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Abstract 

Villagers are always faced with a lot of problems selling their products. Especially in Iran, 

the continuation of this process has not only not improved at the current time, but with the 

widespread Social-Economical changes in the periphery system, situations can be described 

more inappropriate. One of these solutions is the creation of online stores to Supply various 

rural products. Therefore, the purpose of this study is to analyze of the use of online stores to 

supply rural products. The research method is descriptive-analytical and quantitative-

qualitative. The statistical population of the research is also experts, PhD students and 

university professors related to rural planning issues. Due to lack of accurate statistic on their 

number and research framework, 70 people were sampled in the qualitative section to do 

interviews and 200 persons were also surveyed in the quantitative section to complete the 

questionnaire. The results of this research indicate that the creation of Internet stores has 

various effects to Supply of rural products, such as easy access, the development of market, 

Reducing the position of intermediaries, Increasing economic Efficiency, Strengthening rural 

and agricultural industries, Production competition, Internationalization and branding of 

products and the creation of Job.It also shows the effect of creating stores on product supply 

through structural equation modeling that The value of the total effect was 0.69.This means 

that creating online stores will be effective in supplying rural products and it is a desirable 

solution. 

 

Keywords: online Stores, Supply of products, Rural settlements. 
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 ییعرضة محصوالت روستا یبرا ینترنتیا یها استفاده از فروشگاه لیتحل

 

 3 یحجت اله صادق ،2 یفاطمه منوچهر ،*1 یاکبر یعل یمسعود صفر
 رانینور، ا امیدانشگاه پ ییروستا یزیر و برنامه ایگروه جغراف اریاستاد -1

 رانیا تهران، نور، امیدانشگاه پ ا،یگروه جغراف یمرب -2

 رانیا اصفهان، دانشگاه اصفهان، ،ییروستا یزیو برنامه ر ایجغراف یدکتر یدانشجو -3

 

 چکیده
در  ژهیة و بةه اند. ادامة  ایةر رونةد در نمةان کنةونی       محصوالت خود با مشکالت فراوانی مواجه فروش درهمواره روستاییان 

شةرای  را   تةوان  یمة ادی نظةام پیرامةون،   اقتصة  - بهبود نیافته اسة،، بلکةه بةا تحةوالت گسةتردم اجتمةاعی       تنها نهکشور ایران، 

ی اینترنتةی بةرای عرضة  محصةوالت م تلةف      هةا  فروشةگاه توصیف کرد. یکی ان راهکارهای ایر موضةو،، ایجةاد    تر نامناسب

ی اینترنتةی بةرای عرضة  محصةوالت     هةا  فروشةگاه روستایی اس،؛ بنابرایر هدف ایةر پةژوه ، بررسةی و تحلیةت اسةتفاده ان      

اسة،. جامةة  امةاری پةژوه  نیةز کارشناسةان، دانشةجویان         کیفی - تحلیلی و کمّی - وه  توصیفیروستایی اس،. روش پژ

اند. با توجه به نبةود امةار دقیةز ان تةةداد انهةا و وهةاروو          ی روستاییزیر برنامهدکتری و استادان دانشگاهی مرتب  با مسائت 

 نامةه  پرسة  نفر نیز در ب ة  کمّةی بةرای تکمیةت      200ه و برای انجام مصاحب نمونه در ب   کیفی عنوان  بهنفر  70پژوه ، 

: انجملةه ی اینترنتی اثةار م تلفةی دارد؛   ها فروشگاهکنندم ان اس، که ایجاد  امده ان ایر پژوه  بیان دس، بررسی شدند. نتایج به

ایی و کشةاورنی،  ی اقتصةادی، توویة، صةنایو روسةت    ور بهةره ، افزای  ها واسطهاسانی دسترسی، گسترش بانار، کاه  جایگاه 

یی در روند عرض  محصوالت روستایی؛ همچنةیر بررسةی اثةر    نا اشتغالشدن و برندسانی محصوالت و  یالملل ریبرقاب، تولید، 

بةوده اسة،؛ بةه ایةر      69/0دهد مودار اثةر کةت    مةادالت ساختاری نشان می سانی مدلبر عرض  محصوالت با  ها فروشگاهایجاد 

 خواهد بود و راهکاری مطلو  اس،. رگذاریتأثاینترنتی بر روند عرض  محصوالت روستایی  یها فروشگاهمةنا که ایجاد 

 

 .ییروستا یها عرض  محصوالت، سکونتگاه ،ینترنتیا یها فروشگاه :کلیدی های واژه
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 مقدمه

 مسئلهبیان 

س، ان بةضی مسائت ان گذشته تاکنون جامة  روستایی را با مشکت مواجه کرده و همیر روند سبب شده ا

(. یکةی ان  43: 1393صیدایی و صةادقی،  نشود )نظر اقتصادی و اجتماعی تحوالت ملموس و مناسبی ایجاد 

تحوالت اخیر در نظام جهانی که بر روستاها نیز تأثیر گذاشته، رشد و توسة  فناوری اطالعةات و ارتباطةات   

رونافزون به اشکال م تلف اطالعات، های ارتباطی و نیز نیان  . در نیم  دوم سدم بیستم با رشد فناوریاس،

رسةانی و   شدت به گةردش اطالعةات، اطةال،    نطف  دوران جدیدی بسته شد که در ان حیات جوامو بشری به

های وابسته به  یژگیوتحوالت فناوری، اینترن، و  انجمله(؛ 148: 1391موالیی هشجیر، شد )فناوری وابسته 

 هةا  سةال ماعی و فرهنگی جوامو نفوذ کرده اس،. در طةول  ی م تلف اقتصادی، اجتها ب  ان اس، که در 

ای جهانی تبدیت شده اس، که در پی ان، شةاهد رشةد    یدهپدتکامت، اینترن، به منزل  یک کانال باناریابی به 

یم. رشد خانوارهای مالک رایانه و اسانی دسترسی به اینترن، به ا بودهسریو تجارت الکترونیک در ده  قبت 

، تجةارت  1گةزارش مؤسسة  پژوهشةی جیةوپتر     بنةا بةر  تجارت الکترونیک منجر شده اس،. پذیرش گستردم 

(. خریةد  Huynh, 2012: 98) رسد یممیلیارد دالر  144به رقمی بی  ان  2010الکترونیک در امریکا تا سال 

اروپا به ، ضریب نفوذ در 2012با افزای  ضریب نفوذ اینترن، در حال گسترش اس،. تا سال  راستا هماینترنتی 

دهد. در پةی ان   یمدرصد رشد را نشان  153و  393درصد رسید که به ترتیب  78درصد و در امریکا به  63

رسةید؛   2009میلیارد دالر در سال  165به  2007میلیارد دالر در سال  128حجم فروش انالیر در امریکا ان 

 (.Ganguly et al, 2010: 305) متر اس،بنابرایر نفوذ تجارت الکترونیک ان ضریب نفوذ اینترن، همچنان ک

های اینترنتی در کمک  یگاهپاتریر نمود تجارت الکترونیک هستند، بسیاری ان  یجرااینترنتی،  های فروشگاه اگروه

درصةد خریةداران    82( دریافة،  2001) یکرنة . اند کردهدر رسیدن به اهداف سوداوری خود ناموفز عمت  ها بنگاهبه 

( نیةز بیةان داشةته    1999) یرککنند.  یمکاره رها  یمهنکردن سفارش، فرایند خرید اینترنتی خود را  یاینترنتی بدون نهای

توان  یمب  ، ناتوان هستند. با وجود ایر فروشگاه اینترنتی را  ی،رضاهای اینترنتی در ارائ  تجرب  خرید  یگاهپااس، 

رد کةه مشةتمت بةر باناریةابی کاالهةا، خةدمات،       به منزل  یک فلسف  جدید و یک فةالی، تجاری مدرن به حسا  او

 (.Ganguly et al, 2010: 310اس، )اطالعات و عواید ان طریز اینترن، و سایر ابزارهای الکترونیکی 

و تجارت الکترونیک، اینترن، و فروشگاه اینترنتی گفتةه شةده اسة،، بایسةتی      ین  فناورینم دربا توجه به انچه 

یةدوفروش محصةوالت، موضةو، عرضة      خرینة   نم درمسائت عمده ان گذشةته تةاکنون    اینگونه بیان کرد که یکی ان

 هةا  واسةطه هةای سةنتی، دالالن و    یوهشة بةه   گذشته درمحصوالت نراعی، باغی، دامی، صنایو دستی و ... بوده اس،. 

