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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 quantitativequalitative. 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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چکیده
همواره روستاییان در فروش محصوالت خود با مشکالت فراوانی مواجهاند .ادامة ایةر رونةد در نمةان کنةونی بةهویةژه در
کشور ایران ،نه تنها بهبود نیافته اسة ،،بلکةه بةا تحةوالت گسةتردم اجتمةاعی  -اقتصةادی نظةام پیرامةون ،مةیتةوان شةرای را
نامناسب تر توصیف کرد .یکی ان راهکارهای ایر موضةو ،،ایجةاد فروشةگاههةای اینترنتةی بةرای عرضة محصةوالت م تلةف
روستایی اس،؛ بنابرایر هدف ایةر پةژوه  ،بررسةی و تحلیةت اسةتفاده ان فروشةگاههةای اینترنتةی بةرای عرضة محصةوالت
روستایی اس .،روش پژوه

توصیفی  -تحلیلی و کمّی  -کیفی اسة .،جامةة امةاری پةژوه

نیةز کارشناسةان ،دانشةجویان

دکتری و استادان دانشگاهی مرتب با مسائت برنامهریزی روستاییاند .با توجه به نبةود امةار دقیةز ان تةةداد انهةا و وهةاروو
پژوه  70 ،نفر به عنوان نمونه در ب

کیفی برای انجام مصاحبه و  200نفر نیز در ب ة

بررسی شدند .نتایج به دس ،امده ان ایر پژوه
اسانی دسترسی ،گسترش بانار ،کاه

کمّةی بةرای تکمیةت پرسة نامةه

بیانکنندم ان اس ،که ایجاد فروشگاههای اینترنتی اثةار م تلفةی دارد؛ انجملةه:

جایگاه واسطه ها ،افزای

بهةرهوری اقتصةادی ،توویة ،صةنایو روسةتایی و کشةاورنی،

رقاب ،تولید ،بیرالمللی شدن و برندسانی محصوالت و اشتغالنایی در روند عرض محصوالت روستایی؛ همچنةیر بررسةی اثةر
ایجاد فروشگاهها بر عرض محصوالت با مدلسانی مةادالت ساختاری نشان میدهد مودار اثةر کةت  0/69بةوده اسة،؛ بةه ایةر
مةنا که ایجاد فروشگاههای اینترنتی بر روند عرض محصوالت روستایی تأثیرگذار خواهد بود و راهکاری مطلو

اس.،

واژههای کلیدی :فروشگاههای اینترنتی ،عرض محصوالت ،سکونتگاههای روستایی.
* نویسنده مسؤول

mashood.safari2018@gmail.com
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مقدمه
بیان مسئله
بةضی مسائت ان گذشته تاکنون جامة روستایی را با مشکت مواجه کرده و همیر روند سبب شده ا س ،ان
نظر اقتصادی و اجتماعی تحوالت ملموس و مناسبی ایجاد نشود ( صیدایی و صةادقی .) 43 : 1393 ،یکةی ان
تحوالت اخیر در نظام جهانی که بر روستاها نیز تأثیر گذاشته ،رشد و توسة فناوری اطالعةات و ارتباطةات
اس . ،در نیم دوم سدم بیستم با رشد فناوری های ارتباطی و نیز نیان رونافزون به اشکال م تلف اطالعات،
نطف دوران جدیدی بسته شد که در ان حیات جوامو بشری به شدت به گةردش اطالعةات ،اطةال ،رسةانی و
فناوری وابسته شد ( موالیی هشجیر) 148 : 1391 ،؛ انجمله تحوالت فناوری ،اینترن ،و و یژگی های وابسته به
ان اس ،که در ب

ها ی م تلف اقتصادی ،اجت ماعی و فرهنگی جوامو نفوذ کرده اس .،در طةول سةال هةا

تکامت ،اینترن ،به منزل یک کانال باناریابی به پد یده ای جهانی تبدیت شده اس ،که در پی ان ،شةاهد رشةد
سریو تجارت الکترونیک در ده قبت بوده ا یم .رشد خانوارهای مالک رایانه و اسانی دسترسی به اینترن ،به
پذیرش گستردم تجارت الکترونیک منجر شده اس .،بنةا بةر گةزارش مؤسسة پژوهشةی جیةوپتر ،1تجةارت
الکترونیک در امریکا تا سال  2010به رقمی بی
اینترنتی هم راستا با افزای

ان  144میلیارد دالر می رسد (  .) Huynh, 2012: 98خریةد

ضریب نفوذ اینترن ،در حال گسترش اس .،تا سال  ، 2012ضریب نفوذ در اروپا به

 63درصد و در امریکا به  78درصد رسید که به ترتیب  393و  153درصد رشد را نشان م ی دهد .در پةی ان
حجم فروش انالیر در امریکا ان  128میلیارد دالر در سال  2007به  165میلیارد دالر در سال  2009رسةید؛
بنابرایر نفوذ تجارت الکترونیک ان ضریب نفوذ اینترن ،همچنان ک متر اس.) Ganguly et al, 2010: 305 ( ،
اگروه فروشگاههای اینترنتی ،رایج تریر نمود تجارت الکترونیک هستند ،بسیاری ان پایگاههای اینترنتی در کمک
به بنگاهها در رسیدن به اهداف سوداوری خود ناموفز عمت کردهاند .کرنةی ( )2001دریافة 82 ،درصةد خریةداران
اینترنتی بدون نهایی کردن سفارش ،فرایند خرید اینترنتی خود را نیمهکاره رها میکنند .کیر ( )1999نیةز بیةان داشةته
اس ،پایگاههای اینترنتی در ارائ تجرب خرید رضای ،ب

 ،ناتوان هستند .با وجود ایر فروشگاه اینترنتی را میتوان

به منزل یک فلسف جدید و یک فةالی ،تجاری مدرن به حسا

اورد کةه مشةتمت بةر باناریةابی کاالهةا ،خةدمات،

اطالعات و عواید ان طریز اینترن ،و سایر ابزارهای الکترونیکی اس.)Ganguly et al, 2010: 310 ( ،
با توجه به انچه در نمین فناوری و تجارت الکترونیک ،اینترن ،و فروشگاه اینترنتی گفتةه شةده اسة ،،بایسةتی
اینگونه بیان کرد که یکی ان مسائت عمده ان گذشةته تةاکنون در نمینة خریةدوفروش محصةوالت ،موضةو ،عرضة
محصوالت نراعی ،باغی ،دامی ،صنایو دستی و  ...بوده اس .،در گذشته بةه شةیوههةای سةنتی ،دالالن و واسةطههةا
محصوالت را ان روستاها با کمتریر قیم ،میخریدند و به بانار عرضه میکردند و به مرور نمان روشهای م تلةف
دیگری شکت گرف،؛ انجمله شرک،های تةاونی با هدف تحول در باناریابی محصوالت با عرض کلی یةا عمةده ان
طریز مؤسسات و سانمانهای مبن ی بر تولیدات کشاورنی و صنایو دستی برای عرض محصوالت در بانارهای ملةی
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و بیر المللی به فةالی ،پرداختند .با توجه به اینکه ایر نو ،روشها ان گذشته تةاکنون ادامةه یافتةه و همةواره جامةة
روستایی ان بسیاری ان مزایای اقتصادی درنتیج تولیدات خود بیبهره بوده اس ،،بایستی ان تحوالت جهانی فنةاوری
و ارتباطات برای مرتفو سانی بسیاری ان مشکالت در ایر نمینه استفاده کرد .عرض محصوالت تولیدشده در منةاطز
روستایی با بهره گیری ان روشهای نو و متکی بر فناوری اطالعات میتواند به منزل یکةی ان راهکارهةای اساسةی و
تأثیرگذار در ایر نمینه مطرح باشد .فروشگاههای اینترنتی امرونه همیر وظیفه را بةرای بسةیاری ان کاالهةا و عرضة
محصوالت انجام میدهند .ایر فروشگاهها ان یک سو به عرضهکنندگان محصوالت کمک میکنند و ان سةوی دیگةر
تواضاکنندگان نیز با توجه به وهاروو

