Rural digital hubs 
2 Cheviot- www.visitwooler.org 
3 Cocotte Numérique- cocotte-numerique.fr 
4 Bronderslev 
5 Skibbereen- ludgate.ie   
6 Taobao 
7 Express delivery companies 
8 E-Choupal 
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دهکـده   10کشـاورز را   600به هـم متصـل شـدند. ایـن شـبکه بـه طـور متوسـط          ITیک شبکه 
  ).Rudra et al, 2015داد (همجوار مورد پوشش قرار 

  ICTمدل پیشنهادي بازاریابی الکترونیک روستایی در شبکه دفاتر 
 

ت ارتباطـات  اربا ابتکار دکتر جاللی و پشـتیبانی وز روستایی  ICTنخستین مرکز  1383سال 
 ، تاسیس گردید. تجربه موفق این مرکز، باعث شد تا دولـت، استان گلستان آبادستاي قرندر رو
 مراکـز ایـن  ). Jalali et al, 2011( تاسـیس نمایـد   سراسر کشـور را در  ICT مرکزهزار 10 حدود

بازاریابی الکترونیک روسـتایی بـه   کوتاه تعریف ظرفیت مناسبی در بازاریابی الکترونیک دارند. 
ست که روستاییان، امکان بازاریابی و عرضه محصوالت کشاورزي، صنایع دسـتی و  این شرح ا

 Alavion( داشته باشـند  ICTخدمات گردشگري را از طریق سامانه الکترونیک در شبکه دفاتر 

et al, 2017بنام مـدل خـدمات معـامالت در بازاریـابی روسـتایی      ی). در این ارتباط، مدل فروش 
    ).1(شکل معرفی گردید

  
  
  
  
  
  

  )Alavion et al, 2017(منبع-. مدل خدمات معامالت در بازاریابی الکترونیک روستایی1شکل
  

، ساکنین روستا، اقدام به افتتاح حساب در پست بانک روستایی نموده و سپس، در این مدل
 نمایند. بعد از آن که مشتري از سامانه بازدید و گزینه مورد نظر راتقاضاي ثبت اطالعات را می

انتخاب نماید، پرداخت اینترنتی را انجام و پول به حساب روستایی واریز و پیـامکی ارسـال مـی   
شود تا محصول را به دفتر تحویل دهد و یا آمادگی خود را براي میزبانی اعالم نماید. در مـورد  
ضـمانت بازگشــت وجـه، بــازکردن حسـاب بــانکی بــا سـپرده غیرقابــل برداشـت الزامــی اســت      

)Alavion et al, 2017 درصـد  60روسـتاي کشـور نشـان داد،     1000 حـدود  ). نتایج پژوهشـی از 
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مـدل  انـدازي سـامانه بازاریـابی الکترونیـک روسـتایی،      روستاییان، تمایل داشتند در صورت راه
  ).Alavion & Taghdisi, 2020( بی انتخاب نمایندخدمات معامالت را براي بازاریا

  شنـاسی  روش
هـا آمیختـه و بـه روش    هدف کاربردي، بر اساس نحوه گـردآوري داده این پژوهش از نظر 

دلفی در سه مرحله (مرحله اول کیفی و مراحل بعدي کمی) انجام شده است. تکنیک دلفی بـه  
 صـورت انتقـادي کـاربرد دارد. ایـن تکنیـک،     عنوان ساختاري ارتباطی براي ارزیابی موضوع به

دهد بدون مواجه حضوري، بـه تصـمیم و بحـث    یروشی کیفی است که به کارشناسان اجازه م
هـایی دربـاره آینـده تنظـیم     کنـد تـا نقشـه   ) و به پژوهشگران کمک میDalkey, 1975بپردازند (

و تیم مشورتی، نظارت بر روند پژوهش را  کننده استدر این تکنیک، پژوهشگر، تعدیل .کنند
وجـود   ر تعیین پانل دلفـی، انعطـاف  ). دSousa & Rocha, 2019; Janita, 2018هستند ( دارعهده

 ,.Skulmoski et alکارشناس گسـترده بـود (   171تا  4دارد. تعداد پانل در تحقیقات گذشته، از 

تواننـد قابلیـت اطمینـان را بـه حـداکثر برسـانند       کارشـناس مـی   15). با این حـال، حـداقل   2007
)Dalkey, 1975 این امکان را فـراهم نمـود تـا    به بعد، تکنیک دلفی الکترونیکی 2000). از دهه ،

آوري اطالعـات  محقق، به راحتی کارشناسان را در نقـاط مختلـف جغرافیـایی انتخـاب و جمـع     
 یابـد شـود، امـا فرآینـد اجرایـی تسـریع مـی      تسهیل شود. بنابراین ماهیت روش سنتی حفـظ مـی  

)Chou, 2002.(  
مدیریت بازاریـابی،  جامعه آماري شامل اساتید دانشگاهی و کارشناسان دولتی متخصص در 

). 1(جدول نقاط مختلف کشور بودنداقتصاد کشاورزي، توسعه روستایی و فناوري اطالعات از 
 ,Sousa & Rocha, 2019; Keilگیري غیراحتمـالی اسـتفاده گردیـد (   براي تشکیل پانل، از نمونه

