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  1چکیده

در  ویژه در جامعه دانش بنیان کنونی ي اطالعات و ارتباطات بهها فناوريرشد فزاینده همگام با   
هاي مختلف تولید، خدمات و کسب و کارهاي مختلف رو  در عرصه ها فناوري، روند پذیرش این دنیا

استفاده از فناوري اطالعات و ین زمینه کسب و کارهاي کشاورزي نیز با به افزایش است. در ا
رسانی به  باعث بهبود خدمات توانند میکسب و کارهاي الکترونیکی  اندازي راهارتباطات از طریق 

طور کلی کسب و کار الکترونیکی  کنندگان و عرضه غذاهاي با کیفیت و تنوع باال گردند. به مصرف
د به بهبود فرایند جمع آوري، توان میرگیري فاوا (فناوري اطالعات و ارتباطات) کشاورزي با به کا
انتقال اطالعات بین خریداران و فروشندگان محصوالت کشاورزي، مدیریت عرضه  تجزیه و تحلیل، و

ي ا انهمحصوالت، و مدیریت بهتر خرید و فروش منجرگردد. این مقاله با استفاده از روش مطالعه کتابخ
جمه متون تخصصی قصد دارد از زوایاي مختلف به بررسی کسب و کارهاي الکترونیکی در و تر

یک کسب و کار الکترونیکی در کشاورزي  اندازي راههاي آن و چگونگی  کشاورزي، کاربردها و مزیت
  بپردازد. 
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  مقدمه
محصوالت کشاورزي؛ موضوع بازاریابی، خرید و فروش،  و عرضه ي تولیدیکی از مشکالت چرخه  

ویژه  به )Maru, 2003( باشدگذاران میهمکاري با سرمایهو ارتباط با مشتریان، خدمات پس از فروش، 
. گردش جریان گرفته استها صورت هي محصوالت کشاورزي از طریق واسطاز دیر باز عرضه که این

که سودمندي تولید محصوالت کشاورزي به حداقل برسد و  شود میاین صورت باعث  محصوالت به
در  1(فاوا) ارتباطات ، فناوري اطالعات وها بیشترین سود را کسب نمایند. در سالیان اخیرواسطه
. یکی از کاربردهاي مهم فاوا اشته استها را از پیش رو برد، بسیاري از این چالشي تجارتعرصه

 باشد میویژه در عرصه کشاورزي  مختلف به هاي بخشالکترونیکی در کسب و کار  اندازي راه
)Saban, 2006(. شود که صاحبان کسب و در حوزه کشاورزي سبب می لکترونیکیکار ا کسب و

ز وسایل فیزیکی مستقیماً کارهاي کشاورزي بتوانند محصوالت و خدمات خود را بدون استفاده ا
، فرآیندها، ها نظامطور خالصه کسب و کار الکترونیکی تلفیق  به د.نکنندگان برساندست مصرف  به

 هاي مرتبط از ابزار اینترنت استمین و کل بازار با استفاده از اصول و فناوريأهاي تزنجیره
Hongxiuli, 2006; Kaleka, 2002).(  

هاي مربوط به آن، کشاورزان از این فرصت  و افزایش پذیرش فعالیتبا رشد سرسام آور فاوا   
ي و توسعه کسب و کار الکترونیکی در راستاي بهبود خدمات رسانی به زاندا براي راه توانند می

هایی که از طریق کاربرد  کنندگان و عرضه غذاهاي با کیفیت و تنوع باال استفاده کنند. فرصت مصرف
بازاررسانی، شبکه کار، توسعه  تواند به بهبود کسب و شود می راهم میکسب وکار الکترونیک ف

کار و  هاي مختلف با مشتریان، شرکاي کسب و دسترسی و استفاده از خدمات حمایتی، و ایجاد شبکه
نظر از محل و زمان کمک کند. کسب و کار الکترونیکی براي هر نوع نهاد  سایر دست اندرکاران صرف

، طور کامل براي سفارش خرید به توان میکاري را  ستفاده است. چنین کسب ویا سازمانی قابل ا
کار برد. کسب و کار الکترونیکی  تولید، توزیع، فروش، پرداخت، سهام بورس و بازاررسانی به سفارش

ان محصوالت گکنند کنندگان و پخش د به افزایش روابط بین مشتریان، کارکنان، عرضهتوان میهمچنین 
  ).ESCAP, 2007کمک کند (

                                                             
1- Information and Communication Technology (ICT) 
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د به بهبود فرایند جمع توان میطور کلی کسب و کار الکترونیکی کشاورزي با به کارگیري فاوا  به  
و انتقال اطالعات بین خریداران و فروشندگان محصوالت کشاورزي  آوري، تجزیه و تحلیل

تخاب لیست گیري و ان منجرگردد. این امر به نوبه خود باعث کاهش دوره زمانی مربوط به تصمیم
  ). Meera et al., 2004( گردد می ها آنخرید محصوالت و قیمت 

ي اطالعات و ارتباطات ها نظامحتی در فقیرترین کشورها هم استفاده ازفاوا تغییرات مناسبی را در   
از تلفن همراه  توانند میطور مثال، کشاورزان  . بهکند میکشاورزي و کارکردهاي کسب و کار ایجاد 

ها براي فروش استفاده کنند، یا  ي محصوالت خود در بازار و ترتیب انتقال آنها قیمتع از براي اطال
از پست الکترونیک، نمابر یا تلفن همراه جهت تبادل و  توان میهاي رادیویی روستایی  مثال در برنامه

اشد، هوا که ممکن است بر عملکرد محصوالت تاثیر داشته ب انتقال سریع اطالعات درباره آب و
  استفاده کرد. 

فناوري اطالعات و ارتباطات کسب و کارهاي الکترونیکی با استفاده از  اندازي راهاین که  با توجه به  
کنندگان و عرضه غذاهاي با کیفیت و تنوع باال گردد.  رسانی به مصرف باعث بهبود خدمات تواند می

. باشد میلکترونیکی در عرصه کشاورزي کسب و کارهاي ا اندازي راهبنابراین هدف این تحقیق بررسی 
اي و ترجمه  محقق سعی کرده است با استفاده از روش مطالعه کتابخانه ،این هدف دستیابی بهبراي 

متون تخصصی از زوایاي مختلف به بررسی کسب و کارهاي الکترونیکی در کشاورزي بپردازد. در این 
رهاي الکترونیکی در کشاورزي صورت گرفته پس راستا ابتدا مروري بر کاربردها و اهمیت کسب و کا

ل ایجاد یک ثر بر ترویج و توسعه کسب و کار الکترونیکی، مراحؤهاي عوامل م ترتیب به مقوله از آن به
هاي مربوط به مراحل ایجاد کسب و کار الکترونیک پرداخته  و شرح فعالیت کسب و کار الکترونیکی

  شده است. 
  

