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 چكيده

دسترسی به خریدار و دوری  ،بازاریابی ،از مشکلات تولید محصولات کشاورزییکی 

ارتباعتات در  رهته  در ستالیان اخیتر، فوتاوری اعلا تات و .استتاز مراکز فروش 

تجتارت الکترونیت  از و  کترد  استتمرتفت  هتا را تجارت، بسیاری از ایت  اتال 

. هتد  ایت  کترداستتفاد  بهبود معیشت پایدار خانوارهتای روستتایی ای بر توانمی

 معیشت پایتدار ختانوار روستتاییبهبود ر ببازاریابی الکترونیکی نق  تحقیق بررسی 

-ای  مطالعه از نظر هد  کاربردی و از نظر ماهیت توهتیفی .است شهرستان گرگان

روستتاهای  9  در تحلیلی است. جامعته ممتاری ایت  پت وه  را خانوارهتای ستاک

دهوتد و بتا استتفاد  از فرمتول خانوار تشکیل متی 0687مجموع  باشهرستان گرگان 

بته  ند.ها انتخاب شدتکمیل پرسشوامه برای ووان حجم نمونه بهخانوار  788کوکران 
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 هتای فریتدم ، فتای کرامتر، کتای استکو رها از مزمتونموظور تجزیه و تحلیل داد 

 بازاریتتابی بتتی  استتتفاد  شتتد. SPSSافتتزاری یط نرمدر محتتعرفتته و استتنیرم  دو

 ، شتغل و مهتارتتحصتیلات ست ، قبیتل از افراد شخصی هایوی گی با الکترونیکی

 یمعیشتتهای سترمایهو بازاریابی الکترونیکتی در بهبتود  دارد وجود معواداری رابطه

ه  هتای جدیتد، کتااز عریق افزای   لاقه به یادگیری مهارتخانوارهای روستایی 

گذار بتود  تأثیر مالکیت ابزار و تجهیزات کشاورزی و مالیکت دام  ها،جایگا  واسطه

بتا توان در مموزش مستتمر ستاکوان نتواحی روستتایی تری  متغیر را میکلیدی است.

دانست تا با فعالیت در ای   رهه، فرهت اشتتغال های بازاریابی الکترونیکی قابلیت

کرد  گاری جمعیت به خصوص برای جوانتان تحصتیلو ماندگسترد  و درممد پایدار 

 فراهم گردد.در نواحی روستایی 

، ییروستتانواحی ، بازاریابی الکترونیکی، معیشت پایدار، روستایی توسعه :هاواژهکليد

 شهرستان گرگان.

 مقدمه. 7

کشتاورزی استت  اتتولیتدبخ  پایته   ووانبهلازمه رسیدن به توسعه، توجه به روستاها 

معیشت پایدار یکی از رویکردهای تحلیلی جدید در  استرات ی .(5 .ص ،1556، 5جهانی)بان  

 مدنظرهای اخیر به موظور توسعه روستایی و کاه  فقر میوه توسعه روستایی است و در سالز

 بوتابرای  ؛. روستاها همیشه در موقعیت محروم نسبت به شتهرها قترار دارنتداستقرار گرفته 

ثر بر تولیدات روستایی و شتیو  زنتدگی، ستبب تفتاوت در ؤغیرمادی م تعامل  واهر مادی و

(. 010ص.  ،1559 ،1، زو و لیتولانگ) های مختلف شد  استمیزان توسعه روستایی در بخ 

و وجود نتابرابری فاتایی  استهد  اساسی توسعه، رشد و تعالی همه جانبه جوام  انسانی 

نیافتگی استت )مهتدوی، های توسعهو... از نشانهدر ابعاد مختلف اقتصادی، اجتما ی، کالبدی 

رسیدن به توسعه پایدار روستتایی نیازموتد حرکتت از (. 515ص.  ،5799کانی، هحوه و نجفی

الگوهای معیشتی سوتی به الگوهای معیشتی پایدار در جامعه روستایی استت کته متواستب بتا 

                                                            

1. World Bank 

2. Long, Zou & Liu 



 510                                 ... معیشت یهاهینق  بازاریابی الکترونیکی بر بهبود سرما   سال نوزدهم                          

 

(. 155ص.  ،5791 ،ری فترد، هادقلو و شتکوسجاسی قیداری)نیازهای جامعه امروزی باشود 

 اخیتر هایدهه در روستایی مواعق در اشتغال توسعه و ایجاد برای مواسب هایزیرساخت نبود

کته در کوتار ختالی استت  شد  شهرها به روستایی مواعق کار نیروی رویهبی مهاجرت موجب

ه دنبتال نشیوی در مواعق شتهری را بتشدن مواعق روستایی از نیروی کار خبر  و ماهر، حاشیه

توستعه  نتیجه من جز افزای  معالات اجتما ی، اقتصادی و توسعه فقر نبود  استت. وداشته 

 ؛یابتدپایدار روستایی در کشورهای در حال توسعه با کشتاورزی معیشتتی روستتایی معوتا می

پذیر هستتود. حال ای  معیشت به وی   در برابر تغییرات اجتما ی و زیست محیطی مسیبباای 

کوتد )هتحوه و نورتقتانی، ار معاش  ملکرد خاهی را در سطح ی  روستتا فتراهم میهر امر

 تتأثیر در نظام جهانی که بتر روستتاها نیتز مهم یکی از تحولات در ای  راستا (. 7ص.  ،5799

ت. در نیمه دوم سد  بیستم رشد عات اس، رشد و توسعه فواوری اعلا ات و ارتبااست گذاشته

یز نیاز روزافزون به اشکال مختلف اعلا ات که در من حیتات جوامت  های ارتباعی و نفواوری

مولتایی هشتجی ، )رستانی و فوتاوری وابستته شتد عبشری به شدت به گردش اعلا ات، اعلا

 ،های بهبود کسب و کار و افتزای  درممتد در روستتاهایکی از را  بوابرای  ؛(506ص.  ،5795

استفاد  از فواوری اعلا ات ازسفانه أمتترونیکی است. توجه به فواوری اعلا ات و بازاریابی الک

ای در تری  بخ  تولیتدی کته ستهم  متد مهم  ووانبهو ارتباعات در بخ  روستایی کشور 

. به  بارت دیگر بتا توجته بته شترایط و است شد غفلت  ،تولید ناخالص داخلی کشور دارند

ها و ارا ه راهکارهایی نظیر استفاد  مواعق روستایی، توجه به مسا ل و مشکلات منهای وی گی

کته در  کوتدرا حتل نواحی روستایی معالات موجود تواند بسیاری از از فواوری اعلا ات می

 شمار رود.ه ملی بمحلی و تواند تهدید جدی برای اقتصاد به من می یتوجهبیهورت 

 تووع افزای  و ایجاد و روستایی محصولات فروش موجب الکترونیکی بازاریابی اندازیرا 

 یارتقتتا و رفتتا  توستتعه در توانتتدمی یلکترونیکتتا بازاریتتابی .شتتودمتتی روستتتاها در شتتغلی

 توانمی رویکرد ای  اتخاذ با باشد. گذارتأثیر  روستایی خانوارهای پایدار معیشت هایشاخص

ر د .بتود خواهوتد پایتدار شغلی هایفرهت دارای متی هاینسل و موطقه مردم که امید داشت

ای  راستا ای  پ وه  به نق  بازاریتابی الکترونیکتی در بهبتود معیشتت پایتدار خانوارهتای 

 تقویتتتتوان در پتردازد. رترورت انجتام ایت  پت وه  را میروستایی شهرستان گرگان می
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 پتذیریستیبمکتاه   روستاها، در جمعیت ماندگاری روستاییان، مدمدر افزای  زایی،اشتغال

 و کووتد  تولیتد بی  فاهله کاه  روستاییان، موزلت و نأش بهبود ایی،روست نواحی در زندگی

توانتد می دانست و روستایی نواحیساکوان  برایبیشتر  سود دریافت و اندلال حذ  و خریدار

 بر در را روستاییان حداکثری ررایت وکود  تبدیل زیستقابل هایمکان به را روستایی نواحی

میتا بتی   :نتد ازامهم ای  پ وه   بتارت هایالؤسشد ، لب ارا هبا  وایت به مطا داشته باشد.

روستایی از قبیل س ، ستطح تحصتیلات و...  افراد شخصی هایوی گی با الکترونیکی بازاریابی

معیشت پایدار خانوارهای های سرمایهمیا بی  بازاریابی الکترونیکی با بهبود  دارد؟ وجود رابطه

 روستایی رابطه وجود دارد؟

 . پيشينه تحقيق2

 پایتدار معیشتت بهبتود  وامتل»  وتوان بتا ایمقالته در (5796)  بدپور و ساربان حیدری

هتد  و  ،وتدوکمتی بیان «(اردبیل شهرستان: موردی مطالعه) محلی ساکوان دیدگا  از روستایی

ا ی، های موجود )انسانی، اجتمتها و سرمایهاید  اهلی معیشت پایدار استفاد  از مواب ، دارایی

بتر  ؛باشتدرسانی به محتیط میمالی، عبیعی، نهادی و فیزیکی( در مواعق روستایی بدون مسیب

یابی بته اهتدا  معیشتت گذار دستتواند پایههای روستایی میها و سرمایهای  اساس، دارایی

بخ  کشاورزی در ( معتقدند 5790زاد  )بهاری، نوری، تقدیسی و کریم .پایدار روستایی باشد

هوای   ههای جدی مواجه بود  است. ایجاد و توسعهای گذشته هموار  با اال ران عی دههای

تواند راهکاری مواسب برای جلوگیری از رتایعات و افتزای  تبدیلی و تکمیلی کشاورزی می

هتوای  تبتدیلی و تکمیلتی  ،دهتدمیافزودۀ محصولات کشاورزی باشتد. نتتاین نشتان  ارزش

ها ت متعدد ازجمله مشکلات مرتبط با قوانی  و مقررات، زیرساختشهرستان شبستر با مشکلا

مالی، مموزش و نیروی انستانی، متدیریتی و کتارمفریوی و -اداری، اقتصادی-و فواوری، نهادی

 تتأثیر »  وتوان بتا ایمقالته در (5790) نت ادالهتی و امیدیهمچوی  ورعیت بازار همرا  است. 