های م تلةف   شرو نمان مرور  بهکردند و  خریدند و به بانار عرضه می محصوالت را ان روستاها با کمتریر قیم، می

تحول در باناریابی محصوالت با عرض  کلی یةا عمةده ان    هدف بای تةاونی ها شرک، انجملهدیگری شکت گرف،؛ 

ی بر تولیدات کشاورنی و صنایو دستی برای عرض  محصوالت در بانارهای ملةی  مبنی ها سانمانو  مؤسساتطریز 
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ان گذشته تةاکنون ادامةه یافتةه و همةواره جامةة        ها روشنو،  المللی به فةالی، پرداختند. با توجه به اینکه ایر یربو 

بوده اس،، بایستی ان تحوالت جهانی فنةاوری   بهره یبیج  تولیدات خود درنتروستایی ان بسیاری ان مزایای اقتصادی 

اطز یدشده در منة تولسانی بسیاری ان مشکالت در ایر نمینه استفاده کرد. عرض  محصوالت  و ارتباطات برای مرتفو

تواند به منزل  یکةی ان راهکارهةای اساسةی و     های نو و متکی بر فناوری اطالعات می گیری ان روش روستایی با بهره

اینترنتی امرونه همیر وظیفه را بةرای بسةیاری ان کاالهةا و عرضة       های فروشگاهباشد.  طرحدر ایر نمینه م رگذاریتأث

کنند و ان سةوی دیگةر    محصوالت کمک می کنندگان عرضهسو به ها ان یک  . ایر فروشگاهدهند یممحصوالت انجام 

ی را داشته باشةند؛  تر اسانو با دسترسی  تر مناسبتوانند انت ا   تواضاکنندگان نیز با توجه به وهاروو  موجود، می

 تواننةد بسةیاری ان مشةکالت عرضة      در عرص  روستایی نیز با توجه بةه وهارووبشةان مةی    ها فروشگاهبنابرایر ایر 

بةودن   ، سةود کةم ان فةروش محصةوالت، کةم     هةا  واسطهوجود تةداد نیاد  انجملهمحصوالت روستایی را حت کنند؛ 

اینترنتةی بةا عرضة  محصةوالت      هةای  فروشگاه گرید بیان   بهدرامدها، گسترش بانار و سایر مشکالت در ایر نمینه؛ 

د و بسیاری ان منابو اقتصادی را که بایسةتی  دهن روستایی سود و مزایای نیادی را به سم، جامة  روستایی سوق می

نصةیب   گرداننةد؛ انچةه امةرونه بیشةتر     یج  تولیدات روستایی به روستا بانگردد، به خود جامة  روستایی بةانمی درنت

بنابرایر با توجه به جایگاه فناوری و ارتباطات در عرص  جهانی و وجود مشةکالت نیةاد در   ؛ شود یمجامة  شهری 

های مطرح در ایر نمینه  عرض  محصوالت تولیدی، راهکار فروشگاه اینترنتی، یکی ان روش نجملهاعرص  روستایی 

اینترنتةی بةرای عرضة  محصةوالت      هةای  فروشةگاه اس،؛ بنابرایر هدف ایر پژوه ، بررسی و تحلیةت اسةتفاده ان   

 .اس،روستایی 

 

 مبانی نظری پژوهش

ی هةا  سةامانه ان تولید تا مصةرف و ان خریةد تةا فةروش بةا       به طور کلی در دنیای امرون بیشتر مبادالت اقتصادی

توربةان  . براسةاس تةریةف   شةود  یمة گوناگون مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات و تجةارت الکترونیةک انجةام    

 انجملةه ای  ی رایانةه هةا  شةبکه یدوفروش کاال و خدمات و اطالعات بةا  خر، تجارت الکترونیکی عبارت ان 1(2006)

فةلی و خلز الگوهای  وکار کسبیا مراکز دیگر فرص، بهبود الگوهای  ها بنگاهجارت الکترونیک به اینترن، اس،. ت

به طور رونافزون ان اینترنة، بةرای فةروش کاالهةای دیجیتةال یةا سةنتی، بةه طةور           فروشان خردهدهد.  یمجدید را 

حةاکی اسة،    هةا  گزارشد. در موابت، برن ی تونیو فیزیکی خود بهره میها کانالانحصاری یا ویترینی مجانی در کنار 

 (.Huynh, 2012: 34اند ) داشتهدرصد کاربران انالیر در بةضی کشورها خرید انالیر  95تا 

 .کننةدگان ایجةاد کةرده اسة،     برای عرضةه را جدیدی  یها فرص، ،اینترنتی فناوریتجارت الکترونیک و   توسة

را ان فضای و   بهرهتا با صرف وق، و انرژی کمتر، بیشتریر هستند  ییها به دنبال روش ها گروهو بسیاری ان افراد 

کار اصول و قواعد خاص خةود را دارد و انوةدرها هةم     یراما ا پردانند؛ یبدیر ترتیب به تجارت الکترونیک م ؛ببرند

 ییهةا  یکی ان فرصة،  دهد؛ یبهتریر نتیجه را ارائه م روی، یانهساده نیس،. تجربه ثاب، کرده اس، همیشه اعتدال و م

                                                   
1
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، پیوسةتر  کنندرقابتی تجارت  کامالً ییامکان رشد و پیشرف، داشته باشند و در فضا توانند یم کاال کنندگان که عرضه

شمارشةان افةزوده    رون بةر  ارتباطی نامحدود با متواضیانی که رونبةه  ؛اینترن، و فضای دیجیتال اس، بزرگ  به شبک

 م. استفادشوند یجذ  م یشترجانبی ب های ینهوق، و هز در ییجو صرفه اسانی ومحصوالت،  دلیت تنو،و به  شود یم

 یرگةذاری تجةارت ان عوامةت تأث    عرص تبلیغاتی و حضور پررنگ در یها در ب   گذاری یهکارامد ان اینترن،، سرما

 فناوری توسةه و استفاده ان یگاهپرداخ،، بلکه در جا هافرهنگی و اجتماعی به ان یها ب   تنها باید در هستند که نه

و  هةا  پةژوه  د. براسةاس  نمحلی را داشته باشة  های  ییو توانا  ها قابلی، انطباق با شرای ، فرهنگ یا گونه  باید به نیز

ساند، صادرات کاالهةا   هموار ها ینهکاه  ارتباط و هز باشواهد موجود، اگر اینترن، راه ورود به بانارهای جدید را 

 .( et al, 2008 : 392Bai-393) خواهد شد تر هم اسان خدمات و

، افةزای  رشةد تجةارت    :کةرد توان به موارد نیةر اشةاره    یممزایای استفاده ان اینترن، و تجارت اینترنتی  انجمله

هةای تجةاری    ایجاد فرصة، ، افزای  سطح رفاه نندگی مردمگذاری،  سرمایه افزای  ،افزای  درامد، افزای  فروش

هةای   کةاه  هزینةه  ، مةورد  جلوگیری ان اتالف وق، و کاه  ترددهای بی، یهای بانرگان جدید برای صنایو و بنگاه

های تبلیغات کاال  کاه  هزینهو  واسطه ، نبوددسترسی سریو به اطالعات، الملت اضافی و ایجاد رقاب، در سطح بیر

محلةی   ، تووی، اقتصادی خرد و محلی، توسة  صنایو کووک، گسترش بانار محصةوالت المللی در سطح بیر ویژه به

 .(2009Ha and Stoel ,569 :) و سوداوری بیشتر برای تولیدکننده

و  هةا  شةرک، اوردن مشتریان به ایر پدیده به منظور رفو نیانهةای خةود، بةرای     با گسترش شبک  اینترنتی و روی

ان سویی امده اس، تا با خدمات نویر اینترنتی، مشتریان بیشتری را جذ  کنند؛  به وجودایر فرص،  کنندگان عرضه

گان خةدمات ان طریةز دنیةای مجةانی باعة  شةده اسة،        دهنةد  ارائةه و  کننةدگان  عرضةه گرفتر رقاب، میةان   شدت

بیشتر به دنبال حفظ مشتریان موجود خود باشند تا جذ  مشتریان جدید؛ ایر امةر سةبب    ها شرک،و  کنندگان عرضه

شةود؛ نیةرا در دنیةای و  دیگةر ارتباطةات      منةد در ایةر نمینةه مطةرح      شده اس، مفاهیمی همچون باناریابی رابطه

یس، و میزان اعتماد مشتریان اس، که در تصمیمات خرید مشتریان و استفادم انهةا ان خةدمات   نوهره مطرح  به وهره

 (.Lu & Lin, 2010: 16-34اس، )کننده  ییرتةاینترنتی 

هةا،   یدگاهیت کرده اس،. در بیشتر دشده تبد موضوعات مطرح یرتر ان را به یکی ان مهم ،تانگی و مزایای اینترن،

 :مورد تردید اس،ها به وندیر دلیت  یو بزرگی ایر سودمند کردن بلکه عنوان ؛ان نیستند های یموافز سودمند افراد

هةا اسةتنباط    سةای،  توان منحصراً ان دسترسی به اینترن، یا گسترش و  مزی، رقاب، پایدار را نمی ن س، اینکه

گسةترش و نگهةداری    ایجةاد و   واسةط   های صادرکننده به ان شرک، یک یچان انتظار داش، هتو نمی اینکه دوم کرد.