  رونیکی در کشاورزيکاربرد کسب و کارهاي الکت
  کسب و کار الکترونیکی چیست؟

شود که به صورت الکترونیکی و از  کسب و کار الکترونیکی یا اینترنتی به کسب و کاري گفته می  
گیرد. در این نوع از کسب و کارها، شرکاء، فروشندگان و مشتریان با  طریق شبکه اینترنت انجام می

ات با یکدیگر در تعامل هستند. یک کسب و کار اینترنتی، تنها به استفاده از فناوري اطالعات و ارتباط
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شود بلکه ارائه خدمات به مشتریان و  خرید و فروش محصوالت از طریق اینترنت محدود نمی
توان  از جمله انواع کسب و کارهاي اینترنتی می شود. همکاري بین شرکاي کسب و کار را نیز شامل می

اي و تخصصی، ارائه  خدمات مشاوره روش و حراج محصوالت، تبلیغات،به مواردي از قبیل خرید، ف
گذاري مشترك اشاره کرد (احمد پورداریانی و  گري، و سرمایه ها، واسطه اي رسانه افزارها و چند نرم

  ).1390ملکی، 
هاي  تفاوت کسب و کار الکترونیکی با تجارت الکترونیک: کسب و کار اینترنتی به مجموعه فعالیت  
وط به کسب و کار از جمله مباحث بازاریابی، مالی، خرید و فروش، ارتباط با مشتریان، خدمات مرب

شود  گیرد اطالق می پس از فروش، همکاري با سرمایه گذاران و ... که از طریق شبکه اینترنت انجام می
رنت است در حالی که تجارت الکترونیک تنها شامل موضوعات مرتبط با خرید و فروش از طریق اینت

  شود. اي از کسب و کار اینترنتی محسوب می و خود زیر مجموعه
براي کسب و کار الکترونیکی بر شمرد. کسب و کار  توان میدر کل فواید و محاسن زیادي را   

 هاي هزینهالکترونیکی باعث کوتاه شدن دست معامله گران و واسطه ها شده، همچنین باعث کاهش 
راهبردي، و در نهایت  ریزي برنامهاررسانی، بهبود دانش نسبت به بازار و تبلیغات، افزایش فرصت باز

. بر این اساس هم گردد میگسترش حیطه مشارکت مشتریان در ارائه خدمات و نظام جدید تولید 
ترین کاربردهاي کسب و کارهاي  کننده سود خواهند برد. در زیر برخی از مهم کننده و هم مصرف تولید

  تشریح گردیده است:کشاورزي در الکترونیکی 
ي ارتباطات و ها فناوريمندي از  کسب و کار الکترونیکی با بهره :تبادل اطالعاتبرقراري ارتباطات و 

ویژه اینترنت، تولیدکنندگان محصوالت کشاورزي را در نواحی روستایی و دور قادر  اطالعات و به
مختلف شامل  برداران بهرهضا، مشتریان، و ها و مجاري ارتباطی بیشتري را با اع شبکه سازد تا می

هاي  کنندگان خدمات کسب و کار، سیاستگذاران و بنگاه مینأهاي کسب و کار، ت هاي زنان، چرخه گروه
 ي داخلی، انتشارات الکترونیکی و غیره برقرار کنند. مثالًها شبکهرسان از طریق پست الکترونیک،  کمک

ي پیچیده تجارت الکترونیک، در انجام امور ها نظامبراي ورود به د بدون نیاز توان میپست الکترونیک 
ها، جایگزین امور پست و نامه رسانی که در  حساب دریافت قبوض و ارسال صورت از جمله اصلی

. خدمات رایگان و کم هزینه گرددنواحی روستایی و دور دست با محدودیت همراه هستند استفاده 
یی که کشاورزان تنها به اینترنت دسترسی داشته باشند، فراهم است. پست الکترونیک به سهولت در جا

ایی فرایندهاي کسب و کار نظیر سفارش، داد و ستد، اجراي سفارشات و  هاي رایانه از طریق شبکه
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ثر قابل انجام است. از این طریق کشاورزان ؤطور م تحویل محصوالت، حسابرسی و کنترل موجودي به
از  .نظر از محل جغرافیایی ارتباط داشته باشند با یکدیگر صرف توانند میحتی و تولیدکنندگان به را

تواند به انتقال اطالعات درباره تولید محصول  طریق یک آدرس ساده پست الکترونیک، تولیدکننده می
  .)ESCAP, 2007(ها مقدور است اقدام نماید  هایی که تبادل الکترونیک براي آن خود با سایر گروه

ثري در جلب منفعت و سود ؤد نقش متوان میاینترنت : مدیریت ارتباط با مشتريرسانی و بازار
اي همراه با یک  افزاراولیه رایانه افزار و نرم مشتریان در بازاررسانی الکترونیک ایفا نماید. وجود سخت

. گردد می ها آناتصال اینترنتی باعث برقراري ارتباطات و تعامل بین تولیدکنندگان کشاورزي و مشتریان 
ي خود را با تنظیم یک فهرست افزایش ها روشد تبلیغات و فتوان میبا داشتن یک تارنما، تولیدکننده 

د باعث توان میهاي کشاورزي،  ویژه در تعاونی دهد. کاربرد کسب و کار الکترونیک در کشاورزي به
اي که  شده به گونهها  گري و دالل واسطه هاي هزینهتحکیم زنجیره عرضه محصوالت و حذف 

با استفاده از  کنندکان کوچک و محلی از جمله کسب و کارهاي محلی نیز از این امر سود ببرند. تولید
طور روزانه و به موقع از طریق بازارهاي  را به ها قیمتاطالعات بازار و  توانند میاینترنت، کشاورزان 

 گیري راهبردي کسب و کار جهت تصمیم ملی تولیدات کشاورزي کنترل کرده و از دانش رقابتی در
گذاري  هاي جدید سرمایه روي فرصت توانند میمند گردند. با داشتن اطالعات صحیح، کشاورزان  بهره