 در کالا کوودگان هادر نگا  از کالا هادرت و بازاریابی قیتموف بر ارتباعات و اعلا ات وریافو

 اجتمتا ی هتایفعالیت همه بر اعلا ات وریافو که دوکومی بیان «بویراحمد و کهگیلویه استان

 استت. ورد م وجتود به اساسی تحولات هانم از بسیاری در و گذاشته تأثیر  فریویکارم ازجمله
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 میان اعلا ات) بر ارتباعات و اعلا ات وریافو مدنظر امعهج دیدگا  که داد نشان تحقیق نتاین

 و کالاهتا فیزیکتی تبتادل محصتولات، فتروش به مربوط هایفعالیت فروشودگان، و خریداران

 بازاریتابی نقت »  وتوان بتا ایمقاله در (5790)  ارفی .دارد داریمعوا و مثبت تأثیر ( خدمات

 از یکتی  ووانبته الکترونیکتی بازاریتابی که کودمی بیان «دستی هوای  هادرات در الکترونی 

 زادسازیم تجاری، کارایی افزای  نظیر هاشاخصاز  زیادی واحد که است ابزارهایی تری مهم

 در را المللتیبتی  ستطح در تجاری و فرهوگی  لمی، روابط توسعه و اعلا ات سازیشفا  و

 نیکختوا  و ویستی .کوتدمتی تتامی  ورکش برای هادرات توسعه و المللبی  بازاریابی راستای

 معیشتتی اریدپایت و معیشتت در گردشتگری نقت  واکتاوی»  وتوان بتا ایمقاله در (5790)

رویکترد معیشتت ، دوتکومی بیان« سرومباد اورامان بخ : موردی مطالعه روستایی، خانوارهای

کوتی و ریشته رویکردی جدید در ارتباط با توسعه روستایی و با هد  کتاه   ووانبهپایدار 

ای های اخیر، نقت  و جایگا  وی  فقر روستایی مطرح شد  است همچوی  گردشگری در سال

، در توسعه مواعق روستایی پیدا کرد  است. نتاین نشان داد که گردشگری بتر سترمایه انستانی

 تتوان نتیجتهمثبت دارد. به عور کلی متی تأثیرو مالی بخ  اورامان  عبیعی، یزیکی، فاجتما ی

 .داری داردامعوتتتأثیر سترومباد گرفت که گردشگری بر معیشت مردم بخ  اورامان شهرستان 

 از استتفاد  تحلیتل»  وتوان بتا ایمقالته در (5790هتادقی ) و ، موتواهریاکبریهفری  لی

 هتایفروشتگا  ایجاد که دوکومی بیان «روستایی محصولات  ررة برای ایوترنتی هایفروشگا 

 هتا،واستطه جایگتا  کاه  بازار، گسترش دسترسی، مسانی ازجمله ؛دارد تلفیمخ مثار ایوترنتی

 شدنالمللیبی  تولید، رقابت کشاورزی، و روستایی هوای  تقویت اقتصادی، وریبهر  افزای 

 ایجتاد یعوتی ؛روستتایی محصتولات  ررته رونتد در زایتیاشتغال و محصولات برندسازی و

 راهکتاری و بتود خواهتد گذارتأثیر روستایی محصولات ره ر روند بر ایوترنتی هایفروشگا 

 نقت  واکتاوی»  وتوان بتا ایمقالته در (5798) ایتزدی و لفمجتانیاهتغری  .استت مطلوب

 دهستتان در ز فتران تولید: موردی مطالعه) روستایی پایدار معیشت در استرات ی  محصولات

محصتول کشتاورزی و دارویتی  تتری گران  ووانبهمحصول ز فران  ودوکمی بیان «(رشتخوار

مب در مقایسه با ستایر محصتولات کشتاورزی، اشتتغال  زیادوری جهان، به دلایلی اون بهر 

ای، سهولت نگهداری و ها، ارزش والای دارویی و ادویهروستاییان و جلوگیری از مهاجرت من
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رزی، محصتول من نسبت به سایر محصولات کشاو زیادتر درممدزایی نقل و از همه مهموحمل

دهد که درممدهای سالانه های تحقیق نشان می. یافتهشودمحسوب می درخور توجهکشاورزی 

درهد از خانوارهای مورد مطالعته، بتی  از ستایر درممتدها  9/07حاهل از تولید ز فران در 

بتر که تولید ز فران  کردتوان استوباط می شد های مطالعهوتحلیل داد است. همچوی  از تجزیه

اشمگیری دارد و ایت  امتر  تأثیربهبود ورعیت معیشت ساکوان روستاهای دهستان رشتخوار 

هادقلو، رروانی،  .است با ث تقویت انگیز  ماندگاری خانوارهای ساک  در ای  دهستان شد 

بتا توجته بته وابستتگی اقتصتاد و کووتد ( بیان می5797الدی  افتخاری )فرجی سبکبار و رک 

ای از جمعیت اجتما ات روستتایی بته محصتولات کشتاورزی، مبحتث  معیشت، بخ   مد

نتتاین بیتانگر وجتود ارتبتاط  .کووتدبازاریابی محصولات کشاورزی و دامی توجه بیشتری متی

، لوگترودی مطیعتی .استتر شبکة فاایی بازاریابی شیر بگذار تأثیرگانة دار بی   وامل سهامعو

 مهاجران بازگشت تأثیر»ای با  ووان در مقاله (5795) هحوهو  قدیری معصوم، رروانی، نظری

 د کته کتهوتوکبیان می «(قلا مق شهرستان: موردی مطالعه)ساکوان  معیشت بهبود در روستاها به

 بتود  زنتدگی ادار  بترای رفته کار به راهبرد تری مهم روستایی، نیروی جوان موقت مهاجرت

 در اشتتمگیری تفتتاوت تایی،روستت نتتواحی بتته و بازگشتتت مهتتارت کستتب از پتت  و استتت

 است. داد  رخ بازگشته افراد و عبیعی اجتما ی فیزیکی، مالی، انسانی، هایسرمایه

های اعلا ات و فرهتربارۀ سازی بیشتر کشاورزان دمگا که ( معتقد است 1515) 5هوانگ

شتود. ارتباعتات و هتا محستوب میبازار به عور کلتی راهتی مهتم بترای بهبتود معیشتت من

توانود ابزار مهمی برای ای  کتار باشتود. بته موظتور تستهیل می (ICTs) های اعلا اتییفواور

ثر ؤپذیرش فواوری اعلا ات و ارتباعات برای بازاریابی محصولات کشاورزی، درک  وامل مت

کووتد  حال، تعداد کمی از مطالعات تجربی  وامتل تعیتی باای  ؛بر پذیرش من بسیار مهم است

انتد. ایت  ی اعلا ات و ارتباعات بترای بازاریتابی در ویتوتام را در نظتر گرفتهاستفاد  از فواور

 ،دهتدبرای بازاریابی میو  در ویتوتام شتکل می ICTتحقیق  واملی را که به پذیرش ابزارهای 

کشاورزان جتوان مترد کته دور از بازارهتای محلتی  ،کود. ای  مطالعه نتیجه گرفتبررسی می

کووتد، تمایتل بیشتتری های مموزشی شرکت میدارند و در برنامه یادزکوود و درممد زندگی می

                                                            

1. Hoang 
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هتای همترا ( بترای بازاریتابی میتو  به استفاد  از ابزارهای فواوری اعلا ات و ارتباعات )تلف 

دارند. هوگام تروین پذیرش ابزارهای فواوری اعلا ات و ارتباعات برای بازاریابی محصتولات 

ای اعلا ات بازاریابی برای ارا ه به کشاورزان مقیاس کوات  هکشاورزی و انتخاب استرات ی

شواختی، اجتمتا ی، اقتصتادی، متوقعیتی و های جمعیتدر کشورهای در حال توسعه، وی گی

فواوری اعلا ات کوود ( بیان می1550) 5به و اریوتمبهقرار گیرد.  مدنظرنهادی کشاورزان باید 

سازد به موق  و مطمئ  به اعلا ات بازار کشاورزی یکشاورزان را قادر م (ICTs) و ارتباعات

ایت  مطالعته  تواملی را کته بتر . ثری اتخاذ کوودؤدسترسی داشته باشود تا بتوانود تصمیمات م

تتأثیر استفاد  از فواوری اعلا ات و ارتباعات برای بازاریابی غلتات در موطقته دمبچتا اتیتوپی 

نتیجه رسید که کشاورزان نزدیت  بته موتاب  انتر ی  ای  مطالعه به ای . ارزیابی کرد ،گذاردمی

تر هستود، تمایل بیشتری برای استتفاد  از فوتاوری تر و مموزش دید الکتریکی که تحصیلکرد 

 پایتداری»  وتوان با ایمقاله در (1558) 1لیو. اعلا ات و ارتباعات برای بازاریابی غلات دارند

 «ای  سیچوان استان از موردی: مطالعه توسعه الح در کشورهای در روستایی اعلا اتی برنامه

 و فرهوگتی و رتعف متالی دولتت، هاینامهشیو  دلیلبه مخابرات، سیستم رعف کودبیان می

 هتایریزیبرنامته در را مشتکل رفت  حل را  چوی مه. است بود  اجتما ی هایقابلیت قدانف

و  ایوترنتت بانتد توستعه و درازمتدت مالی می أت و اولیه هایگذاریسرمایه با میدانی کاربردی

 و کاسا بخشید. بهبود را مخابرات سیستم رعف مشکلتوان می مخابرات سیمبی سر ت بهبود

-اجتمتا ی هایپویایی و روستایی معیشت موقعیت تقلیل»  ووان با ایمقاله در (1550) 7اشتو

 («اتیتوپی جووب در رداو یدالگه بخ : موردی مطالعه) روستایی پایدار توسعه برای اقتصادی

 کته دهتدمتی نشتان نتتاین ،اجتمتا ی-اقتصتادی هتایمکانیسم تقلیل براساس. است پرداخته

 تتا کووتد تلتاش وردا جامعته نیازهای کردن برعر  برای باید دارانسهام و دولتی هایسازمان

 0دیکوسون و ، هانترناوروتزکی .کوود ایجاد وردا در را روستایی توسعه و پایدار معیشت بتوانود

وی   سرمایه عبیعی، بترای مهتاجران و ارتباط بی  در دسترس بودن سرمایه معیشت به (1551)

                                                            

1. Abebe & Cherint 

2. Liu 

3. Kassa & Eshetu 

4. Nawrotzki, Hunter & Dickinson 
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دهتد کته های پ وه  نشان مییافتهغیر مهاجرها در روستاهای ماداگاسکار را بررسی کردند. 

های مالی، جسمی، انسانی و اجتمتا ی بیشتتری نستبت بته مهاجران به عور متوسط از سرمایه

 فراد غیر مهاجر برخوردار هستود.ا

 تحقيق شناسیروش. 3

 . روش و متغيرهای تحقيق7. 3

تحلیلتی و از نظتر ماهیتت کتاربردی استت. -پ وه  حارر از نظر روش تحقیق توهیفی

گیری ایت  پت وه ، پرسشتوامه ابزار انتداز است.  ای و میدانیکتابخانه هانحو  گردموری داد 

ای )خیلی کم، کم، متوسط، زیاد، خیلی ب عیف لیکرت پون گزیوهساخته است که در قالمحقق

 روایتیزیاد( براساس تحقیقات متعدد خارجی و داخلی مرتبط با موروع عراحی شد  استت. 

