
و همکاران بادزبان فاطمه   

1 

 
 نشریه کارآفرینی در کشاورزي

  1399 تابستان ،دوم، شماره هفتمجلد 
http://jead.gau.ac.ir  

 1-18صفحات :    
DOI: 10.22069/jead.2021.18890.1461 

  

  فارس استان ییروستا زنان متوسط و کوچک يوکارها  کسب عملکرد لیتحل
  

 3مهسا فاطمی ،*2، کورش رضائی مقدم1فاطمه بادزبان

  ارشد بخش ترویج و آموزش کشاورزي، دانشگاه شیراز آموخته کارشناسی دانش1
  استاد بخش ترویج و آموزش کشاورزي، دانشگاه شیراز2

 استادیار بخش ترویج و آموزش کشاورزي، دانشگاه شیراز3

13/01/1400؛ تاریخ پذیرش: 03/12/1399تاریخ دریافت:   

 
  دهیچک

این تحقیق با هـدف کلـی    .دارد روستایی زندگی کیفیت ارتقاي در زیادي سهم زنان وکارهاي کسب عملکرد بهبود
ـ تحق يآمـار  جامعه وکارهاي زنان روستایی استان فارس انجام گرفت. تحلیل عملکرد کسب  يهـا  شـرکت  ياعضـا  قی

 رازیشـ  مرودشت، يها شهرستان در شرکت سه قالب در فارس استان در زنان يکشاورز يها تیفعال توسعه از تیحما
آوري  بـراي جمـع   تعیـین گردیـد.   نفر 269 فرمول اساس بر مطالعه مورد نمونه حجم. بودند عضو 3479 با استهبان و

 دانشـگاه  يکشاورز آموزش و جیترو نیمتخصص توسط پرسشنامه يصور ییروا .استفاده شد ابزار پرسشنامه از ها داده
 بـا  هـا 	داده تعیین گردیـد.  کرونباخ يآلفا بیضر محاسبۀ قیطر از سنجش ابزار ییایپاو  گرفت قرار دییتأ مورد رازیش

 .گرفـت  قرار لیتحل مورد )ANOVA( طرفه کی انسیوار لیتحل آزمون آماري و 24  نسخه SPSS افزار نرم از استفاده
هـاي   هاي کشاورزي، صنایع دستی و تبدیلی و فعالیت فعالیت کارآفرینی به ترتیب در فعالیت  نتایج نشان داد که توسعه

وکارهاي کشـاورزي از نظـر فعالیـت کـارآفرینی، اثربخشـی       خدماتی بیشتر از فعالیت پرورش دام و طیور است. کسب
هـاي اجتمـاعی    هـاي بازاریـابی، تـأثیر شـبکه     یري استراتژيوکار، بکارگ ارتباطات، اثربخشی اطالعات مربوط به کسب

اند، اما زنان داراي فعالیت پرورش دام و  آوري فردي داراي وضعیت مطلوبی بوده وکار و تاب آوري کسب مجازي، تاب
 هـا وکار کسب انواع مهم نقش به توجه بااند.  وکار دیگر وضعیت مطلوبی نداشته طیور نسبت به زنان در سه گروه کسب

 و یلیتبـد  و یدسـت  عیصـنا   نـه یزم در يا دوره یآموزشـ  يها کارگاه يبرگزار مربوطه، يها سازمان که شود یم شنهادیپ
  .دهند قرار ییروستا زنان یآموزش يها برنامه فهرست در را يدامپرور يها تیفعال نیهمچن

  
 ١.ییروستا زنان عملکرد، ،ینیکارآفر وکار، کسب :ي کلیديها واژه

  

                                                             
  rezaei@shirazu.ac.ir نویسنده مسئول: *
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 مقدمه
 هـاي در سـال  در ایـران  یاز مشکالت اساس یکی

بـه   ییانروستاها و مهاجرت روستا ماندگیعقب یر،اخ
آن، مســائل  یاســت کــه علــت اصــل يشــهر ینــواح