موجود ،میتوانند انت ا

مناسبتر و با دسترسی اسانتری را داشته باشةند؛

بنابرایر ایر فروشگاهها در عرص روستایی نیز با توجه بةه وهارووبشةان مةیتواننةد بسةیاری ان مشةکالت عرضة
محصوالت روستایی را حت کنند؛ انجمله وجود تةداد نیاد واسطههةا ،سةود کةم ان فةروش محصةوالت ،کةمبةودن
درامدها ،گسترش بانار و سایر مشکالت در ایر نمینه؛ به بیان دیگر فروشگاههةای اینترنتةی بةا عرضة محصةوالت
روستایی سود و مزایای نیادی را به سم ،جامة روستایی سوق میدهند و بسیاری ان منابو اقتصادی را که بایسةتی
درنت یج تولیدات روستایی به روستا بانگردد ،به خود جامة روستایی بةانمیگرداننةد؛ انچةه امةرونه بیشةتر نصةیب
جامة شهری میشود؛ بنابرایر با توجه به جایگاه فناوری و ارتباطات در عرص جهانی و وجود مشةکالت نیةاد در
عرص روستایی انجمله عرض محصوالت تولیدی ،راهکار فروشگاه اینترنتی ،یکی ان روشهای مطرح در ایر نمینه
اس،؛ بنابرایر هدف ایر پژوه  ،بررسی و تحلیةت اسةتفاده ان فروشةگاههةای اینترنتةی بةرای عرضة محصةوالت
روستایی اس.،
مبانی نظری پژوهش
به طور کلی در دنیای امرون بیشتر مبادالت اقتصادی ان تولید تا مصةرف و ان خریةد تةا فةروش بةا سةامانههةای
گوناگون مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات و تجةارت الکترونیةک انجةام مةیشةود .براسةاس تةریةف توربةان
( ،1)2006تجارت الکترونیکی عبارت ان خر یدوفروش کاال و خدمات و اطالعات بةا شةبکههةای رایانةهای انجملةه
اینترن ،اس .،تجارت الکترونیک به بنگاهها یا مراکز دیگر فرص ،بهبود الگوهای کسبوکار فةلی و خلز الگوهای
جدید را می دهد .خردهفروشان به طور رونافزون ان اینترنة ،بةرای فةروش کاالهةای دیجیتةال یةا سةنتی ،بةه طةور
انحصاری یا ویترینی مجانی در کنار کانالهای تونیو فیزیکی خود بهره میبرند .در موابت ،گزارشهةا حةاکی اسة،
تا  95درصد کاربران انالیر در بةضی کشورها خرید انالیر داشتهاند (.)Huynh, 2012: 34
توسة تجارت الکترونیک و فناوری اینترنتی ،فرص،های جدیدی را برای عرضةهکننةدگان ایجةاد کةرده اسة.،
بسیاری ان افراد و گروهها به دنبال روشهایی هستند تا با صرف وق ،و انرژی کمتر ،بیشتریر بهره را ان فضای و
ببرند؛ بدیر ترتیب به تجارت الکترونیک میپردانند؛ اما ایر کار اصول و قواعد خاص خةود را دارد و انوةدرها هةم
ساده نیس .،تجربه ثاب ،کرده اس ،همیشه اعتدال و میانهروی ،بهتریر نتیجه را ارائه میدهد؛ یکی ان فرصة،هةایی
Turban
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که عرضهکنندگان کاال میتوانند امکان رشد و پیشرف ،داشته باشند و در فضایی کامالً رقابتی تجارت کنند ،پیوسةتر
به شبک بزرگ اینترن ،و فضای دیجیتال اس،؛ ارتباطی نامحدود با متواضیانی که رونبةهرون بةر شمارشةان افةزوده
می شود و به دلیت تنو ،محصوالت ،اسانی و صرفهجویی در وق ،و هزینههای جانبی بیشتر جذ
کارامد ان اینترن ،،سرمایه گذاری در ب
هستند که نهتنها باید در ب

میشوند .استفادم

های تبلیغاتی و حضور پررنگ در عرص تجةارت ان عوامةت تأثیرگةذاری

های فرهنگی و اجتماعی به انها پرداخ ،،بلکه در جایگاه توسةه و استفاده ان فناوری

نیز باید به گونه ای قابلی ،انطباق با شرای  ،فرهنگها و تواناییهای محلی را داشته باشةند .براسةاس پةژوه هةا و
شواهد موجود ،اگر اینترن ،راه ورود به بانارهای جدید را با کاه

ارتباط و هزینهها هموار ساند ،صادرات کاالهةا

و خدمات هم اسانتر خواهد شد (.)Bai et al, 2008 : 392 -393
انجمله مزایای استفاده ان اینترن ،و تجارت اینترنتی میتوان به موارد نیةر اشةاره کةرد :افةزای
افزای

فروش ،افزای

درامد ،افزای

سرمایه گذاری ،افزای

رشةد تجةارت،

سطح رفاه نندگی مردم ،ایجاد فرصة،هةای تجةاری

جدید برای صنایو و بنگاههای بانرگانی ،جلوگیری ان اتالف وق ،و کاه

ترددهای بیمةورد ،کةاه

اضافی و ایجاد رقاب ،در سطح بیر الملت ،دسترسی سریو به اطالعات ،نبود واسطه و کاه

هزینةههةای

هزینههای تبلیغات کاال

به ویژه در سطح بیرالمللی  ،تووی ،اقتصادی خرد و محلی ،توسة صنایو کووک ،گسترش بانار محصةوالت محلةی
و سوداوری بیشتر برای تولیدکننده (.)Ha and Stoel, 2009: 569
با گسترش شبک اینترنتی و رویاوردن مشتریان به ایر پدیده به منظور رفو نیانهةای خةود ،بةرای شةرک،هةا و
کنند؛ ان سویی

عرضهکنندگان ایر فرص ،به وجود امده اس ،تا با خدمات نویر اینترنتی ،مشتریان بیشتری را جذ
شدت گرفتر رقاب ،میةان عرضةهکننةدگان و ارائةهدهنةد گان خةدمات ان طریةز دنیةای مجةانی باعة
عرضهکنندگان و شرک،ها بیشتر به دنبال حفظ مشتریان موجود خود باشند تا جذ

شةده اسة،

مشتریان جدید؛ ایر امةر سةبب

شده اس ،مفاهیمی همچون باناریابی رابطهمنةد در ایةر نمینةه مطةرح شةود؛ نیةرا در دنیةای و

دیگةر ارتباطةات

وهره بهوهره مطرح ن یس ،و میزان اعتماد مشتریان اس ،که در تصمیمات خرید مشتریان و استفادم انهةا ان خةدمات
اینترنتی تةییرکننده اس.)Lu & Lin, 2010: 16-34( ،
تانگی و مزایای اینترن ،،ان را به یکی ان مهمتریر موضوعات مطرحشده تبدیت کرده اس .،در بیشتر دیدگاههةا،
افراد موافز سودمندیهای ان نیستند؛ بلکه عنوانکردن و بزرگی ایر سودمندیها به وندیر دلیت مورد تردید اس:،
ن س ،اینکه مزی ،رقاب ،پایدار را نمیتوان منحصراً ان دسترسی به اینترن ،یا گسترش و سةای،هةا اسةتنباط
کرد .دوم اینکه نمیتوان انتظار داش ،هیچ یک ان شرک،های صادرکننده به واسةط ایجةاد و گسةترش و نگهةداری
و سای ،در مدتنمان کمی صادرکننده شوند؛ به عالوه باناریابی صادراتی شامت بسیاری ان برنامهریزیهای خرد و
کالن و مالحظات مدیریتی رسیدن به استانداردهای یک محصول محلی ،قیم،گذاری بةانار هةدف ،عوامةت رقةابتی
جریان صادرات و شکت پرداخ ،،پشتیبانی ان مصرفکننده و خدمات پس ان فروش ،مالحظات قةانونی و ماننةد ان
میشود .سوم اینکه ان انجایی که تواضای صنةتی ان تواضای مصرفکننده مشتز میشود ،گذشته ان نفوذ اینترنة ،در
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صادرات یا دیگر تجارت ها ،سطح مصرف مشتریان وندان متأثر ان ان نمةیشةود .ایةر موضةو ،نشةان مةیدهةد در
طوالنیمدت استفاده ان اینترن،های کاربردی ،افزای

درامد را برای هم عرضهکنندگان تضمیر نمیکند.