ا شرایط متغیر بازار تر عمل کرده، سودآوري را بهبود بخشیده، و بهتر بتوانند ب ها موفق کرده، در رقابت
  ).ESCAP, 2007سازگار شوند (

طور خیلی خالصه به معنی توانایی و  به 1مدیریت ارتباط با مشتري :ارتباط با مشتريمدیریت  -
. این مساله به نوبه خود از باشد مییابی و حفظ مشتري  له مشتريأدر خصوص دو مس ریزي برنامه

هاي تقویت ارتباط یک شرکت با مشتریان با انگیزه  آوري فنها، فرایندها، و  طریق گسترش خط مشی
 آوري فنپذیر است. ظهور  امکان ها آنبینی نیازهاي  ش درآمد از طریق حفظ مشتري و پیشافزای

از  توانند میها  که از این طریق شرکت اینترنت مدیریت ارتباط با مشتري را دچار تحول کرده است چرا
ه ها و وضعیت مشتریان ب هاي اینترنت در جهت جذب مشتریان جدید، پی بردن به اولویت آوري فن

  ).Lam and Chan, 2003طور روي خط، و پشتیبانی و ارایه خدمات به مشتري استفاده کنند (

                                                             
1- Customer Relationship Management (CRM) 
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هاي همراه و وسایل دیجیتالی  سیم از قبیل تلفن آوري بی شکل دیگر مدیریت ارتباط با مشتري از طریق فن 
سترسی کاربران به سیم و اینترنت با تلفن همراه، د آوري اینترنت بی پذیر است. پیدایش فن شخصی امکان

اطالعات را در هر زمان و هر مکان چه براي ارتباطات کاري چه شخصی میسر کرده است. این امر انتخاب و 
پذیري، مدیریت  کننده محصوالت کشاورزي و روستاییان در انعطاف گزینه جدیدي را براي همه اقشار تولید

  .)Lam and Chan, 2003( کند میي شخصی فراهم ها فعالیتبهتر کسب و کار، و 
 1کسب و کار الکترونیکی تسهیل کننده مدیریت زنجیره عرضه: مدیریت زنجیره عرضه محصوالت

هاي عرضه  به مدیریت تلفیقی و هماهنگ تمامی جنبه شود میمربوط  این امرمحصول است که 
نیاز و  م موردتولید، خرید، مدیریت اقال ریزي برنامهبینی تقاضا،  محصول به مشتریان از جمله پیش

ي داخلی است جایی که ها نظامپخش آن. مدیریت زنجیره عرضه محصوالت شامل تلفیق و تعدیل 
  . )ESCAP, 2007( ارتباط با عرضه کنندگان و مشتریان نزدیک تر است

سازد تا بیشتر روي  کنندگان محصوالت کشاورزي را قادر می کسب و کار الکترونیکی تولید  
تولید تا تحویل محصول  ریزي برنامهي به هم پیوسته از ها فعالیتن، نیاز بازار و کنندگا تقاضاي مصرف

که در آن محصوالت، تولید و ارائه  را اي بر این، کسب و کار الکترونیکی شیوه متمرکز شوند. عالوه
ي انجام کسب و کار الکترونیکی براي بهبود ها روشهاي جدید و  آوري فنشوند تغییر داده است.  می

ي تبادل اطالعات اجازه و ها نظامهر چیز از طراحی اولیه گرفته تا تولید نهایی قابل استفاده هستند. 
. کند میامکان بازخورد مستقیم مشتریان را در طراحی تولید، افزایش همکاري و کاهش هزینه  فراهم 

ال از مرحله طراحی تا هاي سازنده وجود دارند انتق هایی نیز که به طور مستقیم توسط شرکت افزار نرم
  . )ESCAP, 2007( کنند تر می تولید را سریع

هاي خود  قابلیت توانند میبا خرید الکترونیک، تولیدکنندگان محصوالت کشاورزي : خرید الکترونیک
  :)ESCAP, 2007( ي زیر افزایش دهندها روشرا نسبت به عملیات خرید به 

 ر خط؛گسترش برد عرضه کنندگان از طریق فروشگاه ب  
  ثابت با حذف تشریفات و کاغذبازي اداري از طریق به کارگیري ابزار بر خط؛ هاي هزینهکاهش  
 هاي مالی با انجام سفارشات الکترونیکی؛ و بهبود کنترل  
  از طریق دسترسی به سفارشات و میزان پیشرفت خرید.  ریزي برنامهافزایش کارآیی و بهبود  

                                                             
1  - Supply Chain Management (SCM) 
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  و کار الکترونیکیثر بر ترویج و توسعه کسب ؤعوامل م
بین  هم دردر داخل کشورها و  همطور که شرایط اقتصادي  همان: آمادگی اجتماعی و اقتصادي

متفاوت  ، آمادگی پذیرش فاوا و کسب و کارهاي الکترونیکی در بین جوامع نیزمتفاوت استکشورها 
در اقتصاد  . آمادگی طبق تعریف عبارت است درجه و میزانی که یک اجتماع براي مشارکتاست

هاي اجتماعی و اقتصادي در جامعه در  کید دارد که زیرساختأ. آمادگی بر این تشود میدیجیتالی آماده 
هاي  ها، منابع انسانی و چارچوب . زیرساختکنندموقعیتی باشند که بتوانند پذیرش فاوا را حمایت 

  ).APEC, 2000( دشون قانونی و سیاسی از عوامل تعیین کننده آمادگی اجتماعی محسوب می
  

  زیرساخت پایه
  ي اصلی زیرساخت کسب و کارهاي الکترونیکی عبارتند از:ها لفهؤم

افزار و نرم  سختکسب و کارهاي الکترونیکی وجود  اندازي راهاز الزامات اولیه  الف) زیرساخت فاوا:
تولیدات و امکانات فاوا منابع و  که در صورتی. باشد مینیاز در زمینه فاوا در داخل کشور  افزارهاي مورد

ي ها ناباید با نیازها و زب ي وارداتیافزارها افزارها و نرم سخت حالتاز خارج تامین شوند، در این 
فراهم  بایست میمحلی در داخل کشور سازگار شوند. شرایط پشتیبانی فنی و نگهداري از تجهیزات نیز 

کوتاهی برطرف گردند. البته با ظهور  در مدت در این خصوص مشکالت پیش آمده به طوري کهبوده 
بی سیم (تلفن همراه، تلفن بی سیم، بی سیم ثابت، ماهواره) به جز تجهیزات قدیمی  آوري فنو توسعه 

ها به طور مطلوبی  و امکان برقراري ارتباطات کامل براي آنتلفنی، شرایط دسترسی جوامع روستایی 
  مهیا شده است.