ري اطالعات با استفاده پرسشنامه در سـه مرحلـه صـورت گرفـت. بـازه زمـانی       گردآو) و 2013
  ، طبق روند ذیل انجام شد:1399الی فروردین  1398پژوهش از مهر 

در مرحله مقدماتی، تنظیم پرسشنامه اولیه و تعیین مراحل پژوهش صورت گرفت. طبق نظـر  
 & Cortezو جانسن تنظیم گردید (تیم مشورتی، روند اجرایی در سه مرحله بر مبناي مدل کرتز 
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Johnston, 2017 (مرحله دوم و سوم) و ترکیبی از دلفی سنتی (مرحله اول) و دلفی الکترونیک (
 سوال مطرح و پس از بررسی، چهار سوال نهایی گردید: 11در ارتباط با پرسشنامه،  بود.
 نمایید؟ه ارزیابی میآمیخته بازاریابی در سامانه بازاریابی الکترونیک روستایی را چگون  
 در ارتباط با سازمان بازاریابی الکترونیک روستایی چه پیشنهاداتی دارید؟ 
 نمایید؟بینی میروي سامانه بازاریابی الکترونیک را چگونه پیشهاي پیشچالش  
 الین (خدمات اطالعات و خدمات معـامالت) را چگونـه ارزیـابی مـی    هاي فروش آنمدل-

  نمایید؟
نامه رسمی به انضـمام پرسشـنامه، بـه     50با ارسال دعوتنامه آغاز گردید. بالغ بر مرحله اول، 

هـاي علمـی پسـت شـد تـا بـه صـالحدید مـدیر         هاي دولتی، مراکـز تحقیقـاتی و انجمـن   سازمان
سازمانی، نسخه پرسشنامه در اختیار کارشـناس واجـد شـرایط (بـا تخصـص و تجربـه کـافی در        

کارشناس قبول همکـاري داشـتند و بـه عنـوان پانـل       26ایت موضوع پژوهش) قرار گیرد. در نه
 13 ها را تکمیل نمودند. در پایان مرحله اول، از نظرات بدست آمـده، دلفی انتخاب و پرسشنامه

  خالصه و بر مبناي آن، پرسشنامه دوم تنظیم شد. پاسخ 31مولفه و 
سان ارسال گردید تـا  سوالی بصورت الکترونیک براي کارشنا 31در مرحله دوم، پرسشنامه 

ها، میـانگین هـر   را اختصاص دهند. پس از دریافت پاسخ 5تا  1به میزان اهمیت هر سوال، نمره 
به باال را کسب کرده بودند، وارد پرسشنامه مرحله سـوم   3پاسخ محاسبه و مواردي که میانگین 

  شدند. 
ز سـوي متخصصـان   سوالی، مورد نظرسـنجی قـرار گرفـت و ا    12 در مرحله سوم، پرسشنامه

نظر دهنده اتفاقها، نشانضریب کندال درباره اولویت مولفه کهبندي گردید. با توجه به اینرتبه
)، این میزان، براي پایان ارزیابی مطلـوب تشـخیص داده   702/0خوبی میان متخصصان پانل بود (

  ).Cortez & Johnston, 2017( شد
مبتنی بر ایجاد اجماع متخصان با تجربه و دانش  در ارتباط با سنجش اعتبار، روایی پژوهش،

) و پایـایی بـا   Rowe & Wright, 1999; Bonnemaizon et al., 2007مناسبی از موضوع بود (
(آمیختـه بازاریـابی:    گزارش گردیـد  7/0باالتر از  SPSSافزار روش آلفاي کرونباخ، توسط نرم
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گیـري قابـل   ) و بنابراین ابـزار انـدازه  83/0ی: هاي بازاریاب، چالش81/0، سازمان بازاریابی: 78/0
). در تحلیـل پـژوهش جهـت حصـول توافـق کارشناسـان، ضـریب        1389قبول بـود (کالنتـري،   

) =03/0sigدرصــد ( 95در ســطح  702/0همبسـتگی کنــدال، تســت شـد کــه میــزان همبسـتگی    
    محاسبه گردید.

 نتایج  
 الف) توصیف جمعیت شناختی

سال بودنـد. از   44با میانگین  55تا  35مرد در رده سنی  21زن و کارشناسان پانل شامل پنج 
درصـد کارشناسـی ارشـد داشـتند.      54درصـد، دکتـري تخصصـی و     46نظر مدرك تحصیلی، 

در مقطع دکتري، اقتصاد کشاورزي و رشته دیگر اعضاي پانل در مقطع کارشناسی  ءرشته اعضا
  ).1روستایی و فناوري اطالعات بود (جدول ارشد، مدیریت بازاریابی، اقتصاد کشاورزي، توسعه

  . پانل دلفی1جدول 
  مدرك تحصیلی  تعدادکارشناس  سازمان/ انجمن/ موسسه

  کارشناس ارشد  1  روستایی ریاست جمهوريمعاونت توسعه
  کارشناس ارشد  1  مرکز توسعه تجارت الکترونیک

