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  چکیده
ـ  تغییـر  را بـا  بسـیاري از مشـاغل   ساختار اخیرهاي دهه دردیجیتال بازاریابی توسعه  بـه توسـعه    ورو کـرده  ه روب

دیجیتال  اریابی، توجه به بازدر جهان 19کووید شیوع با  کمک کرده است. در مشاغل کارآفرینی و نوآوريهاي  فعالیت
 تولیدي هايفعالیت بر ايگسترده تأثیر اخیر هايسال در دیجیتال بازاریابی رچهاگ بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت.

بازاریـابی  هایی بـراي  ارائه مدل محروم هستند. آنخدمات  از کشاورزان از با این حال بسیاري است، داشته کشاورزان
ریزان مورد توجه برنامه دیجیتال تجارت در شبکهکشاورزان کاهش موانع در  تواندي میدیجیتال در کارآفرینی کشاورز

مـرور  روش  بـا  و بازاریابی دیجیتال در کارآفرینی کشـاورزي  برايچارچوبی با هدف ارائه  حاضر مقاله لذاقرار گیرد. 
کـارآفرین   شـامل  کشـاورزي  بازاریـابی دیجیتـال محصـوالت    مـدل  هـا نشـان داد  بررسیانجام گرفت.  ادبیات پیشین

هـاي  طیفـی از ویژگـی  هاي کارآفرینانـه  ها و مهارتکشاورزي، فرآیند کارآفرینی و اکوسیستم کارآفرینی است. ویژگی
د. فرآیند کارآفرینی که تغییر کنبه عنوان موتور محرکه فرد عمل می ها را شامل شده وها و شایستگیفردي تا صالحیت

رسانی دیجیتـال،  کسب و کار، محصولسازي  گیرد بر دیجیتالیدیجیتالی شدن را در برمی در فرآیندهاي موجود جهت
رسـانی  براي استفاده از خدمات دیجیتال و آمـوزش و اطـالع  یجیتال تأکید داشته و به منابع الزم بازاریابی و تبلیغات د
نی شامل زمینه اجتماعی، فرهنگی، اقتصـادي و  دارد. اکوسیستم کارآفریهاي بازاریابی دیجیتال نیاز براي افزایش مهارت

هـاي محیطـی، سـاختارهاي نهـادي، و     حمایـت  و گـذارد سیاسی یک جامعه است که بر یک کسب و کـار تـأثیر مـی   
  گیرد.ها را در برمیزیرساخت
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  دمهمق
ــه بــه تمایــل اســمیت آدام  ركــــــمشت را کــاال مبادل

 و کـاال  مبادله که آنجا از و دانستمی هاانسان همه نــبی
 و دارـخری نـــبی اطالعات تبادل گرو در همیشه پول

 را اطالعـات  تبـادل  کـه  هـایی سیستم است، فروشنده
 دهنـد  کاهش را معامله هزینه توانندمی کنند می تسهیل

)Mueller, 2001.( را صنایع از بسیاري اینترنت کاربرد 
 کـرده  تبدیل دانش بر مبتنی صنایع به حدي تا حداقل

 بـه  شـدن  تبـدیل  حال در بازده افزایش قانون و است
   اسـت  یدیجیتـال  اقتصـاد  عصـر  در رایـج  پدیـده  یک

)Liu, 2003(. توسـعه  شـدن ماننـد   دیجیتالی الگوهاي 
 بـراي  جدیـدي  ابزارهـاي  وب، بـه  دسترسـی  قابلیت

 ایجاد تجارت براي تبلیغات نوآورانه هاي روش ودـبهب
 از هـا سایت اندازيراه ها باها و شرکتآژانس و کرده

ــت ـــهقابلی ـــتج ايـ ــت اريــ ــره اینترن ــ به  رداريـب
در عصر . )Dash and Chakraborty, 2021( دـنـکن می

 تحت تأثیر این فنـاوري بازاریابی نیز اقتصاد دیجیتال، 
هاي وسعه بازاریابی دیجیتال به دهه. ته استفتقرار گر

گـردد و ایـن نـوع بازاریـابی بـر      برمی 2000تا  1990
هاي دیجیتال در جهت استفاده از اینترنت و تکنولوژي

 ,.Ayush et al( داردکید أتترغیب تولیدات و خدمات 

 و حمل هايهزینه کاهش با بازاریابی دیجیتال). 2020
 گسـترش  ،اطالعـات  فنـاوري  انگیـز حیرت رشد نقل،

ــزون ــارت روزاف ــال تج ــه ،دیجیت ــداقل ب ــیدن ح  رس
 رقابـت  رشـد همچنـین   و جغرافیـایی  هايمحدودیت

 المللـی بـین  اقتصـاد  کـارایی  نقش مهمـی در افـزایش  
هـر چنـد ایـن نـوع      .)1398(کـاظمی،   خواهد داشت

هاي گذشته مورد توجـه قـرار گرفتـه    بازاریابی در دهه
س کرونا، کـه افـزایش رکـود    اما با شیوع ویرو ،است

اقتصادي، تعطیلی کسب و کارها و افزایش بیکاري را 
در پی داشت توجه به بازاریابی دیجیتال بیش از پـیش  

 قابـل  تـأثیرات  ویـروس  مورد توجه قرار گرفت. ایـن 
اساسی، اختالل در  کاالهاي تولید مانند کندي توجهی

ــره ــأمین زنجی ــان ت ــی تجــارت محصــوالت، زی  و مل
 بـازار و کـاهش   در ضـعیف  نقـدي  مللی، جریانال بین

 Haleem( استدرآمد را در پی داشته  رشد چشمگیر

et al., 2020 .(تـأثیر  گرچه ویروس کرونا گیري همه 
 جامعه بر جاي گذاشت، مختلف هايبخش بر را خود

 در تبلیغـات  و دیجیتال بازاریابی در سزاییه ب تأثیر اما
 جرـمن امر این. تداش محلی و ايمنطقه جهانی، سطح

 دنــــ ذرانـگ دور، راه از کار مانند رفتاري تغییرات به
ــادي وقـــت ــه، در زیـ ــزایش خانـ ـــتعام افـ  در لـــ

 سـمت  بـه  دادن جهـت  تغییر و اجتماعی هاي هــشبک
ــابی  هــايتــالش در شــد کــه آنالیــن محتــواي بازاری
تـوان  بنـابراین مـی   .داشـتند نقـش   تبلیغات و دیجیتال

 هـاي عامـل  سیسـتم  سمت به مدتاًع رفتار تغییر گفت
 هـاي فرصـت  کـه  بـود  دیجیتـال  محتـواي  و دیجیتال

 ایجـاد  تجـاري  هايمارك و بازاریابان براي را یـواقع
ــرد ــا ک ــیش ت ــر از ب ــان ه ــري زم ــه دیگ ــورت ب  ص
 Ayush etکنند ( برقرار ارتباط مشتریان با یـتالــدیجی

al., 2020( .اي بـه جـزء  چاره کهنیز  مصرف کنندگان 
خرید مایحتاج مـورد   جهت ترهاي ایمنفاده از راهاست

و بازاریــابی  بــه دنیــاي دیجیتــال نداشــتند نیــاز خــود
ــه دیجیتــال روي آوردنــد شــده توســط . گــزارش ارائ

دهـد در شـش ماهـه اول    شرکت دیجی کاال نشان می
دهاي اینترنتـی از  میزان خری 19شروع اپیدمی کووید 

خـش مـواد   درصـد و در ب  80هاي دیجیتـال  فروشگاه
درصد رشد داشته و آمار ثبت سـفارش   250غذایی تا 

هزار سفارش  500هزار سفارش به  200از  نیزروزانه 
راین اگـر چـه   رسیده است. بنـاب  99در نیمه اول سال 

بـه خطـر    زمینـه  درمشکالتی  باعث ایجاد 19کووید 
از کسـب   بسـیاري راکـد مانـدن    ،افتادن امنیت غذایی

ازاریابی دیجیتال اما بر ب ،دشي وکارها و افزایش بیکار
 تـأثیرات محصـوالت کشـاورزي   ویـژه  ه محصوالت ب

از بازاریابی دیجیتال  )1399مرادي، ( داشته استمثبتی 
جلوگیري کرده و  هاریسک ورشکستگی کسب و کار
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در جهت رونق بخشیدن بـه چرخـه   مناسب راهکاري 
پذیر در شرایط بحرانی کارهاي آسیب تولید و کسب و