 011/5 کرونبتاخ مزمتون ملفتای از استتفاد  بتا من پایایی و توسط اساتید هاپرسشوامهمحتوایی 

دو  استکو ر کتای ،کرامترفتایمماری  هایمزمونها از به موظور تجزیه و تحلیل داد  .شدیید أت

 ArcGISافزار نرم از نقشه تهیه برای و SPSSدر محیط نرم افزاری  فریدم و عرفه، اسنیرم  

دهستتان از بخت  مرکتزی  7پرجمعیتت روستای  9 در ساک  خانوارهای استفاد  شد  است.

 نمونته حجتم و ندتشکیل داد را حارر تحقیق مماری جامعه خانوار 0687 باشهرستان گرگان 

 5جتدول  .شتدانتختاب  پرسشتگری برای سرپرست خانوار 788کوکران  فرمول از استفاد  با

 دهد.متغیرهای تحقیق را ارا ه می 1و جدول  شد روستاهای مطالعه
 

 پرسشنامه تكميل برای نمونه روستاهای انتخاب -7جدول 

 5791: مرکز ممار ایران، مأخذ

 تعداد نمونه تعداد خانوار نام روستا دهستان بخش شهرستان

 مرکزی گرگان

 باد جووبیماستر

 70 075 زیارت

 10 101 قرن مباد

 18 5159 نصرمباد

 انجیراب

 00 908 کریم مباد

 70 657 محمد مباد

 10 5510 امیرمباد
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 تعداد نمونه تعداد خانوار نام روستا دهستان بخش شهرستان

 روش  مباد

 10 150 حیدراباد

 17 5578 نودیجه

 70 099 هاشم مباد

 

 تحقيق متغيرهایابعاد و  -2جدول 

؛ 5790؛  ارفی، 5790؛ امیدی و الهی ن اد، 5796؛ حیدری ساربان و  بدپور، 5055هحوه و خراسانی، خذ: آم

؛ مطیعی لوگرودی، 5790اکبری و همکاران، ؛ هفری  لی5790؛ ویسی و نیکخوا ، 5790مرادی و هادقی، 

؛ ناوروتزکی، هانتر و 1550؛ کاسا و اشتو، 1558؛ اون لیو، 5795، قدیری معصوم، رروانی، نظری و هحوه

 .1551دیکوسون، 

 متغيرهای تحقيق ابعاد

 مالی

انداز های شغلی مواسب برای جوانان روستایی با بازاریابی الکترونیکی، افزای  ررایت از پ ایجاد فرهت

 ررایت انه خانوار با بازاریابی الکترونیکی، افزای سالانه با بازاریابی الکترونیکی، افزای  ررایت از هزیوه سال

 بازاریابی با محصولات فروش بازار الکترونیکی، گسترش جدید کار و کسب اندازیرا  برای ا تبارات و وام از

الکترونیکی،  بازاریابی با هاواسطه جایگا  الکترونیکی، کاه  بازاریابی با روستایی هوای  الکترونیکی، رونق

 قیمت با محصولات الکترونیکی،  رره بازاریابی با روستایی جامعه به محصولات بیشتر سود رفت گ تعلق

 بازاریابی با مواسب قیمت با خود تولیدات فروش از روستاییان الکترونیکی، اعمیوان بازاریابی با مواسب

 الکترونیکی بازاریابی با هاهزیوه الکترونیکی، کاه 

 اجتما ی
دگاری در روستا، کاه  مهاجرت در روستا، مشارکت در امور خیریه، افزای  تعامل مردم با تعلق خاعر و مان

 یکدیگر، افزای  مشارکت زنان، نیاز به مموزش ایوترنت به مردم

 انسانی

های اجتما ی، میزان تمایل برای فروش میزان مهارت در زمیوه فواوری اعلا ات، میزان فعالیت در شبکه

 فروش تراک گذاشت  در فاای مجازی، مشوایی در زمیوه بازاریابی الکترونیکی، میزانمحصولات خود و اش

الکترونیکی، میزان مگاهی و سطح دان  شما نسبت به بازاریابی و اگونگی  بازاریابی عریق از خود محصولات

، میزان خلاقیت در های جدیددیگران، میزان  لاقه به یادگیری مهارت به خود مهارت کارکرد من، توانایی انتقال

 اشتغال خود، قدرت رقابت با سایری 

 فیزیکی
دسترسی به دسترسی به جاد  مواسب، مالکیت وسیله نقلیه، مالکیت مسک ،  دسترسی به حمل و نقل مواسب،

 مالکیت ابزار و تجهیزات کشاورزی، مالکیت انبار دسترسی به انر ی برق، مدارس برای فرزندان،

 های زرا ی، مالکیت باغ، دسترسی به مرات ، کیفیت مواب  مبی، توجه به دف  فارلاب، مالکیت دامافزای  زمی  عبیعی
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 موردمطالعه ۀ. محدود2. 3

 ایت  هتوای و مب .استت شتد  واقت  گلستتان استتان جوتوبی بخ  در گرگان ستانشهر

 هتایی گیو نظر از گرگان شهرستان .دارد شرجی و گرمنسبتا  هاییتابستان و معتدل ستانشهر

 اقلیم دارای من جووبی نقاط که کوهستانی است و ایکوهنایه ای،جلگه ناحیه سه دارای عبیعی

و  جوگتل کتو ، موطقته ایت  اقلتیم تووع. دارند مرعوب نیمه اقلیم شمالی نواحی و کوهستانی

 را زرا تی زمتی  و تالتاب و رودخانته خلین، و دریا زار،شور  و هحرا دشت، و جلگه مرت ،

 استتان بته جووب از و ترکم  و قلاهای مقشهرستان به شمال از شهرستان ای  .شودمی ملشا

و  شتودمتی کردکتوی محتدود شهرستتان به غرب از و مباد لی شهرستان به شرق از و سموان

 گرگتان، شتهر اهتار و بهتاران و مرکتزی بخ  دو از 5769 سال کشوری براساس تقسیمات

)ستایت فرمانتداری  است شد  تشکیل روستا 96 و دهستان پون نیز و جلی ، قرق سرخوکلاته،

 .(5055شهرستان گرگان، 

 

 
 موقعيت محدوده مورد مطالعه -7 شكل

 5055، های تحقیقیافتهموب : 
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 تحقيق مبانی نظری. 4

. استت جامعته نیازهای و خانوادگی فردی، زندگی مختلف هایشیو  شامل معیشت مفهوم

 یارتقتا جهت در اقداماتی عریق از انسانی رفا  از حمایت به معوای رپایدا معیشت به دستیابی

 است زندگی برای استاندارد سالم و زیستمحیط از اعمیوان ها،فرهت مموزش، انسان، سلامت

 معیشتت رویکترد که شودمی مشخص روستا توسعه ادبیات مرور با (.87ص.  ،5795، )هحوه

. (00ص.  ،5795، پتور)جمعتهبرخاستته استت  وستاییر توسعه وسی  نظریه و بستر از پایدار

)مبتایوا و استت  زنتدگی از بترای استتفاد  موردنیتاز هتایفعالیتت و هاتوانایی شامل معیشت

شتکل از دانوتد متمحققان رهیافت معیشت پایدار را الگویی متی. (870ص.  ،1555، 5استرونزا

ی  معیشت و ثروت برای افتراد تام برایاهول معیشت پایدار که  و ااراوب معیشت پایدار

(. در رویکرد 1ص.  ،5797 ،و دماوندی شود )مالکیی  موطقه و نابودی فقر در نظر گرفته می

 .شوندتقسیم می زیر معیشتی مواب  به پون گرو 

 کتار، نیتروی شتاملکته  هستتود فرد ی  اکتساب قابل و ذاتی هایدارایی :انسانی سرمايه

 است؛نایی کار در امور مختلف معیشتی و توا دان  و مهارت سلامت،

های اساستی مانوتد جتاد ، حمتل و نقتل، سترپوا ، دهود  زیرساختنشان سرمايه فيزيكی:

رسانی، انر ی و ارتباعات و تجهیتزات تولیتدی و ابزارهتایی استت کته امکتان های مبکانال

 ایشتد  ختهمحتیط ستا بته همچوتی  کود.های مختلف معیشتی را فراهم میپیگیری استرات ی

 ؛شودمی های  مومیمکان مسکونی و موازلشامل  که دارد اشار 

انتداز، مثتال پت   ووانبته ،بیانگر مواب  مالی موجود برای افراد و خانوارهتا سرمايه مالی:

های موظم یا حقوق بازنشستتگی استت کته فرهتتی را بترای پیگیتری مواب  ا تباری یا حواله

 ؛کودم میهای مختلف معیشت فراهگزیوه

 و رودمتی بته کتار عبیعتی موتاب  موجتودی استت کته بترای اهتطلاحی سرمايه طبيعی:

 از بترای معیشتت و...هوا  ها، کیفیتجوگل مب، زمی ، مانود مفید خدمات مواب  و هایجریان

                                                            

1. Mbaiwa & stronza 
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و از ایت  عریتق خانوارهتا بترای تتأمی  معتاش و درممتدزایی بته کارهتای  اندشد  مشتق من

 ؛(51ص.  ،1551، 5)کولمایر و گامنر پردازندموری مواب  میکشاورزی و یا جم 

هتا و روابتط، ها،  اتویت در گرو شامل مواب  اجتمتا ی مانوتد شتبکه سرمايه اجتماعی:

 میتزان دهود نشان سرمایه اجتما یکوود. ها استفاد  میها از منا تماد است که افراد و خانواد 

 (.1ص.  ،1551، 1)فرگوس  است جامعه در جودمو انسجام و به یکدیگر افراد ا تماد

هتای خانوارهای روستایی اغلب برای تتأمی  نیازهتای معیشتتی ختود تعتدادی از فعالیتت

هتای و فرهتت هاسرمایهدسترسی خانوارها به  سلم استمو  کوودمعیشتی را با هم ترکیب می

 یت  پایتدار معیشتت اتاراوب .دهدها را شکل میمختلف معیشتی ترکیبی بالقو  از فعالیت

 کارشواسان و محققان به و است روستاییان معیشت ورعیت تحلیل و تجزیه برای مواسب ابزار

 معیشتت بوتابرای  ؛بردارنتد گتام روستا توسعه و فقر کاه  جهت در تا کودمی کم  توسعه

 به هامایهسر ای  تبدیل یودهایافر و هاسرمایه و مردم هایدارایی از دقیق درک دنبال به پایدار

 رفا  در نااموی از بیانی پذیریمسیب (.801ص.  ،1555، 7)مبایوا و استرونزا است مطلوب نتاین