  کارشناس ارشد 1  سازمان تعاون روستایی 
  کارشناس ارشد  1  صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان 

  کارشناس ارشد  1  مدیریت فناوري اطالعات پست بانک
  کارشناس ارشد  1  استانداري اصفهان

  کارشناس ارشد  1  استانداري خراسان رضوي
  دکتري تخصص  1  استانداري گلستان

  کارشناس ارشد  1  سازمان جهادکشاورزي اصفهان
  کارشناس ارشد  1  خراسان جنوبیسازمان جهادکشاورزي 

  کارشناس ارشد  1  سازمان جهادکشاورزي فارس
  کارشناس ارشد  1  سازمان جهادکشاورزي خوزستان
  کارشناس ارشد  1  سازمان جهادکشاورزي گلستان
  دکتري تخصص  1  سازمان جهادکشاورزي همدان
  دکتري تخصص  10  انجمن اقتصاد کشاورزي ایران

  کارشناس ارشد  2  پژوهشهاي بازرگانیموسسه مطالعات و 

  ب) نتایج دلفی
در ارتباط با آمیختـه بازاریـابی در سـامانه،     نتایج دلفی در آمیخته بازاریابی (مرحله اول و دوم):

پاسـخ خالصـه گردیـد.     12چهار مولفه استخراج (محصول، قیمـت، پیشـبرد فـروش، مکـان) و     
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ها اختصاص دادند، نشانگر این بود که شش مورد امتیازي که کارشناسان در مرحله دوم به آیتم
  ).2بندي در مرحله سوم بودند (جدولبه باال را داشتند و واجد شرایط براي رتبه 3میانگین 

  . نتایج دلفی در آمیخته بازاریابی در سامانه بازاریابی الکترونیک (مرحله اول و دوم)2جدول
  1مرحله  2مرحله 

SD M مولفه خالصه پاسخ 
 خشک قابل عرضه هستند. تولیدات صنایع دستی، خدمات گردشگري، محصول و میوه *713/3 29/1

ول
حص

م
 

 فقط محصوالت صنایع دستی و خدمات گردشگري قابل عرضه هستند. 836/2 45/2 
 کلیه تولیدات کشاورزي، صنایع دستی و خدمات گردشگري، امکان عرضه را دارند.  524/2  47/2
 در صورت عدم وجود نرخ مصوب، توافقی باشد.ها است و تعیین قیمت با اتحادیه *667/3  1/1

مت
قی

  

 بندي، رقابتی ارائه گردد.قیمت باید با توجه به کیفیت و درجه 112/2 53/2
 بخش تنظیم بازار وزارت جهادکشاورزي در تعیین قیمت نقش داشته باشد. 289/2  67/2

پشتیبانی، سیستم نظارت محصوالت و خدمات، اخذ نماد الکترونیک، پاسخگویی  سامانه اینترنتی با *312/4  42/0
برد بخش ارتباط با مشتري و تضمین بازگشت وجه در پیشبرد فروش موثر است

پیش
وش 

فر
 بیمه محصوالت مدنظر قرار گیرد. قبل از ارائه در سامانه گواهی کیفیت دریافت شود و *315/4  41/0 

 ، بهترین روش توزیع است. ICTشرکت پست به عنوان پشتیبان مرسوالت دفاتر  917/2  24/2

ان)
(مک

یع 
توز

  

 ها در نظر گرفته شود.و ایجاد انبارهایی در مراکز دهستان ايمکانیزم انبارداري منطقه *011/4  37/0
 شود.پست خصوصی پیشنهاد می استفاده از سیستم 196/2  17/2
 ترکیبی از سیستم پست خصوصی و شرکت ملی پست، مناسب است.  *213/4  26/0

  * واجد شرایط براي ورود به مرحله سوم  -Cronbach alpha=.78 -=کامال  5= متوسط/ 3= به هیچ عنوان/ 1
  

  نتایج دلفی در سازمان بازاریابی الکترونیک (مرحله اول و دوم)
الکترونیک، سه مولفه استخراج (ساختار  در ارتباط با سازمان مرتبط با سامانه بازاریابی

سازمانی، امکانات سازمانی، ارتباط سازمانی) و هشت پاسخ خالصه گردید. امتیازي که 
به  3ها اختصاص دادند، نشانگر این بود که پنج مورد میانگین کارشناسان در مرحله دوم به آیتم

  ).3م شدند (جدول بندي در مرحله سوباال را داشتند و واجد شرایط براي رتبه
  هاي مرتبط با سامانه بازاریابی الکترونیک (مرحله اول و دوم)نتایج دلفی در چالش

حل آن در سامانه بازاریابی الکترونیک، چهار مولفـه اسـتخراج   در ارتباط با مخاطرات و راه
(مخاطرات اقتصادي، فناوري، اجتماعی، حقوقی) و هشت پاسخ خالصـه گردیـد. امتیـازي کـه     

ها اختصاص دادند، نشانگر این بوده است که چهار مورد کـه  رشناسان در مرحله دوم به آیتمکا
  ).4بندي در مرحله سوم شدند (جدول به باال را داشتند، واجد شرایط براي رتبه 3میانگین 
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  . نتایج دلفی در سازمان مرتبط با سامانه بازاریابی الکترونیک (مرحله اول و دوم)3جدول
  1مرحله  2مرحله 

SD M مولفه خالصه پاسخ 
هاي اقتصادي حاکمیتی غیردولتی که داراي شود. براي مثال بخشساختار سازمانی غیردولتی پیشنهاد می *739/4  23/0

 تجربه و ظرفیت اقتصادي مناسبی در بخش روستایی هستند.