 به اشـتغال بـوده اسـت    یبخصوص دسترس ي،اقتصاد
 ین. ا)1394کانی و همکاران،  ؛ نجفی1395(روشندل، 

کـاهش   نشینی،یهمانند حاش یاديز یارامر مشکالت بس
جــرم و  یشکــاهش اشــتغال و افــزا ی،زنــدگ یفیــتک

 ياز سـو  .را در شهرها به دنبال داشـته اسـت   جنایت
ــاهش رشــد بخــش کشــاورز  یگــر،د ــواح يک  یدر ن

اشـــتغال،  يدرصـــد 23/ 4و کـــاهش  ییروســـتا
 ي هتوسـع  ینده،است که در آ یتواقع ینا ي هدهند نشان

را در  يرشـد اقتصـاد   توانـد ینمـ  ییتنها  به يکشاورز
سـازد؛   کـن  یشـه و فقـر را ر  ینکشور تضم يروستاها

در کنـار بخـش    یـز هـا ن  بخـش  یرتوجه به سا ابراینبن
 و همکــاران، کـانی  نجفــی( ضـرورت دارد  يکشـاورز 

 مختلـف  شـغلی  هـاي  فرصـت  دنبال به و باید )1394
 Mura andبـود (  روسـتایی  منـاطق  جمعیـت  بـراي 

Kljucnikov, 2018 ــه توجـــه ــه ). در ایـــن زمینـ بـ
این مناطق  وکارهاي کوچک و متوسط به توسعه کسب

ــی ــد ( کمــک شــایانی م ــانFazikova, 2011کن  ). زن
 در فعـالی را  نقش کلیدي در روستاها، عوامل عنوان به

زاد  علـی ( دارند روستایی معیشتی و اقتصادي تولیدات
   ).1396و بهرامی، 
توسط  ایران در کوچک وکارهاي کسب از بسیاري

 هستند گروهی نخستین زنان و شود می اندازي راه زنان
سعدي، ( اند کرده استقبال کوچک وکارهاي کسب از که

 در اي عمده وکارهاي روستایی سهم کسب). 1392
مقدم  رضائی( دارند روستا مردم زندگی وضعیت بهبود

 ).Steiner and Atterton, 2014 ؛1397 و معصومی،

از  ايگسترده یفوکارها عالوه بر ارائه ط کسب ینا
اقتصاد جوامع  یشترخدمات و محصوالت، به ثبات ب

) و Steiner and Atterton, 2014کرده ( کمکی محل

 کنندیگوناگون از منابع موجود استفاده م هاي یوهبه ش
 آوريتاب بر و کمک هاآنیشتر توسعه ب هکه اغلب ب
  ). Magis, 2010( گذاردیم یمثبت یرجامعه تأث

ــروزه ــتاها ام ــ روس ــب طیمح ــرا یمناس ــد يب  رش
 ،)1394 همکـاران،  و يقنبر(ي رکشاورزیغ يها بخش

قنبـري و همکـاران،   ( هسـتند  يدامپـرور  و يکشاورز
 وکارها کسب نیا انکارقابل ریغ نقش وجود با). 1396

 و کوچـک  يهـا  بنگـاه  از اريیبس مناطق، ي توسعه در
 در مناسـب،  يآور تـاب  عـدم  اثر در ییروستا متوسط
ــا ســال ــدا يه ــا ییابت ــ مواجــه شکســت ب  شــوند یم

ــانی،  ( ــاري و ایمـ ــرخ). 1396ورمزیـ ــت نـ  شکسـ
 روسـتایی  منـاطق  در شـده  انـدازي  راه وکارهاي کسب
 بر عالوه که یافته افزایش توجهی قابل صورت به ایران

 بوده اثرگذار نیز ملی سطح در اي، منطقه و محلی ثیرأت
ــت ــجاج( اسـ ــق یسـ ــاران، و يداریـ . )1397 همکـ
ــا کســب ــا ســهیمقا در متوســط و کوچــک يوکاره  ب