اهمیت باشد. کارها می کسب و تعطیلیگیري از و جلو
بازاریابی دیجیتال، ضـرورت بـازنگري در خصـوص    

ــرمایه ــاخت س ــود زیرس ــذاري و بهب ــاي الزم در گ ه
ــالی  ــدمات دیجیت ــترش خ ــابی  و گس ــوزش بازاری آم

دیجیتال بـه تولیدکننـدگان محصـوالت کشـاورزي را     
 سـازي دیجیتـال  آمیـز موفقیت اجراي کند.میمشخص 

 اسـتقرار  بوده و در این زمینه دقیق ریزيبرنامه دنیازمن
 منـابع  از بهینـه  اسـتفاده  مناسـب،  سـازمانی  چارچوب

 مشتریان، انتظارات به احترام و نیازها شناخت موجود،
ـ  و دانـش  از اسـتفاده  و دوجانبـه  منافع تامین  اوريـفن
ــت روز ــادي  اهمی ــاظمی،  داردزی ــن  .)1398(ک در ای

ـ     راستا بـراي  ال ارائـه چـارچوبی   ایـن مطالعـه بـه دنب
   .بودبازاریابی دیجیتال در کارآفرینی کشاورزي 

  
  تحقیق ادبیات موضوع

تحت  بازارها ساختار: دیجیتال و کارآفرینی بازاریابی
 تغییـرات زیـادي داشـته اسـت     دیجیتـال تأثیر اقتصاد 

)Strzębicki, 2015.( 2010 سال در دیجیتال بازاریابی 
 رشـــــگست و ردــــک پیشــرفت ايفزاینــده طــور بـه 

 توسـعه  دیجیتـال  هـاي رسانه به دسترسی براي ابزارها
 در شـده  ایجـاد  هايبینش. کرد ایجاد را ايغیرمنتظره

 پیشرفته تبلیغات که داد نشان 2013 و 2012 هاي سال
بـه دنبـال    تبلیغـاتی  هاياست و روش توسعه حال در

 Dash and( دباشـن ان خـود مـی  خریدار کردندرگیر 

Chakraborty, 2021(. رفتـار  تغییـر  در سازيدیجیتال 
 اگر« المثلضرب امروزهو  داشتهزیادي تأثیر  خریداران
 اينمونه ،»ندارد وجود نشود، یافت گوگل در سازمانی

 از ادهـاستفـ  کـه  است بدیهی. است خریداران رفتار از
ـ  هـا شـرکت  بـراي  پیشـرفته  دیجیتال هايکانال  لـقاب
 آن باید هاسازمان که است حرکتی این است و هـتوج

ــال را ــ دنب  ).Dash and Chakraborty, 2021( دکنن

 از کـه  اسـت  بازاریـابی  از ايشاخه دیجیتال بازاریابی
 هـاي تلفن رایانه، مانند دیجیتال هايفناوري و اینترنت
 هايهــرسان هاياملــع سیستم ها،سایت وب همراه،

ـ  هاعامل سیستم سایر و ایمیل اجتماعی، ـ  رايب  لیغـتب
 بازاریــابی. کنــدمــی اســتفاده خــدمات و محصــوالت

 ،1محتـوا  بازاریـابی  از ترکیبـی  از اسـتفاده  بـا  دیجیتال
ـ ـم سازيبهینه ،)MVM( 2میکروویدئو بازاریابی  ورـوت
 ،)SEM( 4جسـتجو  موتور بازاریابی ،)SEO( 3جستجو
 بازاریـابی  و) SMM( 5اجتمـاعی  هـاي رسانه بازاریابی

ــذار ــه، 6هاتأثیرگ ــانهبهین ــازي رس ــاعیس ــاي اجتم  7ه
)SMO(  ــک ــارت الکترونی ــابی تج ــایش 8، بازاری ، نم

ــال ــات دیجیت ــگ 9تبلیغ ــل مارکتین ــترش 10و ایمی  گس
 دیجیتـال  بازاریـابی  هاياستراتژي. است یافته بیشتري
ــامل ــالش ش ــراي ت ــذیرش ب ــات پ ــتم در تبلیغ  سیس
 بــه تبلیغــات ســازيسفارشـی  و مختلــف هــاي عامـل 

 مختلـف  هايدستگاه به همچنین و مختلف خریداران
   .)Ayush et al., 2020( تاس

ــالی پیشــرفت هــاي یکــی از ابعــاد انقــالب دیجیت
ــاوري ــات و ارتباطــات  فن ــاي اطالع ــود وه ــور ب  ظه
 از صــنعت شــد ســبب ارتبــاطی نــوین هــايفنــاوري

 و باال مالی هايتوانایی که بزرگ هايشرکت یـچیرگ
ــات ــتر امکان ــتند بیش ــارج داش ــده خ ــتفع و ش  الی

 ایـن  از اسـتفاده  بـا  کـارآفرین  و کوچـک  هاي شرکت
 دلـروشن( شود پذیر امکان ارزان و جدید هايفناوري

 اینترنت، در واقع فناوري. )1391اربطانی و همکاران، 
ساده  را دیجیتالی کارآفرینانه کسب وکارهاي اندازيراه
) و 1398(کشـاورز و همکـاران،    سریع کرده اسـت  و

                                                             
1. Content  Marketing 
2. Micro-Video  Marketing 
3. Search  Engine Optimization 
4. Search  Engine Marketing 
5. Social  Media  Marketing 
6. Influencers Marketing 
7. Social  Media  Optimization 
8. E-Commerce  Marketing 
9. Digital Advertisement  Displays 
10. E-mail  Marketing 



 1400) بهار 1)، شماره (8کارآفرینی در کشاورزي ( نشریه

70  

 عـده  اشـتغال  و فعالیت براي دائمی بازارموجب شده 
 طریـق  از کارآفرینی. بیاید فراهم زمینه این در بسیاري
 آورد وجـود  به ايتازه شرایط تواندمی دیجیتال فضاي

 و مشـتریان  و کننـدگان، فروشـندگان   تولیـد  آن در که
 اقتصـادي  چرخه یک اندرکاردست عوامل تمام تقریباً
 یکـدیگر  با كمشتر مجازي فضاي یک در باشند قادر

ــادل در ــات، تب ــدمات، اطالع ــوالت خ ــول و محص  پ
  ). 1393(ثقفی و همکاران،  دــباشن

 اسـت  ايپیچیـده  اقدام نوآوري پویا، بستر یک در
 Ghezzi and( اي داردویـژه  رویکردهـاي  نیاز بـه  که

Cavallo, 2018(. اساسـی  محرك دیجیتال کارآفرینی 
ــوآوري سیســتم در ــه اســت ن ــداف ســاختار، ک  و اه

 و دهـد می تغییر را کار و کسب ايشبکه هايمکانیسم
 نـوآوري  سیسـتم  مختلف ابعاد و سطوح بر نهایت در

 .)Satalkina and Steiner, 2020( گـذارد مـی  تـأثیر 
 یرـتغی و تنوع براي را نظم که است مفهومی کارآفرینی

 ایـن  کنـد. در مـی  فـراهم  داخلی تجارت بازارهاي در
 ,Mueller(متمایز شده است رینکارآف نوع سه ،بازارها

 انسـان  توانـایی  را کـارآفرینی ) 1975( 1شولتز). 2001
 شخصـی  هـاي حـوزه  در عـدم تعـادل   بـا  مقابله براي

ـ  مسـتلزم  صـالحیت  ایـن . دانسـت  خود کوچک  نـای
 باشـند،  تعـادل  عـدم  درك به قادر آنان الف) که است
 یـا  اسـت  ارزشـمند  کـردن  عمـل  آیا اینکه تعیین ب)
 .خود منابع به استناد با مجدد پاسخگویی ج) و رــخی
 اقتصـادي  معامالت در که آنجا از اقتصادي، تئوري در

 دـــ جدی بازارهـاي  بـراي  ايبازارچـه  هـیچ  استاندارد
ـ  ملـزم  هانمایندگی از برخی ندارد، وجود  امـانجـ  هـب

 توســط امــر ایــن. هســتند بــازار ایجــاد وظیفــه
با  روزن. شودمی انجام )1983( 2روزن انـــنـکارآفری

 نـاقص  اقتصـادي  مبـادالت  انواع در بیان اینکه بازارها
 بـه  نـاقص  هستند، بر این نکته تأکید دارد که بازارهاي