انی
ازم

ر س
ختا

سا
  

به عنوان  جهادکشاورزي، وزارت ارتباطات، وزارت کاربخش دولتی مانند است.   ساختار دولتی مناسب 041/2  67/1
 هاي عامل تامین کننده امکانات باشند.متولی و بانک

81/0  111/4* 

منابع انسانی: در سطح کالن، تجارت الکترونیک روستایی، باید در اولویت اول مدیران باشد و از اختیارات 
- که اشتغالنمایند. فرهنگ تجارت الکترونیک و اینخود براي اجراي پروژه و کمک به متخصصین استفاده 

خواهد بود  باید در سطح مدیران فراگیر گردد. این باعث خواهد شد در سازمان  ITهاي آینده بر مبناي 
 نیروهاي خالق و مستعد جذب شوند.

انی
ازم

ت س
کانا

ام
  

 کمیته فکري تشکیل گردد.آموزشی: شبکه آموزش بازاریابی براي نیروي انسانی همراه با  *113/4  83/0

83/0  117/4* 
هاي آموزش، بازاریابی و افزاري، کیفیت خدمات الکترونیک، اپلیکیشندر بخش امکانات نرم :نرم افزاري

 USSDو ایجاد بستر  IOS، پشتیبان پایگاه داده روستاییهمچنین تک) ضروري است. فناوري مالی (فین
 براي خریدهاي روستایی در نظر گرفته شود.

الزحمه از طریق تسهیالت بانکی با بهره پایین، انتشار سهام، اوراق مشارکت و حق تامین سرمایهنحوه  :مالی 243/2  87/2
 از معامالت منابع مناسبی هستند.

 IPGهاي پرداخت ارتباطات بانکی و درگاهدر بستر دولت الکترونیک مانند اتصال به سیستم ثبت احوال،  *357/3  92/0
 شود.، سازمان مالیاتی، تامین اجتماعی و ... پیشنهاد میMPGو

انی
ازم

ط س
رتبا

ا
  

- تعامل با کسب و کارهاي دیجیتال موفق نتایج خوبی دارد. همچنین ارتباط با صنایع تبدیل غذایی، شرکت 963/2  02/2
 رسد.می هاي تامین کننده نهاده و ... مناسب به نظر

  * واجد شرایط براي ورود به مرحله سوم- Cronbach alpha=.81  -=کامال  5= متوسط/ 3= به هیچ عنوان/ 1
هاي مرتبط با سامانه بازاریابی الکترونیک . نتایج دلفی در مخاطرات و چالش4جدول

  (مرحله اول و دوم)

  * واجد شرایط براي ورود به مرحله سوم -Cronbach alpha=.83  -=کامال  5= متوسط/ 3= به هیچ عنوان/ 1

  1مرحله  2مرحله 
SD M مولفه خالصه پاسخ 

54/0  621/4* 

تواند بر سامانه تاثیر بینی اقتصادي، رکود بازار و کاهش قدرت خرید، میهاي غیرقابل پیشچالش
-هاي مختلف است. ارائه وام بدون بهره یا کمحل، پشتیبانی سازمان متولی سامانه، بصورتراهگذارد. 

روش کمک به روستاییان براي ف، بیمه براي جبران خسارات محصوالت، به اعضاي تحت پوششبهره 
 شان در مواقع بحرانی الزامی است.محصوالت و خدمات

دي
صا

ت اقت
طرا

مخا
  

یکی از مخاطرات اقتصادي، مهاجرت روستاییان، به دالیلی چون خشکسالی و عدم درآمد، خواهد  834/2  93/1
  فعال است. ICTحل، انتخاب روستاهاي آباد و با دفاتر بود. راه

تغییرات فناوري ممکن است سامانه را تحت تاثیر  و اطالعات، ویروس افزاري، هکمسایل سخت 476/2  89/1
  توان بر مشکل فائق شد.بگذارد که با بروز بودن تجهیزات می

ت 
طرا

مخا
ري

ناو
ف

هاي ارتباطی عدم سرعت و پهناي باند مطلوب اینترنت، تاثیر منفی دارد و الزم است از شبکه *592/3  02/1  
 ک مجموعه تخصصی، متولی این کار باشد.اختصاصی استفاده گردد و ی

04/2  914/2 
با توجه به حرکت جوامع به چون مبناي طرح بر اساس نیاز واقعی تولیدکننده و مصرف کننده است و 

رسد تغییرات اجتماعی اثرات قابل توجه داشته باشد. یکی از سمت بازار الکترونیک، به نظر نمی
 باشد که با آموزش قابل رفع است. ها، عدم مشارکت روستاییان میریسک