ــرکت ــا ش ــزرگ، يه ــبت ب ــه نس ــتغ ب ــازار راتیی  ب
ــذ بیآســ ــر حســاس و رتریپ  Mura and( هســتند ت

Kljucnikov, 2018 .(دار عهـده  زنـان  نکهیا بخصوص 
  .باشند وکارها کسب نیا

 اقتصـاد  در یمهمـ  نقـش  زنـان  نکـه یا بـه  توجه با
 يبـرا  الزم طیشـرا  آوردن فراهم کنند، یم فایا خانواده
 تـا  اسـت،  يضـرور  نیکارآفر زنان وکار کسب توسعه

 يبـرا  یشـغل  يهـا  فرصت و وکار کسب جادیا با زنان
 یکنون معضل به دنیبخش انیپا ییتوانا گرانید و خود

 ).1393 ،یــیدادوکال یخــانیعل( کننــد دایــپ را جامعــه
 عملکـرد  بهبود و وسعهـــــت در زنان که است یهیبد

 که هستند مواجه يمتعدد موانع با خود يوکارها کسب
 .کنـد  یم کمک امر نیا لیتسه به ها آن رفع و ییشناسا
 تحـت  چـرا  کـه  اسـت  اي که وجـود دارد ایـن   مسأله

 يها چالش و موانع وجود لیقب از برابر نهیزم و طیشرا
 و توسـعه  رشد، حال در وکارها کسب از یبرخ متعدد

ـ  و ناکارآمـد ، سـتا یا گرید یبرخ اما هستند شرفتیپ  ای
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. آیا این موفقیت یا عدم هستند؟ شکست حال در یحت
ي  وکار بستگی دارد یا بـه نحـوه   موفقیت به نوع کسب

 یــگردد. بنابراین هدف کل وکارها برمی عملکرد کسب
 زنـان  يوکارها کسب انواع عملکرد لیتحل قیتحق نیا

   .است یی در استان فارسروستا
  

  مبانی نظري و پیشینه تحقیق
ـ تعر بـه  بنا 1و متوسط کوچکهاي وکار بکس ، فی
ی خصوص بخش به متعلق اغلب که استي وکارکسب

 فـــروش و محــدود  آن کارمنـــدان تعــداد  و اســت 
ی، ــطاهرخان( .است دكـــان اًـــبیتقر آن داتــیتول

 اریمع سه ،ییروستا يوکارها کسب فیتعر در ).1381
 ارائـه  خـدمات  انیروسـتائ  بـه  نکهیا اول: است مدنظر

 واقع ییاــــــروست ۀمنطق در هــنکیا دوم دهند، یــم
 و خـدمات  فـروش  و عرضـه  به نکهیا سوم و اند شده 

 ریسـا  و ییغـذا  مـواد  از اعـم  انیروسـتائ  محصوالت
 و یحـ یتفر يها تیفعال ،یدست عیصنا ،یعیطب داتیتول
ـ   ياریــورمز( پردازنــد یمــ یســتیز طیمحــ کاالهــاي ای
 یجهان بان دهید یفتعر اســـراســب). 1396 ،یمانیوا

 ای دیجدي وکارها جاد کسبیاي برا تالش 2ینیکارآفر
 از یگروه فرد، توسط موجود يوکارها کسب گسترش

 ,Dabson( اسـت  شـده  جادیا وکار کسب کی ای افراد

 بـا  یـا  تنهایی به فردي است که زن و کارآفرین )2001
 را وکـار  کسـب  یـک  شریک، نفر چند یا یک مشارکت

 هايتــــمسئولی و با پذیرفتن خطرات و کرده شروع

امـور مشـارکت    در اداره آن اجتماعی مدیریتی و مالی،
 ونـد یپ بـه  توجه اب .)Bird and Brush, 2003(کند  می
 و خانوارهـا  بـا  ییروسـتا  يوکارهـا  کسـب  انیم يقو