های خرد و  ریزی عالوه باناریابی صادراتی شامت بسیاری ان برنامهه ب ؛صادرکننده شوند کمی نمان مدتدر  ی،سا و 

عوامةت رقةابتی    ،ار هةدف بةان  گذاری یم،کالن و مالحظات مدیریتی رسیدن به استانداردهای یک محصول محلی، ق

 ماننةد ان کننده و خدمات پس ان فروش، مالحظات قةانونی و   جریان صادرات و شکت پرداخ،، پشتیبانی ان مصرف

ان نفوذ اینترنة، در   ، گذشتهشود کننده مشتز می ان انجایی که تواضای صنةتی ان تواضای مصرف اینکه شود. سوم می
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دهةد در   ایةر موضةو، نشةان مةی    . شةود  تریان وندان متأثر ان ان نمةی ها، سطح مصرف مش صادرات یا دیگر تجارت

 کند. نمیکنندگان تضمیر  عرضه هم برای را افزای  درامد ، های کاربردی استفاده ان اینترن، مدت یطوالن

، تجاری داشته باشةد  های فةالی، بر، تأثیر جدی نموضو، امنی، ارتباطات اینترنتی اس،. اگر اینتر ،اصت وهارم

همچنان یکی ان مسةائت   ،ها ولی امنی، داده اس،، شده  هایی ارائه حت هروند راهدارد. ی نیادی تر مورد اهمی، حیاای

 اس،.کنندگان  اصلی تمام عرضه

 هةای  رایانةه نفةوذ   شةوند.  مةی مرتفةو   یجتةدر  در استفاده ان اینترن، بةه  ی ان موانو ساختاریةضباینکه اصت پنجم 

ها طول خواهد کشید تا مشتریان و واردکنندگان  ون در مراحت ابتدایی ان اس، و سالت صصی در بسیاری ان ملت هن

ی ان کاربردهةای مهةم محةدود    ةضان هر نوطه بتوانند به اینترن، متصت شوند. ایر موانو سودمندی اینترن، را برای ب

 (.Samiee,1998: 414-415کند ) می

بةه طةور یکسةان بةه کةار گرفتةه        کنندگان عرضه  ، برای همی ان کاربردهای اینترنةضبا وجود اینکه ب ی،نهادر

 توان به دو گروه براساس تودم نیانها به اینترن، توسیم کرد: صادرکنندگان را می ،شود می

خواهنةد محصوالتشةان را در مویةاس بةزرگ بةه دیگةر        کةه اساسةاً مةی    ییهةا  فةروش  تولیدکنندگان و عمةده  -1

 د.تولیدکنندگان یا اعضای کانال بفروشن

 .های بسیار کووک بفروشند کنندگان نهایی در اندانه خواهند به مصرف که اساساً می ییها شرک، -2

امارشان بةه خةدم،    براساستوانند اینترن، را در صادرات  انها می نیرا ؛ایجاد تمایز بیر دو گروه ضروری اس،

  بگیرند.

، صةادرکنندگان نوپةا  اسة،: سةه گةروه    داده صةادرکنندگان را فیلیةر روسةر ارائةه      بنةدی  یمنو، دیگری ان توس

(. بةه  Rosson, 2000: 16)( صادرکنندگان پیوسته )همیشةگی د و صادرکنندگانی که در حال گسترش کار خود هستن

تواننةد بةه مةرور نمةان جایگةاه خةود را ان یةک         یمة روستایی و ب   اقتصاد روستایی  کنندگان عرضهرسد  یمنظر 

م فةةال و اساسةی   کننةد  عرضةه م در حةال گسةترش و سةیس یةک     کننةد  عرضهبه یک  م نوپاکنند عرضهصادرکننده یا 

 برسانند.

ضرورت حمای، ان روستاییان بةرای اسةتفاده ان فنةاوری، بةا وجةود نیةان مبةرم جوامةو روسةتایی و           با توجه به 

تفاده ان ایةر  کشاورنان به استفاده ان ایر اطالعات، مناطز روسةتایی اگةاهی، مهةارت و تسةهیالت النم را بةرای اسة      

(؛ بنابرایر برای گسةترش عادالنةه و توسةةه در هةر دو منةاطز      Cecchini and Rainca, 2002: 45) فناوری ندارند

ی مناسب، به گسةترش و توسةة  ایةر موضةو، در عرصة       ها روشروستایی و شهری، بایستی با ات اذ تصمیمات و 

یس مراکز فروشةگاهی اینترنتةی، جامةة     تأس، و (. گسترش اینترن65: 1383شمس و رضایی، ) روستایی کمک کرد

هةای   ی،فةالکند. با گسترش  ساند و فرصتی را برای کمک به فرایند توسةه به انها واگذار می روستایی را توانمند می

ی بهبود وضةةی، ننةدگی و ایجةاد انگیةزش ان طریةز امةونش و       سو  بهجدید اینترنتی، جامة  روستایی ظرفیتی را 

کند تا به ایر وسیله انها به سطحی برسند که بتوانند برای توسةة  ش صةی خةود نیةز      گران کسب میوگو با دی گف،

اینترنتی،  های فروشگاه(؛ عالوه بر ایر در عرص  اقتصادی نیز توسة  اینترن، و 51: 1381نصیرایی، ) تصمیم بگیرند.
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های روستایی نیز  سکونتگاه ب   فناوری،راهگشای بسیاری ان مشکالت اس،؛ نیرا با توجه به تغییرات گسترده در 

ی خود در عرص  اقتصادی، بایةد ان ایةر توانمنةدی و روش نةو بهةره برنةد       ها قوتو  ها فرص،ی ان بردار بهرهبرای 

(Caspary and O'Connor, 2003: 54.) 

 

 پیشینة پژوهش

ایةر  نتةایج  سةی کةرده اسة،.    ( رابط  بیر باناریابی اینترنتی فرش و عملکرد صةادراتی ان را برر 1387) یحضرت

مثب، و   و عملکرد صادراتی فرش دستباف رابط باناریابی های ی،اس، بیر استفاده ان اینترن، در فةال بررسی حاکی

 .وجود دارد اداریمةن

« نو  فنةاوری اطالعةات و ارتباطةات در توسةة  روسةتایی     »( در پژوه  خود با عنوان 1389) یبهاری و صرام

گیةری ان   بهةره هسةتند و  ای  منابو بنیانی تولید و رشد اقتصةاد ملةی در هةر جامةةه     ،و روستاییان روستانتیجه گرفتند 

سبب توانمندسانی و تأثیرگذاری اگاهانه ایر قشر بر روند توسةة  روسةتاهای کشةور     فناوری اطالعات و ارتباطات

 .اید میحسا    دسانی بهروستایی در قالب مفهوم توانمن فناوری اطالعات و ارتباطات شود و توجه به می

اند. انها به ایةر نتیجةه    ید کردهتأکیر باناریابی اینترنتی بر میزان عملکرد توریسم تأث( بر 1390) یزجیدبیگلو و  قره

مثب، و مةناداری وجةود    ، پایگاه اطالعاتی و عملکرد توریسم رابطیترفیةی، دادوستد های ی،بیر فةال اند که یدهرس

 .دارد

در افةزای  قصةد    فروشةگاه اینترنتةی   های یژگیو یربررسی تأث»( در پژوهشی با عنوان 1391ان )همکارنظری و 

داشةتر گةواهی الکترونیکةی    انةد کةه    یدهرسبه ایر نتیجه « خرید اینترنتی مشتریان با استفاده ان تکنیک تحلیت متوارن

ان تةةوی  و مرجةوعی کةاال    امکة  )امنیة،( و  مشةتری و سةرور فروشةگاه     ارتباط بةیر رایانة   هوی، و رمزگذاری

 .اند بر قصد خرید اینترنتی مشتریان بوده یرگذارتأث های یژگیو یرتر مهم ،)تسهیالت(

پةژوه    هةای  اند. یافتةه  را بررسی کرده اینترن، بر باناریابی ورنشی یرتأث( 1391همکاران )خورسندی علییور و 

تةریةف بةانار محصةوالت و     ،باناریابی ورنشی یسان مفهومنو  اینترن، بر باناریابی ورنشی و ابةاد ان ) کنندم بیان

 .جدید در باناریابی ورنشی( بود یها خدمات ورنشی و ایجاد ارنش

کارگیری تکنولوژی  ( در ارنیابی نو  دفاتر فناوری به منزل  یک روش جدید ان به1394همکاران )و   ابایی فینیب

شاخص ، شاخص خدماتی در ارتواءتر فناوری اطالعات و ارتباطات دفااند که  جدید در روستاها به ایر نتیجه رسیده

 .اند تأثیر گذاشتهدر روستاها برای توسة  پایدار اطالعاتی و شاخص اقتصادی 

بررسی عوامت مؤثر بر گرای  مشتریان بةه خریةد ان   »( در پژوه  خود با عنوان 1394ابرود )نادم طبری و  یداهلل

مةالی،   انةد: ریسةک   بررسةی کةرده     ریسک را بر نگرش مشتریان بةه خریةد انالیةر   ش ، اثر«های اینترنتی فروشگاه

مةکةوس و مةنةادار    یرتأث ان شده یشواهد گرداور. دادن خرید و نیربنایی ، بانپسندادن محصول، متواعدشدن، تحویت

 .ایر ش  ریسک بر نگرش به خرید انالیر حمای، کرده اس،
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 ماننةد  کنةد،  مةی  ارائه را مطلوبی کارکردهای اینترنتی فروش پایگاه که نمانی اند داشته ابران 1(2002) یال و لیانگ

 یهةا  کةارت  بةا  خریةد  انجملةه  الکترونیکةی  پرداخ، خرید، سید قیم،، موایس  جستجو، موتور محصول، کاتالوگ

 دارند. اینترنتی خرید به بیشتری تمایت مشتریان سفارش، پیگیری یها سامانه و اعتباری

فروشندگانی که محصوالت اختصاصی و پیشةنهادهای فةروش ویةژه یةا      کردند یدتأک( 2000ران )همکابراکس و 

 ند.تر موفزکنند، در جذ  مشتریان  یمفروش فصلی ارائه 

 سیهة  و ژیمانسةکی  و 3(2005) بلنگةر  و شةاو   و 2(2002) یگاناپةات  و رانگاناتان مشد انجام یها پژوه  بر بنا

 پایگةاه  کیفیة،  کلیةدی  و مهةم  هةای  ویژگی ان اینترن، انجمله اطالعاتی های خ،نیرسا و فناوری عوامت ،4(2000)

 بود. خواهد فروش و عرضه فرایند و اینترنتی

 اصةلی  ویژگةی  سةه  کاال، تحویت و اعتماد تسهیالت، شدند مدعی خرید فرایند بررسی با (2005) بلنگر و شاو 

 .هستند خرید تجرب  بر رگذاریتأث

اس،؛ فوة  وقتةی خریةد انجةام      ومرج هرج( اینترن، در دید مشتریان، دنیایی ان 2005گو )و ی تر ها افتهبنا بر ی

 فواید ان بی  ان مةایب ان باشد. که شود یم

ی بةه نیانهةای   توجه یبی اینترنتی را نتیج  ها گاهیپانبودن  ( موفز2004رنن )( و 2000) لسرینپژوهشگرانی مانند 

 .دانند یممشتریان 

 رگةذار یتأث محصةوالت  عرضة   بةر  اینترنتی فروشگاه و پایگاه دریافتند 5(2005) چاردیر و (2004) یاساراتیجایو

 اس،.