                                                             
1. Schultz 
2. Rosen 

 هـاي شـکل  جدید و بازارهاي دهدمی اجازه کارآفرین
 انـد ایجـاد  نداشته وجود قبالً که را سازمان از جدیدي

 روزن و شـولتز  مانند نیز )1997و  1985(3کرزنر .کند
ــدم ــادل ع ــازار تع ــرط را ب ــراي الزم ش ــارآفرینی ب  ک
ــان بازارهـــایی، چنـــین در .دـدانـــ مـــی  از کارآفرینـ

. کننـد مـی  استفاده نشده برداريبهره هنوز هاي فرصت
 هوشیاري کندمی متمایز را کرزنر کارآفرین که قابلیتی

 وجـود  کـه  آنچه از استفاده توانایی به نه که است وي
 آینـده  دیـدن  وي بـراي  دسـی ح توانایی به بلکه دارد،

ــاره ــر از ).Mueller, 2001( دارد اشـ ــوم منظـ  مفهـ
 اتـــــاطالع فنـــاوري ظهـــور شـــولتز، کـــارآفرینی

 بـه  کـه  است اقتصادي فضاي در تغییري الـــتـدیجی
 زمینـه  در جدیـدي  تعـادل  به تا دهدمی اجازه ینفعانذ

 هـاي فعالیـت  در رفتـه  کـار  بـه  منابع مجدد تخصیص
  .(همان) بپردازند اقتصادي-اقتصادي مبادالت

ــارآفرینی ــال، ک ــتفاده از دیجیت ــاوري اس ــايفن  ه
 شـکل  در آن فـرد  بـه  منحصـر  هايو ویژگی دیجیتال

 بــر تأکیــد اسـت و  هـاي کــارآفرینی فعالیــت بـه  دادن
 جدیـد  هـاي نقش فناوري دلیل به دیجیتال، کارآفرینی

 هاسازمان است و آنالین کارهاي و کسب در دیجیتال
 کـردن  دیجیتـالی  جهانی، سطح رقابت در کسب براي

فـر و  تواضـعی ( انـد گرفته به کاررا  خود کار کسب و
   .)1398ان، همکار

بازاریـابی  : محصوالت کشـاورزي  بازاریابی دیجیتال
یکی از ضروریات نظام تولید روسـتایی و کشـاورزي   

الزمه هر حرکت عاقالنه و  ابعاد مختلفی دارد. واست 
تالشـی   رشناخت بازا و تاس شناخت تصمیم اصولی

نظامند براي گردآوري، ضبط و ثبت اطالعات مربـوط  
. اســتبــه همــه اجــزاي تشــکیل دهنــده نظــام بــازار 

بازارسازي یعنی نفوذ در بازار و معرفـی و شناسـاندن   
حفظ  بازارداريو محصوالت و خدمات آن  و سازمان

بـه سـوي    اومشتري و ایجاد زمینه بـراي بازگردانـدن   
                                                             
3. Kirzner 
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ارتباط دائم با مردم، ارائـه خـدمات    فاده ازبا استخود 
ــت  ــت رقباس ــاهی از حرک ــب و آگ ــلی و ( مناس توس

با توجه به آنچه گفته شد بازاریـابی  ). 1386همکاران، 
یک فرآیند پویا و چند بعدي بوده که نیازمند نگرشـی  

   .سیستمی است
ــران روش ــابی  در کشــور ای ــارف بازاری ــاي متع ه

هـاي بـاال همـراه    هزینـه با معموالً تولیدات کشاورزي 
مسائل و مشکالت زیادي در زمینـه بازاریـابی    و است

محصــوالت کشــاورزي وجــود دارد کــه از آن جملــه 
بازاریـابی،  هاي توان به نامناسب بودن زیـر سـاختا   می

ناپایداري قیمت، فصـلی بـودن تولیـدات کشـاورزي،     
نامناسب بودن سیسـتم اطـالع رسـانی بـازار، حضـور      

هاي فراوان و همچنین نامناسب بـودن  دالالن و واسطه
هــاي دولــت در زمینــه توســعه بــازار و     حمایــت

 هاي بازاریابی تولیدات روستایی اشـاره نمـود   سیاست
 را بـازار  ،شـدن  جهـانی ). 1386(توسلی و همکاران، 

ــا بایــد کشــاورزان و کــرده رقــابتی بســیار و  تغییــر ب
شـوند.   روبـرو  چـالش  این با خود مجدد گیري جهت
 هـاي لفـه ؤم از اطالعات فناوري استفاده از و ابیبازاری
 ).Liu, 2003( هستند کشاورزي نوسازي در مهم بسیار

 هـاي سال در بازار دیجیتال روزافزون پذیرشبا وجود 
 تولیــدي هــايفعالیــت بــر گســترده آن تــأثیرو  اخیــر

 خـدمات  از همچنـان  کشاورزان از بسیاري کشاورزان،
   .)Su et al., 2021( محروم هستند دیجیتال

 فروش، کشاورزي، محصوالت تولید بر 19کووید 
 خـرد  و کوچک هايبنگاه پایداري و سرمایه نقدینگی

بــه در ادامـه   امـا  ،داشـت  تـأثیر  خـاص  دوره یـک  در
ــرخ ــزایش ن ــازار در کشــاورزان مشــارکت اف ــالی ب  م

ــال ــود  دیجیت ــک نم ــولو  کم ــره تح ــنعت زنجی  ص
ایـن امـر    .)Su et al., 2021( کرد تسریع را کشاورزي

هاي اطالعات و ارتباطات را فناوريافزایش استفاده از 
از جمله کارکردهاي  در بخش کشاورزي ارتقاء داد که

اي جدیـد؛  هـاي رسـانه  توان به گسترش شـبکه میآن 

هـا؛ اجتمـاع   ها و کاهش مستقیم قیمـت حذف واسطه
مجازي و هماهنگی کشاورزان و فعاالن این بخـش؛ و  

توسعه بازاریـابی دیجیتـال محصـوالت    تر  از همه مهم
 اشاره نمـود  کشاورزي در بین تولیدکنندگان این بخش

با توجه به آنچـه  ). 1393اول و همکاران،  اسماعیلی(
کـه   محصوالت کشاورزي دیجیتال بازاریابی گفته شد

در پی شیوع کرونا افزایش چشمگیري نیز یافته است، 
 وتحلیـل   و تجزیـه آوري، جمـع  یندآفر بهبودمنجر به 
ــال ــات انتق ــین اطالع ــداران ب ــندگان و خری  فروش

 و عرضـه محصـوالت   مدیریت کشاورزي، محصوالت
بـه عـالوه،   . خواهد شـد  فروش و خرید بهتر مدیریت

 مشــتریان، توانـد روابــط بـین  دیجیتـال مــی بازاریـابی  
را  محصوالت کنندگانتوزیع و کنندگان عرضه کارکنان،

   .)1394، (موحدي تقویت کند
 در موفقیـت : بازاریـابی دیجیتـال  توسعه  هايلشچا

 و محصـوالت  کیفیـت  نیازمنـد افـزایش   رقابتی فضاي
هاست. با هزینه کاهش با همزمان مدیریتی یندهايآفر

 هـا شـرکت  چنـد  هر ددهمی نشان این حال مطالعات
 بـراي  امـا  برنـد،  سـود  اطالعـات  فناوري از توانندمی

 ایـن  کـاربرد  رد موفقیـت  و مزایـا  ایـن  از منـدي بهره
(علیدوسـتی،   دارنـد  خـاص  شـرایطی  بـه  نیاز فناوري
 د:نگیرتحت تأثیر عوامل متعددي قرار می و )1389

 و درجـه بـه   آمـادگی اقتصادي:  و اجتماعی آمادگی -1
اقتصـاد   توسعه در مشارکت براي اجتماع یک که میزانی

 پـذیرش  آمـادگی . اشـاره دارد  شـود می آماده دیجیتالی
متفـاوت  مختلـف   جوامـع  بین در جیتالهاي دیفناوري
 و اجتمـاعی  هـاي زیرسـاخت  بایسـتی تمـامی  اسـت.  