 تیظرف در حفظ یمهم نقش یخصوص بخش جوامع،
 يضرور خدمات و محصوالت ارائه و ییروستا مناطق

 ,Steiner and Atterton( دارد خــود عــــجوام بــه

                                                             
1. Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs) 
2. Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 

ــه  ).2015 ــن زمین ــرکتدر ای ــحما ش ــعه از تی  توس
 بـه  يریعشـا  و ییروسـتا  زنان يکشاورز هاي تیفعال

 از تیـ حما صـندوق  يهمکار با یردولتیغ نهاد عنوان
 کشـور  در يکشـاورز  بخـش  در گذاري هیسرما توسعه

) 1398مقـدم،   (گلکارفرد و رضائی است  شده لیتشک
 هــاي صــندوق مزایــاي کلیــۀ از قــانون براســاس کــه 

هـا در اسـتان    این شـرکت . دــهستن مند بهره غیردولتی
 اسـتهبان  و مرودشـت  راز،یشـ  شهرستان سهدر  فارس
 تیفعال الــح در که است الــــس 9 حدود و هستند
 صـورت  به ها شرکت نیا عضو نیکارآفر زنان. هستند

 يوکارها کسب ي نهیزم در یخانوادگ و یگروه ،يفرد
ــاورز ــرورش ،يکش ــط و دام پ ــنا ور،ی ــت عیص  ،یدس

 تـیالــــفع یخدمات هاي تیفعال و یلیتبد عیاــــصن
ــ  ــد یم ــا در. کنن ــادر شــرکت راســتا نی  ی،تخصصــ م

 هـا،  کارگـاه ( يمتعـدد  یآموزش يها برنامه و التیتسه
 تیریمـد  نـه یزم در) یجیترو يبروشورها و ها کالس
ـ بازار وکـار،  بـوم کسـب   ،يحسـابدار  ها، شرکت  ،یابی
 و يگـر  لیتسـه  تجارت، نیقوان و مقررات ،ینیکارآفر

ــوزش ــا آم ــ يه ــهیزم در یاختصاص ــفعال ن ــا تی  يه
 کـه  يطـور  به دهد، یم قرار زنان اریاخت در يکشاورز
 زین ریاخ سال چند در یآموزش يها دوره نیا يبرگزار

  .دارد ادامه
 سهم ها شرکت نیادهد که  پیشینه تحقیق نشان می

ــفعال ي توســعه در يادیــز ــارآفر يهــا تی ــان ینیک  زن
ــتا ــته ییروس ــد داش ــا .ان ــه جینت ــارفرد و  ي مطالع گلک

 يهـا  نـه یزم يا سـه یمقا يواکـاو  در)، 1398همکاران (
 راز،یشـ  يهـا  شهرسـتان  در ییروسـتا  زنان ینیکارآفر

 سبـک" که داد نشان فارس استان استهبان و مرودشت
 تیفیک با یداخل دیتول سطح يارتقا" و "سود و درآمد

 ییروسـتا  زنان ي زهیانگ جادیا در موارد نیتر مهم "باال
 طبق. است ینیکارآفر يها تیفعال به مبادرت به نسبت

 در مرودشـت  نیکـارآفر  زنـان  پـژوهش  نیا يها افتهی
 در مهارت ت،یخالق ،یاطالعات منابع یاثربخش ي نهیزم
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 دانــش ،ینیکــارآفر ي هیــروح ،يتجــار طــرح نیتــدو
 یبخشـــ اثــر  ،یــــ نیکارآفر ي زهیــ انگ ،ینیکــارآفر 

 شـرکت،  توسـط  آمـوزش  از يبرخوردار ات،ــاطالع
 کننـده  لیتسه يها استیس دولت، یتیحما يها استیس