ت 
طرا

مخا
  

عی
تما

اج
شود. در این مواقع، همبستگی اجتماعی براي هاي اقتصادي، به مخاطرات اجتماعی منجر میچالش *019/4  47/0  

 هاي در معرض آسیب الزم است.کمک به گروه

تا حد زیادي از ریسک اجراي قوانین مالکیت معنوي، ثبت اساسنامه، قانونمند کردن پروسه کاري و  431/2  39/1
 کاهد. حقوقی و حتی سیاسی می

ت 
طرا

مخا
وقی

حق
تصمیمات دولت در  سازوکارهاي حقوقی و قانونی در قانون تجارت الکترونیک دیده شده است. *992/3  46/0  

 شرایط خاص و وضع موقتی قوانین، کمک موثري براي عبور از بحران است.
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  الین براي سامانه بازاریابی الکترونیک . نتایج دلفی در مورد مدل فروش آن5 جدول
  (مرحله اول و دوم)

  1مرحله  2مرحله 
SD M مولفه خالصه پاسخ 

14/1  854/3* 

است. مدل  براي شروع (خصوصا در صنایع دستی و گردشگري) مناسبمدل خدمات اطالعات، 
خدمات معامالت، در مرحله دوم استفاده گردد که مستلزم افراد توانمند و آموزش دیده است. این 

در معامالت نقش بیشتري دارند، و در آن، سیستم  ICTمدل، کارایی باالتري دارد. زیرا، دفاتر 
 پاسخگویی، حمل و نقل و ... در نظر گرفته شده است.

در 
ین 

ن ال
ش آ

فرو
اي 

ل ه
مد

ایی
وست

ک ر
رونی

لکت
ی ا

ریاب
بازا

  

19/1  857/3* 
بخشی و حمایت دولت، موفقیت این مدل قطعی است. البته باید توجه با گسترش اینترنت، آگاهی

 تواند کل بازار را بدست گیرد.ع از تجارت نباید و نمیداشت که این نو
 پذیر نیست.ها امکانگذاري، اجراي این مدلبا شرایط فعلی بازار و ریسک سرمایه 115/2  37/2

  * واجد شرایط براي ورود به مرحله سوم - Cronbach alpha=.76 -=کامال  5= متوسط/ 3= به هیچ عنوان/ 1
   

    نتایج مرحله سوم
چـالش (اقتصـادي،    چهـار راهکار (مرتبط با آمیخته بازاریابی و سـازمان بازاریـابی) و    هشت

بنــدي شــدند لویــتوانــدازي ســامانه بازاریــابی الکترونیــک ا اجتمــاعی، حقــوقی، فنــاوري) راه
  ).  6جدول -2(شکل
  

 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  

  یک روستاییاندازي سامانه بازاریابی الکترونهاي راه. اولویت راهکار و چالش2شکل
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مربـوط بـه سـاختار    اول لویـت  واندازي سامانه بازاریابی الکترونیـک، ا نتایج نشان داد در راه
هاي سوم تا پـنجم درنظـر گـرفتن    لویتولویت دوم توجه به چالش اقتصادي بود. اوسازمانی و ا

ششـم و   هـاي لویـت وباشـد. ا راهکارهایی در ارتباط با پیشبرد فروش، توزیع و منابع سازمانی می
هـاي بعـدي درنظـر داشــتن    لویــتوهفـتم توجـه بـه چــالش حقـوقی و اجتمـاعی و در نهایـت، ا      

  راهکارهایی در تعیین مدل فروش، محصول، قیمت و ارتباطات سازمانی بوده است. 
  

  بندي راهکارها و مخاطرات در مرحله سوم . نتایج رتبه6جدول
 مولفه  راهکارها  اولویت

 محصول هاي خشک قابل عرضه هستند.دشگري و محصوالت و میوهصنایع دستی و خدمات گر 9
  قیمت در صورت عدم وجود نرخ مصوب، توافقی باشد.ها است و تعیین قیمت با اتحادیه 10

3 
سامانه اینترنتی با پشتیبانی، سیستم نظارت محصوالت و خدمات، اخذ نماد الکترونیک، پاسخگویی 

 بخش ارتباط با مشتري و تضمین بازگشت وجه در پیشبرد فروش موثر است. همچنین گواهی کیفیت و 
 بیمه محصوالت کشاورزي مدنظر قرار گیرد.

 پیشبرد فروش

4 
اسب است. از آن جهت که سامانه بتواند با اتکا بر لجستیک خود ترکیبی از پست خصوصی و دولتی من

 شود.نیز پیشنهاد می ايانبارداري منطقهبه فعالیت ادامه دهد. 
  توزیع

1 
هاي اقتصادي حاکمیتی غیردولتی که داراي شود. براي مثال بخشساختار سازمانی غیردولتی پیشنهاد می

  ساختار تجربه و ظرفیت اقتصادي مناسبی در بخش روستایی هستند. 