 پتذیریمفهوم مسیب ااراوب. است محیطی تغییرات با رویییارو در جامعه و خانواد  افراد،

 یتا هتاشتوک ؛(شغلی هایفرهت تولیدات و ،هاقیمت نوسان) بودن فصلی شامل معیشت، در

 هتا،مفتت خشکستالی، عوفان، سیل، ها،بیماری جوگ، ها،درگیری) ناگهانی واردشد  هایتکان

 فصتلی، کمبودهتای) شتدنیبیوتیپتی  زایروندهای بحران و( سرقت سوزی،مت  لرز ،زمی 

(. 08ص.  ،1550، 0)تیمالستیوا استت( هوا ملودگی خاک، حاهلخیزی کاه  جمعیت، افزای 

 همان که خود اهدا  به دستیابی برای مردم که هستود هافعالیت از بیترکی معیشتی راهبردهای

 و هتافعالیتت از ترکیبتی به هاراهبرد یا معیشتی هایفعالیت. کوودمی انتخاب است امرار معاش

 و پتذیریمستیب دارایتی، اتاراوب در خود، مرزوهای به برای رسیدن مردم که هاییانتخاب

 از بسیاری در (.51ص.  ،1551، 1)سی اچ ا  کودمی اشار  دکوومی زندگی من در که سیستمی

بلکته  ؛نیستت پتذیرامکان کشاورزی بر تکیه با توها مردم، زندگی بهبود یا بقا روستایی، مواعق
                                                            

1. Kollmair & Gamper 

2. Fergusen 

3. Mbaiwa & Stronza 

4. Timalsina 

5. CHF 



 570                                 ... معیشت یهاهینق  بازاریابی الکترونیکی بر بهبود سرما   سال نوزدهم                          

 

 . راهبردهتای(57ص.  ،1558، 5)تیمته استت لتازم معیشتتی راهبردهای از وسیعی عیف اتخاذ

 هایفعالیت وجو ، ارسال و مهاجرت فعالیت، رایب عبیعی کاربرد مواب  با است ممک  معیشتی

 یفرایوتد راهبترد انتختاب باشتد؛ بوتابرای ... و بازنشستتگی حقوق و مقرری مزر ه، از خارج

 اقتدامات هتایخروجتی و دستتاوردها معیشتی، پیامدهای .(0ص.  ،1556، 1)سررات پویاست

 .کود کم  هاعالیتف در تعیی  انگیز  ایجاد در تواندمی پیامدهاو  است معیشتی

 بازاریتتابی وبتی، بازاریتابی ایوترنتتتی، بازاریتابی مانوتد هتتاییوا  : الكترونيكـی بازاريـابی

 بته یکتدیگر معتادل اغلب و شودمی مشاهد  الکترونی  تجارت ادبیات در فراوان الکترونیکی

بتا  بتارت  تتوانبازاریابی الکترونیت  را می(. 957ص.  ،5790 رونقی، و روند )مانیانمی کار

ها، پستت الکترونیت ، سایتهایی مانود وبساد  دستیابی به اهدا  بازاریابی از عریق فواوری

 بتا(. 780ص.  ،5799) لویون و تقدیسی،  کردهای دیجیتال تعریف تلف  همرا  و سایر رسانه

ختود هستتود  کتار و و کستب تجتارت تغییتر حتال در هتاسازمان الکترونی ، تجارت ظهور

 بتا انتدتوانستته هتاشترکت (. برختی155ص.  ،5797راهومتا،  و احمدی ابراهیمی، ی،موتظر)

  رهته بلکته مورنتد، دستت بته هوگفتتی درممد توهانه بازاریابی، نوی  شیو  ای  از گیریبهر 

کووتد  تترتوتگ ختود رقیبتان بتر خارجی بازارهای در اه داخلی و بازارهای در اه را رقابت

 بهبتود تفرهت دیگتر مراکز یا هابوگا  به الکترونی  تجارت(. 1ص.  ،5790، غمو بی غم)بی

 روزافزون عور به فروشانخرد . دهدمی را الگوهای جدید خلق و فعلی کار و کسب الگوهای

 کوار در مجانی ویتریوی یا به عور انحصاری سوتی، یا دیجیتال کالاهای فروش برای ایوترنت، از

هتای استتفاد  از فواوری (.70ص  ،1551، 7)هوی  برندمی هر ب خود توزی  فیزیکی هایکانال

های منلای  یا به  بارتی موتاعق مغاز شد  است و دهکد  1555نوی  در روستاها از اوایل دهه 

. در اتی  در بستتر (0 ،1559، 0)فتا و روستایی متصل به ایوترنتت در حتال گستترش هستتود

مستقیم قادر به فروش محصتولات ختود بتا عور بهبازاریابی الکترونیکی، خانوارهای روستایی 

های تحویل فوری زیادی در هر روستتا وجتود دارنتد و خترد  هستود. شرکت کم هزیوه نسبتاً

                                                            

1. Thieme 

2. Serrat 

3. Huynh 

4. Fao 
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کوود. سیستم فروشان الکترونیکی کالاهای خود را همان روز پ  از سفارش مشتری ارسال می

)لی ، لی، لو و  یی شد  استتحویل کارممد موجر به ررایت و رشد تجارت الکترونی  روستا

روستتایی در روستتای  ICTنخستتی  مرکتز  5767در ایتران در ستال  .(1ص.  ،1515، 5بویتز

هزار مرکتز  55و تجربه موفق ای  مرکز با ث شد تا دولت حدود  شدسی  أمباد گلستان تقرن

ICT  (5519ص.  ،1555، 1، اوکتووات و اوکتووات)جلتالی تأسی  کودرا در سراسر کشور .

ای  مراکتز ظرفیتت مواستبی در بازاریتابی الکترونیکتی دارنتد و در تعریتف کوتتا  بازاریتابی 

توان بیان کرد کته روستتاییان امکتان بازاریتابی و  ررته محصتولات الکترونی  روستایی می

کشاوری، هوای  دستی و خدمات گردشگری را از عریق ستامانه الکترونیت  در شتبکه دفتاتر 

ICT (.8ص.  ،1550، 7لویون، الهیاری، الریماوی و سوروجلال)  داشته باشود 

 های تحقيقافتهي. 5

 را حجتم نمونته از درهتد 09ل دمعانفر  169 شد ،مطالعه روستایی مجموع خانوارهای از

هل أخ دهودگان متدرهد پاس 1/90و  دهودمی تشکیل زنان درهد را 15نفر معادل  00 و مردان

نفتر در  7سال و کمتری   15تا  05نفر در گرو  سوی  580ری  بیشتدرهد مجرد بودند.  1/1و 

 18بیشتتری  بته مقطت  دیتنلم بتا به لحاظ تحصتیلات سال قرار دارند.  75گرو  سوی کمتر از 

اشتتغال  ورتعیت .اختصاص یافته استتدرهد  6درهد و کمتری  به فوق لیسان  و بالاتر با 

نفتر  8نفتر کشتاورز،  556، یبتاغ نفر 80می، دارای اشتغال دانفر  01که  روستایی خانوارهای

نفتر  8نفر کارگر،  1 دار،نفر خانه 15زنبوردار، نفر  55کارمود، نفر  19دار، نفر مغاز  15بافود ، 

نفتر  55نفتر رانوتد ،  51نفر پرورش گتل،  8نفر پرورش عیور،  50نفر نگهبان،  1خدمتگزار، 

 81 انتد.کترد  تومتان مطترح میلیتون 1کمتر از  درممد خود را نفر 170 اند.پرورش ماهی بود 

 شخصی بودند. مل  روستاییان هاحب از درهد

 هتایوی گی با الکترونیکی بازاریابیبی   میا مبوی بر ایوکهال اول پ وه  ؤسوج  سبرای 

از  ،دارد وجتود رابطتههتای فتردی و مهارتروستایی از قبیل س ، تحصتیلات  افراد شخصی

                                                            

1. Lin, Li, Luo & Benitez 

2. Jalali, Okhovvat & Okhovvat 

3. Alavion, Allahyari, Al-Rimawi & Surujlal 
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 رابطه بی  شتغل و تحصتیلات برای سوج و کای اسکو ر استفاد  شد.  های فای کرامرمزمون

کرامر بتی  هتفر و فای مقدار رریب همبستگی  7جدول  از مزمون فای کرامر بهر  گرفته شد

نشتان دهوتد  قتوت رابطته بتی  متغیرهتای  ،تر باشدکود و هراه به ی  نزدی ی  تغییر می

 معوتاداری سطح و 010/5 کرامر فای مقدار ،تتحصیلا و شغل متغیرهای . دراست شد بررسی

 ستطح و شتغل بتی  رابطته کته دهدمی کرامر نشان فای همبستگی مزمون نتیجه. است 555/5

قابل قبتول  رابطه اشتغال نوع و تحصیلات سطح بی یعوی  است؛ قوی بسیار حد در تحصیلات

بیشتر به دنبتال  ،ردارندبرخو بالاتری تحصیلات سطح از که افرادی و شودمی مشاهد  و موطقی

 .اندبود  دولتی مشاغل کسب
 

 کرامر فای آزمون از استفاده با تحصيلات و شغل بين رابطه -3جدول 

    5799های تحقیق، خذ: یافتهأم
 رد تاييد سطح معناداری فای کرامر متغير وابسته متغير مستقل

 - * 555/5** 010/5 شغل  تحصیلات

 اریدرهد معواد 99** در سطح 

 

و متغیتر  ست رابطه معواداری بی  متغیر مستتقل  ،دهدنشان می 0عورکه نتاین جدول همان

ستطح معوتاداری ( و 815/5مقدار فای کرامتر )شود و وابسته بازاریابی الکترونیکی مشاهد  می

ه به ای  هورت کته متغیتر ست  نقت  بت ؛شوددرهد دید  می 91( در سطح اعمیوان 509/5)

از کود. افراد مس  از ای  فاا بته مراتتب بستیار کمتتر یابی الکترونیکی ایفا میسزایی در بازار

کرد  از ایت  فاتا توان در مشوایی افراد جوان و تحصیلدلیل من را می .کووداستفاد  میجوانان 

کارانته کمتتر و خصتلت محافظه نداشتت اعمیواننبودن، دلیل مشواتر بهولی افراد مس  ،دانست

های افراد گونتاگون براستاس ست  و نیازها و خواستتوان گفت . از عرفی میکوودمیاستفاد  

 درختورهتای و سبد نیازهتای یت  جتوان بتا فترد مست  تفاوت نسل خاص منها متغیر است

 ای دارد.ملاحظه
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 رابطه بين سن و بازاريابی الكترونيكی با استفاده از آزمون فای کرامر -4جدول 

    5799، های تحقیقخذ: یافتهأم
 رد ييدأت سطح معناداری فای کرامر متغير وابسته متغير مستقل