 پـذیرش  بتواننـد  کـه باشد  موقعیتی در جامعه اقتصادي
  کنند. حمایت را دیجیتال فناوري

رکــن اساســی در هــا : زیرســاختهــازیرســاخت -2
 :از باشد که عبارتندبازاریابی محصوالت کشاورزي می

  ارتباطات و اطالعات فناوري زیرساخت) الف
 محلی توزیع هاينقل یا کانال و حمل ب) امکانات
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 نـواحی  در ویژه به برق مطمئن و دسترس قابل منبع ج)
 روستایی

  دانش و سطح سواد -3
 برابـر  و عادالنـه  دسترسی: برابر و عادالنه دسترسی -4

 و اطالعـات  فناوري از صحیح استفاده ،هابه زیرساخت
 و اطالعـات  فناوري منابع ادالنهعتخصیص  و ارتباطات
 ضروري مطلوب و بتمث نتایج به دستیابی در ارتباطات

  است.
 و وسـایل انـواع  ي: سـازگار  و پـذیرش یـت  قابل -5

 گیر،پیام همراه، هايتلفن قبیل از رسانیاطالع هايابزار
 نظـر  از بایـد  هاي اینترنتیشخصی و سایت هايرایانه

 باشـند  جامعـه  بـا  سـازگار  و پـذیرش  قابـل  فرهنگـی 
  .)1394، (موحدي

دهـد کـه بازاریـابی دیجیتـالی     ها نشان میبررسی
توانــد مشــکالت بازارهــاي متعــارف ماننـــد      مــی 

هـا و عـدم   هاي ضعیف بازاریـابی، واسـطه   ساختزیر
 Tom and Kamal CH ها را مرتفع نماید.کنترل قیمت

که بازاریابی دیجیتـال باعـث صـرفه     ند) معتقد2019(
و کاالهاي بـا   و دسترسی به اقالم شده جویی در وقت

بازاریابی دیجیتال  با این حال آورد.میرا فراهم  کیفیت
دسترسـی  ماننـد  هـاي  با چالشمحصوالت کشاورزي 

 ضـعیف بـودن   دلیلهاي اجتماعی به محدود به رسانه
هاي اینترنتی، عدم آموزش افراد در مورد استفاده شبکه

ــاز رســانه ابی کشــاورزي و هــاي اجتمــاعی در بازاری
هاي اجتماعی (بازاریابی دیجیتـالی) بـه   پذیرش رسانه

ــابی   ــزار بازاری ــک اب ــوان ی  Balkrishna and( عن

Deshmukh, 2017( ، اعتماد کم مـردم بـه   همچنین و
 هاي اینترنتـی محصـوالت کشـاورزي   خرید و فروش

)Prayoga et al, 2019; Balkrishna and 

Deshmukh, 2017  ( ــت ــه روسـ ــر از  .روبـ دیگـ
بــازار دیجیتــال محصــوالت کشــاورزي  هــاي چــالش

   توان به موارد زیر اشاره کرد: می

 انـدازه  بـه  شـهرها  حومـه  در دور راه از ارتباطات -1
 درنیـز   کشـاورزان  اسـت و  نیافتـه  توسـعه  شهرها
 کنند. می زندگی شهر حومه

 تعـداد  تقریبـاً  است و پایین کشاورزان سواد سطح -2
. دارنـد  کـامپیوتر با  کار مهارت کشاورزان از کمی

 کـامپیوتر  براي اسـتفاده از  کشاورزان بودن باسواد
 .است چالش یک

 کوچـک  کشاورزي در کشورهاي در حال توسـعه  -3
 یــبازاریاب در اطالعات فناوري اگر. است مقیاس

 در رـــ بیشت کـارآیی  براي نشود، اعمال کشاورزي
ـ  عقب کشاورز هزاران امروز، جهانی محیط  دهـمان

 .بازندمی رقابت به تنهای در و

ــده -4 ــی عم ــام فروش ــیار گ ــی بس ــد در مهم  رون
ـــوزیــت ــوالت عــ ــاورزي محص ــت کش  در. اس

 تـأمین  و کشـاورزان  توسـعه،  حـال  در هايکشور
 کـار  کوچک مقیاس در که هستند زیادي کنندگان

. هم چندان نیسـت  غذایی مواد فرآوري کنند ومی
 مصـرف  بـراي  چـه  غذایی، مواد عمده رو، این از
 لـــ شک بـه  بیشـتر  صـادرات  بـراي  چه و خلیدا
 اساسی بسیار فرآوري فقط یا مانندمی باقی ازهــت

 و سـبزیجات  ماننـد  تـازه  محصـوالت  لذا،. دـدارن
 در برسـند  فـروش  بـه  وقت اسرع در باید گوشت

 زیــادي خســارات کشــاورزان صــورت ایــن غیــر
  .)Liu, 2003( شوند می متحمل

بازاریـابی  بـر  و عوامـل مـوثر    هـا شاخص ،هامدل
 اقتصـادي  تحقیقـات  موسسه 2000در سال : دیجیتال

سـازي  دیجیتـال  تأثیر تحلیل براي چارچوبی 1لندینیوز
ارائـه شـده    . چارچوبکردارائه  کشاورزي بر مشاغل

 ناشی باالتر وريبهره دهد مزایاينشان می 1 شکل در
 و بازاریابان تولیدکنندگان، بین معامالت کمتر هزینه از

ــت کننـــدگان مصـــرف ــدگان مصـــرف. اسـ  از کننـ

                                                             
1. New Zealand Institute of Economic 
Research(NZIER) 
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 تخصـیص  نحـوه  اما برند،می سود پایین ايـه تـقیم
 بـه  تولیدکننـدگان  و بازاریابـان  کننـدگان،  مصرف بین

 این. دارد بستگی معامالت هايویژگی و بازار ساختار
 ذینفعان مستقر هايشرکت آیا که کندمی تعیین عوامل

اسـت   وقـوع  حـال  در که تحولی از ناشی بازندگان یا
 چـه  تـا  کشـاورزي  کارهاي و کسب اینکه و باشندمی

 در اطالعـات  گسـترده  هـاي پیشـرفت  به نسبت اندازه
  .)NZIER, 2000( هستند؟ حساس بازار

  

  
  )NZIER, 2000( کشاورزي مشاغلبر الکترونیکی  اقتصاد تأثیر تحلیل -1شکل 

  
Dwivedi et al. )2021( ــارچوب ــابی  چ بازاری

بـر    .)2اند (شـکل  کرده پیشنهاد را یتدیجیتال و بشر
ــن اســاس، در ــال عصــر ای ــع ســازي،دیجیت ــا جوام  ب

 و ماشـین -کامپیوتر، انسـان -انسان مختلف هاي تقاطع
ــان ــان-انس ــژاد،( انس ــن، ن ــیت، دی ــیت، جنس  جنس

هستند. در این  روبرو )غیره و مبدا ورــکش ت،ــومیـق
ــراد از جنبــه ســه مــدل ــه اف ــوان ب ابعــاد بشــریت  عن
ــه انیت)(انســ ــراد) 1: (شــده اســت ارائ ــه اف ــوان ب  عن

 ذهنـی،  سـرمایه اطالعـاتی،   جملـه  از جویـان،  سرمایه
 عملکرد همـراه بـا   با افرادي) 2(فرهنگی  و اجتماعی
ــر، ــت)  تغیی ــار (عاملی ـــتوانمندس و اختی ) 3( و ازيـ

 و کننـد می حرکت جلو به تدریجی طور به افرادي که
ــرمایه ــاد س ــی ایج ــدم ــطح. کنن ــایین س ــپ ــد( رت  مانن

 کـه  دهـد مـی  نشـان  را ابعادي) اطالعات انــجویندگ
 سـطح  کـه  حـالی  در انـد خورده گره مصرف به بیشتر
 تولیـد  بـه  بیشـتر ) دانـش  ایجادکننـدگان  ماننـد ( باالتر

  هستند. وابسته
 رقابـت  بـر  توانـد مـی  تجـارت  جدیـد  هـاي مـدل 

 هـاي غـول  بـزرگ،  بازارهـاي  در و بگـذارد  رـأثیـــت
 در را بـازار  از زیـادي  هـاي قسـمت  نندتوا می دیجیتال

. شـوند  انحصـاري  بازارهـاي  به منجر و بگیرند اختیار
 کنـد  عبور مرزها از راحتی به تواندمی دیجیتال رقابت

در شکل  .شود بازارها فزاینده شدن جهانی به منجر و
 بـر  دیجیتـال  تجـارت  جدیـد  هـاي مدل ، مدل تأثیر3

 Verhoef and( اقتصادي ارائـه شـده اسـت    بازارهاي

Bijmolt, 2019(.  