بةه ان را   انةد و توجةه   ( طرح محی  و  را با جوّ و دکوراسیون فروشگاه مةرتب  دانسةته  2005ریچارد و وندرا )

 اند.  ضروری تلوی کرده

که بةرای توسةة  یةک فروشةگاه اینترنتةی و اثرگةذاری ان،       ( نیز به ایر نتیجه رسیدند 2006همکاران )توربان و 

شةده و افةزای  اعتمةاد مشةتریان در حةونم تجةارت        نیرساخ، فناوری اطالعات امر برای کةاه  ریسةک ادرا   

 الکترونیک حیاتی اس،.

 یةا  پایگةاه  کیفیة،  کةه  رسةیدند  نتیجةه  ایةر  بةه  وینةی  کنندگان مصرف رفتار بررسی با 6(2008) همکاران و بای

 قصةد  بةر  مستویمی و مثب، ریتأث نیز مشتری رضای، و مشتری رضای، بر مستویمی و مثب، ریتأث اینترنتی، وشگاهفر

 ریتةأث ی اینترنتةی،  ابیة باناریی پرسةنت فةروش بةه    گرا یمشتردادن مفهوم  ( با بس 2009همکاران )پدر و  دارد. خرید

ایةر   بةه مطالةه کردنةد. انهةا    کننده مصرفو رفتار  ها گاهیپاشدم  ی اینترنتی را بر کیفی، ادرا گاههایپایی گرا یمشتر

، به اندانم ظاهر پایگةاه و احسةاس ناشةی ان    کند یمنتیجه رسیدند طریوی که یک پایگاه اینترنتی مشتریان را مدیری، 

                                                   
1
 Liang and Lai 

2 Ranganathan & Ganapathy 
3 Shaup and Belanger 
4 Szymanski & Hise 
5 Vijayasarathy, Richard 
6 Bai et al 
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ص ی اتةی در پایگةاه مشة    هةا  تراکن تةامت با ان اهمی، دارد و هر دوی اینها، میزان تمایت مشتری را برای انجام 

 .کنند یم

، امار کاربران اینترنة، کةه ان ایةر وسةیله بةرای تجةارت       2008در سال  دهد یم( نشان 2008کا  )-گزارش ای

 ، فو  هف، درصد بوده اس،.کردند یمالکترونیک استفاده 

 سةی برر کانادا و هند امریکا، جامة  سه در اطمینان بر را اینترنتی یها یژگیو ریتأث 1(2010) همکاران و یگانگول

 عوامةت  رابطة   در اعتماد میانجی نو  و اعتماد و اطمینان بر مؤثر یها یژگیو نسبی اهمی، پژوه ، ایر در کردند.

 شد. دییتأ خرید و عرضه قصد و اینترنتی پایگاه

 اینترنتةی  خریةدهای  تجربة   بیر اعتماد و اجتماعی حضور میانجی نو  بررسی با 2(2012) همکاران و ویسبرگ

 و اجتمةاعی  حضةور  بایةد  اینترنتةی  فروشگاههای طراحی در که رسیدند نتیجه ایر به اینترنتی، ریدخ قصد و گذشته

 یابد. افزای  عرضه و خرید قصد تا ب شید بهبود را اعتماد

 

 پژوهش  روش

جامةة  امةاری    کیفةی( مبتنةی بةر مطالةة  پیمایشةی اسة،.       - کمی) یبیترکتحلیلی و  - روش پژوه  توصیفی

ریةزی روسةتایی تشةکیت     سان، دانشجویان دکتری و استادان دانشةگاهی مةرتب  بةا مسةائت برنامةه     کارشنارا  پژوه 

در ب ة  کیفةی ان روش   تا بتوان نظرات انها را دربارم موضو، مدنظر ان نظر علمی و کاربردی کسب کرد.  دهند یم

حتةوا مبتنةی بةر رویکةرد     حلیةت م اسة،. ت  شةده   استفادهی )وارت( ذهنی ها نوشهتحلیت محتوای کیفی و فر تدویر 

؛ شةود  یان متون استفاده مة  یا مةینی در یک متر یا مجموعه یها برای بیان مفاهیم یا واژهکه  استورایی اس، -قیاسی

حجةانی و  ) دادیة روی خةاص یةک   هةا  یژگة یوروشی اس، برای ساخ، استنباط با شناسایی منظم و عینی  درواقو

 (.76: 1392همکاران، 

فروشةگاه   جةاد یامکةان ا ی عمیز و ونةد پرسة  کلةی دربةارم     ها مصاحبه گیری ان با بهرهاطالعات تحلیت محتوا 

ی شةد. پةس ان   اور اینترنتی بر عرض  محصوالت روسةتایی گةرد   های فروشگاهو اثار  بسترها(ها ) نهینم  یپاینترنتی، 

 یکدگةذاری بةان، محةور    هةا براسةاس   . تحلیت دادهشدها اغان  کدگذاری و تحلیت داده، مراحت ها مصاحبهی اور گرد

تةداد نمون  ایةر ب ة  ان   یاف،. ادامه گیری یک نوش  ذهنی با مفاهیم کلی  شکتو تا  شدو انت ابی انجام  اساسی()

مطالةه با توجه به روش تحلیت محتوا تةییر شد که باید نتایج به یک نوط  اشةبا، و تکةراری منتهةی شةود؛ بنةابرایر      

ادامه یاف، و پژوهشگر به ایر نتیجه رسید که نتةایج بةه حالة، اشةبا، و تکةراری       نفر 70مصاحبه با افراد تا حدود 

 د برای مصاحبه، تصادفی بوده اس،.اند. انت ا  افرا رسیده

کمی( برای اینکه مش ص شود ایا فروشگاه اینترنتی بةر عرضة  محصةوالت روسةتایی     ) در ب   دوم پژوه 

 را ابزاریروش،  ریا ادالت ساختاری و به روش کمی بررسی شد.مة سانی مدلاثرگذار اس،، ایر موضو، در قالب 

(. در 16: 1389قاسمی، ساند ) بررسی ارتباطات میان وندیر متغیر در یک مدل فراهم می برای پژوهشگراندر دس، 

                                                   
1 Ganguly et al 
2 Weisberg et al 
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ی سةان  مةدل شةود. در   مةادالت ساختاری مش ص مةی  سانی مدلادامه با ارائ  نتایج ایر ب   در مواله، وهاروو  

و  طةرح  ی فروشگاه اینترنتی بر روند عرض  محصوالت روستایی به منزل  یک راهکار شةایان  رگذاریتأثی ارنیابی برا

های فروشگاه اینترنتی و عرض  محصوالت روستایی استفاده شةد. در   متشکت ان شاخص نامه پرس ابزار  اجرایی، ان

کتةری و اسةتادان دانشةگاهی مةرتب  بةا مسةائت       نفر متشةکت ان کارشناسةان، دانشةجویان د    200ایر ب   نیز تةداد 

روستایی به روش تصادفی مطالةه شدند. دلیت انت ا  ایر تةداد نمونه، نبود امار دقیز و دردسترس ان تةداد واقةةی  

در قالةب امةار توصةیفی،     amosو  spssافةزار   نامةه نیةز ان نةرم    های پرسة   وتحلیت داده انها بوده اس،. برای تجزیه

 سانی مةادالت ساختاری استفاده شد. مدلاستنباطی و 

 

 های پژوهش یافته

نفر دانشجویان دکتةری   26نفر استادان دانشگاهی،  24نفر بررسی شدند؛ ان ایر تةداد،  70در ب   تحلیت محتوا 

ایةر  اند که همگی انها در نمین  مسائت روستایی فةالیة، دارنةد. ان    نفر نیز کارشناسان دستگاههای اجرایی بوده 20و 

و  29دهند که در سطح نمونة  یادشةده، کمتةریر سةر برابةر بةا        نفر را ننان تشکیت می 31را مردان و  نفر 39تةداد، 

نفةر   89نفةر اسةتادان دانشةگاهی،     67نفر، تةداد  200؛ عالوه بر ایر در ب   کمّی نیز ان مجمو، اس، 54بیشتریر 

نفر  92نفر را مردان و  108اند. ان ایر نمونه نیز  اجرایی بودهنفر نیز کارشناسان دستگاههای  44دانشجویان دکتری و 

 اس،.  بوده 53و بیشتریر سر برابر با  28اند که برای ایر نمونه نیز کمتریر سر برابر با  را ننان تشکیت داده

 

 بسترها و آثار() یفیکتحلیل نتایج  و  تجزیه

شةده مةوارد م تلفةی را بیةان      هایی نیان اس،. افراد مطالةه نهنمی های اینترنتی، بسترها یا پی  برای ایجاد فروشگاه

اینکةه در راسةتای ایجةاد فروشةگاه      انجملةه شةوند؛   مفهوم یا عامت محوری و کلیدی خالصةه مةی   8اند که در  کرده

کةد یةا نمةاگر     4های گوناگون ضروری اس،. ایر مفهوم بةا   اینترنتی، مشارک، مردم روستایی در ایر فرایند و نمینه

بةرای  هةای سةنتی    گیةری ان روش  بهةره  ، افزای  مشارک، ننان، تةامت بیشتر مردم با همدیگر ومردمافزای  تةامت )

 افزای  مشارک،( استنباط شد.