 - * 509/5* 815/5 بازاریابی الکترونیکی س 

 درهد معواداری 99** در سطح درهد معواداری      91* در سطح 

 

بازاریتابی  و متغیتر تحصتیلاترابطته معوتاداری بتی  متغیتر دهتد نشان می 1نتاین جدول 

به ای  هورت  ؛شوددرهد دید  می 91در سطح اعمیوان  506/5ا سطح معواداری الکترونیکی ب

در تتوان میکود. دلیتل من را که متغیر تحصیلات نق  بسزایی در بازاریابی الکترونیکی ایفا می

هتای زیترا بستیاری از فعالیت ؛های نوی  دانستتدلیل فراگرفت  دان مهارت و دان  بهتأثیر 

گیترد و مشتوایی و اعمیوتان بیشتتر افتراد در فاتای مجتازی هتورت میکرد  افراد تحصتیل

 .کودمیکرد  در استفاد  از فاای بازاریابی الکترونیکی ایفا تحصیل
 

 رابطه بين تحصيلات و بازاريابی الكترونيكی با استفاده از آزمون فای کرامر -5جدول 

    5799های تحقیق، خذ: یافتهأم
 رد ييدأت سطح معناداری فای کرامر همتغير وابست متغير مستقل

 - * 506/5* 169/5 بازاریابی الکترونیکی تحصیلات

 درهد معواداری 99درهد معواداری     ** در سطح  91* در سطح 

 

یان بتا بازاریتابی بیانگر رابطه معوادار بی  مهتارت فتردی روستتای 8نتاین حاهل از جدول 

تتوان استتفاد  از ایوترنتت و  تتربه  بارت ساد  ؛تدرهد اس 99الکترونیکی در سطح اعمیوان 

های هوشمود و تحصیلات افراد روستایی و توان برقتراری ارتبتاط بتا مشتتری، داشتت  گوشی

گوی مجازی و ا تماد در ای  فاتای مجتازی وهای گفتمموزش کافی و توان استفاد  از اتاق

مهارت بالتاتر از بازاریتابی الکترونیکتی  های فردی افراد بستگی دارد و افراد بابه مهارت دقیقاً

 .کوودمیبهتر و بیشتر استفاد  
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 بررسی رابطه مهارت و بازاريابی الكترونيكی با استفاده از تحليل همبستگی کای اسكوئر -6جدول 

     5799های تحقیق، خذ: یافتهأم
 اداریسطح معن درجه آزادی آماره کای اسكوئر تعداد متغير وابسته متغير مستقل

 555/5** 5 75/10 788 بازاریابی الکترونیکی مهارت فردی

 درهد معواداری 99درهد معواداری     ** در سطح  91* در سطح 

 

پ وه  مبوی بر ایوکته میتا بتی  بازاریتابی الکترونیکتی بتا بهبتود دوم ال ؤبرای سوج  س

از  ،وجتود دارد های معیشتت پایتدار خانوارهتای روستتایی شهرستتان گرگتان رابطتهسرمایه

عورکه نتاین جدول همان بهر  گرفته شد. دوعرفه کای اسکو ر ، اسنیرم  وهای فریدم مزمون

ای بته متغیرهتای میتزان  لاقته بته میانگی  رتبته بیشتری در سرمایه انسانی،  ،دهدنشان می 0

روش ای بته متغیرهتای میتزان فت( و کمتری  میتانگی  رتبته06/8های جدید )یادگیری مهارت

 ،در سترمایه اقتصتادی مربتوط استت. (80/0محصولات خود از عریق بازاریابی الکترونیکی )

( 85/8ها با بازاریابی الکترونیکتی )ای به متغیرهای کاه  جایگا  واسطهمیانگی  رتبه بیشتری 

انتدازی ای به متغیرهای افتزای  ررتایت از وام و ا تبتارات بترای را و کمتری  میانگی  رتبه

 بیشتری  ،در سرمایه اجتما ی مربوط است. (18/1ب و کار جدید با بازاریابی الکترونیکی )کس

 ( و51/0) نیاز به ممتوزش ایوترنتت بته متردم بترای بازاریتابی الکترونیکتیبه ای میانگی  رتبه

در سترمایه  مربتوط استت. (98/1) ای به مشارکت در امور خیریه روستتاکمتری  میانگی  رتبه

 کمتتری ( و 78/6) ای به مالکیت ابزار و تجهیتزات کشتاورزیمیانگی  رتبه شتری بی ،فیزیکی

 بیشتتری  ،در سترمایه عبیعتی مربتوط استت. (55/1) یت وسیله نقلیتهمالک به ایرتبه میانگی 

 (75/0) ای بته مالکیتت بتاغکمتتری  میتانگی  رتبته ( و69/1) ای به مالکیتت داممیانگی  رتبه

دهتد نشتان میو  استتدرهتد  99تا سطح  تفاوت معوادار بیانگر نتاین .است یافته اختصاص

خصوص بازاریابی های جدید و بهساکوان نواحی روستایی  لاقه فراوانی برای یادگیری مهارت

 کتهاستت  شتد  با تث الکترونیکتی بازاریابی . همچوی الکترونیکی برای تولیدات خود دارند

 قیمتت بتا ختود محصولات فروش و  رره به هاطهواس حاور بدون روستایی تولیدکوودگان

 ررتایت اندتوانستته زیتادی بستیار حدود تا مشتریان با مستقیم ارتباط با و کووداقدام  مواسب

 بازارهتای اندتوانستته  رهته ایت  در همچوتی . کستب کووتد نیز را مشتریان ررایت و خود
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 کشتور سراستر از را جدیتدی انمشتری و هودد قرار تأثیرتحت را کشور جغرافیای در یجدید

 استت لازم ا تبارات دریافت مشکل ، رهه ای  در مشکلات تری مهم از یکی اما. کوود جذب

 ستفانهأمت ،اداری بوروکراستی لحتاظ بته ا تباراتی اوی  دریافت از روستایی تولیدکوودگان که

 دسترستی نبتود. وتدکومیای  نوع فعالیت قلمداد  در االشی  ووانبه و رندندا اودانی ررایت

 عتور بته ستودموری هاهزیوته افتزای  بتا و کودبیشتر می را تولید هزیوه ،ا تبارات به مطلوب

تتری  بخت  بازاریتابی را بایتد در ممتوزش متداوم مهتم .یابتدمی کتاه  ایملاحظهدرخور 

هراته ستطح ممتوزش  کتهعوری؛ بهروستاییان برای استفاد  هر اه بیشتر از ای  فاا دانست

المللتی ارتبتاط داد و زمیوته تتوان اقتصتاد روستتایی را بته اقتصتاد ملتی و بی می شود،شتر بی

 .کردماندگاری روستا را پایدارتر 

 
 در بازاريابی الكترونيكی با استفاده از آزمون فريدمن معيشتیهای لفهؤبررسی مقايسه ميانگين م -1جدول 

     5799های تحقیق، خذ: یافتهأم

 متغير سرمايه
ميانگين 

 ایرتبه
 ميانگين

ضريب 

کای 

 اسكوئر

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

 انسانی

 18/1 78/1 میزان مهارت در زمیوه فواوری اعلا ات

711/08 9 **555/5 

 01/1 51/1 های اجتما یمیزان فعالیت در شبکه

میزان تمایل برای فروش محصولات خود و اشتراک 

 گذاشت  در فاای مجازی
08/1 18/1 

 79/1 95/0 الکترونیکی بازاریابی زمیوه در مشوایی

 بازاریابی عریق از خود محصولات فروش میزان

 الکترونیکی
80/0 19/1 

میزان مگاهی و سطح دان  شما نسبت به بازاریابی و 

 اگونگی کارکرد من
11/1 11/1 

 68/1 56/8 دیگران به خود مهارت توانایی انتقال

 96/1 06/8 جدید هایمهارت به یادگیری  لاقه میزان

 61/1 59/8 میزان خلاقیت در اشتغال خود

 81/1 15/1 قدرت رقابت با سایری 

 555/5** 55 011/06 50/7 59/8های شغلی مواسب برای جوانان روستایی ایجاد فرهت اقتصادی
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 متغير سرمايه
ميانگين 

 ایرتبه
 ميانگين

ضريب 

کای 

 اسكوئر

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

 با بازاریابی الکترونیکی

انداز سالانه با بازاریابی افزای  ررایت از پ 

 الکترونیکی
90/1 55/7 

افزای  ررایت از هزیوه سالانه خانوار با بازاریابی 

 الکترونیکی
91/1 50/7 

 کسب اندازیرا  برای ا تبارات و وام از ررایت افزای 

 الکترونیکی جدید کار و
18/1 55/7 

 56/7 59/8 کترونیکیال بازاریابی با محصولات فروش بازار گسترش

 51/7 66/1 الکترونیکی بازاریابی با روستایی هوای  رونق

 77/7 85/8 الکترونیکی بازاریابی با هاواسطه جایگا  کاه 

 با روستایی جامعه به محصولات بیشتر سود گرفت  تعلق

 الکترونیکی بازاریابی
90/1 57/7 

 بازاریابی با مواسب قیمت با محصولات  رره

 الکترونیکی
90/1 50/7 

 قیمت با خود تولیدات فروش از روستاییان اعمیوان

 الکترونیکی بازاریابی مواسب
60/1 55/7 

 58/7 61/1 الکترونیکی بازاریابی با هاهزیوه کاه 

 اجتما ی

 56/7 09/7 تعلق خاعر و ماندگاری در روستا 

190/00 1 **555/5 

 99/1 70/7 روستا  در کاه  مهاجرت

 89/1 98/1 مشارکت در امور خیریه روستا 

 55/7 05/7 افزای  تعامل مردم با یکدیگر 

 11/7 01/7 افزای  مشارکت زنان 

نیاز به مموزش ایوترنت به مردم برای بازاریابی 

 الکترونیکی
51/0 01/7 

 فیزیکی

 75/7 69/0 دسترسی به حمل و نقل مواسب

005/67 0 **555/5 

 79/7 51/6 دسترسی به جاد  مواسب

 05/1 55/1 مالکیت وسیله نقلیه

 55/7 70/0 مالکیت مسک 

 59/7 11/0 دسترسی به مدارس برای فرزندان
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 متغير سرمايه
ميانگين 

 ایرتبه
 ميانگين

ضريب 

کای 

 اسكوئر

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

 51/7 89/0 دسترسی به انر ی برق

 00/7 78/6 مالکیت ابزار و تجهیزات کشاورزی

 60/1 05/8 ارمالکیت انب

 عبیعی

 15/7 88/1 مالکیت زمی  زرا ی

150/80 1 **555/5 

 51/7 75/0 مالکیت باغ

 58/7 79/0 دسترسی به مرات 

 00/7 15/1 کیفیت مواب  مبی

 50/7 01/0 توجه به دف  فارلاب

 19/7 69/1 مالکیت دام

 درهد معواداری 99 درهد معواداری     ** در سطح 91* در سطح 

 