هاي توزیع  هاي حمل و نقل و کانال زیرساخت هاي توزیع محلی: ب) امکانات حمل و نقل/ کانال
هاي کسب و کار  طوري عمل کنند که موجبات کارآیی کاربرد بایست میمحلی محصوالت کشاورزي 

  الکترونیک را فراهم کنند.
خارج از زیرساخت  منبع قابل دسترس و مطمئن برق به ویژه در نواحی روستایی که معموالً ج) برق:

گیرند مساله مهمی است. نارسایی و قطعی برق باعث بروز خسارت  یا شبکه سراسري قرار می ثابت
کشورهاي در حال توسعه اکثر چالش بزرگی در  و توسعه کسب و کارهاي الکترونیکی عمده در

. عواملی مثل گرما و رطوبت (همراه با گرد و غبار و ذرات مضرشیمیایی) بر نحوه گردد میمحسوب 
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ثیرگذار بوده و به همین خاطر أهاي فاوا به ویژه در جایی که امکان تهویه هوا نیست، ت وريآ فنعمل 
البته انرژي خورشیدي در تولید برق براي جوامع روستایی  .باید مورد توجه جدي قرار گیرند

حفظ  هایی را در برداشته است. بنابراین وجود تسهیالت انرژي به میزان کافی براي استفاده و امیدواري
  ). Farrell and Shafika, 2007(ها الزم است  آوري جهت باال بردن عملکرد فن فاواتجهیزات 

طور جدي تحت  را به  فاواد توانایی کاربران در استفاده از توان میسواد عامل بحرانی است که : سواد
یی از بی سوادي به ویژه در نواحی روستایی که درصد باال ثیر قرار داده و محدود کند، این عامل بهأت

هایی  آوري فنتعیین کننده است. در چنین حالتی دسترسی به  شود میخصوص بین زنان روستایی دیده 
مثل رادیو و تلفن همراه براي تمامی افراد جامعه تا حدودي مشکل زبان و مهارت زبان انگلیسی را در 

  .کند میجبران  فاوااستفاده از 
 فاواند تهیه و تدارك زیرساخت پایه عاملی اساسی در آمادگی پذیرش هرچ: دسترسی عادالنه و برابر

تخصیص ا و واز فا، عوامل دیگري نظیر دسترسی عادالنه و برابر، استفاده صحیح گردد میمحسوب 
نه تنها در این خصوص . است ضروري نیزدر دستیابی به نتایج مثبت و مطلوب  فاوامنابع  عادالنه

 به همان میزان نیز ها آنها ضروري است بلکه تعیین نحوه استفاده از  ريآو فنچگونگی دسترسی به 
ي ها شبکهبه کافی  و به توانایی اجتماع در دسترسی طبیعی شود میدسترسی مربوط  دارد. اهمیت

  ).UNDP, 2001کسب و کار الکترونیک (توسعه  و  فاوا استفاده اززیرساخت جهت 
اثرات مختلف اقتصادي و داراي  ي فاواها آوري فنین که ا با توجه به: حذف نابرابري جنسیتی

هاي مختلف زنان و مردان متفاوت  اشان بین گروه بنابراین اثرات سطح روستاها هستنداجتماعی در 
هاي موجود جنسیتی الزم است شرایط  تر شدن نابرابري براي جلوگیري از ایجاد یا عمیق .است

 فاوابنیان مهیا گردد. بنابراین ابعاد جنسیتی در آمادگی پذیرش  دانشمشارکت زنان روستایی در جامعه 
 بینهاي توسعه کسب و کار الکترونیکی در  بایست قبل از وضع خط مشی عامل مهمی است که می

سهم اقتصادي زنان در جامعه و بعد خانوار  بنابراین نسبت به طور جدي لحاظ گردند. زنان روستایی به
وجود داشته باشد؛ شکاف و نابرابري جنسیتی نیز از در سطح جامعه ی آگاهسازي عموم بایست می

به  فاواهاي  آموزش و فرصت ،ها آوري فنهاي مختلف از جمله استفاده زنان از  طریق وضع سیاست
  .)UNDAW, 2005(در جامعه برطرف گردد  عادالنهاي  گونه
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گیر، تلویزیون، نمابر،  سیم، پیام هاي بی فنرسانی از قبیل تل وسایل و ابزار اطالع: قابل پذیرش و سازگار
هاي شخصی باید از نظر فرهنگی قابل پذیرش و سازگار با جامعه باشند. افراد جامعه  رادیو، و رایانه

عنوان روشی قابل اعتماد در کاهش موانع پیش روي خود که به بهبود زندگی  را به فاواباید 
  در نظر بگیرند. کند میاشان کمک  شخصی

کسب و کار الکترونیکی با پیروي از یکسري مراحل : حل ایجاد یک کسب و کار الکترونیکیمرا
طور مشخص در این راه سه  . بهشود مینظر از نوع کسب و کار، تولید یا بازار ایجاد  مشترك صرف

کسب و  ریزي برنامهمرحله وجود دارد که در ایجاد کسب و کار الکترونیک باید در نظر گرفته شوند: 
که در زیر به توضیح هر مرحله  کار اجرا شده کار، اجراي طرح کسب و کار، و ارزیابی طرح کسب و

  ).ESCAP, 2007شود ( پرداخته می
ترین  کسب و کار الکترونیک مهم ریزي برنامهمرحله  :کسب و کار الکترونیک ریزي برنامهمرحله 

ه، همچنین پایداري و اثربخشی خدمات مرحله است چون نقشه و مسیر اجرا و ارزیابی را تعیین کرد
کسب و کار الکترونیک به این مرحله بستگی دارد. در این مرحله، پاسخگویی به سواالت اساسی زیر 
ضروري است: چرا کسب و کار الکترونیک باید اجرا شود؟ اثرات مثبت آن چیست؟ فواید و مزایاي 

  عمده ارزیابی یک کسب و کار الکترونیک چیست؟
، شرایط فاواپذیري زیرساخت  االت ارتباط نزدیکی با ماهیت کسب و کار، دسترساین سو  

 ریزي برنامهو بازار مورد انتظار براي محصوالت دارند. با وجود اهمیت مرحله  اقتصادي -اجتماعی
خوب به  ریزي برنامهاین مرحله مورد غفلت واقع شده و کسب و کارهاي الکترونیکی بدون  معموالً