اصت وهارم ،موضو ،امنی ،ارتباطات اینترنتی اس .،اگر اینترن ،تأثیر جدی بر فةالی،های تجاری داشته باشةد،
ایر مورد اهمی ،حیاتی نیادی دارد .هروند راهحتهایی ارائه شده اس ،،ولی امنی ،دادهها ،همچنان یکی ان مسةائت
اصلی تمام عرضهکنندگان اس.،
اصت پنجم اینکه بةضی ان موانو ساختاری در استفاده ان اینترن ،بةهتةدریج مرتفةو مةیشةوند .نفةوذ رایانةههةای
ت صصی در بسیاری ان ملت هنون در مراحت ابتدایی ان اس ،و سالها طول خواهد کشید تا مشتریان و واردکنندگان
ان هر نوطه بتوانند به اینترن ،متصت شوند .ایر موانو سودمندی اینترن ،را برای بةضی ان کاربردهةای مهةم محةدود
میکند (.)Samiee,1998: 414-415
درنهای ،با وجود اینکه بةضی ان کاربردهای اینترن ،برای هم عرضهکنندگان بةه طةور یکسةان بةه کةار گرفتةه
میشود ،صادرکنندگان را میتوان به دو گروه براساس تودم نیانها به اینترن ،توسیم کرد:
 -1تولیدکنندگان و عمةده فةروشهةایی کةه اساسةاً مةیخواهنةد محصوالتشةان را در مویةاس بةزرگ بةه دیگةر
تولیدکنندگان یا اعضای کانال بفروشند.
 -2شرک،هایی که اساساً میخواهند به مصرفکنندگان نهایی در اندانههای بسیار کووک بفروشند.
ایجاد تمایز بیر دو گروه ضروری اس،؛ نیرا انها میتوانند اینترن ،را در صادرات براساس امارشان بةه خةدم،
بگیرند.
نو ،دیگری ان توسیم بنةدی صةادرکنندگان را فیلیةر روسةر ارائةه داده اسة :،سةه گةروه صةادرکنندگان نوپةا،
صادرکنندگانی که در حال گسترش کار خود هستند و صادرکنندگان پیوسته (همیشةگی) ( .)Rosson, 2000: 16بةه
نظر میرسد عرضهکنندگان روستایی و ب

اقتصاد روستایی مةی تواننةد بةه مةرور نمةان جایگةاه خةود را ان یةک

صادرکننده یا عرضهکنندم نوپا به یک عرضهکننةدم در حةال گسةترش و سةیس یةک عرضةهکننةدم فةةال و اساسةی
برسانند.
با توجه به ضرورت حمای ،ان روستاییان بةرای اسةتفاده ان فنةاوری ،بةا وجةود نیةان مبةرم جوامةو روسةتایی و
کشاورنان به استفاده ان ایر اطالعات ،مناطز روسةتایی اگةاهی ،مهةارت و تسةهیالت النم را بةرای اسةتفاده ان ایةر
فناوری ندارند ( )Cecchini and Rainca, 2002: 45؛ بنابرایر برای گسةترش عادالنةه و توسةةه در هةر دو منةاطز
روستایی و شهری ،بایستی با ات اذ تصمیمات و روشهای مناسب ،به گسةترش و توسةة ایةر موضةو ،در عرصة
روستایی کمک کرد (شمس و رضایی .)65 :1383 ،گسترش اینترن ،و تأسیس مراکز فروشةگاهی اینترنتةی ،جامةة
روستایی را توانمند می ساند و فرصتی را برای کمک به فرایند توسةه به انها واگذار میکند .با گسترش فةالی،هةای
جدید اینترنتی ،جامة روستایی ظرفیتی را به سوی بهبود وضةةی ،ننةدگی و ایجةاد انگیةزش ان طریةز امةونش و
گف ،وگو با دیگران کسب می کند تا به ایر وسیله انها به سطحی برسند که بتوانند برای توسةة ش صةی خةود نیةز
تصمیم بگیرند( .نصیرایی) 51 :1381 ،؛ عالوه بر ایر در عرص اقتصادی نیز توسة اینترن ،و فروشگاههای اینترنتی،
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راهگشای بسیاری ان مشکالت اس،؛ نیرا با توجه به تغییرات گسترده در ب

فناوری ،سکونتگاههای روستایی نیز

برای بهره برداری ان فرص،ها و قوتهای خود در عرص اقتصادی ،بایةد ان ایةر توانمنةدی و روش نةو بهةره برنةد
(.)Caspary and O'Connor, 2003: 54
پیشینة پژوهش
حضرتی ( ) 1387رابط بیر باناریابی اینترنتی فرش و عملکرد صةادراتی ان را بررسةی کةرده اسة .،نتةایج ایةر
بررسی حاکی اس ،بیر استفاده ان اینترن ،در فةالی،های باناریابی و عملکرد صادراتی فرش دستباف رابط مثب ،و
مةناداری وجود دارد.

صرامی و بهاری ( )1389در پژوه

خود با عنوان «نو

فنةاوری اطالعةات و ارتباطةات در توسةة روسةتایی»

نتیجه گرفتند روستا و روستاییان ،منابو بنیانی تولید و رشد اقتصةاد ملةی در هةر جامةةهای هسةتند و بهةرهگیةری ان
فناوری اطالعات و ارتباطات سبب توانمندسانی و تأثیرگذاری اگاهانه ایر قشر بر روند توسةة روسةتاهای کشةور
میشود و توجه به فناوری اطالعات و ارتباطات روستایی در قالب مفهوم توانمندسانی به حسا

میاید.

قره بیگلو و دیزجی ( )1390بر تأثیر باناریابی اینترنتی بر میزان عملکرد توریسم تأکید کردهاند .انها به ایةر نتیجةه
رسیده اند که بیر فةالی،های ترفیةی ،دادوستدی ،پایگاه اطالعاتی و عملکرد توریسم رابط مثب ،و مةناداری وجةود
دارد.

نظری و همکاران ( )1391در پژوهشی با عنوان «بررسی تأثیر ویژگیهای فروشةگاه اینترنتةی در افةزای

قصةد

خرید اینترنتی مشتریان با استفاده ان تکنیک تحلیت متوارن» به ایر نتیجه رسیدهانةد کةه داشةتر گةواهی الکترونیکةی
هوی ،و رمزگذاری ارتباط بةیر رایانة مشةتری و سةرور فروشةگاه (امنیة )،و امکةان تةةوی

و مرجةوعی کةاال

(تسهیالت) ،مهمتریر ویژگیهای تأثیرگذار بر قصد خرید اینترنتی مشتریان بودهاند.
خورسندی علییور و همکاران ( )1391تأثیر اینترن ،بر باناریابی ورنشی را بررسی کردهاند .یافتةههةای پةژوه
بیانکنندم نو

اینترن ،بر باناریابی ورنشی و ابةاد ان (مفهومسانی باناریابی ورنشی ،تةریةف بةانار محصةوالت و

خدمات ورنشی و ایجاد ارنشهای جدید در باناریابی ورنشی) بود.

بابایی فینی و همکاران ( ) 1394در ارنیابی نو

دفاتر فناوری به منزل یک روش جدید ان بهکارگیری تکنولوژی

جدید در روستاها به ایر نتیجه رسیده اند که دفاتر فناوری اطالعات و ارتباطات در ارتواء شاخص خدماتی ،شاخص
اطالعاتی و شاخص اقتصادی در روستاها برای توسة پایدار تأثیر گذاشتهاند.
یداهللنادم طبری و ابرود ( )1394در پژوه
فروشگاههای اینترنتی» ،اثر ش

خود با عنوان «بررسی عوامت مؤثر بر گرای

مشتریان بةه خریةد ان

ریسک را بر نگرش مشتریان بةه خریةد انالیةر بررسةی کةردهانةد :ریسةک مةالی،

محصول ،متواعدشدن ،تحویتندادن ،بانپسدادن خرید و نیربنایی .شواهد گرداوریشده ان تأثیر مةکةوس و مةنةادار
ایر ش

ریسک بر نگرش به خرید انالیر حمای ،کرده اس.،
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لیانگ و الی ( 1)2002ابران داشته اند نمانی که پایگاه فروش اینترنتی کارکردهای مطلوبی را ارائه مةیکنةد ،ماننةد
کاتالوگ محصول ،موتور جستجو ،موایس قیم ،،سید خرید ،پرداخ ،الکترونیکةی انجملةه خریةد بةا کةارتهةای
اعتباری و سامانههای پیگیری سفارش ،مشتریان تمایت بیشتری به خرید اینترنتی دارند.
براکس و همکاران ( )2000تأکید کردند فروشندگانی که محصوالت اختصاصی و پیشةنهادهای فةروش ویةژه یةا
فروش فصلی ارائه میکنند ،در جذ

مشتریان موفزترند.

بنا بر پژوه های انجام شدم رانگاناتان و گاناپةاتی ( 2)2002و شةاو

و بلنگةر ( 3)2005و ژیمانسةکی و هةیس

( ،4)2000عوامت فناوری و نیرساخ،های اطالعاتی انجمله اینترن ،ان ویژگیهةای مهةم و کلیةدی کیفیة ،پایگةاه
اینترنتی و فرایند عرضه و فروش خواهد بود.
شاو

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

تأثیرگذار بر تجرب خرید هستند.