 1400) بهار 1)، شماره (8کارآفرینی در کشاورزي ( نشریه

74  

  
  ).Dwivedi et al., 2021( بازاریابی دیجیتال و بشریت چارچوب -2شکل 

  

  
  

  )Verhoef and Bijmolt, 2019( اقتصادي بازارهاي بر تجارت دیجیتال جدید هايمدل مدل تأثیر -3شکل 
  

ــدل ــار   م ــب و ک ــاي کس ه
  دیجیتالی جدید

  پست الکترونیک -
  آنالین هايعامل سیستم -
 خدمات شدن دیجیتالی -

  هاي بازارقابلیت
  داده کالن هايقابلیت -
  هاي دیجیتالقابلیت -
  هاي تجربه و اشتغالقابلیت -
  هاي کانالقابلیت -
 هاي شبکهقابلیت -

  استراتژي شرکت
  هاي عمومیاستراتژي -
 هاي رشداستراتژي -

  پیامدهاي استراتژي بازاریابی
  تجاري مارك استراتژي -
  استراتژي کانال -
  استراتژي ارتباط -
  استراتژي قیمت گذاري -

  تأثیرات بازار
  رقابت -
  جهانی شدن بازار -
  فروش در بازار -
  قیمت بازار و حاشیه -
  دیجیتال مشتريرفتار  -
 رفتار غیرمجاز(مانند دزدي دریایی) -

 تحول دیجیتال

  عملکرد شرکت
 رد(معیار) شرکتاستاندا سطح 

  سهامدار ارزش -
  سودآوري شرکت  -
  فروش شرکت -
  بقا شرکت -

  

   برنداستاندارد(معیار ) مصرف کننده و 
  ارزش مشتري(مشتري مداري)-
  ارزش ویژه برند -
  هاي متقابلارزش -
  منفعت دوطرفه  -
  تمایالت دیجیتال-
  بازگشت محصول -
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  )1391به نقل از حسینی،  Constantinides, 2002( ايشبکه بازاریابی آمیخته مدل -4شکل 

  
 آمیختـه  هاي ارائـه شـده، مـدل   دیگر از مدلیکی 
 دیـدگاه  این .)4(شکل شماره  است ايشبکه بازاریابی

ــه ــاب ب ــبکه بازاری ــازه اي ش ــی اج ـــدهم ـــت دـ  اـــ
 اـب را ترنتـاین بازار عملکردي و راهبردي التــمشک
 ایـن  اصـلی  هدف. کند حل یکپارچه مؤثر روش یک
 آینـده  و فعلـی  الکترونیکـی  تجـارت  بـه  کمـک  مدل
 با برخط بازاریابی و اینترنت فناوري از استفاده تـجه

 ارزش شـــ افزای و کـارا  و مؤثر روش یک از استفاده
 بازاریابی آمیخته دیدگاه. است شرکت کلی کردــعمل
 سـه  در بازاریـابی  زيریبرنامه یندآفر در را ايهــشبک

 بکـار  تـوان مـی  سازمانی و عملیاتی استراتژیک، سطح
  .)1391(حسینی،  گرفت

Turban et al. )2018( که اندارائه کرده چارچوبی 
 بـه سـازي  بـراي دیجیتـال   هـا شـرکت دهـد  نشان مـی 

 پشـــتیبانی خـــدمات و هـــازیرســـاخت اطالعـــات،
 ســخت ا،ـــ هاختـــ زیرس. دارنــد نیـاز  بـــ اســمن
 را اسـتفاده  وردـمـ  هـاي هــشبک و افزار رمــن زار،ــاف

هـاي خـدمات   زیرسـاخت کنـد و شـامل   می توصیف
مشترك کسب و کار، زیرسـاخت توزیـع اطالعـات و    
 پیام رسـانی، زیرسـاخت انتشـار، زیرسـاخت انتشـار     

اي، زیرساخت شبکه و زیرسـاخت  چندرسانه محتواي
در ) 1395ارفعی و همکاران (. اي) است(واسطه رابط

 عوامـل  بـراي  مفهـومی  الگوي ارائه عنوان با پژوهشی
الکترونیکــی در  کــارآفرینی موفقیــت ایجــاد مــؤثر در
ــرکت ــايش ــارآفرینی ه ــک ک ــان الکترونی ــد نش  دادن

 و فـــرد دانـــش شـــرکتی، کـــارآفرینی شـــــ رایـگ
 هــاي مختلــف موفقیــت بــر جنبــه شــبکه ادــــ صـاقت

ـ  . دارد مثبتـی  اثـر  الکترونیکـی  کارآفرینی ایج، طبـق نت
 موفقیت کارآفرینی بر شبکه اقتصاد اثرگذاري بیشترین

خالقیت  محرك و پشتیبان فرهنگ و بوده الکترونیکی
 هـاي رتبـه  در اطالعـات  فنـاوري  دانـش و  نوآوري، و

در ) 1398( فـر و همکـاران  تواضعیدارند.  قرار بعدي
 بـر  مـؤثر  هـاي انپیشـر  اصـلی مـدل   عناصرپژوهشی 
 و کارهـاي کوچـک   ب وکسـ  در دیجیتـال  کارآفرینی

 )هدف و دراهبر( حیطه و حدود-1

 بازار تمایالت بازار، تخمین بازار، پتانسیل رقبا، رقابت، اصول: بازار تحلیل

 هااولویت و هاآن تکامل جاري هايروش و نیازها رفتار، ها،انگیزه: بالقوه مشتریان

 .هاارزش و فرایندها داخلی، منابع :داخلی تحلیل

 .تعاملی ی،یارتقا ارتباطی، ش،آموز اطالعاتی، :شبکه هايفعالیت استراتژیک قوانین

 :شامل مهم سواالت ی،یگرامشتري مضمون): شبکه تجربه(سایت -2

  کالسیک4p ه آمیخت و سایتوب جایگاه تعیین شناسی، ییزیبا فضا، ی،یجانما طراحی، محتوي، دامنه، نام دارد؟ انتظار سایت این از چیزي چه مشتري -
 ییگرا مشتري جانبه، دو عاملي، تمروگر جستجو، قابلیت سرعت، بودن، عملیاتی آسان، استفاده کرد؟ واهندخ استفاده سایت این از مشتریان چرا -

 گردد؟ باز دوباره مشتري شودمی باعث ايانگیزه چه  -

  ادغام):   و یکپارچگی(افزاییهم -3
  فیزیکی بازاریابی هايفعالیت و راهبرد با ادغام: جلو سمت به اداري ادغام
  .مانده باقی اطالعاتی هايبانک و هاسیستم سازمانی، فرایندهاي با سایتوب ادغام: عقب سمت به اداري ادغام
 هافعالیت دیگر و پشتیبانی هايفعالیت کنند، کمک کار و کسب به که کنندگان تأمین از هاییشبکه ایجاد: سوم نوع تلفیق

  سایتوب مدیریت و تکنیکی نیازهاي فناوري،: سیستم -4
 تحلیـل  پرداخـت،  هـاي سیسـتم  میزبـانی،  تصـمیمات  سـایت،  مـدیریت  سیسـتم،  خـدمات  محتـوي،  مـدیریت  ارتبـاطی،  هـاي پروتکـل  افـزار، سـخت  افزار،نرم

 )یکارای(بازدهی
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شـود.  سه بعد را شـامل مـی  را ارائه کردند که  متوسط
 امکانات ها،سازمان حاکم بر سازمانی فضاي درون بعد

 گیرد و شاملها را در بر میآن در موجود تسهیالت و
اسـت.   سـازمانی  مشـی خـط  و هـاي سـازمانی  قابلیت
 کیفیـت  سازمانی، فرهنگ کدهايهاي سازمانی  قابلیت

 تخصـص  سـازمان،  نسـبی  مزیـت  سـازمان، محصول 
ــدیریت ــارآفرینی در م ــورد ک ــال، م ــص دیجیت  تخص
 کـارآفرینی  تـأمین، مهـارت   زنجیـره  قابلیـت  کارکنان،
 ايهاي مشاورهتیم وجود مدیران و و کارکنان دیجیتال

 ارشـد،  مدیریت از گیرد و حمایتباتجربه را در برمی
 ل،دیجیتـا  کـارآفرینی  پـذیرش  سازمانی براي آمادگی
 سـازمانی و  تقویـت دانـش   و ادـایج کارکنان، آموزش
سـازمانی   مشـی خـط  کدهاياز جمله  مداري مشتري