این مرحله داراي هشت فعالیت به شرح  گردند. اد منجربه شکست در مراحل اولیه کار میاحتمال زی
  باشد: زیر می

نسبت به کسب و کار الکترونیک و فواید آن کاربران  براي آغاز هر فعالیت الزم است: سازيآگاه
باید یکی کسب و کار الکترون، بیشتر کاربران منظور جلب حمایت اطالع و آگاهی داشته باشند. به

کسب و  که برطرف کننده مشکالت ییباشد، نیازها برداران بهرهو متفاوت  متنوعپاسخگوي نیازهاي 
توان از طریق توزیع پرسشنامه بین  . این نوع اطالعات را میباشدبرداران  کار در بین گروه مختلف بهره

یازها شناسایی شدند، نیازها آوري کرد. وقتی که ن ها و جلسات متعدد جمع بردارن هنگام مالقات بهره
از طریق  برداران بهرهبندي نیازهاي  بندي شوند. شناسایی و اولویت برداران اولویت بایست توسط بهره می
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ها نیز قابل انجام است. این روش همچنین به آگاهسازي  همایی هاي آموزشی و گرد برگزاري کارگاه
این، ارائه  بر کند. عالوه هاي اجراي آن کمک می افراد درباره فواید کسب و کار الکترونیک و چالش

هاي تولیدکنندگان کشاورزي در نواحی شهري یا نزدیک شهر که از پذیرش  هایی درباره فعالیت نمونه
  اند مفید خواهد بود. کسب و کار الکترونیک کشاورزي سود برده

و کار الکترونیک بدان قصد دارد از طریق پذیرش کسب هر کسب و کار آنچه را که : تعریف اهداف
اهمیت دارد که نسبت به آینده در این مرحله له أ. این مسشودطور شفاف تعریف  بهباید دست یابد 

جدا  اي کامالً . پذیرش کسب و کار الکترونیک نباید به گونهایجاد شودکسب و کار آگاهی و شناخت 
  پذیرد. صورت 1آوري مدار) آوري (فن کید بر فنأاز اهداف آن و فقط با ت

جلسه بارش یک کنندگان در  در این زمینه آن است که از شرکتبراي تعیین اهداف روشی ساده   
هدف  فکري بخواهیم اهداف کسب و کار و اهداف پروژه را در چند جمله یادداشت کنند. معموالً

عبارت  اي از اهداف نمونهشود،  ها مربوط می کسب و کار الکترونیک به افزایش درآمد یا کاهش هزینه
هدف پروژه تا البته باید دقت داشت که  پذیري یا بهبود کیفیت خدمات. افزایش قدرت رقابت است از:

بایست در پایان اجراي کسب و کار  جاي ممکن مشخص و دور از ابهام باشد. هدف همچنین می
  ."درصد تا سال آینده xمیزان  هافزایش سود ب"عنوان نمونه:  گیري باشد. به الکترونیک قابل اندازه

عنوان روش انجام   توان به مدل کسب و کار الکترونیک را می: انتخاب مدل کسب و کار الکترونیکی
کسب و کار با استفاده از اینترنت تعریف کرد. مدل کسب و کار الکترونیکی چگونگی آغاز یا انجام 

خط مشی کسب و کار الکترونیکی، مدل  دهد. بر اساس کسب و کار را از طریق اینترنت نشان می
منظور تدوین خط مشی عملیاتی کسب و کار اکترونیکی با استفاده از راه  کسب و کار الکترونیکی به

گردد. طراحی و تدوین مدل کسب و کار الکترونیکی مستلزم  آوري طراحی می ها و کاربرد فن حل
خوبی نیازهاي اعضاي یک کسب   که به طوريآوري است  انتخاب نوع و سطح راه حل یا کاربردهاي فن

  .)ESCAP, 2007( و کار را برآورده سازد
  توانند به انتخاب یک مدل مناسب کسب و کار الکترونیکی کشاورزي کمک کنند: سواالت زیر می  

  الف) محصوالت کشاورزي از طریق اینترنت به چه کسانی فروخته خواهد شد؟
  د؟شو ب) چگونه فرایند فروش اجرا می

                                                             
1  - Technology-driven 
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  هاي معقول و منطقی براي فروش محصوالت با استفاده از اینترنت عبارتند از: برخی روش  
 /اقالم و برقراري کلیه ارتباطات از طریق اینترنت (استفاده از وب و  انتخاب تمامی محصوالت

  هاي قدیمی. انجام پرداخت از طریق حواله مستقیم بانکی یا سایر روش وپست الکترونیک) 
 امالت و انتقال وجه از طریق وب، از قبیل پرداخت با استفاده از کارت اعتباري یا سایر انجام مع

  هاي برخط. روش
  ج) میزبان تارنماي کسب و کار الکترونیکی کجاست؟

بایست به صراحت مشخص شود که  در یک کسب و کار الکترونیکی کشاورزي می: شناسایی وظایف
ن، ضروري است در تارنمایی که قرار است کسب و کار شخص چه چیزي باید انجام دهد. بنابرای

  الکترونیکی انجام شود موارد زیر به وضوح و دقت شرح داده شوند:
  صفحه اول شامل اطالعات پایه درباره کسب و کار و محلی براي اتصال به سایر صفحات که در
  شود. طور کلی و نحوه تماس آورده می ها اطالعات بیش تر درمورد محصوالت به آن
 ها. یک صفحه اختصاص داده شود به تشریح محصوالت همراه با تصاویر آن  
  یک صفحه دربرگیرنده اطالعاتی درباره کسب و کار کشاورزي شامل تاریخچه، محل آن، و

  اعضاي کسب و کار باشد. 
  یک صفحه اختصاص داده شود به اطالعاتی براي تماس مشتریان که مشتریان بتوانند سواالت و

  هاي خود را از طریق آن به آدرس پست الکترونیکی کسب و کار ارسال کنند. استدرخو
 کنندگان اختصاص داده شود که در آن  یک صفحه به تعریف محصوالت و ترویج آن براي مصرف

  به ذکر فواید این محصوالت اشاره شود.
شامل نتایج و  پذیرش کسب و کار الکترونیکی همچنین تذکر این نکته اهمیت دارد که معموالً  