بنا بر یافتههای تر و گو ( )2005اینترن ،در دید مشتریان ،دنیایی ان هرجومرج اس،؛ فوة وقتةی خریةد انجةام
میشود که فواید ان بی

ان مةایب ان باشد.

پژوهشگرانی مانند نیلسر ( )2000و رنن ( )2004موفزنبودن پایگاههای اینترنتی را نتیج بیتوجهی بةه نیانهةای
مشتریان میدانند.
ویجایاساراتی ( )2004و ریچارد ( 5)2005دریافتند پایگاه و فروشگاه اینترنتی بةر عرضة محصةوالت تأثیرگةذار
اس.،
ریچارد و وندرا ( ) 2005طرح محی و

را با جوّ و دکوراسیون فروشگاه مةرتب دانسةتهانةد و توجةه بةه ان را

ضروری تلوی کردهاند.
توربان و همکاران ( )2006نیز به ایر نتیجه رسیدند که بةرای توسةة یةک فروشةگاه اینترنتةی و اثرگةذاری ان،
نیرساخ ،فناوری اطالعات امر برای کةاه

ریسةک ادرا شةده و افةزای

اعتمةاد مشةتریان در حةونم تجةارت

الکترونیک حیاتی اس.،
بای و همکاران ( 6)2008با بررسی رفتار مصرفکنندگان وینةی بةه ایةر نتیجةه رسةیدند کةه کیفیة ،پایگةاه یةا
فروشگاه اینترنتی ،تأثیر مثب ،و مستویمی بر رضای ،مشتری و رضای ،مشتری نیز تأثیر مثب ،و مستویمی بةر قصةد
خرید دارد .پدر و همکاران ( )2009با بس دادن مفهوم مشتریگرایی پرسةنت فةروش بةه باناریةابی اینترنتةی ،تةأثیر
مشتریگرایی پایگاههای اینترنتی را بر کیفی ،ادرا شدم پایگاهها و رفتار مصرفکننده مطالةه کردنةد .انهةا بةه ایةر
نتیجه رسیدند طریوی که یک پایگاه اینترنتی مشتریان را مدیری ،میکند ،به اندانم ظاهر پایگةاه و احسةاس ناشةی ان
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تةامت با ان اهمی ،دارد و هر دوی اینها ،میزان تمایت مشتری را برای انجام تراکن هةای اتةی در پایگةاه مشة ص
میکنند.
( )2008نشان میدهد در سال  ،2008امار کاربران اینترنة ،کةه ان ایةر وسةیله بةرای تجةارت

گزارش ای-کا

الکترونیک استفاده میکردند ،فو هف ،درصد بوده اس.،
گانگولی و همکاران ( 1)2010تأثیر ویژگیهای اینترنتی را بر اطمینان در سه جامة امریکا ،هند و کانادا بررسةی
کردند .در ایر پژوه  ،اهمی ،نسبی ویژگیهای مؤثر بر اطمینان و اعتماد و نو

میانجی اعتماد در رابطة عوامةت

پایگاه اینترنتی و قصد عرضه و خرید تأیید شد.
ویسبرگ و همکاران ( 2)2012با بررسی نو

میانجی حضور اجتماعی و اعتماد بیر تجربة خریةدهای اینترنتةی

گذشته و قصد خرید اینترنتی ،به ایر نتیجه رسیدند که در طراحی فروشگاههای اینترنتةی بایةد حضةور اجتمةاعی و
اعتماد را بهبود ب شید تا قصد خرید و عرضه افزای

یابد.

روش پژوهش
روش پژوه
پژوه

توصیفی  -تحلیلی و ترکیبی (کمی  -کیفةی) مبتنةی بةر مطالةة پیمایشةی اسة .،جامةة امةاری

را کارشنا سان ،دانشجویان دکتری و استادان دانشةگاهی مةرتب بةا مسةائت برنامةهریةزی روسةتایی تشةکیت

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

کیفةی ان روش

تحلیت محتوای کیفی و فر تدویر نوشههای (وارت) ذهنی استفاده شةده اسة .،تحلیةت محتةوا مبتنةی بةر رویکةرد
قیاسی  -استورایی اس ،که برای بیان مفاهیم یا واژههای مةینی در یک متر یا مجموعهای ان متون استفاده مةیشةود؛
درواقو روشی اس ،برای ساخ ،استنباط با شناسایی منظم و عینی ویژگةیهةای خةاص یةک رویةداد (حجةانی و
همکاران.)76 :1392 ،
اطالعات تحلیت محتوا با بهرهگیری ان مصاحبههای عمیز و ونةد پرسة

کلةی دربةارم امکةان ایجةاد فروشةگاه

اینترنتی ،پی نمینهها (بسترها) و اثار فروشگاههای اینترنتی بر عرض محصوالت روسةتایی گةرداوری شةد .پةس ان
گرد اوری مصاحبهها ،مراحت کدگذاری و تحلیت دادهها اغان شد .تحلیت دادههةا براسةاس کدگةذاری بةان ،محةوری
(اساسی) و انت ابی انجام شد و تا شکت گیری یک نوش ذهنی با مفاهیم کلی ادامه یاف .،تةداد نمون ایةر ب ة

ان

مطالةه با توجه به روش تحلیت محتوا تةییر شد که باید نتایج به یک نوط اشةبا ،و تکةراری منتهةی شةود؛ بنةابرایر
مصاحبه با افراد تا حدود  70نفر ادامه یاف ،و پژوهشگر به ایر نتیجه رسید که نتةایج بةه حالة ،اشةبا ،و تکةراری
رسیدهاند .انت ا
در ب

افرا د برای مصاحبه ،تصادفی بوده اس.،

دوم پژوه

( کمی) برای اینکه مش ص شود ایا فروشگاه اینترنتی بةر عرضة محصةوالت روسةتایی

اثرگذار اس ،،ایر موضو ،در قالب مدل سانی مةادالت ساختاری و به روش کمی بررسی شد .ایر روش ،ابزاری را
در دس ،پژوهشگران برای بررسی ارتباطات میان وندیر متغیر در یک مدل فراهم میساند (قاسمی .)16 :1389 ،در
Ganguly et al
Weisberg et al

1
2
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ادامه با ارائ نتایج ایر ب

در مواله ،وهاروو

مدلسانی مةادالت ساختاری مش ص مةیشةود .در مةدلسةانی

برای ارنیابی تأثیرگذار ی فروشگاه اینترنتی بر روند عرض محصوالت روستایی به منزل یک راهکار شةایان طةرح و
اجرایی ،ان ابزار پرس نامه متشکت ان شاخص های فروشگاه اینترنتی و عرض محصوالت روستایی استفاده شةد .در
ایر ب

نیز تةداد  200نفر متشةکت ان کارشناسةان ،دانشةجویان دکتةری و اسةتادان دانشةگاهی مةرتب بةا مسةائت

روستایی به روش تصادفی مطالةه شدند .دلیت انت ا

ایر تةداد نمونه ،نبود امار دقیز و دردسترس ان تةداد واقةةی

انها بوده اس .،برای تجزیه وتحلیت داده های پرسة نامةه نیةز ان نةرمافةزار  spssو  amosدر قالةب امةار توصةیفی،
استنباطی و مدلسانی مةادالت ساختاری استفاده شد.
یافتههای پژوهش
در ب

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

و  20نفر نیز کارشناسان دستگاههای اجرایی بودهاند که همگی انها در نمین مسائت روستایی فةالیة ،دارنةد .ان ایةر
تةداد 39 ،نفر را مردان و  31نفر را ننان تشکیت می دهند که در سطح نمونة یادشةده ،کمتةریر سةر برابةر بةا  29و
بیشتریر  54اس ،؛ عالوه بر ایر در ب

کمّی نیز ان مجمو 200 ،نفر ،تةداد  67نفةر اسةتادان دانشةگاهی 89 ،نفةر

دانشجویان دکتری و  44نفر نیز کارشناسان دستگاههای اجرایی بوده اند .ان ایر نمونه نیز  108نفر را مردان و  92نفر
را ننان تشکیت دادهاند که برای ایر نمونه نیز کمتریر سر برابر با  28و بیشتریر سر برابر با  53بوده اس.،
تجزیه و تحلیل نتایج کیفی (بسترها و آثار)
برای ایجاد فروشگاههای اینترنتی ،بسترها یا پی نمینه هایی نیان اس .،افراد مطالةهشةده مةوارد م تلفةی را بیةان
کرده اند که در  8مفهوم یا عامت محوری و کلیدی خالصةه مةیشةوند؛ انجملةه اینکةه در راسةتای ایجةاد فروشةگاه
اینترنتی ،مشارک ،مردم روستایی در ایر فرایند و نمینههای گوناگون ضروری اس .،ایر مفهوم بةا  4کةد یةا نمةاگر
(افزای
افزای

تةامت مردم ،افزای

مشارک ،ننان ،تةامت بیشتر مردم با همدیگر و بهةرهگیةری ان روشهةای سةنتی بةرای

مشارک )،استنباط شد.