 هـاي مشـوق مفـاهیم   شـامل  سازمانی برون است. بعد
 هايمشوق. باشندمی هاي محیطی توانمندي و حمایتی
 حمایـت  دولت، حمایت چون کدهاییشامل  حمایتی

 دیجیتـال  کـارآفرینی  بـه  گیري مشـتریان جهت و مالی
کنترل کدهاي  نیز محیطی هاي توانمندي مفهوم بوده و

 تــأمین شــده، درك رفتــار کنتــرل ذهنــی، هنجارهــاي
 دولــت و کــاربران امنیــت ان،ــــازمــس نیازهــاي
 هـا شـامل  زیرساخت . بعدگیردرا در بر می الکترونیک
هـاي  زیرسـاخت  و اطالعـات  فناوري هايزیرساخت

 نیـز  محیطـی  هايختزیرسا مفهوم. باشندمی محیطی
تأمین  اجتماعی، عوامل ا،ــــرقب ازار،ــب چون کدهاي

پـژوهش   نتـایج  .گـردد  مـی  را شامل شرکا و کنندگان
 هايشبکه ) در بررسی تأثیر1396ایمانی و همکاران (

 دانش هايشرکت در دیجیتالی کارآفرینی بر اجتماعی
 شـیوه  اجتمـاعی،  روابـط  محتـواي  کـه  داد بنیان نشان

 داراي اطالعــات اجتمــاعی منـابع  اطالعــات و لانتقـا 
   هستند. دیجیتالی کارآفرینی بر تأثیر بیشترین

 بـا  یپژوهش) 1391اربطانی و همکاران ( روشندل
 هاينوآوري سازي تجاري براي چارچوبی هدف ارائه

ایران انجام  ايرسانه کارآفرین هايشرکت در دیجیتال

 عامـل منـابع،  پنج  شامل چارچوب ارائه شده دادند که
ــرکت، ــول ش ــتراتژي و محص ــه اس ــوان ب ــل عن  عوام

ـــتح ــرل تــ ــارآفرین کنت ــل و ک ــوط عوام ــه مرب  ب
 کنتـرل بـود.   غیرقابل عامل عنوان هــــب تــزیرساخ

) در پـــژوهش خـــود 1398کشـــاورز و همکـــاران (
هـاي موفقیـت کـارآفرینی دیجیتـال را در سـه       پیشران

ــته کــارآفرینی ســازمانی، کــارآفرینی دانــش     و  دس
بندي کردنـد. کـارآفرینی   کارآفرینی کسب و کار دسته
(زیرسـاخت فنـاوري    هـا سازمانی وجـود زیرسـاخت  

اطالعات و ارتباطات، زیر ساخت قوانین و مقـررات،  
هـاي مـالی، و وجـود فرهنـگ کـارآفرینی      زیرساخت

(وجود کارآفرینان  دیجیتال در سازمان)؛ نیروي انسانی
اي و آموزشی ورهمتخصص در سازمان، وجود تیم مشا

 ر سـازمان، رهبـري و مـدیریت متخصـص) و    قـوي د 
(نیاز به موفقیت، استقالل طلبـی،   عوامل مرتبط با فرد

اعتماد به نفس، خالقیت، ریسک پذیري، توانـاي فـرد   
در کنترل شرایط خاص، درجه تحقق اهداف فـرد) را  

 . کارآفرینی دانش شامل دانش سابق افرادگرفتدر بر 
(تحصیالت فرد در حوزه فنـاوري اطالعـات، تجربـه    
ــوزش   ــات، آم ــاوري اطالع ــرد در حــوزه فن ــاري ف ک
تخصصی فـرد در حـوزه فنـاوري اطالعـات، تجربـه      
عمومی فرد، بازاریابی و ارتباط با مشـتریان در حـوزه   

(اخــذ  هــاي اطالعــاتیفنــاوري اطالعــات) و جریــان
بـا  هـاي مـرتبط   اطالعات و یا بازخورد از گردهمـایی 

ــازخورد از   ــا ب ــاوري، اخــذ اطالعــات و ی صــنعت فن
هاي آموزشی، اخذ اطالعـات و یـا   سمینارها و کارگاه

بازخورد از انتشارات فنی) بوده و کارآفرینی کسـب و  
هـاي جدیـد در   کار نیز تشخیص فرصت (ارائـه ایـده  

هـاي  حیطه کارآفرینی دیجیتـالی و شناسـایی فرصـت   
گــذاران، رمایه(دولـت، سـ   بـالقوه) و عوامـل حمــایتی  

  . ایع) را در خود جاي داددانشگاه، صن
 دیجیتـال  کارآفرینیمدلی براي دیگر،  پژوهشیدر 

ارائـه شـد کـه شـامل سـه مولفـه        نوآوري سیستم در
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 شایســتگی، رفتــاري، الگوهــاي جملــه از( کــارآفرین
ــ ـــهمچنی و یـذهن ــایج نـ ــدهاي و نت ــت پیام  فعالی
ـــرینــکارآف ــد ،)یـ ــارآفرینی فرآین ــتفع( ک ــايالی  ه

 مدیریت فرآیندهاي در شدن یـالــــدیجیت به وطـمرب
) عملیاتی و استراتژیک هايفعالیت در تحول سازمانی،

 یـارآفرینـــــک رآیندــــف .بـود  مربوطــه اکوسیسـتم  و
 هــاي(قابلیــت شــدن دیجیتــالی نیازهــاي شـپیــ

 دیجیتـال و امکانـات   هاي محرك ی، پذیرشــدیجیتال
ــالی)، تغییــرات ــاپو دیجیت ــار تحــول در ی  کســب و ک

 عملیـاتی، ادغـام   هايفعالیت در دیجیتال هاي(ویژگی
رهبـري،   و درآمدزایی، رقابت آفرینی، مکانیسم ارزش

 هـاي اسـتراتژیک، گـرایش   یـادگیري  و دانـش  کسـب 
 کــار و کســب مــدل در دیجیتــال)، نــوآوري تجــارت
 کـار  و کسـب  مـدل  هايپیکربندي در (تغییر دیجیتال

 هـاي مـدل  بـا  مرتبط دیجیتال، خطرات دیجیتال، ابزار
 هـاي مـدل  ارزیـابی  و تجارت نوآورانـه، اعتبارسـنجی  

ــوآوري ــتی ن ــال، کاس ــدل در دیجیت ــايم ــارت ه  تج
 نقش( سازيدیجیتال) و مقرون به صرفه بودن دیجیتال

اجتماعی) را در  (تأثیر) نقش و نفوذ اي، تقویتواسطه
ــین  رگبر ــز شــامل تعی ــارآفرینی نی فــت. اکوسیســتم ک

ــده ــال منطقــه     کنن ــاي تجــارت دیجیت  ايهــاي فض
ــا  ــابع، نگــرش (محــدودیت ی ــه من ــاي دسترســی ب ه

کارآفرینانه دیجیتال، تأثیر زمینـه بـر تشـکیل اسـتارت     
(چارچوب  هاي دیجیتال، زیرساخت)هاي دیجیتال آپ

ــه ــال، خوشـ ــهیل اي دیجیتـ ــرایط در درون تسـ شـ
ــاخت ــا،زیرس ــال) و   ه ــاخت دیجیت ــاري زیرس  معم

(سیستم روابط و الگوهاي  زش اجتماعیهمکاري و ار
 .)Satalkina and Steiner, 2020( شبکه و جامعه) بود

بـر   سـازي دیجیتـال تـأثیر   هـدف با که  پژوهشینتایج 
ــال     ــالی دیجیت ــازار م ــاورزان در ب ــارکت کش  درمش

ــتاهاي ــین روس ــد   چ ــام ش ــارکت انج ــان داد مش  نش
 تـوجهی  قابل طور به دیجیتال مالی بازار در کشاورزان

 تأثیر این، بر است. عالوه مرتبط دیجیتال مالی سواد با

 بازار در کشاورزان مشارکت بر آنالین فروش و خرید
 تحصـیالت  سطح داراي که افرادي براي دیجیتال مالی
 اداره کننـد، آمـوزي را دنبـال مـی    هستند، مهـارت  باال