کةد )اعتمادسةانی در    3بةا   شةده  شةناخته ی اساسةی  هةا  نهینم  یپبهبود اعتماد اجتماعی، یکی دیگر ان بسترها و 

مفهوم  6مینان کامت مردم و اعتماد مردم به نهادها( اس،؛ عالوه بر ایر دو مورد، راستای ایجاد فروشگاه اینترنتی، اط

ان: امةونش،   انةد  عبةارت های اینترنتی به منظور عرض  محصوالت روسةتایی     دیگر برای ایجاد فروشگاهنینم  یپیا 

 م یکیاروه.ی و سیستسان فرهنگحمای، نهادهای دولتی و خصوصی، سرمایه، تووی، فناوری و ارتباطات، 

( را برای ایجاد فروشگاه اینترنتةی بةه منظةور عرضة  محصةوالت      ها نهیالنم )نم، نتایج کیفی بسترهای (1) جدول

 .کند یمنماگرها( و مفاهیم محوری بیان طبوات ) روستایی براساس خرده
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 ت روستایینتایج کیفی بسترهای الزم برای ایجاد فروشگاه اینترنتی به منظور عرضة محصوال :1 -جدول

 مفهوم محوری %(درصد ) (F) یفراوان طبقات بسترها خرده ردیف

 5/18 13 افزای  تةامت مردم 1

 بهبود مشارک،
 30 21 افزای  مشارک، ننان 2

 7/25 18 ی سنتی برای افزای  مشارک،ها روشگیری ان  بهره 3

 2/44 31 تةامت بیشتر مردم با همدیگر 4

 4/31 22 ایجاد فروشگاه اینترنتی اعتمادسانی در راستای 5
بهبود اعتماد 

 اجتماعی
 8/22 16 اطمینان کامت مردم 6

 1/27 19 اعتماد مردم به نهادها 7

 5/38 27 نیان به امونش اینترن، به مردم 8

 امونش

 4/41 29 اگاهی مردم ان سیستم فروشگاه اینترنتی 9

 4/31 22 روند فروشگاه اینترنتی  امونش 10

 20 14 خودی مردم ان تمامی مراحت فروش و عرض  محصول اگاه 11

 7/45 32 ی ارتباطیها امونشدادن  12

 2/24 17 نو  مهم نهادها 13

حمای، نهادهای 

 دولتی و خصوصی

 7/35 25 لزوم حمای، ب   خصوصی 14

 2/44 31 کنندم دول، یتتسهنو  نظارت و  15

 1/37 26 سة  فناوریلزوم حمای، دول، در نمین  تو 16

 8/22 16 اینترنتی ان طریز ب   خصوصی های فروشگاهشدن  فةال 17

 7/15 11 اه فروشگاهمدت برای ایجاد  یطوالننیان به سرمای   18

 7/25 18 نیان صنایو دستی به منابو مالی برای گسترش 19 سرمایه

 2/34 24 التاینترنتی به سرمایه برای خرید محصو های فروشگاهنیان  20

 1/17 12 نیان فروشگاه اینترنتی به سیستم مناسب اینترنتی 21

تووی، فناوری و 

 ارتباطات

 4/21 15 لزوم سرع، بیشتر اینترن، 22

 4/11 8 نیان فروشگاه اینترنتی به سیستم امنیتی پیشرفته 23

 1/47 33 ها فروشگاهنیان به سطح فناوری باال برای ایجاد  24

 4/31 22 یب مردم به همکاری با فروشگاه اینترنتیترغ 25

 یسان فرهنگ

 5/48 34 شدن بةضی محصوالت صنایو دستی با تبلیغ مناسب شناخته 26

 2/24 17 ی و امونش مناسب در نمین  فروشگاهسان فرهنگ 27

 20 14 ترغیب شهرنشینان به خرید محصوالت روستایی بومی 28

 10 7 ی در سطح روستایی برای گسترشسان فرهنگبه  نیان فروشگاه اینترنتی 29

 4/11 8 لزوم هماهنگی ان مرحل  عرضه تا تواضا 30

 سیستم یکیاروه
 1/27 19 لزوم یکیاروگی بیر روستاها و فروشگاه اینترنتی 31

 30 21 خریداری محصوالت ان روستاییان و عرض  انها به بانار در کمتریر نمان 32

 4/21 15 جانبه همهروشگاه اینترنتی به فرایند نیانمندی ف 33

 - - - نمونه( 70جمو ) 

 1396ی پژوه ، ها افتهمنبو: ی
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 -اثةر   12کارشناسةان بةه    دهد یمبررسی اثار ایجاد فروشگاه اینترنتی به منظور عرض  محصوالت روستایی نشان 

اثار ایجةاد فروشةگاه اینترنتةی     ریتر مهمسترسی، ان . اسانی داند کرده  اشاره - شده انیببا توجه به جمالت و عبارات 

شةدن دسترسةی     اسةان ی دسترسی، ها نهیهزکاه  بةضی نماگر ) 4به منظور عرض  محصوالت روستایی اس، که با 

ی برای مراکز شهری، افزای  حز انت ا  تواضاکنندگان و اسانی دسترسةی بةه کاالهةای روسةتاییان(     دست  ویصنابه 

 دیة تأکانةد کةه همگةی بةر اسةانی دسترسةی        کرده اشارهنفر به ایر نماگرها  38و  24، 42، 32تیب شناخته شد. به تر

 .دارند

بةانار محصةوالت ان سةطح     شةود  یمة های اینترنتی اسة، کةه سةبب     گسترش بانار، ان دیگر اثار ایجاد فروشگاه

جملةه  کةد یةا    4محوری نیةز بةا   ی گسترش یابد. ایر مفهوم الملل ریبی به سطح ملی و ان سطح ملی به سطح ا منطوه

ی، تةأثیر بةانار   المللة  ریبة گسترش بانار فروش محصوالت، رونز صنایو روستایی با ایجاد بانار، ایجاد بانار ملةی و  )

، 45یکیارو  محصوالت روستاییان سراسر کشور بر توسة  روستا(، ان نتایج ایجاد فروشگاه اینترنتی اس،؛ به ترتیب 

 اند. حب  خود به انها اشاره کردهنفر در مصا 25و  47، 41

های اینترنتی به منظور عرض  محصةوالت روسةتایی اسة،؛     ، ان دیگر اثار ایجاد فروشگاهها واسطهکاه  جایگاه 

. ایةر  ردیة گ یمة و سود کمتری در ایر نمینه به روستاییان تةلز  دارند  نهینم، نو  مهمی در ایر ها واسطهنیرا امرونه 

 اس،. شده  شناختهنماگر  4اثر نیز با 

وری  ان: افةزای  بهةره   انةد  عبةارت های اینترنتی به منظور عرض  محصةوالت روسةتایی    دیگر اثار ایجاد فروشگاه

 جمةةی،  - ی تولیةدی هةا  ،یفةالاقتصادی، تووی، صنایو روستایی، تووی، ب   کشاورنی، رقاب، تولید، گسترش 

انی، رقاب، در ایجةاد فروشةگاه اینترنتةی روسةتایی و     شدن محصوالت و برندس یالملل ریبعرض  محصول،  ضمان،

طبوةات   های اینترنتی را برای عرض  محصوالت روستایی در سطح خرده ، اثار ایجاد فروشگاه(2) جدولیی. نا اشتغال

 .کند یمنماگرها( و مفاهیم محوری بیان )

 تایینتایج کیفی آثار ایجاد فروشگاه اینترنتی برای عرضة محصوالت روس :2 -جدول

 مفهوم محوری %(درصد ) (F) یفراوان طبقات آثار خرده ردیف

 7/45 32 های دسترسی ینههزکاه  بةضی  1

 اسانی دسترسی
 60 42 شدن دسترسی به محصوالت صنایو دستی برای مراکز شهریتر اسان 2

 2/34 24 افزای  حز انت ا  تواضاکنندگان با دسترسی اسان 3

 2/54 38 های اینترنتی های روستاییان با فروشگاهاسانی دسترسی به کاال 4

 2/64 45 گسترش بانار فروش محصوالت 5

 گسترش بانار
 5/58 41 رونز صنایو روستایی با ایجاد بانار 6

 1/67 47 المللی یربایجاد بانار ملی و  7

 7/35 25 کمک بانار یکیارو  محصوالت روستاییان سراسر کشور به توسة  روستا 8

 4/51 36 ها فروشگاهبا ایجاد  ها واسطهکاه  جایگاه  9

کاه  جایگاه 

 ها واسطه

 7/55 39 با ایجاد فروشگاه اینترنتی نسب، به نمان گذشته ها واسطهیرگذاری تأثکاه   10

 30 21 ها واسطهگرفتر سود کم به  تةلز 11

 7/45 32 یدوفروش محصوالت کشاورنی روستاییخربه حذف دالالن  کمک 12
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 4/31 22 گرفتر سود بیشتر محصوالت به جامة  روستایی تةلز 13