 های اقتصادی با بازاريابی الكترونيكی با استفاده از آزمون اسپيرمنلفهؤبررسی رابطه بين م

مزمتون  بتا استتفاد  ازهای اقتصادی بتا بازاریتابی الکترونیکتی لفهؤرابطه م 6 جدول نتاین

های و مولفتهی بیتانگر رابطته معوتاداری بتی  بازاریتابی الکترونیکتدهد و را نشان میاسنیرم  

 در روستتایی جوانتان برای مواسب شغلی هایفرهت ایجاد اقتصادی است. در بخ  زرا ت،

 محصتولات ،  رره557/5سطح معواداری  درها ، کاه  جایگا  واسطه551/5سطح معواداری 

 شتغلی هایفرهتت ایجتاد ،در بخت  باغتداری؛ 550/5سطح معوتاداری  در مواسب قیمت با

ها در ستطح ، کاه  جایگتا  واستطه555/5در سطح معواداری  روستایی انجوان برای مواسب

در بخت   ؛551/5در ستطح معوتاداری  مواستب قیمتت با محصولات ،  رره555/5معواداری 

، 555/5های شغلی مواسب برای جوانان روستایی در ستطح معوتاداری ایجاد فرهت ،دامداری

،  ررته محصتولات بتا قیمتت مواستب در 558/5ها در سطح معواداری کاه  جایگا  واسطه

 جوانتان برای مواسب شغلی هایفرهت ایجاد ،در بخ  هوای  دستی ،557/5سطح معواداری 

 ،  رره557/5ها در سطح معواداری ، کاه  جایگا  واسطه551/5در سطح معواداری  روستایی

 .کودحکایت میوجود رابطه معوادار  از 550/5در سطح معواداری  مواسب قیمت با محصولات



 501                                 ... معیشت یهاهینق  بازاریابی الکترونیکی بر بهبود سرما   سال نوزدهم                          

 

های لفهؤمهای لازم برای تروین بازاریابی الکترونیکی برای نتاین بیانگر من است زیرساخت

بترای حتداقلی هتای دارد و مموزشوجود در فاای مجازی به عور وارح و شفا   اقتصادی

برداری از ای  فاا در حد مطلوب انجام گرفته است. همچوی  ایجتاد درگتا  وب ورود و بهر 

 خدمات از ایمجمو ه که  مدتاَ است کشاورزی توسعه در ایوترنت دیگر کارکردهای جملهاز

 الکترونیکتی بازارهتای بوتابرای  ؛کوتدمی فراهم دیگر هایسایتوب با یکناراه هورت به را

 حلرا  ی  همچوی  و کرد  ایجاد مرتبط کار و کسب اودی  برای را واحد یودیایکناراه، فر

 کلتان تتا خترد ستطوح در تجتاری، تعاملتات بترای را نمابر و تلف  کاغذ، جایبه وب تحت

جایگتا   استت بازاریابی الکترونیکی بته ختوبی توانستتههمچوی   است. کرد  فراهم اقتصادی

متاد بته بازاریتابی تتوان بته ا تمتیمن تتری   لتل از مهم .پیدا کود روستاییاندر بی   مطلوبی

روستتایی  توسعه در ، ایوترنتای  با وجود ؛  فاا اشار  کردبا ای مواسبمشوایی الکترونیکی و 

 روستتایی مولتدان اقتصادی توسعه به توانمی کارکردها ای  ازجمله ؛دارد ایوی   کارکردهای

 و هاواسطهکاه  تعداد  رب لاو  مختلف، یودهایادر فر اعلا ات فواوری از . استفاد کرداشار  

 رستیدن زمتان کتاه  عریتق از محصتولات تلفتات کاه  هب است توانسته ،هاقیمت کاه 

خریتد و فتروش  همچوتی  .ردگتذابتتأثیر محصتول  شتد تمام قیمتدر  مشتری، به محصول

کته در  استتتری  انواع استفاد  از فاای مجازی توستط روستتاییان محصولات دامی از راین

ی رایتن در محتدود  هتاتری  فعالیتو ای  بخت  از فعتال شودمیعول سال هموار  استفاد  

محلتی و  توستعه راستتای در پویا و اهلی  امل  ووانبهنیز  دستی هوای  .دانست شد مطالعه

 دستتی هتوای . کوتد ایفتا اقتصتادی توستعه رشد در ایوی   نق  توانسته و است ملی مطرح

بافتت  داختل در فتروش و تولیتد ارخه گسترش و سرمایه جذب برای مواسب بسیار بستری

 ستوتی هتوای  در حتی سوتی بازاریابی نق  دنیا تمام در که است واقعیت ای  .است روستایی

 در تتاز  روحتی استت توانستهبازاریابی الکترونیکی  بوابرای  ؛است شد  قبل از ترکمرنگ هم

 کته درممدزاستت هتایتجارت ازجمله دستی هوای زیرا  ؛بدمد شد فراموش هوعت ای  کالبد

 .دارد انفراودرممدزایی  قابلیت
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با اقتصای  های مختلفهای اقتصادی با بازاريابی الكترونيكی در بخشلفهؤمبررسی رابطه  -8جدول 

 استفاده از آزمون اسپيرمن

     5799های تحقیق، خذ: یافتهأم
 سطح معناداری اسپيرمن متغير وابسته متغير مستقل

بازاریابی 

الکترونیکی در 

 بخ  زرا ت

روستایی با بازاریابی  جوانان برای مواسب شغلی هایایجاد فرهت

 الکترونیکی
009/5 **515/5 

 557/5** 000/5 ها با بازاریابی الکترونیکیکاه  جایگا  واسطه

 550/5** 058/5  رره محصولات با قیمت مواسب با بازاریابی الکترونیکی

بازاریابی 

الکترونیکی در 

 بخ  باغداری

روستایی با بازاریابی  جوانان برای مواسب شغلی هایایجاد فرهت

 الکترونیکی
618/5 **555/5 

 555/5** 616/5 ها با بازاریابی الکترونیکیکاه  جایگا  واسطه

 551/5** 658/5  رره محصولات با قیمت مواسب با بازاریابی الکترونیکی

بازاریابی 

الکترونیکی در 

 بخ  دامداری

روستایی با بازاریابی  انانجو برای مواسب شغلی هایایجاد فرهت

 الکترونیکی
080/5 **555/5 

 558/5** 008/5 ها با بازاریابی الکترونیکیکاه  جایگا  واسطه

 57/5** 008/5  رره محصولات با قیمت مواسب با بازاریابی الکترونیکی

بازاریابی 

الکترونیکی در 

 بخ  هوای  دستی

روستایی با بازاریابی  جوانان برای مواسب شغلی هایایجاد فرهت

 الکترونیکی
001/5 **551/5 

 557/5** 058/5 ها با بازاریابی الکترونیکیکاه  جایگا  واسطه

 550/5** 056/5  رره محصولات با قیمت مواسب با بازاریابی الکترونیکی

 درهد معواداری 99درهد معواداری     ** در سطح  91* در سطح 

 

های روستایی میزان ررایت از بازاریابی الکترونیکی در فعالیت 9 جدول نتاین عورکههمان

 در اشتتغال از ررتایت میتزان متغیرهتای بته مربوط ایرتبه میانگی  بیشتری  ،دهدمی نشانرا 

 میتانگی  کمتری . است( 56/6) زرا ت بخ  درممد از ررایت میزان و( 11/6) زرا ت بخ 

( 11/0) مجازی هایشبکه در تولیدات فروش زمیوه در زیان و ررر میزان متغیرهای به ایرتبه

 .است یافته اختصاص( 95/1) دستی هوای  بخ  در الکترونیکی بازاریابی از ررایت میزان و

 .است درهد 99اعمیوان  سطح تا شد  بررسی متغیرهای بی  معوادار تفاوت بیانگرنتاین 
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 فريدمن آزمون از استفاده با زاريابی الكترونيكیبارضايت از  متغيرهای ميانگين بررسی مقايسه -9جدول 

     5799های تحقیق، خذ: یافتهأم

 متغير
ميانگين 

 ایرتبه
 ميانگين

ضريب کای 

 اسكوئر

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

 50/7 11/6 میزان ررایت از اشتغال در بخ  زرا ت

111/100 51 **555/5 

 67/1 06/0 بخ  باغداری در اشتغال از ررایت میزان

 81/1 51/0 بخ  دامداری در اشتغال از ررایت میزان

 70/1 75/8 بخ  هوای  دستی در اشتغال از ررایت میزان

 55/7 56/6 میزان ررایت از درممد بخ  زرا ت

 65/1 10/0 بخ  باغداری درممد از ررایت میزان

 81/1 58/0 بخ  دامداری درممد از ررایت میزان

 05/1 09/8 بخ  هوای  دستی درممد از ررایت انمیز

 09/1 11/0 میزان ررایت از بازاریابی الکترونیکی در بخ  زرا ت 

 06/1 07/0 در بخ  باغداری الکترونیکی بازاریابی از ررایت میزان

 10/1 01/8 در بخ  دامداری الکترونیکی بازاریابی از ررایت میزان

در بخ  هوای   الکترونیکی بازاریابی از ررایت میزان

 دستی
95/1 50/1 

میزان ررر و زیان در زمیوه فروش تولیدات در شبکه 

 های مجازی
11/0 06/5 

 درهد معواداری 99درهد معواداری     ** در سطح  91* در سطح 

 

  از مقایسه میانگی  متغیرهای موان  گسترش بازاریتابی الکترونیکتی بتا استتفاد 55 جدول

 و هاواسطه ورود متغیرهای به مربوط ایرتبه میانگی  بیشتری  .دهدمی نشانمزمون فریدم  را 

 ایرتبته میانگی  کمتری . است( 81/55) تربزرگ واحدهای با رقابت مشکل و( 75/51) دلالان

( 66/6) افتراد و هاستازمان برختی نامواستب برخورد و( 50/6) کم پذیریریس  متغیرهای به

 شد بررسی متغیرهای بی  معواداری تفاوت که است من بیانگر نتاین ای  .است یافته ختصاصا

حاتور  ،تری  االشی که در اقتصاد روستایی وجتود داردمهمدارد.  وجود درهد 99 سطح تا

هتا و دلالتان را در واسطهحاور بازاریابی الکترونیکی قابلیت من را دارد که اما ست، هاواسطه

از عرفتی  .ای  امر موجب افزای  سود بیشتر برای فروشود  است وکاه  دهد  حوز  فروش
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مولتدان رقابتت توان  دارد تافاای ای  حوز  به مموزش و تجربه لازم نیاز  ،به دلیل گستردگی