 مـزارع  ماننـد ( کشـاورزي  برداريبهره جدید نهادهاي
 را بر عهـده دارنـد و  ) ايحرفه هايتعاونی خانوادگی،

. اسـت  بیشـتر  مشارکت دارند کارآفرینی کشاورزي در
 دیجیتال، اعتبار ثروت به طور کلی، متغیرهاي مدیریت
ــروش  ــدها و ف ــال، خری ــواد دیجیت ــن، س ــالی آنالی  م

ریسـک،   بـه  آموزش، تمایـل  دیجیتال، جنسیت، سن،
 به دسترسی آموزي، اینترنت، مهارت یادگیري توانایی

 هفتـه، هزینـه   بـودن در  آنالیـن  اطالعات، میزان زمان
 بـرداري بهره جدید مالی، نهادهاي ساالنه شبکه، شبکه
 نزدیکتـرین  تـا  کارآفرینی، فاصـله  کشاورزي، صنعت

مالی از متغیرهاي تعیین کننـده   موسسه شهر، وضعیت
میزان مشارکت کشاورزان در بازارهاي مالی دیجیتـال  

  .)Su et al., 2021( است
 هـاي چالش و هافرصتدر شناسایی  )2003لیو (

ــیش ــال  روي پ ــابی دیجیت ــراي بازاری ــوالت ب  محص
در تـایوان   کشـاورزي  در تـایوان نشـان داد   کشاورزي

پـایین کشـاورزان یـک     است و سـواد  مقیاس کوچک
 جـامع  محـیط  یـک  فاقد همچنین تایوان چالش است.

 و مقــررات قــوانین، شـامل  دیجیتــال بازاریــابی بـراي 
اســت و  گواهینامـه  صـدور  بــه مربـوط  وکارهايسـاز 

 دسترسی به اینترنت به ویژه در حومه شـهرها، پهنـاي  
 روبرو مشکالتی با تایوان نیز در اینترنت امنیت و باند

  ).Liu, 2003( است
  

  و پیشنهادها گیرينتیجه
مدل بازاریابی دیجیتـال در  ارائه  هدف با مقاله این

 لیلـی تح – يمـرور  صـورت  بـه  کارآفرینی کشاورزي
ادبیـات موضـوع و   بـا توجـه بـه بررسـی      شـد،  انجام

 کـارآفرین شد سه عامل  گیرينتیجه، مربوطه مطالعات
(کارآفرین کشاورزي)، فرآیند کارآفرینی و اکوسیسـتم  
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ــارآفرینی  ــیک ــدل م ــد م ــال در توان ــابی دیجیت بازاری
 دراین ابعـاد  که  دهدکارآفرینی کشاورزي را شکل می

 Satalkina and Steiner جیتــالدی کــارآفرینیمــدل 
بندي جمع با .مورد توجه قرار گرفته استنیز ) 2020(

مـدل بازاریـابی   هاي مؤلفهمطالعات مرتبط با موضوع، 
دیجیتال در کارآفرینی کشاورزي به صورت زیر ارائـه  

  ):5(شکل شماره  گردید

  

 
  

  کشاورزيدر کارآفرینی بازاریابی دیجیتال  مدل -5شکل 
  

دهــد، نشــان مــی 5ر کــه شــکل شــماره همــانطو
هـاي  هـا و مهـارت  ویژگی داراي کارآفرین کشاورزي

کـارآفرینی  فعالیت تأثیر زیادي بر  است کهکارآفرینانه 
داشته و به عنـوان موتـور محرکـه    دیجیتال کشاورزي 
هـاي  ها طیفی از ویژگیکنند. این ویژگی میفرد عمل 

شـود.  می ها را شاملها و شایستگیفردي تا صالحیت
فرآینـد کـارآفرینی کـه تغییـر در فرآینـدهاي موجــود      

گیـــرد بـــر جهـــت دیجیتـــالی شـــدن را در برمـــی
ــالی ــوآوري  دیجیت ــار و ن ــار،  ســازي کســب و ک در ک

دیجیتال، بازاریابی و تبلیغات دیجیتال محصول رسانی 

هـا بـراي اسـتفاده از    تأکید داشته و به منابع و دارایـی 
رسـانی بـراي   و اطـالع  و آمـوزش  دیجیتـال  بازاریابی

هاي بازاریابی دیجیتال افزایش سواد دیجیتال و مهارت
ــاز  ــه   دارد.نی ــارآفرینی ک ــتم ک ــاملاکوسیس ــه  ش زمین

یـک جامعـه    اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و سیاسـی 
گـذارد و  تـأثیر مـی  یـک کسـب و کـار     است کـه بـر  

هـــاي محیطـــی، ســـاختارهاي نهـــادي، و حمایـــت
و هــا لفــهؤمابعــاد، رد. گیــهــا را در برمــیزیرســاخت

هاي مـدل بازاریـابی دیجیتـال در کـارآفرینی     شاخص
  آمده است: 1در جدول  کشاورزي
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 مدل بازاریابی دیجیتال در کارآفرینی کشاورزي هايشاخصها و مولفهابعاد،  - 1جدول 

  هاو شاخصها مؤلفه  مدلابعاد 

ن 
فری

ارآ
ک ک

زي
اور

ش
  

  نگرش کارآفرینانه پذیري، تحمل ابهام، خالقیت، نیاز به موفقیت و ریسکالل طلبی، شامل استق هاي کارآفرینانهویژگی
گیري، ، مهارت تصمیمدیجیتال و مهارت دانش تجربه، سن، جنسیت، تحصیالت، شامل هاي فرديمهارتو  هاویژگی

  مهارت رهبري، تشخیص فرصت

تال
یجی

ی د
فرین

ارآ
د ک

رآین
ف

  

  فناوري و امکانات دیجیتالدسترسی به ، منابع انسانیمنابع اطالعاتی، منابع مالی،  :هاو دارایی منابع
ـ    مدل ها خالقانه، کاربست: ارائه ایدهو نوآوري سازي کسب و کاردیجیتالی  ت پـذیري، هـاي تجـارت دیجیتـال، رقاب

  فایده  -تحلیل هزینه
  .و تبلیغات داريمشتري مبازارداري، بازارسازي، ، شناخت بازار: و تبلیغات دیجیتال بازاریابی
-و حمل و نقل صحیح، فرآوري و بسته  درست کیفیت باال، سرعت ارائه مناسب، نگهداري :دیجیتال رسانیمحصول 

  ندي.ب
  ذینفعان. گذاران، مشتریان واطالع رسانی به سرمایه و: آموزش مستمر آموزش و اطالع رسانی

تال
یجی

ی د
فرین

ارآ
م ک

یست
وس

اک
  

-هاي دیجیتال، ارزشمانند سطح سواد مردم، میزان مهارت مردم در استفاده از فناوري عهفرهنگی جام - زمینه اجتماعی

 هاي ارتباطیو شبکههاي اجتماعی، الگوها 
در جهت آمـوزش عمـومی، بهبـود فضـاي      گذارانسرمایهدانشگاه، صنعت، حمایت دولت، مانند  هاي محیطیحمایت

 هالی، ایجاد و تقویت زیرساخت، حمایت مابازاریابی دیجیتال محصوالت کشاورزي
 رقبا، شرکاء بازار، مانند ساختارهاي نهادي

  ، قوانین و مقررات، حمل و نقلبه ویژه اینترنت یدیجیتال بازاریابی هايزیرساختشامل  ي جامعههازیرساخت
  هاي پژوهشمنبع: یافته

  
، کارآفرینی دیجیتال تحت تأثیر 1مطابق با جدول 

باشد و این ارآفرینانه شخص میهاي فردي و کویژگی
هاي  ها تعیین کننده میزان موفقیت فرد در برنامهویژگی

) عوامـل  1398کشاورز و همکاران (کارآفرینانه است. 
نیاز به موفقیـت، اسـتقالل طلبـی،    شامل  مرتبط با فرد

اعتماد به نفس، خالقیت، ریسک پذیري، توانـاي فـرد   
رآفرینی در کنتــرل شــرایط خــاص را در موفقیــت کــا

هاي فردي چـون  اند. سایر ویژگیموثر دانسته دیجیتال
سطح تحصیالت و )، Su et al., 2021جنسیت و سن(

ــش( ارفعــی و ؛ Liu, 2003 ؛Su et al., 2021دان
 )، دانـش 1398؛ کشاورز و همکاران، 1395همکاران، 
)، 1395(ارفعـــی و همکـــاران،  اطالعـــات فنـــاوري