افزای  

ی ور بهره

 اقتصادی

 2/34 24 مناسبعرض  محصوالت با قیم،  14

 7/55 39 ی پایدار به سبب تنو، محصوالت روستایی در فروشگاه اینترنتیور بهره 15

 1/37 26 التشانتووی، اقتصاد روستاییان ان نظر مالی با فروش محصو 16

 2/34 24 ی مالی در پی مبادالت کاالهای روستایی با روش جدیدور بهره 17

 30 21 المللی یافتر صنایو روستایی یربجایگاه ملی و  18

تووی، صنایو 

 روستایی

 40 28 بافی یقالمردم به صنایو دستی به جز  تمایت بیشتر 19

 60 42 بافی در بةضی نواط یقالرونز فةالی،  20

 5/68 48 شده فراموششدن صنایو دستی  ننده 21

 1/47 33 رونز محصوالت کشاورنی در عرضه 22
تووی، ب   

 کشاورنی
 4/31 22 ی ب   کشاورنی در ب   عرضه و تواضاها ضةف مدیری، 23

 7/35 25 المللی داشتر بةضی محصوالت کشاورنی یرببرند  24

 7/25 18 کشور در تولید هر محصولرقاب، مناطز روستایی م تلف  25

 رقاب، تولید
 20 14 ی تولیدی با انوا، فروشگاه اینترنتیها رقاب،وجودامدن  به 26

 1/27 19 تووی، حس رقاب، 27

 7/15 11 یژه برای ننان در مناطز م تلفو بهرقاب، در ب   صنایو دستی،  28

رش گست 8/22 16 ی تةاونی در روستاهاها شرک،تووی،  29

های  ی،فةال

 - تولیدی

 جمةی

 2/34 24 ی مشارکتی مردمها شرک،یس تأسکمک به  30

 30 21 افزای  تولیدات گروهی و جمةی 31

 1/17 12 ی م تلف صنایو دستی و کشاورنیها شرک،ی اندان راه 32

 2/14 10 ضمان، عرضه و فروش محصول 33
ضمان، عرض  

 محصول
 4/11 8 ش تولیدات خود با قیم، مناسباطمینان روستاییان ان فرو 34

 1/27 19 افزای  ضریب ضمان، محصوالت 35

شدن  المللی یرب 8/32 23 شدن بةضی محصوالت روستایی در ایران المللی یرب 36

محصوالت و 

 برندسانی

 1/57 40 برندسانی صنایو دستی در دنیا ظرفی، 37

 40 28 میبو - و اثار محلی ها لباسشدن  المللی بیر 38

رقاب، در ایجاد  7/15 11 ی اینترنتیها فروشگاهرونز  39

فروشگاه 

اینترنتی 

 روستایی

 5/18 13 اینترنتی با توسة  انها های فروشگاهشدن  المللی یرب 40

 10 7 های اینترنتی در سطح جهانی با گسترش بانارشان رقاب، فروشگاه 41

 1/17 12 ی دیگر با رونز انهاها ب  ی اینترنتی در کشور در ها تمایت بیشتر برای ایجاد فروشگاه 42

 5/38 27 های اینترنتی ی جدید با فروشگاهها شغتایجاد  43
 یینا اشتغال

 8/32 23 های اینترنتی یج  ایجاد فروشگاهدرنتهای شغلی  ینهنمی سان فراهم 44

 - - - نمونه( 70جمو ) -

 1396ی پژوه ، ها افتهمنبو: ی

 

( برای ایجاد فروشگاه اینترنتی بةه منظةور عرضة  محصةوالت روسةتایی      ها نهیالنم )نم، نتایج کیفی بسترهای (1)کت در ش

ی م تلةف بةا   هةا  جنبةه به صورت شماتیک ترسیم شده اس،. ایةر وةارت، دیةدگاه افةراد بةه ایجةاد فروشةگاه اینترنتةی ان         

امةونش،   انجملةه ی فرهنگةی و اجتمةاعی   هةا  رسةاخ، ینبایةد بةر    رسةد  یمة گیری ان کنکاش پژوهشگر اس،. به نظةر   بهره

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 101/  ییعرضة محصوالت روستا یبرا ینترنتیا یها استفاده از فروشگاه لیتحل

 

شةود تةا    دیة تأکی دولتی و خصوصةی و بسةیاری مفةاهیم دیگةر     ها ،یحمای سرمای  اجتماعی، فناوری اطالعات، ها شاخص

های اینترنتةی را فةراهم کةرد. تحوةز ایةر وهةاروو ، اثةار م تلفةی را در پةی خواهةد داشة،؛             بتوان نمین  ایجاد فروشگاه

ی هةا  ،یة فةالیی، تووی، صنایو روستایی، تووی، ب   کشاورنی، ضمان، فروش محصةوالت، گسةترش   نا غالاشت: انجمله

ی اقتصةادی  ریة گ شةکت ی تولیةدی و ... ؛ ایةر وهةاروو  و فراینةد بةه توسةة  پایةدار روسةتایی و         هةا  شبکهتولیدی، ایجاد 

هةای اینترنتةی بةرای عرضة       فروشةگاه خوداتکاء کمک خواهد کرد؛ بر ایةر اسةاس بةرای اینکةه امکةان ایجةاد و گسةترش        

 و سیستمی توجه داش،. جانبه همهصورت   محصوالت روستایی فراهم شود، بایستی به هم  ایر مفاهیم به

 
 های اینترنتی برای عرضة محصوالت روستایی چارت( ذهنی بسترها و آثار ایجاد فروشگاه) ةنقش :1 -لشک

 

 محصوالت روستاییارزیابی تأثیر فروشگاه اینترنتی بر عرضة 

کنةد. براسةاس میةانگیر، وضةةی،      یمة گانه بیةان  9های  ، متغیر عرض  محصوالت را براساس شاخص(3)جدول 

سةوددهی فةروش محصةول بةرای      هةای  های عرض  محصوالت مطلو  نیس،؛ برای نمونه شةاخص  کنونی شاخص

، بةدتریر شةرای  و   36/2و  24/2به ترتیب با میةانگیر   حمای، ب   دولتی و خصوصی ان محصوالتو  روستاییان

به ترتیب بةا میةانگیر    تضمیر و بیم  محصوالت روستاییو  وضةی، قیم، عرض  محصوالت روستاییدو شاخص 

بنابرایر متغیر عرض  محصول روسةتایی  شاخص عرض  محصوالت دارند؛  9، بهتریر شرای  را در بیر 61/2و  71/2

؛ توضیح اینکه دنشو ینموالت روستایی با شرای  مطلوبی عرضه ان وضةی، وندان مطلوبی برخوردار نیس، و محص

عرض  محصوالت روستایی در شرای  کنونی، ساختاری سیستماتیک و مبتنی بر عرضه و تواضةای یکیاروةه نةدارد.    

ی سةاختاری دارد کةه   هةا  ضةةف ی م تلف ان تولید گرفته تا عرض  انها، ها شاخصروش عرض  محصوالت ان نظر 

ای مدون ایر مشکالت را حت کرد. نکت  دیگر اینکه عرضة  محصةوالت در وضةةی، کنةونی بةرای       امهبایستی با برن

 شود. یمجامة  روستایی سوداور نیس، و ایر به مشکالت موجود در ایر نمینه مربوط 
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 فراوانی و درصد() ییروستاارزیابی وضعیت کنونی عرضة محصوالت  :3 -جدول

 میانگین انحراف معیار های عرضة محصوالت شاخص در معادالت ساختاری شده ارائهکد 

A1 44/2 02/1 شرای  بانار محصوالت روستایی 

A2 71/2 15/1 وضةی، قیم، عرض  محصوالت روستایی 

A3  43/2 15/1 کننده ویتونتةامت برابر بیر تولیدکننده، خریدار و 

A4 24/2 11/1 سوددهی فروش محصول برای روستاییان 

A5    36/2 04/1 دولتی و خصوصی ان محصوالتحمای، ب 

A6   39/2 12/1 و دالالن در بانار محصوالت ها واسطهنو 

A7 38/2 07/1 محصوالت ونوت حمت 

A8 45/2 12/1 شرای  دسترسی برای عرض  محصول 

A9 61/2 10/1 تضمیر و بیم  محصوالت روستایی 

 1396ی پژوه ، ها افتهمنبو: ی
 

، هةا  شةاخص تمةامی   دهةد  یمة  ( نشةان 4جةدول  اینترنتی بر عرض  محصوالت روستایی ) ارنیابی تأثیر فروشگاه