 رعاملیمـد  یتیریمد توان و وکار کسب يفضا شرکت،
 زنـان  بـا  سـه یمقا در يتر مطلوب تیوضع ها، صندوق
. انـد  داشـته  اسـتهبان  و رازیشـ  يها شهرستان نیکارآفر
ــایج ــه نت ــاران (  ي مطالع ــدي و همک  در )،1391مرش

 ارتقـاء  در ترویجی -آموزشی هاي روش نقش یبررس
 توسـعه  از حمایـت  صـندوق  اعضاي نوآوري ظرفیت
 انــــرستــشه اییـروست زنان کشاورزي هاي فعالیت

 هاي روش رــــیــتأث که است آن از یـحاک مرودشت
 حد در زنان نوآوري ظرفیت ارتقاء در گروهی آموزش
گلکــارفرد و ي  مطالعــه طبــق. اســت بــوده زیــاد

ــدم ( رضــائی ــروح)، 1398مق ــارآفر  هی ــعه ،ینیک   توس
 دانـش  ،یآموزشـ  هـاي  کـالس  در شرکت ،ینیکارآفر
 عوامل ،یـــاطالعات منابع از استفاده زانیم ،ینیکارآفر

 و یتیحمـا  هـاي  استیس ،)وکار کسب فضاي( یطیمح
ـ ز درصد ییتوانا تجاري طرح نیتدو در مهارت  يادی

 ارســف استان ییروستا زنان توانمندسازي راتییتغ از
 و یخـان  قـره  ي مطالعـه  براسـاس  .کردنـد ی نیب شیپ را

 یردولتیغي ها صندوق اعتبارات نیب )1398( همکاران
 اـب فارس انـــاست يکشاورز بخش توسعه از تیحما

 رابطـــه آن يهـــا لفـــهؤم و ياورزـــــــکش توســـعه
ـــمعن ــود يادارـ ــ دارد، وج ــ نیهمچن ــارات نیب  اعتب

 بخش توسعه تازیحما یردولتیغ يها صندوق یپرداخت
 يادارـمعن  هــرابط يکشاورز هـــــتوسع با يکشاورز
ــا. دارد وجــود ــتحل جینت ــامل لی ــتأ یع ــه يدیی  مطالع

 دوقــصن هـک داد نشان) 1396( همکاران و جعفرزاده
 يادـــ یز درصد ياورزــکش بخش توسعه از تیحما

ــرات از ــاع ،ياقتصــاد اث ــتول ،یاجتم ــارت ،يدی  و یمه
 را یغرب جانیآذربا استان يکشاورز توسعه بر یآموزش

ـــییتب ــرده نـ ــد ک ــق. ان ــه طب ــاه  مطالع  و دهقانپورفراش

ــ )1395( همکــاران ـــاشتغ ت،یوضــع بهبــود نیب  ال،ـ
ــفعال هــــتوسع درآمــد،  توســعه ســهامداران، يهــا تی

ــفعال ــاورز يهــا تی ــ بــا يکش  صــندوق یاثربخش
 رابطـه  يکشـاورز  يها تیفعال هـتوسع از تیاــــحم

ــت ــ و مثب ــود يدار یمعن ــائ. دارد وج ــدم یرض  و مق
 هـاي  صندوق عملکرد یبررس يبرا) 1398( همکاران

 بـا  ییروسـتا  زنـان  يکشـاورز  هاي از فعالیت تیحما
 يوکارهـا  کسـب  يانداز راه بر یابیبازار نقش بر دیتأک

 بـه  خـود  ي مطالعـه  در ها آن. کردند لیتحل نانهیکارآفر
 در ییروسـتا  نیکـارآفر  زنـان  کـه  دندیرسـ  حهینت نیا

 هــاي یژگــیو و وکــار کســب طیشــرا مرودشــت
 شهرسـتان  دو اـب سهیاـــــمق در يبهتر ي نانهیکارآفر

 زنــان )،1397ي بنــازاده ( طبــق مطالعــه. دارنــد گــرید
ــان در  مرودشــت ییروســتا نیکــارآفر ــه زن نســبت ب