دقت باید شناسایی  اثراتی است که هم مرتبط با دنیاي واقعی و روز هستند و هم مرتبط با نتایجی که به
عنوان مثال اگر مدل انتخاب کسب و کار، ایجاد یک تارنما کسب و کار الکترونیکی خانگی را  شوند. به

افزاري، داشتن  افزاري و سخت نرمشبکه مناسب، و زیرساخت  بر کند، در آن صورت عالوه تجویز می
  ها ضروري است.  ظرفیت کافی خانگی براي به کارانداختن این سیستم

با داشتن فهرست وظایفی که باید در طی پروژه انجام شوند، شناسایی منابع (انسانی و : بینی منابع پیش
ابع وجود دارند: منابع نیاز براي انجام آن وظایف ضروري است. دو گزینه براي انتخاب من مادي) مورد



 1393 پاییز) 3)، شماره (2(کارآفرینی در کشاورزي  نشریه

34 

عنوان مثال اگر  داخلی و منابع خارجی. در مورد استفاده از منابع داخلی واقع بین بودن اهمیت دارد. به
براي استخدام دو عضو داخلی براي کار در زمینه  ریزي برنامهواحد تولیدي کشاورزي در حال 

تواند از این  که آیا واحد کشاورزي میتارنما باشد، در آن صورت حتما باید بررسی شود  اندازي راه
افراد تازه استخدام شده براي انجام وظیفه جدید استفاده کند یا این که باید با افراد دیگري قرار داد 

  ببندد. 
نکته مهم دیگر در نظر گرفتن نوع تخصصی است که در طی مرحله اجرا و مرحله بعد از آن یعنی   

ود. براي آغاز مرحله اول، واحد کشاورزي باید به فکر استخدام یک مرحله ارزیابی، موردنیاز خواهد ب
ها توانمندي الزم (انسانی و مادي) براي  هاي تخصصی باشد. این شرکت نیروي متخصص از شرکت

که واحد کشاورزي قصد داشته باشد این وظایف را به  انجام وظایف موردنیاز را دارا بوده و در صورتی
سازي  نه آن خیلی باالتر خواهد بود. از طرف دیگر براي مرحله ارزیابی، ظرفیتتنهایی انجام دهد هزی

هاي داخلی بیشتر در این مرحله استفاده کرد. این امر را  داخلی تجربه خوبی است که بتوان از ظرفیت
  توان از طریق آموزش اعضاي داخلی واحد تولیدي به انجام رساند. می

در ابتدا تهیه فهرست وظایف و سپس شناسایی و استخدام فرد  بینی منابع هاي پیش یکی از راه  
باشد. براي منابع خارجی دو گزینه انتخابی وجود  داخلی یا خارجی براي انجام هریک از وظایف می

اي. اگر واحد کشاورزي در  حرفه دارد: استخدام کارکنان جدید یا قرار داد با یک شرکت تخصصی/
م فرد داخلی باشد، باید افراد متخصص را شناسایی کرده همچنین فشار براي استخدا ریزي برنامهحال 

ها کنند در نظر گرفته شود. مواردي  توانند صرف برنامه که می و زمانی ها هاي کاري آن و مسئولیت
توانند به وظیفه جدید اختصاص دهند، یا  همچون افراد تازه استخدام شده چه مدت از وقتشان را می

اي از  نمونه )1(ها به چه میزان است. جدول  صی ساالنه و مرخصی پزشکی آنکه مدت مرخ این
  .دهد میبینی منابع را بر حسب فهرست وظایف نشان  پیش
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  )ESCAP, 2007(منبع:  بینی منابع بر حسب فهرست وظایف نمونه پیش -1جدول 
  هاي موردنیاز مهارت  بینی منابع پیش  فهرست وظایف

  طراحی تارنما  خارجی  طراحی طرح تارنما

  تدوین محتواي تارنما
 2نفرنیروي داخلی براي  1

  ماه 3مدت  ساعت کار در روز به
زبان انگلیسی، محصوالت و 

  خدمات
  مهارت در شکار عکس  نفر نیروي داخلی 1  گرفتن تصاویر از محصوالت

  طراحی تارنما  خارجی  فرایند قرار دادن تصاویر در تارنما
  ها شبکه داده  خارجی  دسترسینصب اینترنت قابل 
  افزار نصب سخت  خارجی  افزار نصب سخت
  سرور اندازي راهنصب و   خارجی  افزار  نصب نرم

 مدیریت تنظیم محتوا خارجی افزار مدیریت محتوا نصب نرم

 مدیریت محتوا (آموزش) خارجی ایجاد ظرفیت داخلی براي نگهداري محتواي تارنما

 عملیات سرور خارجی (استخدان نیروي جدید) نگهداري تارنما ایجاد ظرفیت داخلی درباره

 هاي برقراري ارتباط با مشتریان خارجی ایجاد رویه
ساعت در روز   1 - نیروي داخلی

 براي کل مدت پروژه

هاي  مدیریت مشتري، رویه
 داخلی

 قالب براي ارتباط با مشتریان خارجی ایجاد الگو/
ساعت در  1 - نیروي داخلی

 ي کل مدت پروژهروز، برا
 مدیریت مشتري

 مدیریت مشتري خارجی (استخدام نیروي جدید) ایجاد ظرفیت داخلی براي ارتباط با مشتریان خارجی

  
تنظیم  ریزي برنامهجدول زمانی اجراي کسب و کارکشاورزي که در مرحله : تنظیم جدول زمانی

نباید غیر قابل تغییر  ریزي برنامهابزار شود خط مبنایی خواهد بود در پیشبرد فرایند اجرا. تمامی  می
تلقی گردند چون ممکن است در طی اجراي پروژه نیاز به انجام یکسري اقدامات اصالحی پیش آید و 

ممکن است تنظیم جدول  این اقدامات ممکن است باعث ایجاد تغییراتی در جدول زمانی گردند.
ها آغاز گردد. شناسایی وظایفی که  زمانی اجراي آن ها و تنظیم روند زمانی ابتدا با تهیه فهرست فعالیت

باید اجرا شوند و افرادي که باید آن وظایف را انجام دهند گام و اقدام بعدي است. برخی وظایف 
صورت موازي انجام شوند، برخی دیگر ممکن است بستگی به وظایف دیگر نداشته و  ممکن است به