بهبود اعتماد اجتماعی ،یکی دیگر ان بسترها و پی نمینههةای اساسةی شةناختهشةده بةا  3کةد (اعتمادسةانی در
راستای ایجاد فروشگاه اینترنتی ،اط مینان کامت مردم و اعتماد مردم به نهادها) اس،؛ عالوه بر ایر دو مورد 6 ،مفهوم
یا پی نمین دیگر برای ایجاد فروشگاههای اینترنتی به منظور عرض محصوالت روسةتایی عبةارتانةد ان :امةونش،
حمای ،نهادهای دولتی و خصوصی ،سرمایه ،تووی ،فناوری و ارتباطات ،فرهنگسانی و سیستم یکیاروه.
جدول ( ،)1نتایج کیفی بسترهای النم (نمینهها ) را برای ایجاد فروشگاه اینترنتةی بةه منظةور عرضة محصةوالت
روستایی براساس خردهطبوات (نماگرها) و مفاهیم محوری بیان میکند.

 / 98فصلنامه علمی  -پژوهشی برنامهریزی فضایی (جغرافیا) ،سال هشتم ،شماره اول( ،پیاپی  ،)28بهار 1397

جدول :1 -نتایج کیفی بسترهای الزم برای ایجاد فروشگاه اینترنتی به منظور عرضة محصوالت روستایی
ردیف

فراوانی ()F

درصد ()%

تةامت مردم

13

18/5

مشارک ،ننان

21

30

18

25/7
44/2

خردهطبقات بسترها
افزای

1

افزای

2

بهبود مشارک،

3

بهرهگیری ان روشهای سنتی برای افزای

4

تةامت بیشتر مردم با همدیگر

31

5

اعتمادسانی در راستای ایجاد فروشگاه اینترنتی

22

31/4

6

اطمینان کامت مردم

16

22/8

7

اعتماد مردم به نهادها

19

27/1

8

نیان به امونش اینترن ،به مردم

27

38/5

9

اگاهی مردم ان سیستم فروشگاه اینترنتی

29

41/4

10

امونش روند فروشگاه اینترنتی

22

31/4

11

اگاهی مردم ان تمامی مراحت فروش و عرض محصول خود

14

20

12

دادن امونشهای ارتباطی

32

45/7

17

24/2

25

35/7

31

44/2

26

37/1

16

22/8

18

نیان به سرمای طوالنیمدت برای ایجاد فروشگاهها

11

15/7

19

نیان صنایو دستی به منابو مالی برای گسترش

18

25/7

20

نیان فروشگاههای اینترنتی به سرمایه برای خرید محصوالت

24

34/2

21

نیان فروشگاه اینترنتی به سیستم مناسب اینترنتی

12

17/1

22

لزوم سرع ،بیشتر اینترن،

15

21/4

تووی ،فناوری و

23

نیان فروشگاه اینترنتی به سیستم امنیتی پیشرفته

8

11/4

ارتباطات

24

نیان به سطح فناوری باال برای ایجاد فروشگاهها

33

47/1

25

ترغیب مردم به همکاری با فروشگاه اینترنتی

22

31/4

26

شناختهشدن بةضی محصوالت صنایو دستی با تبلیغ مناسب

34

48/5

27

فرهنگسانی و امونش مناسب در نمین فروشگاه

17

24/2

28

ترغیب شهرنشینان به خرید محصوالت روستایی بومی

14

20

29

نیان فروشگاه اینترنتی به فرهنگسانی در سطح روستایی برای گسترش

7

10

30

لزوم هماهنگی ان مرحل عرضه تا تواضا

8

11/4

31

لزوم یکیاروگی بیر روستاها و فروشگاه اینترنتی

19

27/1

32

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

21

30

33

نیانمندی فروشگاه اینترنتی به فرایند همهجانبه

15

21/4

جمو ( 70نمونه)

-

-

13

نو

14

لزوم حمای ،ب

15
16
17

نو

مشارک،

مفهوم محوری

مهم نهادها
خصوصی

نظارت و تسهیتکنندم دول،

لزوم حمای ،دول ،در نمین توسة فناوری
فةالشدن فروشگاههای اینترنتی ان طریز ب

خصوصی

بهبود اعتماد
اجتماعی

امونش

حمای ،نهادهای
دولتی و خصوصی

سرمایه

فرهنگسانی

سیستم یکیاروه
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بررسی اثار ایجاد فروشگاه اینترنتی به منظور عرض محصوالت روستایی نشان میدهد کارشناسةان بةه  12اثةر -
با توجه به جمالت و عبارات بیان شده  -اشاره کرده اند .اسانی دسترسی ،ان مهمتریر اثار ایجةاد فروشةگاه اینترنتةی
به منظور عرض محصوالت روستایی اس ،که با  4نماگر (کاه
به صنایو دست ی برای مراکز شهری ،افزای

حز انت ا

بةضی هزینههای دسترسی ،اسةانشةدن دسترسةی

تواضاکنندگان و اسانی دسترسةی بةه کاالهةای روسةتاییان)

شناخته شد .به ترتیب  24 ،42 ،32و  38نفر به ایر نماگرها اشاره کردهانةد کةه همگةی بةر اسةانی دسترسةی تأکیةد
دارند.
گسترش بانار ،ان دیگر اثار ایجاد فروشگاههای اینترنتی اسة ،کةه سةبب مةیشةود بةانار محصةوالت ان سةطح
منطوه ای به سطح ملی و ان سطح ملی به سطح بیرالمللی گسترش یابد .ایر مفهوم محوری نیةز بةا  4کةد یةا جملةه
( گسترش بانار فروش محصوالت ،رونز صنایو روستایی با ایجاد بانار ،ایجاد بانار ملةی و بةیرالمللةی ،تةأثیر بةانار
یکیارو محصوالت روستاییان سراسر کشور بر توسة روستا) ،ان نتایج ایجاد فروشگاه اینترنتی اس،؛ به ترتیب ،45
 47 ،41و  25نفر در مصاحب خود به انها اشاره کردهاند.
کاه

جایگاه واسطهها ،ان دیگر اثار ایجاد فروشگاههای اینترنتی به منظور عرض محصةوالت روسةتایی اسة،؛
مهمی در ایر نمینه دارند و سود کمتری در ایر نمینه به روستاییان تةلز مةیگیةرد .ایةر

نیرا امرونه واسطهها ،نو

اثر نیز با  4نماگر شناخته شده اس.،
دیگر اثار ایجاد فروشگاههای اینترنتی به منظور عرض محصةوالت روسةتایی عبةارتانةد ان :افةزای
اقتصادی ،تووی ،صنایو روستایی ،تووی ،ب

بهةرهوری

کشاورنی ،رقاب ،تولید ،گسترش فةالی،هةای تولیةدی  -جمةةی،

ضمان ،عرض محصول ،بیر المللی شدن محصوالت و برندسانی ،رقاب ،در ایجةاد فروشةگاه اینترنتةی روسةتایی و
اشتغالنایی .جدول ( ،)2اثار ایجاد فروشگاههای اینترنتی را برای عرض محصوالت روستایی در سطح خردهطبوةات
(نماگرها) و مفاهیم محوری بیان میکند.
جدول :2 -نتایج کیفی آثار ایجاد فروشگاه اینترنتی برای عرضة محصوالت روستایی
فراوانی ()F