 .روستایی افزای  یابد

 
 آزمون از استفاده با الكترونيكی بازاريابی گسترش موانع متغيرهای ميانگين بررسی مقايسه -71جدول 

 فريدمن

     5799های تحقیق، خذ: یافتهأم

 متغير
ميانگين 

 ای رتبه
 ميانگين

ضريب کای 

 اسكوئر

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

 55/7 79/55  دم اعلاع از اگونگی ورود به بازار

095/590 59 **555/5 

 55/7 15/55 های جذب مشترینامشوایی با مهارت

 75/7 70/55 ذاکر های منامشوایی با مهارت

 51/7 50/55  دم اعلاع از قیمت دقیق محصولات

 15/7 75/51 ها و دلالانورود واسطه

 70/7 81/55 ترمشکل رقابت با واحدهای بزرگ

 70/7 71/55  دم دسترسی به سرمایه

 15/7 91/55 هزیوه زیاد تولید

زاریابی های باکمبود ا تماد به نف  برای فعالیت

 الکترونیکی
81/9 55/7 

 87/1 50/6 پذیری کمریس 

 91/1 16/9  دم تحمل فشارهای روحی در بازاریابی مدرن

 05/7 09/55 کمبود نیروی انسانی مسلط به بازاریابی الکترونیکی

 05/1 66/6 ها و افرادبرخورد نامواسب برخی سازمان

 51/7 70/55 محصولاتمحدودیت زنان در بازاریابی 

 77/7 11/55 تحصیلات کم نیروی انسانی و نداشت  مهارت لازم

 11/7 57/55 نبود استانداردهای مشخص در  رره محصولات

 57/7 00/55 های ایوترنتتعرفه زیادقیمت 

 91/1 09/9 نبود رمانت کیفیت محصول

مواسب فاای مجازی برای  رره  نداشت امویت

 بازاریابی الکترونیکی
15/55 51/7 

 59/7 80/55 نداشت  گوشی یا کامنیوتر

 درهد معواداری 99درهد معواداری     ** در سطح  91* در سطح 
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 با الکترونیکی بازاریابی گسترش موان  متغیرهای ایرتبه میانگی  بررسی مقایسه 55جدول 

بی  متغیر مستقل  . براساس ای  جدول،دهدن مینشا رامزمون کای اسکو ر دو عرفه  از استفاد 

تحصیلات با متغیر وابسته کمبود نیتروی انستانی مستلط بته بازاریتابی الکترونیکتی بتا ستطح 

نبتود و  506/5 دم اعلاع از اگونگی ورود بته بتازار بتا ستطح معوتاداری  ،558/5معواداری 

ر درهد ارتبتاط معوتادا 91 اعمیوان تا سطح 509/5رمانت کیفیت محصول با سطح معواداری 

 .وجود دارد

 
آزمون کای  از استفاده با الكترونيكی بازاريابی گسترش موانع متغيرهای ميانگين بررسی مقايسه -77جدول 

 اسكوئر دوطرفه

     5799های تحقیق، خذ: یافتهأم

 متغيرهای وابسته
متغير 

 مستقل

خيلی 

 کم
 زياد متوسط کم

خيلی 

 زياد

ميانگين 

 ایرتبه

 کای

 اسكوئر

سطح 

 معناداری

 دم اعلاع از اگونگی ورود به 

 بازار

 تحصیلات

71 95 97 66 19 51/7 960/75 *506/5 

های جذب نامشوایی با مهارت

 مشتری
11 67 575 06 00 55/7 056/11 757/5 

 708/5 785/15 75/7 00 90 60 87 71 های مذاکر نامشوایی با مهارت

 دم اعلاع از قیمت دقیق 

 صولاتمح
11 89 90 65 81 56/7 576/56 106/5 

 055/5 000/15 17/7 96 555 69 11 11 ها و دلالانورود واسطه

مشکل رقابت با واحدهای 

 تربزرگ
10 16 555 99 65 05/7 817/10 158/5 

 855/5 195/11 19/7 06 61 558 18 76  دم دسترسی به سرمایه

 151/5 995/10 15/7 15 91 515 81 75 هزیوه زیاد تولید

 181/5 091/17 60/1 79 17 557 08 95 پذیری کمریس 

 دم تحمل فشارهای روحی در 

 بازاریابی مدرن
80 81 551 01 11 98/1 501/15 760/5 

کمبود نیروی انسانی مسلط به 

 بازاریابی الکترونیکی
10 09 91 09 559 90/0 117/79 **558/5 

 95/5 91/16 00/1 05 06 61 07 69برخورد نامواسب برخی 
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 متغيرهای وابسته
متغير 

 مستقل

خيلی 

 کم
 زياد متوسط کم

خيلی 

 زياد

ميانگين 

 ایرتبه

 کای

 اسكوئر

سطح 

 معناداری

 ها و افرادانسازم

محدودیت زنان در بازاریابی 

 محصولات
08 01 555 08 10 50/7 605/11 191/5 

تحصیلات کم نیروی انسانی و 

 نداشت  مهارت لازم
05 09 558 06 95 71/7 101/9 901/5 

نبود استانداردهای مشخص در 

  رره محصولات
16 09 99 95 80 17/7 815/56 100/5 

 015/5 071/51 55/7 00 07 60 09 11 های ایوترنتتعرفه زیادقیمت 

 509/5* 091/75 91/1 79 01 557 69 00 نبود رمانت کیفیت محصول

فاای مواسب  نداشت امویت

مجازی برای بازاریابی 

 الکترونیکی

79 01 519 01 00 50/7 695/56 119/5 

 191/5 695/50 50/7 60 80 95 09 01 نداشت  گوشی یا کامنیوتر

 درهد معواداری 99درهد معواداری     ** در سطح  91* در سطح 

 گيری. نتيجه6

 هایمشخصتهداشتت   .کوتد متحتولرا  بازاریابینق  گذشته  است یوترنت توانستهپدید  ا

 رای بوتاب ؛الزامتی استتساکوان نواحی روستتایی برای موفقیت  بازاریابی در محیط الکترونی 

مشوایی داشته های جدید ها و پارادایمبرای حاور در بازارهای پر رقابت امروز باید به دیدگا 

. کودکم  می تولیدات روستاییبازاریابی الکترونیکی به بهبود انتخاب و بهبود مدیریت باشود. 

 ،کارهای ستوتی گیری جهانی ویروس کرونا و متارر شدن کسب وبا شیوع و فراگیری و همه

ای در حوز  فروش و ارا ه خدمات خود بصورت کارهای دنیا تمرکز وی   بسیاری از کسب و

بوتابرای   ؛کمی دشوار باشتد . شاید تصور زندگی بدون ابزارهای ارتباعی جدیداندکرد منلای  

 است. برای بازاریابی الکترونیکی دوران، استفاد  از ایوترنت های مهم ای یکی از ظرفیت

های تحقیق مبوی بر وجود رابطه بی  بازاریابی الکترونیکی و وی گی اول الؤسیل برای تحل

مزمتون فتای کرامتر و کتای  ازس ، تحصیلات، شغل و مهتارت فتردی شخصی افراد از قبیل 

. بی  شغل و تحصتیلات براستاس استنتاین بیانگر وجود رابطه معوادار  استفاد  شد واسکو ر 
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 رابطته معوتادار و قتوی وجتود دارد و( 555/5سطح معوتاداری )( و 010/5)مزمون فای کرامر 

یت    ووانبتهرا فعالیتت در  رهته بازاریتابی الکترونیکتی افراد تحصیل کترد   دهدنشان می

بی  س  و بازاریابی الکترونیکتی . دهودانجام میفعالیت مکمل در جهت بهبود معیشت خانوار 

تر رابطه وجود دارد و افتراد جتوان( 509/5ری )در سطح معوادانیز براساس مزمون فای کرامر 

فعالیتت بستیار بیشتتری در به  لت مشتوایی و اعمیوتان در ایت   رهته، نسبت به افراد مس  

بی  تحصیلات با بازاریابی الکترونیکی نیتز براستاس مزمتون فتای  .بازاریابی الکترونیکی دارند

کرد  به سبب افراد تحصیل و معمولاَرابطه قوی وجود دارد ( 506/5در سطح معواداری )کرامر 

هتای فتردی و بازاریتابی تر باشتود. بتی  مهارتاند در ایت  بتازار فعتالمشوایی بیشتر توانستته

نیز رابطه وجتود دارد ( 555/5در سطح معواداری )الکترونیکی نیز براساس مزمون کای اسکو ر 

های هوشمود توسط افراد و گوشیاز قبیل استفاد  از توان ایوترنت های فردی و داشت  مهارت

کرد  و توان برقراری ارتباط با مشتریان و سطح اعمیوان بالاتر فعالان ای   رهه با تث تحصیل

 است. شد در بازاریابی الکترونیکی موفقیت نسبی ای  گرو  از روستاییان 

هبتود ال دوم تحقیق مبوی بر وجود رابطته بتی  بازاریتابی الکترونیکتی بتا بؤبرای تحلیل س

های فریدم ، اسنیرم  و کای اسکو ر های معیشت پایدار خانوارهای روستایی از مزمونسرمایه

در سرمایه انسانی بالاتری  رتبه بته  ،دهددوعرفه بهر  گرفته شد. نتاین مزمون فریدم  نشان می

ق های جدید و کمتری  رتبه به میزان فروش مصتولات از عریتمیزان  لاقه به یادگیری مهارت

دهود  من است که ساکوان نواحی روستتایی بازاریابی الکترونیکی اختصاص یافته است و نشان

مود به یادگیری انواع جدید بازاریابی در جهتت فتروش محصتولات ختود و بته هبشدت  لاق

اما هووز به مطلوبیت متدنظر ختود در جهتت فتروش  ،خصوص بازاریابی الکترونیکی هستود

اند و انتظارات بیشتری در ای   رهه دارند. در سرمایه اقتصتادی فتهبیشتر محصولات دست نیا

ها و کمتری  رتبه بته ررتایت از وام و ا تبتارات بترای بالاتری  رتبه به کاه  جایگا  واسطه

کته فعالیتت کرد توان بیان می بوابرای  ؛اندازی کسب و کارهای جدید اختصاص یافته استرا 

و ارتباط مستقیم بی  فروشود   شد  استها  ث کاه  تعداد واسطهدر بازاریابی الکترونیکی با

 نبتودامتا  شود،که قیمت مواسب با ث ررایت عرفی  می کودمیروستایی با مشتری را فراهم 

های  امل در جهت توسعه و رونتق ایت  فعالیتت با تث ناررتایتی حمایت مالی توسط بان 
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اتری  رتبه به نیاز به مموزش ایوترنت بته متردم و روستاییان شد  است. در سرمایه اجتما ی بال

موتدی هاختصاص یافته استت و نشتانگر  لاقتکمتری  رتبه به مشارکت در امور خیریه روستا 

گیری بیشتر از بازاریابی الکترونیکی استت و نیازموتد ممتوزش ساکوان روستایی در جهت بهر 

در سترمایه فیزیکتی بالتاتری   .استیی های مرتبط با امور روستابیشتر و دا می توسط سازمان

رتبه به مالکیت ابزار و تجهیزات کشاورزی و کمتری  رتبه به مالکیت وسیله نقلیته اختصتاص 

ای دهد روستاییان بیشتتر تمایتل بته خریتد و توستعه کالاهتای سترمایهو نشان میاست یافته 

داشتته باشتود. در سترمایه هایشتان گرای  دارند تا بتوانود سودموری بیشتری در قبتال فعالیت

و دلیتل  است عبیعی بالاتری  رتبه به مالکیت دام و کمتری  رتبه به مالکیت باغ اختصاص یافته

تتوان دام نسبت به مالکیت بتاغ دانستت و بتا کمتتری  مبلت  می کمترتوان در قیمت من را می

. نتتاین نشتان اما برای مالکیت باغ نیازمود درممتد و سترمایه بیشتتری استت ،هاحب دام شد

های بازاریتابی الکترونیکتی در متورد تولیتدات دامتی در تری   رهتهدهد که یکی از فعالمی

 جریان است.