هةای توویة، صةنایو روسةتایی و      دارند؛ برای نمونه کمتریر میانگیر بةرای شةاخص   3مال  میانگیر بیشتر ان دامن  

 هةا  واسطهاس،؛ همچنیر دو شاخص کاه  جایگاه  81/3و  63/3شدن محصوالت و برندسانی به ترتیب  یالملل ریب

بنةابرایر فروشةگاه اینترنتةی، تغییةرات     ؛ ان بیشتریر میانگیر برخوردارنةد  12/4و  31/4و اسانی دسترسی با میانگیر 

بودن هریةک ان  رگةذار یتأثاورد؛ نیةرا ارنیةابی ان بةه     مطلوبی را در نمین  عرض  محصوالت روستایی به وجةود مةی  

ه رفو بسیاری ان مشکالت کنونی در عرض  محصةوالت روسةتایی   اشاره دارد؛ درواقو فروشگاه اینترنتی ب ها شاخص

ی و ... ؛ بةر  ور بهره، افزای  ها واسطهدر بح  اسانی دسترسی، گسترش بانار، کاه  جایگاه  انجملهکند؛  کمک می

 د.شو اینترنتی، اینگونه اثار در تولیدات روستایی و عرض  انها دیده و تصور می های فروشگاهایر اساس با ایجاد 

 فراوانی و درصد() ییروستاارزیابی تأثیر فروشگاه اینترنتی بر عرضة محصوالت  :4 -جدول

 میانگین انحراف معیار فروشگاه اینترنتی های شاخص در معادالت ساختاری شده ارائهکد 

F1 12/4 10/1 اسانی دسترسی 

F2 93/3 25/1 گسترش بانار 

F3  31/4 07/1 ها واسطهکاه  جایگاه 

F4 84/3 27/1 وری اقتصادی فزای  بهرها 

F5 63/3 26/1 تووی، صنایو روستایی 

F6 92/3 16/1 تووی، ب   کشاورنی 

F7 82/3 27/1 رقاب، تولید 

F8  91/3 26/1 جمةی -ی تولیدیها ،یفةالگسترش 

F9 91/3 32/1 ضمان، عرض  محصول 

F10 81/3 22/1 شدن محصوالت و برندسانی یالملل ریب 

F11 91/3 16/1 اب، در ایجاد فروشگاه اینترنتی روستاییرق 

F12 90/3 28/1 یینا اشتغال 

 1396ی پژوه ، ها افتهمنبو: ی
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 103/  ییعرضة محصوالت روستا یبرا ینترنتیا یها استفاده از فروشگاه لیتحل

 

 سازی معادالت ساختاری مدلارزیابی اثر ایجاد فروشگاه اینترنتی بر عرضة محصوالت با 

سةانی مةةادالت    ا مةدل اینترنتی بر رونةد عرضة  محصةوالت روسةتایی بة      های فروشگاهدر ایر ب  ، اثر ایجاد 

سانی، اثةر ایجةاد فروشةگاه     های م تلف مطالةه شده اس،؛ به بیان دیگر، ایر مدل ساختاری در وهاروو  شاخص

 .کند یماینترنتی را بر روند عرض  محصول روستایی مش ص 

 

 ها تحلیل عاملی تأییدی و سنجش اعتبار مقیاس

 ( و4در جدول  شدهاینترنتی یاد های فروشگاهاثار مستوت )شده، یةنی متغیرهای  یبررسپس ان توصیف متغیرهای 

(، برای ارائ  مدلی تجربةی ان اثةار فروشةگاه اینترنتةی بةر عرضة  محصةوالت        3جدول در  شدهیادپژوه  )وابست  

ی مرتبة  اول مربةوط بةه هریةک ان     دییة تأ، ابتةدا مةدل تحلیلةی عةاملی     AMOSافةزار   گیری ان نةرم  روستایی با بهره

بررسی بارهةای   .اند شدهاعتبارسنجی  ها شاخصی یادشده، هریک ان ها مدلهارگانه ترسیم و در ادام  های و شاخص

ب ة  کشةاورنی، بویة      ،یة شةاخص توو  جةز   بهدر متغیر فروشگاه اینترنتی  دهد یمصورت جزئی نشان   عاملی به

ان بةار   ها شاخصمحصوالت، هم    عرض ریمتغبرخوردارند؛ همچنیر در نمین   60/0ان بار عاملی بی  ان  ها شاخص

بارهای عاملی مربةوط بةه هریةک ان     دهد یمنشان  (2)که شکت  طور همانبرخوردارند؛ بنابرایر  60/0عاملی بی  ان 

های فروشگاه اینترنتی و عرض  محصوالت در مةدل   دهندم وضةی، مناسب شاخص بیشتر و نشان 3/0، ان ها شاخص

را  مةدنظر تواننةد هةدف    های هةر دو متغیةر مةی    دهند شاخص ای عاملی نشان می؛ به بیان دیگر بارهاس، شده میترس

 ی کنند.ریگ اندانهی خوب به

 
 ها های عاملی تأییدی برای اعتبارسنجی مقیاس برآوردهای استاندارد مدل :2 -لشک

 

وابسةته  ی( و فروشةگاه اینترنتة  مسةتوت ) گیری مربوط به دو متغیر  در ادامه برای بررسی برانش کلی، مدل اندانه

بةا   شةده  محاسةبه و موةادیر   است راجهای ارنیابی برانش مدل ان منابو مستند  تریر شاخص عرض  محصوالت(، مهم)
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(، وضةی، هم  مةیارهةای براوردشةده بةا    5جدول شود ) که دیده می طور همانمةیارهای پیشنهادی تطبیز داده شد. 

، شرای  و اعتبار شده میترسگیری  مدل اندانه درمجمو،دارد و موادیر مطلو  )مةیارهای پیشنهادی( هم وانی نیادی 

 النم را برای طراحی مدل نهایی پژوه  )اثار فروشگاه اینترنتی بر عرض  محصوالت روستایی( دارد.

 1ی پژوهشرهایمتغگیری  های ارزیابی کلیت مدل اندازه شاخص :5 -جدول

CMIN DF CMIN/DF CFI شاخص
 

RMSEA HOELTER RMR GFI NFI PRATIO 

فروشگاه 

 اینترنتی
254/9 4 313/2 961/ 071/0 243 037/0 973/ 991/0 313/0 

عرض  

 محصوالت
78/6 3 26/2 958/0 074/0 279 021/0 984/0 968/0 361/0 

موادیر 

 *پیشنهادی
- - 5 > 9/0< 08/0> 75 < 0  9/0< 9/0< 1-0 

 2(2008؛ الی و لیر، 1389)قاسمی، 

 

 (اثر ایجاد فروشگاه اینترنتی بر روند عرضة محصوالت روستایینهایی ) مدل

، مةدل اثةار فروشةگاه اینترنتةی بةر      Amos Graphicsی مستوت و وابسته در محةی   رهایمتغپس ان برانش کلی، 

صةورت    شود در ایر مدل، هر دو متغیر بةه  طور که دیده می (؛ همان3عرض  محصوالت روستایی ترسیم شد )شکت 

 .اند شده  گرفتههان در نظر پن

هةای   دهندم وضةی، پذیرفت  شةاخص  و نشان 3/0های ایر مدل بی  ان  بررسی بارهای عاملی مربوط به شاخص

؛ همچنیر بررسی وضةی، برانش مدل اثار فروشگاه اینترنتی بر عرض  محصوالت روستایی اس،در مدل  قرارگرفته

(، ایر مدل ان اعتبار و دق، النم برخوردار بةوده و توانسةته اسة،    6جدول دهد ) ی پیشنهادی نشان میها شاخصبا 

با موادیر  ها شاخصاثر فروشگاه اینترنتی را بر عرض  محصوالت روستایی تبییر کند؛ به بیان دیگر در بررسی، تمامی 

مطلةو  اسة،؛   ییةد ایةر مةدل و نتةایج ان،     تأدر راستای  امده دس، بهپیشنهادی و استاندارد مطابو، دارند و میزان 

توانةد   یمة بنابرایر ایر مدل قابلی، بررسی اثار فروشگاه اینترنتی را بةر رونةد عرضة  محصةوالت روسةتایی دارد و      

، دقة، و  69/0بر عرض  محصوالت وگونه باشد. مودار اثر کةت   ها فروشگاهیرگذاری تأثمیزان  مش ص کند نحوه و

 دهد. یماطمینان را برای تبییر ایر موضو، نشان 

                                                   
ریش  دوم مربو  -7شاخص هلتر؛  -6ریش  میانگیر مربةات خطای براورده؛  -5برانش تطبیوی؛  -4کای اسکوئر نسبی؛  -3درج  انادی؛  -2کای اسکوئر؛  -11

 جویی نسب، صرفه -10بون،؛  -شدم بنتلر شاخص نرمال -9شاخص نیکویی برانش؛  -8مانده؛  باقی
2 Lai & Lin 
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 105/  ییعرضة محصوالت روستا یبرا ینترنتیا یها استفاده از فروشگاه لیتحل

 

 
 مدل نهایی معادلة ساختاری اثر ایجاد فروشگاه اینترنتی بر روند عرضة محصوالت روستایی: 3 -لکش

 