. نتیجه نهایی این کار تهیه فهرستی از وظایف با رعایت توالی در هر مرحله از پروژه قابل انجام باشند
  باشد. و ترتیب زمانی وظایف از ابتدا تا انتها می
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هاي پروژه و طرح بودجه، فعالیت بعدي بعد از مشخص شدن منابع  بینی هزینه پیش: ها بینی هزینه پیش
هزینه استخدام منابع انسانی داخلی عنوان مثال  موردنیاز براي اجراي کسب و کار الکترونیکی است. به

هاي پروژه لحاظ گردد. این مساله بستگی به نظام حسابداري مورد استفاده در واحد  بایست در هزینه می
در نظر  "هزینه کسب و کار"عنوان  کشاورزي دارد. گاهی اوقات هزینه مربوط به کارکنان داخلی به

 گردد. هزینه منابع خارجی عموماً میروژه محسوب نعنوان هزینه جدید در انجام پ گرفته شده و به
  پروژه اضافه گردد. هاي هزینهجاري پروژه محسوب شده و بنابراین الزم است به  هاي هزینهعنوان  به

دهنده تمامی مخارج  لفه مهم دیگر در این فعالیت تدوین طرح بودجه است. طرح بودجه نشانؤم  
عنوان خط  تواند به گردد. طرح بودجه می ورت ماهانه تدوین میص به ریزي شده است که معموالً برنامه

عنوان  تواند در طی مرحله اجرا به مبناي هزینه براي پروژه بوده و همراه با جدول زمانی وظایف می
  ابزار مناسب کنترل مورد استفاده واقع گردد.

ز گردآوري و طرح کسب و کار ا: تدوین طرح کسب و کار الکترونیکی یا سند مکتوب پروژه
اند تشکیل  ریزي تدوین شده هاي قبلی مرحله برنامه تدوین تمامی اسناد و مدارکی که در فعالیت

هایی شامل بیان حیطه فعالیت، طرح سفارش تا خرید، جدول زمانی وظایف و طرح  شود، فعالیت می
 کسب و کار کند که بود و مشخص میپروژه خواهد  کننده چگونگی اجرايبودجه. این سند تشریح 

سند مکتوب باید این  عنوان ابزاري راهنما براي تیم پروژه مورد استفاده قرار گیرد. تواند به چگونه می
  شامل موارد زیر باشد:

 :بایست براي  ها یا گردش کارهایی است که می این طرح شامل تشریح رویه طرح مدیریت تغییر
  ایجاد تغییر در حیطه کاري پروژه دنبال گردد.

 بردارن است. این مساله  ریزي برقراري ارتباط تیم پروژه با بهره شامل طرح برنامه ارتباطات: طرح
عنوان یکی از عوامل اصلی شکست  به ثر معموالًؤکه فقدان ارتباطات مچرا موضوع خیلی مهمی است 

پروژه را هاي ارتباطی مناسب جایگاه  بایست از طریق کانال گردد. طرح ارتباطات می پروژه محسوب می
  ها را نیز بیان کند. تشریح کرده و نحوه بر آورده کردن نیازهاي اطالعاتی آن برداران بهرهبراي 

  در جهت  برداران بهرهمشترك تیم پروژه با  ریزي برنامهفرایند  ریسک: یاطرح مدیریت خطر
اگر یک خطر هاست.  شناسایی خطرهاي احتمالی پروژه و تدارك اقدامات الزم براي جلوگیري از آن
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احتمالی شناسایی شده باشد و هیچ راه حلی براي رفع آن وجود نداشته باشد، درآن صورت نباید 
 ). ESCAP, 2007پروژه را آغاز کرد (

ها در  در مرحله اجراي کسب و کارهاي الکترونیکی، نقشه: یمرحله اجراي کسب و کار الکترونیک
امکان انجام اقدامات اصالحی، ارزیابی  ،قیم بر نتایجشوند. در این مرحله نظارت مست عمل پیاده می

. مرحله اجرا شامل ایجاد خدمات کند میرا فراهم  نامناسبمجدد و حذف کسب و کار الکترونیک 
و  (آن الین) خط برهاي  کسب و کار الکترونیک از طریق تارنما، آموزش کارکنان و ایجاد زیرساخت

  .باشد میدر ارائه خدمات  (آف الین) خط پشت
هاي روزانه  مرحله ارزیابی کسب و کار باید با تلفیق ارزیابی: یمرحله ارزیابی کسب و کار الکترونیک

ها، گردش کار،  و معمولی از کسب و کار صورت پذیرد. این امر نیازمند تغییرات جدید در رویه
. باشد میمشاغل فهرست وظایف و هاي بهتر و حتی تغییر در  ها و توانمندي ها، قابلیت مسئولیت

چارچوب زمانی مشخصی براي تکمیل این مرحله وجود ندارد. در واقع زمان انجام این مرحله ممکن 
تغییر در طی روز عنوان مثال اگر  بهآید؛  وجود می هاست وقتی باشد که در خدمات کسب و کار تغییر ب

هاي الزم در اجراي  ) فعالیت1(ایجاد شود بنابراین در چنین حالتی ارزیابی روزانه خواهد بود. شکل 
  ).ESCAP, 2007( دهد میمراحل سه گانه یک کسب و کار الکترونیکی را نشان 
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  )ESCAP, 2007هاي الزم در اجراي مراحل سه گانه کسب و کار الکترونیکی (منبع:  فعالیت - 1شکل 

  ریزي برنامه - 1مرحله 

 - 2مرحله 
 اجرا

 - 3مرحله 

تعیین -4
 وظایف

انتخاب مدل کسب  -3
 و کار الکترونیک

 

تعریف -2 آگاهسازي -1
 اهداف

تدوین طرح کسب - 8
 و کار

تنظیم جدول -6 پیش بینی منابع-5
 زمانی

پیش بینی - 7
 هاهزینه

 نهایی کردن پروژه-4

  ایجاد زیرساخت - 2
 پشت خط

 ایجاد تارنما-3

 فراهم سازي-1

 حفظ خدمات-4

 مدیریت محتوا-2 مدیریت ارتباط با مشتري-3

ترویج کسب و -1
  کار
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نهایت یادآوري این نکته  در: کار الکترونیکهاي مربوط به مراحل ایجاد کسب و شرح فعالیت
 برداران بهرهثر ؤاهمیت دارد که عامل کلیدي موفقیت تمامی کسب و کارهاي الکترونیک، مشارکت م

شرکت داشته باشند بلکه باید در سرتاسر  ریزي برنامهدر مرحله  بایست مینه تنها  برداران بهره. باشد می
  ت داشته باشند.فرایند از اجرا تا ارزیابی مشارک