درصد ()%

32

45/7

42

60

24

34/2

4

اسانی دسترسی به کاالهای روستاییان با فروشگاههای اینترنتی

38

54/2

5

گسترش بانار فروش محصوالت

45

64/2

6

رونز صنایو روستایی با ایجاد بانار

41

58/5

7

ایجاد بانار ملی و بیرالمللی

47

67/1

8

کمک بانار یکیارو محصوالت روستاییان سراسر کشور به توسة روستا

25

35/7

جایگاه واسطهها با ایجاد فروشگاهها

36

51/4

تأثیرگذاری واسطهها با ایجاد فروشگاه اینترنتی نسب ،به نمان گذشته

39

55/7

11

تةلزگرفتر سود کم به واسطهها

21

30

12

کمک به حذف دالالن خریدوفروش محصوالت کشاورنی روستایی

32

45/7

خردهطبقات آثار

ردیف
کاه

1
2

اسانتر شدن دسترسی به محصوالت صنایو دستی برای مراکز شهری

3

افزای

9
10

بةضی هزینههای دسترسی

کاه
کاه

حز انت ا

تواضاکنندگان با دسترسی اسان

مفهوم محوری

اسانی دسترسی

گسترش بانار

کاه

جایگاه

واسطهها
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13

تةلزگرفتر سود بیشتر محصوالت به جامة روستایی

22

31/4

14

عرض محصوالت با قیم ،مناسب

24

34/2

افزای

15

بهرهور ی پایدار به سبب تنو ،محصوالت روستایی در فروشگاه اینترنتی

39

55/7

بهرهوری

16

تووی ،اقتصاد روستاییان ان نظر مالی با فروش محصوالتشان

26

37/1

اقتصادی

17

بهرهوری مالی در پی مبادالت کاالهای روستایی با روش جدید

24

34/2

18

جایگاه ملی و بیرالمللی یافتر صنایو روستایی

21

30

19

تمایت بیشتر مردم به صنایو دستی به جز قالیبافی

28

40

تووی ،صنایو

20

رونز فةالی ،قالیبافی در بةضی نواط

42

60

روستایی

21

نندهشدن صنایو دستی فراموششده

48

68/5

22

رونز محصوالت کشاورنی در عرضه

33

47/1

22

31/4

24

برند بیر المللی داشتر بةضی محصوالت کشاورنی

25

35/7

25

رقاب ،مناطز روستایی م تلف کشور در تولید هر محصول

18

25/7

26

بهوجودامدن رقاب،های تولیدی با انوا ،فروشگاه اینترنتی

14

20

27

تووی ،حس رقاب،

19

27/1

11

15/7

29

تووی ،شرک،های تةاونی در روستاها

16

22/8

گسترش

30

کمک به تأسیس شرک،های مشارکتی مردم

24

34/2

فةالی،های

21

30

تولیدی -

32

راهاندانی شرک،های م تلف صنایو دستی و کشاورنی

12

17/1

جمةی

33

ضمان ،عرضه و فروش محصول

10

14/2

34

اطمینان روستاییان ان فروش تولیدات خود با قیم ،مناسب

8

11/4

19

27/1

36

بیرالمللیشدن بةضی محصوالت روستایی در ایران

23

32/8

بیرالمللیشدن

37

ظرفی ،برندسانی صنایو دستی در دنیا

40

57/1

محصوالت و

38

بیرالمللیشدن لباسها و اثار محلی  -بومی

28

40

برندسانی

39

رونز فروشگاههای اینترنتی

11

15/7

رقاب ،در ایجاد

40

بیرالمللیشدن فروشگاههای اینترنتی با توسة انها

13

18/5

فروشگاه

41

رقاب ،فروشگاههای اینترنتی در سطح جهانی با گسترش بانارشان

7

10

اینترنتی

12

17/1

روستایی

43

ایجاد شغتهای جدید با فروشگاههای اینترنتی

27

38/5

44

فراهمسانی نمینههای شغلی درنتیج ایجاد فروشگاههای اینترنتی

23

32/8

-

جمو ( 70نمونه)

-

-

23

28

31

35

42

مدیری ،ضةفهای ب

رقاب ،در ب

کشاورنی در ب

عرضه و تواضا

صنایو دستی ،بهویژه برای ننان در مناطز م تلف

افزای

افزای

تولیدات گروهی و جمةی

ضریب ضمان ،محصوالت

تمایت بیشتر برای ایجاد فروشگاههای اینترنتی در کشور در ب

های دیگر با رونز انها

تووی ،ب
کشاورنی

رقاب ،تولید

ضمان ،عرض
محصول

اشتغالنایی
-

منبو :یافتههای پژوه 1396 ،

در شکت ( ،)1نتایج کیفی بسترهای النم (نمینهها) برای ایجاد فروشگاه اینترنتی بةه منظةور عرضة محصةوالت روسةتایی
به صورت شماتیک ترسیم شده اس .،ایةر وةارت ،دیةدگاه افةراد بةه ایجةاد فروشةگاه اینترنتةی ان جنبةههةای م تلةف بةا
بهرهگیری ان کنکاش پژوهشگر اس .،به نظةر مةیرسةد بایةد بةر نیرسةاخ،هةای فرهنگةی و اجتمةاعی انجملةه امةونش،
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شاخصهای سرمای اجتماعی ،فناوری اطالعات ،حمای،های دولتی و خصوصةی و بسةیاری مفةاهیم دیگةر تأکیةد شةود تةا
بتوان نمین ایجاد فروشگاه های اینترنتةی را فةراهم کةرد .تحوةز ایةر وهةاروو  ،اثةار م تلفةی را در پةی خواهةد داشة،؛
انجمله :اشتغالنایی ،تووی ،صنایو روستایی ،تووی ،ب

کشاورنی ،ضمان ،فروش محصةوالت ،گسةترش فةالیة،هةای

تولیدی ،ایجاد شبکههةا ی تولیةدی و  ...؛ ایةر وهةاروو و فراینةد بةه توسةة پایةدار روسةتایی و شةکتگیةری اقتصةادی
خوداتکاء کمک خواهد کرد؛ بر ایةر اسةاس بةرای اینکةه امکةان ایجةاد و گسةترش فروشةگاههةای اینترنتةی بةرای عرضة
محصوالت روستایی فراهم شود ،بایستی به هم ایر مفاهیم به صورت همهجانبه و سیستمی توجه داش.،

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

ارزیابی تأثیر فروشگاه اینترنتی بر عرضة محصوالت روستایی
جدول ( ،)3متغیر عرض محصوالت را براساس شاخصهای 9گانه بیةان مةیکنةد .براسةاس میةانگیر ،وضةةی،
کنونی شاخص های عرض محصوالت مطلو
روستاییان و حمای ،ب

نیس،؛ برای نمونه شةاخصهةای سةوددهی فةروش محصةول بةرای

دولتی و خصوصی ان محصوالت به ترتیب با میةانگیر  2/24و  ،2/36بةدتریر شةرای و

دو شاخص وضةی ،قیم ،عرض محصوالت روستایی و تضمیر و بیم محصوالت روستایی به ترتیب بةا میةانگیر
 2/71و  ،2/61بهتریر شرای را در بیر  9شاخص عرض محصوالت دارند؛ بنابرایر متغیر عرض محصول روسةتایی
ان وضةی ،وندان مطلوبی برخوردار نیس ،و محصوالت روستایی با شرای مطلوبی عرضه نمیشوند؛ توضیح اینکه
عرض محصوالت روستایی در شرای کنونی ،ساختاری سیستماتیک و مبتنی بر عرضه و تواضةای یکیاروةه نةدارد.
روش عرض محصوالت ان نظر شاخصهای م تلف ان تولید گرفته تا عرض انها ،ضةةفهةای سةاختاری دارد کةه
بایستی با برنامه ای مدون ایر مشکالت را حت کرد .نکت دیگر اینکه عرضة محصةوالت در وضةةی ،کنةونی بةرای
جامة روستایی سوداور نیس ،و ایر به مشکالت موجود در ایر نمینه مربوط میشود.
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جدول :3 -ارزیابی وضعیت کنونی عرضة محصوالت روستایی (فراوانی و درصد)
کد ارائهشده در معادالت ساختاری

شاخصهای عرضة محصوالت

انحراف معیار

میانگین

A1

شرای بانار محصوالت روستایی

1/02

2/44

A2

وضةی ،قیم ،عرض محصوالت روستایی

1/15

2/71

A3

تةامت برابر بیر تولیدکننده ،خریدار و تونیوکننده

1/15

2/43

A4

سوددهی فروش محصول برای روستاییان

1/11

2/24

1/04

2/36

1/12

2/39

A7

حمتونوت محصوالت

1/07

2/38

A8

شرای دسترسی برای عرض محصول

1/12

2/45

A9

تضمیر و بیم محصوالت روستایی

1/10

2/61

حمای ،ب

A5

نو

A6

دولتی و خصوصی ان محصوالت

واسطهها و دالالن در بانار محصوالت
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ارنیابی تأثیر فروشگاه اینترنتی بر عرض محصوالت روستایی (جةدول  )4نشةان مةیدهةد تمةامی شةاخصهةا،
میانگیر بیشتر ان دامن مال  3دارند؛ برای نمونه کمتریر میانگیر بةرای شةاخصهةای توویة ،صةنایو روسةتایی و
جایگاه واسطههةا