برای سوج  رابطه بی  متغیرهای اقتصادی با بازاریابی الکترونیکتی از مزمتون همبستتگی 

ی  دستتی بتا بی  زرا ت، باغداری، دامداری، هتوا که نتاین نشان داد .اسنیرم  بهر  گرفته شد

ها و  ررته های شغلی مواسب برای جوانان روستایی، کاه  جایگا  واسطهمتغیرهای فرهت

همچوتی   درهتد وجتود دارد. 99محصولات با قیمت مواسب رابطه معوادار در سطح اعمیوان 

ررایت از اشتتغال در بخت  زرا تت و  ،دهدنتاین ررایت از بازاریابی الکترونیکی نشان می

خ  زرا ت بیشتری  میزان ررایت و ررر و زیان در زمیوته فتروش تولیتدات در درممد در ب

های مجازی و بازاریابی الکترونیکی در بخ  هوای  دستی از ررایت کمتری نسبت بته شبکه

باید به مموزش دا می و توسعه بازارها اهتمام بیشتری  بوابرای  ؛متغیرهای دیگر برخوردار است

 .شوددر بازارهای جدید  رره  داشت تا تولیدات روستایی

ها و دلالتان و بررسی متغیرهای موان  گسترش بازاریابی الکترونیکی نیز بیانگر ورود واسطه

ها و پذیری کم و برخورد نامواسب برخی سازمانتر و ریس مشکل رقابت با واحدهای بزرگ

است. همچوتی  نتتاین  های موجود توسط روستاییان اشار  شد تری  اال مهم  ووانبه ،افراد

کمبود نیروی انسانی بی  تحصیلات با متغیرهای  ،دهدمزمون کای اسکو ر دوعرفه نیز نشان می
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از اگتونگی ورود بته بتازار الکترونیکتی و نبتود  اعلتاع دم مسلط به بازاریابی الکترونیکی، 

بوتابرای   ؛درهد بود  است 99دارای رابطه معوادار در سطح اعمیوان رمانت کیفیت محصول 

امتروز   جو کرد.ودر مموزش نیروهای انسانی جسترا باید تری  فعالیت در ای   رهه کلیدی

مراکتز  متد   خریتداران، توان از مخری  قیمت بازار،راحتی میبه کم  تجارت الکترونی  به

. ارزانی، سر ت  مل و ستهولت گیری کردتصمیم ل اعلا اتحلیو با تیافت  اعلاع ...خرید و

هتای تجتارت تری  قابلیتتازجمله مهم تولیداتفروش  اعلا ات در زمیوه خرید وو شفافیت 

در هورت مموزش مواسب تواند می حتی ی  فرد روستایی دور افتاد  نیزکه  است الکترونی 

با گسترش فواوری اعلا ات و ارتباعات و فتراهم کتردن امکتان و . کوداز خدمات من استفاد  

رستانی در متورد هتای اعلتاعبا ایجاد سامانهتوان می الکترونی  در روستاهاتجهیزات تجارت 

 محصتولات روستتایی، لاو  بر بهبود شرایط رقابتی بتازار  ،تقارای بازار و قیمت محصولات

مشتاغل  که ایت  امتر بته رونتق روستتاها و کردفراهم نیز روستاییان را  زمیوه سودمودی بیشتر

سیستات أانتدازی تهتایی در را وابرای  دولت بایتد بتا حتذ  هزیوتهب ؛دشوروستایی موجر می

های لتازم برای فراگیری روستاییان در ای  زمیوه مموزش یاری رساند و روستاییان را نیاز،مورد

 .کود فراهمسطح روستاها را  در

 اند از:ی پ وه   بارتپیشوهادها

  بازاریتابی الکترونیکتی در  برداری ازساکوان نواحی روستایی برای بهر به مموزش

جهت  رره تولیدات روستتایی، ایجتاد اشتتغال بته خصتوص بترای جوانتان و 

 ؛کردگان روستایی و کسب درممدتحصیل

 ؛بازاریابی الکترونیکی برای تولیدات روستاییجدید و قدرتمود های تهیه سامانه 

 ترونیکتیجدیتد الکاندازی کسب و کارهتای در جهت را وردنیاز های مارا ه وام 

 ؛برای ساکوان نواحی روستایی

  ؛ن ای   رهه و برای تولیدات روستاییلاای برای فعاهای بیمهارا ه پوش 

 های لازم توسط دولتت در روستتاها در جهتت تستهیل کستب و ارا ه زیرساخت

 ؛کارهای الکترونیکی از عریق مجاری قانونی
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 تتروین بیشتتر ایت   یبترا هیگروی هاسانهرعریق زی از سا گازی و مسافرهوگ

 . رهه

 کتابنامه

(. واکتاوی نقت  محصتولات استترات ی  در معیشتت 5798اهغری لفمجانی، ص.، و ایزدی، ع. ) .5

زرا تت و فوتاوری ز فتران، پایدار روستایی )مطالعه موردی: تولید ز فران در دهستان رشتخوار(. 
1(7 ،)107-197. 

موری اعلا ات و ارتباعات بر موفقیت بازاریابی و (. تأثیر  ف  5790امیدی،  .، و الهی ن اد،  . ) .1

پوجمتی  کوفتران  ملتی هادرات کالا از نگا  هادرکوودگان کالا در استان کهگیلویته و بویراحمتد. 
 تهران. بازیابی از  های کاربردی در مدیریت و حسابداری،پ وه 

7. https://civilica.com/doc/785042 

روی توستعة هتوای  های پتی (. اال 5790زاد ، ح.)کریم بهاری، ع.، نوری، س.، تقدیسی، ا.، و .0

 . 111-117(، 58)5ای، جغرافیا و توسعه ناحیهتبدیلی و تکمیلی کشاورزی در شهرستان شبستر. 

ستازی بازاریتابی الکترونیکتی در بتازار فترش ستوجی پیاد (. امکان5790غم، ز.، و د ایی، ح. )بی .1

 . 15-5(، 1)5ابی نوی ، تحقیقات بازاریدستبا  استان فارس. 

اندازی سامانه بازاریابی الکترونیت  های را (. راهکارها و اال 5799تقدیسی، ا.، و  لویون، س. ) .8

 . 765-785(، 57)7فصلوامه  لمی پ وهشی توسعه کارمفریوی، روستایی: تکوی  دلفی. 

موردی: روستای برغان  (. تأثیر  گردشگری بر معیشت پایدار روستایی )مطالعه5795پور، م. )جمعه .0

  .81-77(، 1)1های روستایی، پ وه شهرستان ساوجبلاغ(. 

(.  وامل بهبود معیشت پایدار روستایی از دیتدگا  ستاکوان 5796و  بدپور، ع. ) ساربان، و.،حیدری .6

-17(،59)10فصلوامه تحقیقات کاربردی  لوم جغرافیایی، محلی مطالعه موردی: شهرستان اردبیل. 

08.  

های معیشتتی در (. سوج  سطح دارایی5791فرد، ا. )ی قیداری، ح.، هادقلو، ط. و شکوریسجاس .9

پت وه  و مواعق روستایی با رویکرد معیشت پایدار مطالعه موردی: روستاهای شهرستتان تایبتاد. 
 .158-590(، 1)5ریزی روستایی، برنامه



 511                                 ... معیشت یهاهینق  بازاریابی الکترونیکی بر بهبود سرما   سال نوزدهم                          

 

(. ارا تة الگتوی 5797اری، ع. )التدی  افتختهادقلو، ط.، رروانی، م.، فرجتی ستبکبار، ح.، و رک  .55

بازاریابی شیر در مواعق روستایی )مطالعة موردی: روستاهای شهرستتان خدابوتدۀ استتان زنجتان(. 

 . 555-60(، 51)1ای، جغرافیا و توسعه ناحیه

بازگشت مهاجران به روستاها و نق  من در معیشت پایدار روستتایی مطالعته (. 5795هحوه، ب. ) .55
ریزی روستتایی(. دانشتگا  رسالة دکتری جغرافیا و برنامتهقلا استان گلستان. )موردی: شهرستان مق

 تهران، تهران، ایران.

های معیشتتی خانوارهتای پتذیری سترمایه(. تحلیلی بتر مستیب5799هحوه، ب.، و نورتقانی، ع. ) .51

 . 70-5(، 56)1ای، جغرافیا و توسعه ناحیهقلا. روستایی در سیل شهرستان مق

های (. تحلیتل استتفاد  از فروشتگا 5790بری، م.، موتواهری،  .، و هتادقی، ح. )هفری  لی اک .57

 . 555-69(، 6)5ریزی فاایی )جغرافیا(، برنامهایوترنتی برای  ررة محصولات روستایی. 

ستومی  همتای  ملتی (. نق  بازاریابی الکترونی  در هتادرات هتوای  دستتی. 5790 ارفی، م. ) .50
 https://civilica.com/doc/821695کرمان. بازیابی از  ی،فرهوگ، گردشگری و هویت شهر

(. تبیی  رویکرد معشیت پایدار با تأکید بر توسعه پایدار روستایی 5797مالکی، ر.، و دماوندی، ع. ) .51

همدان. بازیابی  های محیط زیست ایران،دومی  همای  ملی و تخصصی پ وه در استان همدان. 

 https://civilica.com/doc/293079از 

سازی بازاریتابی ایوترنتتی بتا استتفاد  از (. ارا ه ااراوب جام  پیاد 5790مانیان، ا.، و رونقی، م. ) .58
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