مرحله نهایی اجراي کسب و کار الکترونیک، انجام عملی آن است. این مرحله با سایر مراحل قبلی   
تفاوت دارد، زیرا زمان مشخصی براي نهایی شدن آن تعیین نشده است. در واقع، این مرحله باید 

کسب و  اندازي راه، فرایندي بین سایر فرایندهاي کسب و کار کشاورزي محسوب شود. از این منظر
هاي درون سازمانی براي تداوم آن،  ها و مهارت تواند با توجه به منابع، ظرفیت کار الکترونیک می

  پیچیده یا ساده باشد.
چهار فعالیت اصلی در این مرحله باید انجام شود. این فهرست، منحصر به فرد نیست و سایر   

تواند صورت پذیرد. به هر حال این اقدامات براي  میاقدامات نیز براي اجراي کسب و کار الکترونیک 
، از اهمیت برخوردارند. این اقدامات به شرح زیر یتداوم اثربخشی و پایداري کسب و کار الکترونیک

  باشند: می
منظور توسعه دسترسی  تالش براي ترویج کسب و کار الکترونیک به -ترویج کسب و کار الکترونیک

  به آن.
  هنگام نمودن اطالعات تارنماي کسب و کار الکترونیک. به -مدیریت محتوي

  استمرار خدمات کسب و کار الکترونیک، اعم از سخت افزار و نرم افزار. -خدمات مدیریت
شناسایی انواع مختلف مشتریان و تالش براي ارائه خدمات مناسب به هر  -مدیریت ارتباط با مشتري

  و جذب مشتریان جدید.منظور حفظ مشتریان کنونی  به ها آنیک از 
  

  و پیشنهادها گیرينتیجه
تواند  موضوعی است که میو توسعه کسب و کارهاي الکترونیکی در حوزه کشاورزي  اندازي راه  

برداران بخش کشاورزي و هم براي دست اندرکاران این بخش به ویژه دانشجویان و  هم براي بهره
بردارن بخش  اوانی باشد. از یک طرف بهرهئز اهمیت فرحاهاي کشاورزي  دانش آموختگان رشته

مند  هاي زمانی و مکانی بهره توانند به راحتی از خدمات الکترونیکی بدون محدودیت کشاورزي می
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کسب و کارهاي الکترونیکی  اندازي راهگردنند. از طرف دیگر براي جویندگان کار در بخش کشاورزي 
نان محسوب گردد. بنابراین این مقاله با هدف عنوان فرصت شغلی براي آ تواند به راحتی به می

با نگاهی به کسب و کارهاي الکترونیکی در بخش کشاورزي انجام گرفته است.  اندازي راهچگونگی 
توان به اهمیت  کسب و کار اینترنتی در حوزه کشاورزي، می اندازي راهراهکارهاي ارائه شده براي 

پی منابع انسانی متخصص و چارچوب هاي قانونی  هاي فنی و اجتماعی، وجود سه عامل زیرساخت
و توسعه بیشتر کسب و کارهاي الکترونیکی در حوزه  اندازي راهگردد جهت  بنابراین پیشنهاد می برد.

هاي  هاي انبوهی و کالس سازي از طریق رسانه سازي و آگاه هایی از قبیل فرهنگ کشاورزي به شیوه
بایست  کشاورزان و روستاییان ایجاد کرد. دولت نیز می هاي الزم را در آموزشی ترویجی زمینه

هاي فنی الزم را در روستاها ایجاد نموده و مجاري قانونی تسهیل کسب و کارهاي  زیرساخت
  الکترونیکی کشاورزي نیز از طریق مجلس تصویب گردد.

ترونیکی عاملی اساسی در پذیرش کسب و کارهاي الک ها از طرفی هرچند تهیه و تدارك زیرساخت  
بدور از هر گونه تبعیض و ، ولی دسترسی عادالنه و برابر و تخصیص همگانی منابع گردد میمحسوب 
هاي دیجیتالی  هاي جنسیتی و سوگیري روستایی، سوگیري -هاي شهري منظورسوگیري -سوگیري

. کسب و کار الکترونیکی کشاورزي با پیروي از یکسري مراحل مشترك استضروري  نیز -است
. در این راه سه مرحله وجود دارد که در شود مینظر از نوع کسب و کار، تولید یا بازار ایجاد  صرف

کسب و کار، اجراي طرح کسب و  ریزي برنامهایجاد کسب و کار الکترونیک باید در نظر گرفته شوند: 
م ترین کسب و کار الکترونیک مه ریزي برنامهکار اجرا شده. مرحله  کار، و ارزیابی طرح کسب و

مرحله است چون نقشه و مسیر اجرا و ارزیابی را تعیین کرده، همچنین پایداري و اثربخشی خدمات 
کسب و کار الکترونیک به این مرحله بستگی دارد. مرحله اجرا شامل ایجاد خدمات کسب و کار 

رائه هاي بر خط و پشت خط در ا الکترونیک از طریق تارنما، آموزش کارکنان و ایجاد زیرساخت
. مرحله نهایی کسب و کار کشاورزي شامل چهار فعالیت اصلی ترویج کسب و کار باشد میخدمات 

 اندازي راه. بنابراین، باشد میالکترونیک، مدیریت محتوي، استمرار خدمات، مدیریت ارتباط با مشتري 
هاي درون  مهارتها و  تواند با توجه به منابع، ظرفیت کسب و کار الکترونیک در زمینه کشاورزي می

  سازمانی براي تداوم آن، پیچیده یا ساده باشد.
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Abstract 1 
 By a massive growth in the information and communication technologies 
particularly in the current knowledge based society at the world, the trend of 
adoption these technologies has faced a growing increase at different areas such as 
production, services, and various businesses. The agricultural businesses may 
improve better services to consumers and supply qualified and high diversified 
food if they use ICTs through setting up e-businesses. Generally, an agricultural e-
business by using ICTs can contribute to better gather, analyze, and transfer the 
information between sellers and buyers of the agricultural products, better manage 
the products' supply, and better trade management. Therefore, this paper with a use 
of both library research and translate technical texts has an aim at reviewing 
different aspects of e-businesses in agriculture, its applications and advantages as 
well as focusing on how does a new e-business in agriculture start up?  
  
Keywords: E-Business, Information and Communication Technology (ICT), 
Agricultural Development, Agricultural Business 
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