بیر المللی شدن محصوالت و برندسانی به ترتیب  3/63و  3/81اس،؛ همچنیر دو شاخص کاه

و اسانی دسترسی با میانگیر  4/31و  4/12ان بیشتریر میانگیر برخوردارنةد؛ بنةابرایر فروشةگاه اینترنتةی ،تغییةرات
مطلوبی را در نمین عرض محصوالت روستایی به وجةود مةیاورد؛ نیةرا ارنیةابی ان بةه تأثیرگةذاربودن هریةک ان
شاخصها اشاره دارد؛ درواقو فروشگاه اینترنتی به رفو بسیاری ان مشکالت کنونی در عرض محصةوالت روسةتایی
کمک میکند؛ انجمله در بح

اسانی دسترسی ،گسترش بانار ،کاه

جایگاه واسطهها ،افزای

بهرهوری و  ...؛ بةر

ایر اساس با ایجاد فروشگاههای اینترنتی ،اینگونه اثار در تولیدات روستایی و عرض انها دیده و تصور میشود.
جدول :4 -ارزیابی تأثیر فروشگاه اینترنتی بر عرضة محصوالت روستایی (فراوانی و درصد)
کد ارائهشده در معادالت ساختاری

شاخصهای فروشگاه اینترنتی

انحراف معیار

میانگین

F1

اسانی دسترسی

1/10

4/12

F2

گسترش بانار

1/25

3/93

F3

کاه

جایگاه واسطهها

1/07

4/31

F4

افزای

بهرهوری اقتصادی

1/27

3/84

F5

تووی ،صنایو روستایی

1/26

3/63

F6

کشاورنی

1/16

3/92

F7

رقاب ،تولید

1/27

3/82

F8

گسترش فةالی،های تولیدی -جمةی

1/26

3/91

F9

ضمان ،عرض محصول

1/32

3/91

F10

بیرالمللیشدن محصوالت و برندسانی

1/22

3/81

F11

رقاب ،در ایجاد فروشگاه اینترنتی روستایی

1/16

3/91

F12

اشتغالنایی

1/28

3/90

تووی ،ب
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ارزیابی اثر ایجاد فروشگاه اینترنتی بر عرضة محصوالت با مدلسازی معادالت ساختاری
در ایر ب

 ،اثر ایجاد فروشگاههای اینترنتی بر رونةد عرضة محصةوالت روسةتایی بةا مةدلسةانی مةةادالت

ساختاری در وهاروو

شاخص های م تلف مطالةه شده اس،؛ به بیان دیگر ،ایر مدلسانی ،اثةر ایجةاد فروشةگاه

اینترنتی را بر روند عرض محصول روستایی مش ص میکند.
تحلیل عاملی تأییدی و سنجش اعتبار مقیاسها
پس ان توصیف متغیرهای بررسی شده ،یةنی متغیرهای مستوت (اثار فروشگاههای اینترنتی یادشده در جدول  )4و
وابست پژوه

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

روستایی با بهره گیری ان نةرمافةزار  ،AMOSابتةدا مةدل تحلیلةی عةاملی تأییةدی مرتبة اول مربةوط بةه هریةک ان
شاخصهای وهارگانه ترسیم و در ادام مدلهای یادشده ،هریک ان شاخصها اعتبارسنجی شدهاند .بررسی بارهةای
عاملی به صورت جزئی نشان میدهد در متغیر فروشگاه اینترنتی به جةز شةاخص توویة ،ب ة
شاخصها ان بار عاملی بی
عاملی بی

کشةاورنی ،بویة

ان  0/60برخوردارند؛ همچنیر در نمین متغیر عرض محصوالت ،هم شاخصها ان بةار

ان  0/60برخوردارند؛ بنابرایر همانطور که شکت ( )2نشان میدهد بارهای عاملی مربةوط بةه هریةک ان

شاخصها ،ان  0/3بیشتر و نشاندهندم وضةی ،مناسب شاخصهای فروشگاه اینترنتی و عرض محصوالت در مةدل
ترسیم شده اس،؛ به بیان دیگر بارهای عاملی نشان میدهند شاخصهای هةر دو متغیةر مةیتواننةد هةدف مةدنظر را
بهخوبی اندانهگیری کنند.

شکل :2 -برآوردهای استاندارد مدل های عاملی تأییدی برای اعتبارسنجی مقیاسها

در ادامه برای بررسی برانش کلی ،مدل اندانهگیری مربوط به دو متغیر مسةتوت (فروشةگاه اینترنتةی) و وابسةته
(عرض محصوالت) ،مهمتریر شاخصهای ارنیابی برانش مدل ان منابو مستند است راج و موةادیر محاسةبهشةده بةا
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مةیارهای پیشنهادی تطبیز داده شد .همان طور که دیده میشود (جدول  ،)5وضةی ،هم مةیارهةای براوردشةده بةا
موادیر مطلو

(مةیارهای پیشنهادی) هم وانی نیادی دارد و درمجمو ،مدل اندانهگیری ترسیمشده ،شرای و اعتبار

النم را برای طراحی مدل نهایی پژوه

(اثار فروشگاه اینترنتی بر عرض محصوالت روستایی) دارد.

جدول :5 -شاخص های ارزیابی کلیت مدل اندازهگیری متغیرهای پژوهش
شاخص
فروشگاه
اینترنتی
عرض
محصوالت
موادیر
*

پیشنهادی

1

CMIN

DF

CMIN/DF

CFI

RMSEA

HOELTER

RMR

GFI

NFI

PRATIO

9/254

4

2/313

/961

0/071

243

0/037

/973

0/991

0/313

6/78

3

2/26

0/958

0/074

279

0/021

0/984

0/968

0/361

-

-

>5

<0/9

>0/08

< 75

0

<0/9

<0/9

0-1

(قاسمی1389 ،؛ الی و لیر)2008 ،

2

مدل نهایی (اثر ایجاد فروشگاه اینترنتی بر روند عرضة محصوالت روستایی)
پس ان برانش کلی ،متغیرهای مستوت و وابسته در محةی  ،Amos Graphicsمةدل اثةار فروشةگاه اینترنتةی بةر
عرض محصوالت روستایی ترسیم شد (شکت )3؛ همانطور که دیده میشود در ایر مدل ،هر دو متغیر بةه صةورت
پنهان در نظر گرفته شدهاند.
بررسی بارهای عاملی مربوط به شاخص های ایر مدل بی

ان  0/3و نشاندهندم وضةی ،پذیرفت شةاخصهةای

قرارگرفته در مدل اس ،؛ همچنیر بررسی وضةی ،برانش مدل اثار فروشگاه اینترنتی بر عرض محصوالت روستایی
با شاخصهای پیشنهادی نشان میدهد (جدول  ،) 6ایر مدل ان اعتبار و دق ،النم برخوردار بةوده و توانسةته اسة،
اثر فروشگاه اینترنتی را بر عرض محصوالت روستایی تبییر کند؛ به بیان دیگر در بررسی ،تمامی شاخصها با موادیر
پیشنهادی و استاندارد مطابو ،دارند و میزان به دس ،امده در راستای تأییةد ایةر مةدل و نتةایج ان ،مطلةو

اسة،؛

بنابرایر ایر مدل قابلی ،بررسی اثار فروشگاه اینترنتی را بةر رونةد عرضة محصةوالت روسةتایی دارد و مةیتوانةد
مش ص کند نحوه و میزان تأثیرگذاری فروشگاهها بر عرض محصوالت وگونه باشد .مودار اثر کةت  ،0/69دقة ،و
اطمینان را برای تبییر ایر موضو ،نشان میدهد.