 های ارزیابی کلیت مدل اثر فروشگاه اینترنتی بر عرضة محصوالت روستایی شاخص: 6 -جدول

CMIN DF CMIN/DF CFI شاخص
 

RMSEA HOELTER RMR GFI NFI PRATIO 

 402/0 962/0 941/0 039/0 131 070/0 951/0 286/4 5 432/21 مدل نهایی

موادیر 

 *پیشنهادی
- - 5 > 9/0< 08/0> 75 < 0  9/0< 9/0< 1-0 

 1396ی پژوه ، ها افتهمنبو: ی

طور که  ی شد؛ همانبررسپس ان بررسی برانش، کلی، مدل اثر فروشگاه اینترنتی بر عرض  محصوالت روستایی 

 ثر فروشةگاه اینترنتةی بةر عرضة  محصةوالت روسةتایی در میةان پاسة گویان در سةطح          (، ا7شود )جدول  دیده می

)نسب، بحرانةی بةی     58/2( ان مودار 496/9براوردشده ) درصد اطمینان مةنادار اس،. بیشتربودن نسب، بحرانی 99

ر عرضة  محصةوالت   دهندم مةناداری اثر متغیر مستوت پژوه  بةر متغیة   ( نیز، نشاناس،نشان  مةناداری اثر  58/2ان 

توان ونیر عنوان کرد که ایجاد فروشگاه اینترنتی بر روند عرض  محصوالت روسةتایی   می درمجمو،. اس،روستایی 

 69/0دهد مودار اثر کت  اثرگذار اس،. بررسی وضةی، اثر فروشگاه اینترنتی بر عرض  محصوالت روستایی نشان می

درصد واریانس روند عرض  محصوالت روستایی را تبیةیر   47دود های اینترنتی ح ایجاد فروشگاه درمجمو،اس، و 

کند؛ به ایر مةنا که فروشگاه اینترنتی بر روند کنونی عرض  محصوالت روسةتایی ان نظةر سةاختاری و کةارکردی      می

تایی در نمین  نحوم عرضه، بلکه در بةد اقتصةاد روسة   تنها نهگذارد و بسیاری ان مسائت و مشکالت کنونی را  یر میتأث

یر خواهةد  تأثب شد؛ نیرا بهبود عرض  محصوالت و تولیدات روستایی بر اقتصاد و توسة  روستایی نیز  نیز بهبود می

 رود، بهبود خواهد یاف،. یمگذاش، و تولید که محرک  اصلی اقتصاد به شمار 

 ییحصوالت روستامهای اینترنتی بر عرضة  و اثر کل فروشگاه راستانداردیغبرآورد استاندارد، : 7 -جدول

 متغیر وابسته متغیر مستقل
 برآورد

 ضریب تعیین اثر کل نسبت بحرانی
R

2 

سطح 

 استاندارد غیراستاندارد معناداری

 000/0 47/0 69/0 496/9 689/0 765/0 عرض  محصوالت فروشگاه اینترنتی

 1396ی پژوه ، ها افتهمنبو: ی
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 ی ریگ جهینت

اند. بررسةی ایةر موضةو، ان جهةات      بوده رو روبهود همواره با مسائت م تلفی روستاییان در عرضه محصوالت خ

هةای اینترنتةی جهة، عرضةه      های جدید، راهکار ایجاد فروشگاه تواند بسیار راه گشا باشد. یکی ان روش م تلف می

یر نمینةه باشةد.   بسیاری ان تغییرات مطلو  در ا سان نهینمتواند  های اینترنتی می محصوالت روستایی اس،. فروشگاه

های اینترنتی روستایی دارند. همچنان کةه نتیجةه    جامةه اماری ایر تحویز، ذهنی، مثبتی در نمینه استفاده ان فروشگاه

های اینترنتی را موجب اثرات گوناگون ان جمله سهول، دسترسی، گسترش بانار،  ایر تحویز نشان می دهد فروشگاه

وری اقتصادی، تووی، صنایو روستایی، تووی، ب   کشاورنی، رقاب، تولید،  ، افزای  بهرهها واسطهکاه  جایگاه 

ی شدن محصوالت و برندسةانی، رقابة، در   الملل ریبعرضه محصول،  ضمان، جمةی،-ی تولیدیها ،یفةالگسترش 

نتةایج ایةر ب ة  ان تحویةز بةا تحویوةات صةرامی و         .داننةد  یمة یةی  نا اشةتغال ایجاد فروشگاه اینترنتی روستایی و 

( و شةاو  و  2002(، رانگاناتان  و گاناپةاتی) 1394و همکاران)  ابایی فینی(، ب1391(، نظری و همکاران)1389هاری)ب

( همیوشانی دارند.  ایر تحویوات نیز به گسترش عرضه، گسترش تواضا، افزای  تولید، حمای، ان افةراد  2005بلنگر)

 و غیره تاکید دارند. 

 طةور  بةه های اینترنتی بسترهای وجود دارد که بایستی در ایر نمینةه   ان فروشگاهعالوه بر ایر در راستای استفاده 

توان به مشارک، مردم، بهبود اعتماد اجتماعی، امةونش، حمایة،    می انیموردنمناسب اقدام نمود. ان جمله بسترهای 

اشاره کرد. بةرای   ی و سیستم یکیاروهسان فرهنگنهادهای دولتی و خصوصی، سرمایه، تووی، فناوری و ارتباطات، 

های اینترنتی ان ذهنی، به عین، سوق پیدا نماید، بایسةتی ایةر وةاروو  یةنةی اثةرات و بسةترهای        اینکه فروشگاه

(،رانگاناتةةان  و 2002( ، لیانةةگ و الی)1394موجةةود در نظةةر گرفتةةه شةةود. تحویوةةات یدالةةه ناده طبةةری و ابةةرود) 

(  نیةز بةه کیفیة،    2008( و بةای و همکةاران)  2000کی و هیس)( و ژیمانس2005( و شاو  و بلنگر)2002گاناپاتی)

اینترن، و نیرساخ، ها، افزای  اعتماد مردم، افزای  اطمینان، افزای  مشارک،، بهبود تسهیالت، حمای،، امونش 

 و غیره اشاره کرداه اند که با نتایج ایر ب   ان تحویز مطابو، دارد.

نتی بر روند عرضه محصوالت روستایی ان طریز مةةادالت سةاختاری   های اینتر بررسی کلی تأثیر ایجاد فروشگاه

عنوان یةک راهکةار مناسةب، در رونةد عرضةه محصةوالت        های اینترنتی به که استفاده ان فروشگاه دینما یمنیز تایید 

ترنتةی را  ( ، نیز طراحی پایگاه یا فروشةگاه این 2005( و ریچارد)2004تواند اثرگذار باشد. ویجایاساراتی) روستایی می

هةای   فروشةگاه  واقةو  درعرضه محصوالت تاثیرگذار می داند که نتیجه ایر ب   ان تحویةز را پوشة  مةی دهنةد.     

اینترنتی با توجه به وضةی، کنونی عرضه محصوالت روستایی و مشةکالت موجةود ان نظةر اقتصةادی و اجتمةاعی      

سوق دهند و نمینه را برای تغییةر و   تر اسبمندارای ایر پتانسیت هستند که وضةی، موجود را به سم، یک شرای  

ی هةا  ضةةف نحوه عرضه محصوالت روستایی ان گذشةته تةاکنون یکةی ان     وراکهتحول در ایر ب   فراهم نمایند؛ 

هةای   اسة،. انت ةا  روش   گرفتةه  تةلزاقتصادی بوده که همواره سود و اثرات کمی به روستاییان و مناطز روستایی 

. بةر ایةر اسةاس    کنةد  یمة ر ایر فرایند به بهبود نحةوه عرضةه محصةوالت کمةک     جدید و حذف برخی مشکالت د

روند تغییر مثب، عرضه محصوالت روسةتایی خواهةد شةد. ان     سان نهینمفروشگاه اینترنتی با توجه به واروو  انها 
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ی المللة  ریبة ی به ملی و ان سطح ملی بةه  ا منطوهاثرات فروشگاه اینترنتی گسترش بانار محصوالت ان سطح  ریتر مهم

سود اصلی به خةود   درواقوو  دهد یماس،. ایر تأثیر منابو مالی و اقتصادی نیادی را به سم، نواط روستایی سوق 

 .گردد یمروستا بان 

عنةوان   تواند بةه بةه   های اینترنتی می ی کلی ایر تحویز ایر اس، که ایجاد و استفاده ان فروشگاهریگ جهینتبنابرایر 

وو  منظم و سیستماتیک تدویر و به مرحله اجرا دراید. در راستای تحوز ایةر موضةو،   یک راهکار جدی در وار

هةای اینترنتةی در ب ة      تةریةف وةاروو  مشة ص بةرای اسةتفاده ان  فروشةگاه      -1.شةود  یمة وند پیشنهاد ارائه 

شةارک،  تةامت بیر م-3های اینترنتی. حذف موانو و تالش برای بسترسانی مناسب جه، ایجاد فروشگاه-2روستایی.

هةای   ی بالووه فروشگاهها تیپتانسی ان بردار بهره-4های اینترنتی. روستاییان در عرضه محصوالت روستایی و فروشگاه

-6برنامه ریزان اقتصةادی بةه ایةر موضةو،.     دیتأکتوجه و  -5در ایر تحویز. شده ییشناسااینترنتی با توجه به اثرات 

های اینترنتی ان مرحله خرید محصول ان روستاییان تا عرضةه ان بةه    ی فرایند ایجاد و گسترش فروشگاهسان کیاروهی

 بانار.
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