5 

هاي مدیریت کالن باشد و نیروهاي خالق در منابع انسانی،  تجارت الکترونیک روستایی، از دغدغه
یل گردد. در بخش جذب شوند. در بخش آموزش، شبکه آموزش بازاریابی همراه با کمیته فکري تشک

 تک ضروري است. ها، فیننرم افزاري، کیفیت خدمات الکترونیک، اپلیکیشن
منابع و 
 امکانات

هاي پرداخت در بستر دولت الکترونیک مانند اتصال به سیستم ثبت احوال، ارتباطات بانکی و درگاه  12
IPG وMPGشود.، سازمان مالیاتی، تامین اجتماعی و ... پیشنهاد می 

  ارتباطات

8 

است. مدل  براي شروع (خصوصا در صنایع دستی و گردشگري) مناسبمدل خدمات اطالعات، 
خدمات معامالت، در مرحله دوم استفاده گردد که مستلزم افراد آموزش دیده است و در آن، سیستم 

بته این نوع قطعی است. ال پاسخگویی، معامالت، حمل و نقل و ... در نظر گرفته شده است. موفقیت مدل
 تواند کل بازار را بدست گیرد.از تجارت نباید و نمی

  مدل فروش

 مولفه  هاچالش  اولویت

2 
تواند بر سامانه تاثیر بینی اقتصادي، رکود بازار و کاهش قدرت خرید، میهاي غیرقابل پیشچالش

کمک به روستاییان ، بیمه جبران خسارات محصوالت، به اعضاي تحت پوشش، ارائه وام حلراهگذارد. 
 شان در مواقع بحرانی است.براي فروش محصوالت و خدمات

  اقتصادي

  فناوري .اختصاصی استفاده گردد سرعت پایین اینترنت، تاثیر منفی دارد و الزم است از شبکه 11
  اجتماعی شود و همبستگی اجتماعی الزم است. اقتصادي، منجر به چالش اجتماعی منجر می چالش 7
6 

تصمیمات دولت در  سازوکارهاي حقوقی و قانونی در قانون تجارت الکترونیک دیده شده است.
 شرایط خاص و وضع موقتی قوانین، کمک موثري براي عبور از بحران است.

  حقوقی

  003/0سطح معناداري:   – 702/0ضریب کندال: 
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  گیري  بحث و نتیجه
هـا بحـث   لویـت ودر ارتباط با راهکارها و مخاطرات سامانه بازاریابی الکترونیک، مهمترین ا

  شود:می
لویت در ارتباط با سامانه بازاریابی الکترونیـک روسـتایی،   ودهندگان، اولین اطبق نظر پاسخ

 هاي حاکمیتی غیردولتـی کـه  کارشناسان معتقد بودند بخش ساختار سازمانی غیردولتی آن بود.
داراي تجربه و ظرفیت اقتصادي مناسبی در بخش روستایی و کشـاورزي هسـتند، متـولی چنـین     

هایی باشـند و دولـت همکـاري الزم را داشـته باشـد. نتـایج مطالعـه شـهرکی و همکـاران          پروژه
هـاي دیجیتـال روسـتایی اروپـا     ) در تایید این مطلب است. همچنین، این ساختار در قطب1395(
)ENRD, 2019یچوپـال در هنـد (  )، اRudra et al, 2015 بابـا در چـین (  ) و علـیLin, 2019 (

  تجربه شده است.
 هـاي اقتصـادي بـود.   لویت مرتبط با سامانه بازاریابی الکترونیک، مواجه بـا چـالش  ودومین ا

باشد و الگـوبرداري از کشـورهایی کـه ایـن بحـران را مـدیریت       می 19-نمونه آن بحران کووید
حلی که گروه تجاري علی بابا در چین درنظر گرفت، ارائـه وام  خواهد بود. راهنمودند، مناسب 

بیمـه جبـران خسـارات    به اعضـاي تحـت پوشـش، خـدمات تسـویه پـیش از موعـد،        بدون بهره 
کمک بـه روسـتاییان بـراي فـروش محصـوالت       ، (از طریق بانک مجازي علی بابا) محصوالت

به این صورت انجام شـد   1تسویه پیش از موعدبود. ) فسادپذیر (پروژه کمک به کشاورز تائوبائو
که  براي بازرگانان این امکان فراهم گردید تا در صـورتی کـه مشـتریان ثبـت سفارشـی انجـام       

 4دادند، این سرویس، سریعا مبالغ را به فروشندگان پرداخت نماید. این اقـدام بـا اعتبـار حـدود     
بهره، براي حمایت از فعاالن کسب و کـار تائوبـائو،    میلیارد دالر، از طریق وام بدون بهره یا کم

انجام گردید. همچنین اعتباري نیز براي بیمه محصوالتی که در اثـر کرونـا بـه فـروش نرسـید و      
 140کـه بـا بودجـه     2پروژه کمک بـه کشـاورز تائوبـائو   دچار ضایعات شدند، در نظر گرفته شد. 