عـات، تجربـه   تحصیالت فرد در حـوزه فنـاوري اطال  
 کاري فرد در حوزه فناوري و دانش تشخیص فرصت

به کارآفرین در دستیابی  )1398(کشاورز و همکاران، 
  کند.به اهداف و موفقیت در فضاي رقابتی کمک می

فرآیند کارآفرینی دیجیتال با تغییر در رویه موجود، 
هاي کارآفرینانه بوده و ها و فعالیتبه دنبال ارائه برنامه

تأمین منابع دیجیتال، تبلیغات، بازاریابی دیجیتـال و  با 
کنـد.  رسانی مناسب این فرآیند را دنبـال مـی  محصول

ــابع از اصــلی ــه من  اجــراي تــرین عوامــلدسترســی ب
دیجیتـالی   کارآفرینیو  بازاریابی دیجیتال آمیز موفقیت

هـا را در بـر   هـا و سـرمایه  است که طیفـی از دارایـی  
 ,Satalkina and Steiner؛ Mueller, 2001گیـرد (  می

ــاظمی، ؛ 2020 ــاران،  ؛ 1398ک ــانی و همک ؛ 1396ایم
سـازي  دیجیتالی ).1391اربطانی و همکاران،  روشندل

ها خالقانه و کاربست کسب و کار و نوآوري ارائه ایده
دیجیتال در جهت رقابت پذیري را  بازاریابیهاي مدل
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 ).Satalkina and Steiner, 2020شـامل شـده اسـت(   
آموزش به عنوان یکـی از عوامـل مـؤثر در بازاریـابی     
دیجیتال محصوالت کشاورزي مورد توجه است که به 

هـاي بازاریـابی دیجیتـال    عنوان بسـتر اصـلی فعالیـت   
محصوالت کشاورزي شـناخته شـده اسـت. آمـوزش     

تـر وارد ایـن عرصـه شـده و     باعث شده افراد آگاهانه
ن در این بـازار  منجر به ماندگاري و پایداري بیشتر آنا

ــی ــعه  م ــش آن در توس ــوزش و نق ــت آم ــود. اهمی ش
 ,.Su et alبازاریـابی دیجیتـال حـائز اهمیـت اسـت (     

؛ 1398فر و همکاران، ؛ تواضعی1394موحدي، ؛ 2021
  ). 1398کشاورز و همکاران، 

عنوان اکوسیسـتم هـر کسـب و     هر جامعه به زمینه
 سطحکاري بر موفقیت آن کسب و کار اثرگذار است. 

، میزان مهارت مردم در اسـتفاده از  دانش و سواد مردم
و الگوهـا   ) و1394(موحـدي،   هاي دیجیتـال فناوري

) Satalkina and Steiner, 2020( هاي ارتبـاطی شبکه
ــال     ــارآفرینی دیجیت ــت ک ــا شکس ــت ی ــزان موفقی می

(دولـت،   عوامـل حمـایتی  کند. کشاورزي را تعیین می
(کشاورز و همکاران، ایع) گذاران، دانشگاه، صنسرمایه
، فر و همکـاران تواضعی( شرکاو رقبا،  بازار،) و 1398
هـاي  ) به عنوان ساختارهاي نهادي نیز از مؤلفـه 1398

شوند که بـه عنـوان   اکوسیستم کارآفرینی محسوب می
ــر  ــی ب ــابی عوامــل بیرون ــال بازاری محصــوالت دیجیت

کشاورزي اثرات خود را بـر جـا خواهـد گذاشـت و     
محکوم به تغییر، تبدیل یا تعـدیل برخـی    کارآفرین را

ثر ؤاز دیگر عوامـل مـ   نماید.فرآیندهاي کارآفرینی می
ــوالت    ــال محص ــابی دیجیت ــده در بازاری ــایی ش شناس

هاي الزم کشاورزي دسترسی به امکانات و زیرساخت
. مخـابراتی و ارتبـاطی اسـت   هـاي  به ویژه زیرساخت

ریـابی  ها به عنوان سـنگ بنـاي فرآینـد بازا   زیرساخت
دیجیتال اهمیت زیادي در رشـد کـارآفرینی دیجیتـال    

اربطانی  روشندل؛ 1398، فر و همکارانتواضعی( دارد

ــاران،  ــاران؛ 1391و همکـــ ــاورز و همکـــ  ،کشـــ
 ,Satalkina and Steiner؛  Turban et al., 2018؛1398

 بانـد  پهنايراستا دسترسی به اینترنت، ). در این 2020
و معموالً در برخـی   بودهتوجه اینترنت مورد  امنیت و

  هـایی همـراه اسـت    هـا و محـدودیت  جوامع با چالش
)Liu, 2003.(     ایجاد امنیت و آرامـش در هـر فعالیـت

هاي کارآمـد  اقتصادي بستگی به قوانین و دستورالعمل
ها و قوانین باعث افزایش اعتمـاد و  دستورالعمل دارد.

ــال محصــوالت  ــابی دیجیت ــان در فضــاي بازاری  اطمین
و الزمـه آن تـالش دولـت در تـدوین      شدهکشاورزي 

قوانین جامع و شفاف و همچنین پیگیري نظـارت بـر   
 یـک  در برخی جوامـع فقـدان  . استحسن اجراي آن 

بـا   الکترونیکـی  تجـارت  بـراي  جامع و کارآمد محیط
چـالش   مناسب سازوکارهاي و مقررات قوانین، وضع

حسوب مدر کشاورزي دیجیتال  بازاریابیبزرگی براي 
 مـدل ارائـه شـده   در راسـتاي   ).Liu, 2003( شـود می

 افزایش براي موثرتري شود دولت اقداماتپیشنهاد می
 بازاریابی دیجیتال محصوالت کشـاورزي  پذیرش نرخ

 امکانات انجـام دهـد.  افزایش ها و بهبود زیرساخت با
و  هاي مخابراتیامکانات و زیرساختاگر دسترسی به 

روســتایی مهیــا گــردد  منــاطق در کلیــهارتبــاطی الزم 
محصـوالت خـود را در کمتـرین     توانندمیکشاورزان 
بـه دسـت مصـرف کننـده      هـا حذف واسطهزمان و با 

 هـاي آمـوزش فنـاوري   عـالوه بـر آن،   برسانند.اصلی 
افــزایش  دیجیتــالی و افــزایش ســواد دیجیتــال بــراي

 ضـروري بازاریـابی دیجیتـال    در مشارکت کشـاورزان 
یستی اقدامات الزم در جهت افـزایش  بابنابراین  .است

هـاي آموزشـی   از طریق برگـزاري کـالس  آنان آگاهی 
تا در راستاي توسـعه بازاریـابی   مورد توجه قرار گیرد.

دیجیتال محصوالت کشـاورزي باعـث رشـد و رونـق     
  بیشترکارآفرینی در این بخش نیز گردد.
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Abstract 
The development of digital marketing in recent decades has changed the structure of many 

businesses and has helped to develop entrepreneurial activities and business innovation. With 
the spread of Covid 19 around the world, attention to digital marketing has become increasingly 
important. Although digital marketing has had a far-reaching impact on farmers' productive 
activities in recent years, many farmers are still deprived of its services. Providing models for 
digital marketing in agricultural entrepreneurship can be considered by planners in reducing 
barriers for farmers in the digital trade network. Therefore, the present article was conducted 
with the aim of providing a framework for digital marketing in agricultural entrepreneurship 
using the previous literature review method. Studies have shown that the digital marketing 
model of agricultural products includes the agricultural entrepreneur, the entrepreneurial process 
and the entrepreneurial ecosystem. Entrepreneurial traits and skills include a range of personal 
characteristics to competencies and competencies and act as the driving force of the individual. 
The entrepreneurial process, which involves changing existing processes for digitalization, 
emphasizes business digitalisation, digital product delivery, marketing, and digital advertising, 
and provides the resources needed to use digital services and education and information. Needed 
to enhance digital marketing skills. The entrepreneurial ecosystem includes the social, cultural, 
economic, and political context of a society that affects a business and includes environmental 
support, institutional structures, and infrastructure. 
 
Keywords: Digital Marketing, Entrepreneurship, Agricultural Products, Information and 
Communication Technology. 

 



 1400) بهار 1)، شماره (8کارآفرینی در کشاورزي ( نشریه

84  

  