 - 11کای اسکوئر؛  - 2درج انادی؛  - 3کای اسکوئر نسبی؛  - 4برانش تطبیوی؛  - 5ریش میانگیر مربةات خطای براورده؛  - 6شاخص هلتر؛  - 7ریش دوم مربو
باقیمانده؛  - 8شاخص نیکویی برانش؛  - 9شاخص نرمالشدم بنتلر  -بون،؛  - 10نسب ،صرفهجویی
Lai & Lin
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شکل :3 -مدل نهایی معادلة ساختاری اثر ایجاد فروشگاه اینترنتی بر روند عرضة محصوالت روستایی
جدول :6 -شاخص های ارزیابی کلیت مدل اثر فروشگاه اینترنتی بر عرضة محصوالت روستایی
شاخص

CMIN

DF

CMIN/DF

CFI

RMSEA

HOELTER

RMR

GFI

NFI

PRATIO

مدل نهایی

21/432

5

4/286

0/951

0/070

131

0/039

0/941

0/962

0/402

-

-

>5

<0/9

>0/08

< 75

0

<0/9

<0/9

0-1

موادیر
*

پیشنهادی
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پس ان بررسی برانش ،کلی ،مدل اثر فروشگاه اینترنتی بر عرض محصوالت روستایی بررسی شد؛ همانطور که
دیده میشود (جدول  ،)7ا ثر فروشةگاه اینترنتةی بةر عرضة محصةوالت روسةتایی در میةان پاسة گویان در سةطح
 99درصد اطمینان مةنادار اس .،بیشتربودن نسب ،بحرانی براوردشده ( )9/496ان مودار ( 2/58نسب ،بحرانةی بةی
ان  2/58نشان مةناداری اثر اس )،نیز ،نشان دهندم مةناداری اثر متغیر مستوت پژوه

بةر متغیةر عرضة محصةوالت

روستایی اس .،درمجمو ،میتوان ونیر عنوان کرد که ایجاد فروشگاه اینترنتی بر روند عرض محصوالت روسةتایی
اثرگذار اس .،بررسی وضةی ،اثر فروشگاه اینترنتی بر عرض محصوالت روستایی نشان میدهد مودار اثر کت 0/69
اس ،و درمجمو ،ایجاد فروشگاههای اینترنتی حدود  47درصد واریانس روند عرض محصوالت روستایی را تبیةیر
می کند؛ به ایر مةنا که فروشگاه اینترنتی بر روند کنونی عرض محصوالت روسةتایی ان نظةر سةاختاری و کةارکردی
تأثیر می گذارد و بسیاری ان مسائت و مشکالت کنونی را نهتنها در نمین نحوم عرضه ،بلکه در بةد اقتصةاد روسةتایی
نیز بهبود می ب شد؛ نیرا بهبود عرض محصوالت و تولیدات روستایی بر اقتصاد و توسة روستایی نیز تأثیر خواهةد
گذاش ،و تولید که محرک اصلی اقتصاد به شمار میرود ،بهبود خواهد یاف.،
جدول :7 -برآورد استاندارد ،غیراستاندارد و اثر کل فروشگاههای اینترنتی بر عرضة محصوالت روستایی
متغیر مستقل

متغیر وابسته

فروشگاه اینترنتی

عرض محصوالت

برآورد
غیراستاندارد

استاندارد

0/765

0/689

نسبت بحرانی

اثر کل

9/496

0/69

ضریب تعیین

سطح

R2

معناداری

0/47

0/000
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نتیجهگیری
روستاییان در عرضه محصوالت خود همواره با مسائت م تلفی روبهرو بودهاند .بررسةی ایةر موضةو ،ان جهةات
م تلف می تواند بسیار راه گشا باشد .یکی ان روشهای جدید ،راهکار ایجاد فروشگاههةای اینترنتةی جهة ،عرضةه
محصوالت روستایی اس .،فروشگاههای اینترنتی میتواند نمینهسان بسیاری ان تغییرات مطلو

در ایر نمینةه باشةد.

جامةه اماری ایر تحویز ،ذهنی ،مثبتی در نمینه استفاده ان فروشگاههای اینترنتی روستایی دارند .همچنان کةه نتیجةه
ایر تحویز نشان می دهد فروشگاه های اینترنتی را موجب اثرات گوناگون ان جمله سهول ،دسترسی ،گسترش بانار،
کاه

جایگاه واسطهها ،افزای

بهره وری اقتصادی ،تووی ،صنایو روستایی ،تووی ،ب

کشاورنی ،رقاب ،تولید،

گسترش فةالی،های تولیدی-جمةی ،ضمان ،عرضه محصول ،بیرالمللی شدن محصوالت و برندسةانی ،رقابة ،در
ایجاد فروشگاه اینترنتی روستایی و اشةتغالنایةی مةیداننةد .نتةایج ایةر ب ة

ان تحویةز بةا تحویوةات صةرامی و

بهاری( ،)1389نظری و همکاران( ،)1391بابایی فینی و همکاران( ،)1394رانگاناتان و گاناپةاتی( )2002و شةاو
بلنگر( ) 2005همیوشانی دارند .ایر تحویوات نیز به گسترش عرضه ،گسترش تواضا ،افزای

و

تولید ،حمای ،ان افةراد

و غیره تاکید دارند.
عالوه بر ایر در راستای استفاده ان فروشگاه های اینترنتی بسترهای وجود دارد که بایستی در ایر نمینةه بةهطةور
مناسب اقدام نمود .ان جمله بسترهای موردنیان می توان به مشارک ،مردم ،بهبود اعتماد اجتماعی ،امةونش ،حمایة،
نهادهای دولتی و خصوصی ،سرمایه ،تووی ،فناوری و ارتباطات ،فرهنگ سانی و سیستم یکیاروه اشاره کرد .بةرای
اینکه فروشگاه های اینترنتی ان ذهنی ،به عین ،سوق پیدا نماید ،بایسةتی ایةر وةاروو

یةنةی اثةرات و بسةترهای

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

و بلنگر( )2005و ژیمانسکی و هیس( )2000و بةای و همکةاران( )2008نیةز بةه کیفیة،

اینترن ،و نیرساخ ،ها ،افزای

اعتماد مردم ،افزای

و غیره اشاره کرداه اند که با نتایج ایر ب

اطمینان ،افزای

مشارک ،،بهبود تسهیالت ،حمای ،،امونش

ان تحویز مطابو ،دارد.

بررسی کلی تأثیر ایجاد فروشگاه های اینتر نتی بر روند عرضه محصوالت روستایی ان طریز مةةادالت سةاختاری
نیز تایید مینماید که استفاده ان فروشگاه های اینترنتی به عنوان یةک راهکةار مناسةب ،در رونةد عرضةه محصةوالت
روستایی می تواند اثرگذار باشد .ویجایاساراتی( )2004و ریچارد( ، )2005نیز طراحی پایگاه یا فروشةگاه اینترنتةی را
عرضه محصوالت تاثیرگذار می داند که نتیجه ایر ب

ان تحویةز را پوشة

مةی دهنةد .در واقةو فروشةگاههةای

اینترنتی با توجه به وضةی ،کنونی عرضه محصوالت روستایی و مشةکالت موجةود ان نظةر اقتصةادی و اجتمةاعی
دارای ایر پتانسیت هستند که وضةی ،موجود را به سم ،یک شرای مناسبتر سوق دهند و نمینه را برای تغییةر و
تحول در ایر ب

فراهم نمایند؛ وراکه نحوه عرضه محصوالت روستایی ان گذشةته تةاکنون یکةی ان ضةةفهةای

اقتصادی بوده که همواره سود و اثرات کمی به روستاییان و مناطز روستایی تةلزگرفتةه اسة .،انت ةا

روشهةای

جدید و حذف برخی مشکالت در ایر فرایند به بهبود نحةوه عرضةه محصةوالت کمةک مةیکنةد .بةر ایةر اسةاس
فروشگاه اینترنتی با توجه به واروو

انها نمینه سان روند تغییر مثب ،عرضه محصوالت روسةتایی خواهةد شةد .ان
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مهمتریر اثرات فروشگاه اینترنتی گسترش بانار محصوالت ان سطح منطوهای به ملی و ان سطح ملی بةه بةیرالمللةی
اس .،ایر تأثیر منابو مالی و اقتصادی نیادی را به سم ،نواط روستایی سوق میدهد و درواقو سود اصلی به خةود
روستا بان میگردد.
بنابرایر نتیجه گیر ی کلی ایر تحویز ایر اس ،که ایجاد و استفاده ان فروشگاههای اینترنتی میتواند بةه بةهعنةوان
یک راهکار جدی در وار وو

منظم و سیستماتیک تدویر و به مرحله اجرا دراید .در راستای تحوز ایةر موضةو،

وند پیشنهاد ارائه مةیشةود-1.تةریةف وةاروو

مشة ص بةرای اسةتفاده ان فروشةگاههةای اینترنتةی در ب ة

روستایی-2.حذف موانو و تالش برای بسترسانی مناسب جه ،ایجاد فروشگاههای اینترنتی-3.تةامت بیر مشةارک،
روستاییان در عرضه محصوالت روستایی و فروشگاههای اینترنتی- 4.بهرهبرداری ان پتانسیتهای بالووه فروشگاههةای
اینترنتی با توجه به اثرات شناساییشده در ایر تحویز -5.توجه و تأکید برنامه ریزان اقتصةادی بةه ایةر موضةو-6.،
یکیاروه سانی فرایند ایجاد و گسترش فروشگاههای اینترنتی ان مرحله خرید محصول ان روستاییان تا عرضةه ان بةه
بانار.
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