                                                        
1 Free advanced settlement services 
2 Farmer assistance project 
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ک کـرد تـا بـیش از بیسـت هـزار تـن میـوه و        اندازي گردید، به کشـاورزان کمـ  میلیون دالر راه
 ).Alibabagroup, 2020سبزیجات را بفروش برسانند (

-، بحث پیشبرد فروش بوده است. ارتباط سامانهاط با سامانه بازاریابیلویت در ارتبوسومین ا
بســیار مــوثر اســت و در ایــن زمینــه  هـاي تجــارت الکترونیــک بــا مخــاطبین در پیشــبرد اهــدف 

) و مشـارکت مشـتریان را   Detlor, 2000محـور باشـد (  تر اسـت کـه مخاطـب   فقمواي مجموعه
). همچنـین، اسـتفاده از ابزارهـاي ارتبـاطی بسـیار مـوثر       1395داشته باشـد (داودي و همکـاران،   

چـین اسـت کـه بـراي      ترین رسـانه اجتمـاعی  محبوب 1چترسان وياست. به عنوان نمونه، پیام
گـواهی کیفیـت، از دیگـر ابعـاد مهـم      . (Lin, 2019)  شوداده میارتباطات کاربران تائوبائو استف

هند، بعد از خرید از کشاورزان، محصـوالت   ITC شرکتبه عنوان نمونه، پیشبرد فروش است. 
نظـر کیفیـت بررسـی گـردد      را به یک مرکز پردازش منتقل تا به صورت الکترونیکی وزن و از

)Rudra et al, 2015 .(  
باشـد.  مرتبط با سامانه بازاریابی الکترونیک، بحث توزیع و لجسـتیک مـی  لویت وچهارمین ا

کارشناسان معتقد بودند ترکیبی از سیستم پست خصوصی و دولتی مناسـب اسـت تـا در مواقـع     
یـا   ،2شـبکه کینیـائو  بحرانی، سامانه بتواند با اتکا بر لجستیک خود به فعالیت ادامـه دهـد (ماننـد    

بـازوي  کـاهش نـرخ حمـل بـار در شـیوع کرونـا). در بحـران کرونـا،          در 3گروه اینترنتـی الزادا 
هاي خود را به وضعیت بابا یعنی شبکه کینیائو، در مدت کوتاهی توانست فعالیتلجستیکی علی

قبل از بحران برساند. این شرکت، با نزدیک به سه میلیون کارمند از سراسر چین، قدم مهمی در 
هـا و  الخصـوص بنگـاه  دي براي کسب و کارهاي تجاري، علـی راستاي بازیابی عملیاتی و اقتصا

). در ارتباط بـا توزیـع و   Alibabagroup, 2020هاي تجاري کوچک و متوسط برداشت (شرکت
بـراي مثـال   لجستیک روستایی، تائوبائو نسبت به رقیبب غربی (آمازون) بهتر عمل کـرده اسـت.   

تنها براي ساکنین مناطق شهري در اروپا و ایاالت متحده اسـت   4سرویس تحویل فوري آمازون

                                                        
1 WeChat 
2 Cainiao 
3 Lazada 
4 Amazon Prime Now service 
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هاي محلـی  و مناطق روستایی از این خدمات محروم هستند. اما در تائوبائو، مشارکت بین دولت
در منـاطق روسـتایی چـین شـد      و علی بابا منجـر بـه تاسـیس صـدها کسـب و کـار الکترونیـک       

)Moriset, 2020.( 
باط با سامانه بازاریابی الکترونیک، مربـوط بـه منـابع و امکانـات     لویت مهم در ارتوپنجمین ا
طور که نتایج تحقیق نشان داد، در منابع انسانی، جذب نیروهاي خـالق  همان  .باشدسازمانی می

را  ICTهـاي  در پـروژه  بسیار مهم است. مطالعات مختلف، بحث نیروي انسانی و مدیران مستعد
افـزار،  ). همچنـین در بخـش نـرم   Keil et al, 2013; Sousa & Rocha, 2019انـد ( تایید نموده

کیفیت خدمات الکترونیـک مهـم تشـخیص داده شـد. ایـن موضـوع، در ابعـاد امنیـت، کیفیـت          
). ابعادي کـه در  Janita & Miranda, 2018وري تکنیکی تصدیق شده است (اطالعات و بهره

به اقتصاد خالق آن کشور کمـک  و  کره جنوبی در نظر گرفته شد 1سایت ملی گردشگريوب
هـاي تجـارت آن  ). همچنین یکی از مهمترین امکانـاتی کـه سـامانه   Chung et al, 2015نمود (

تلفن همراه است. براي مثـال، تائوبـائو بـا توجـه نفـوذ       گیرند مربوط به اپلیکیشنالین درنظر می
همـراه  شان و اپلیکیشن تلفنفرورا براي خرده 2تلفن همراه در روستاهاي چین، اپلیکیشن کیانچو

 گیـري از که، گروه علی بابا، بـا بهـره  دیگر اینهاي آنالین ارائه نمود. را براي فروشگاه 3تائوبائو
در رایـانش ابـري،    هاي تجاري کوچک و متوسط را، با پیشـرفت ظرفیت فناوري خود، شرکت

مورد پشتیبانی قـرار  مصنوعی تشخیص ویروس، افزار هوشو نرم هاي کدگذاري سالمتسیستم
هـاي  ها و بنگاهآن نیز پشتیبانی مالی براي شرکت  5و بانک مجازي 4داد. شرکت آنت فاینانشال

هـاي آینـده،   ، براي سال6پیکه شرکت علیتجاري کوچک و متوسط فراهم نمودند. دیگر این
ل نسخه جدید اپلیکیشن پرداخت و اپلیکیشن سـبک زنـدگی را بـه اشـتراك گذاشـت تـا تحـو       

  ).Alibabagroup, 2020( کننده خدمات را تحقق بخشدها ارائهدیجیتالی میلیون

                                                        
1 Visitkorea 
2 Qianqiu App 
3 Taobao Mobile App 
4 Ant Financial 
5 Ant Financial 
6 MYbank 
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هـاي  بندي پژوهش، این مطلب قابـل ذکـر اسـت کـه در عصـر جدیـد، تکنولـوژي       در جمع
توسـعه،  در  ینقـش مهمـ   یمل يهااستیسو  هاي جدیدي هستنددیجیتال، در حال خلق فرصت

هایی کـه الزم اسـت در کشـور، خصوصـا در بخـش      سیاستند. کنیم فایاکارآفرینی و اشتغال 
ریـزي مـرتبط بـا آن صـورت گیـرد. بـراي رشـد جمعیـت         روستایی جدي گرفته شـود و برنامـه  

انـدازي  باشـد و راه سازي اشتغال و کـارآفرینی گسـترده مـی   روستایی در بلندمدت، نیاز به زمینه
مالـک، بـه   هـا خـرده  نماید تا میلیـون م میسامانه بازاریابی الکترونیک روستایی این بستر را فراه

  عنوان فروشنده محصوالت و خدمات شان، به بازار دسترسی داشته باشند.

   پیشنـهادها
انـدازي سـامانه بازاریـابی الکترونیـک     شـود در صـورت راه  پیشنهاد کـاربردي: پیشـنهاد مـی   

، تولیـدات صـنایع   روستایی، ساختار سازمانی، غیردولتی باشد، و به ارائـه خـدمات گردشـگري   
دستی و محصوالت خشک زراعی و باغی بپردازد و از سیستم تحویل پست دولتی و خصوصی 

 ICTالیـن سـامانه بـا واسـطه دفـاتر      به صورت همزمان استفاده نماید. همچنـین مـدل فـروش آن   
هـاي الزم بـراي   بینـی کـه، پـیش  روستایی و با مدل خدمات معامالت انجام گیرد. نکته مهم ایـن 

جهـان بـا آن روبروسـت، در نظـر گرفتـه       2020اطرات اقتصادي اجتماعی که از ابتداي سال مخ
دنیا، ماننـد گـروه تجـاري علـی بابـا، در       هاي بزرگ تجارت الکترونیکشود. تجربیات شرکت

راهکارهایی مانند ارائه وام بدون بهره به اعضاي تحت پوشش، خدمات تسویه پـیش از موعـد،   
رات محصوالت، کمک به روستاییان براي فروش محصوالت فسـادپذیر،  بیمه براي جبران خسا

  رسد. مفید به نظر میفناوري رایانش ابري، شبکه توزیع سراسري و 
درگیـر   2020پیشنهاد براي تحقیقات آتی: در ارتباط با چالشی که جهان را از ابتـداي سـال   

کرد، اهمیت تجارت الکترونیک کشاورزي و غـذایی، بـیش از پـیش آشـکار شـد و مـدیریت       
رسد. اهمیت این موضوع با نگـاهی بـه تجربـه موفـق چـین در      میمتناسب با آن ضروري به نظر 

هاي تجارت الکترونیـک  ، مشخص گردیده است. براي مثال شرکت19-مدیریت بحران کووید
که تحول دیجیتالی خود را بـا اسـتفاده    )Taobao( یا ملی ) Wens Food Groupدر سطح استانی (

از تجربه سارس آغاز کرده بودند، به خوبی این چالش را مـدیریت نمودنـد و عـالوه بـر حفـظ      
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محور عمـل کردنـد، نـه ایـن کـه صـرفا از ایـن        آمده ، بصورت مشتري شرکت، در بحران پیش
شـود  ایـن نکتـه مهمـی اسـت کـه توصـیه مـی        موقعیت براي فـروش و سـود بیشـتر بهـره ببرنـد.     

سـنجی تجـارت و بازاریـابی الکترونیـک     هـاي امکـان  پژوهشگران سازمانی کشـورمان در طـرح  
  روستایی و کشاورزي در نظر داشته باشند.

  
  

  تقدیر و تشکر
که توسط صندوق حمایت از پژوهشگران  از رساله دکتري تخصصی است این مقاله بخشی

) مــورد پشــتیبانی قــرار گرفــت. نویســندگان الزم  96001269 طــرح و فنــاوران کشــور (شــماره
دانند از مساعدت بنیاد ملی نخبگان در تشکیل هسته پژوهشی بازاریابی الکترونیک روستایی  می

 همچنین سپاسـگزار داوران گرانقـدر و   ایران و تیم مشورتی آن، کمال قدردانی را داشته باشند. 
هستیم که با رهنمودهاي انتقادي به ارتقـاي کیفـی مقالـه کمـک شـایانی       تحریریهمحترم  هیات

  نمودند.
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