ي تـر  مطلـوب  تیوضع هاي شیراز و استهبان شهرستان
 Wolff and Pett .انـد  داشـته  خـود  يوکارها کسب در

ــرد    )2006( ــؤثر در عملکـ ــل مـ ــی عوامـ در بررسـ
ــب ــد  کس ــط دریافتن ــک و متوس ــاي کوچ ــه وکاره  ک

 بـر  یمثبت رــــیتأث نوآوران تیموقع و يساز یالملل نیب
 کـه  یحال در دارد، دیجدفرایندها و تولیدات  پیشرفت

 بهبود محصـول  و يساز یالملل نیب ،زیستی محیط تضاد
 ردـعملک از بعد کی وانـــعن به رشد بر یمثبت راتیتأث
 رابطـه در بررسی ) Huang )2006  نتایج مطالعه .دندار

ــ ــا وهیشـ ــوزش يهـ ــرد و آمـ ــازمان عملکـ  در یسـ
تـشرکه ـنشان داد ک متوسط و کوچک يها رکتــش
ـ یپشت و شرفتهیپ آموزش ستمیس يدارا هـک ییها  یـبان
ـ  بـه  در هسـتند  آمـوزش  يبرا يقو یتیریمد  رـحداکث

 رـت قموف خود یآموزش يها برنامه یشــاثربخ رساندن
آشـنایی  ) Pelham )2000  اس مطالعهــــبراس .هستند

 شرکت اندازه ،ياستراتژ انتخاب با بازار رابطه مثبتی با
در  .دارد عملکــردو میــزان  صــنعت اتیخصوصــ ایــ

ـ قابل امدهايیپي  ه در زمینهـابــاي مش مطالعه  هـاي تی
ــر یابیــبازار  و کوچــک وکارهــاي کســب  عملکــرد ب
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 اثر داراي یــــابیبازار هاي تیقابل که افتندیدر متوسط
 کسب مشتري و یمال  عملکرد رـب داري یمعن و مثبت

ــار ــد وک ــ در )Merrilees et al., 2011( بودن  کی
 يمتعدد يها پژوهش که گفت توان یم یکل يبند جمع

ــهیزم در ــرات ن ــرکت اث ــا ش ــحما يه ــعه از تی  توس
 مـورد  در امـا  گرفتـه  صـورت  يکشـاورز  يها تیفعال

 وـعض زنان يوکارها کسب انواع عملکرد یـــچگونگ
. دارد وجـود  يمحـدود  مطالعـات  هـا شرکت نــــیا

 عملکــرد لیــتحل اضرــــح پــژوهش هــدف نیبنــابرا
 عضو ییزنان روستا متوسط و کوچک يوکارها کسب

  . بود فارس استان در ها شرکت نیا
  

  پژوهش روش
گیري از بهرهروش کمی و با توصیفی این پژوهش 

پیمایش انجام شد. جامعه آماري تحقیـق اعضـاي    فن
هاي کشـاورزي   هاي حمایت از توسعه فعالیت شرکت

ــتان   ــان در اس ــارس درزن ــرکت در   ف ــه ش ــب س قال
 3479هاي مرودشت، شـیراز و اسـتهبان بـا     شهرستان

فرمول عضو بودند. حجم نمونه مورد مطالعه بر اساس 
)Fowler, 2009( 269 و از روش محاســبه شــد  نفــر

اسـتفاده و   بنـدي  گیري احتمـالی تصـادفی طبقـه    نمونه
ها در هر شرکت،  متناسب با کل تعداد اعضاي شرکت

هـا اختصـاص داده شـد     درصدي از حجم نمونه به آن
)Krejcie and Morgan, 1970.(   با توجه به اینکه هـر

شهرستان داراي چند بخش و هر بخش داراي چندین 
روستا است براي به دست آوردن تعداد نمونه مناسب 

جمعیـت آن، چنـد روسـتاي    از هر بخش متناسب بـا  
طور تصادفی انتخاب شدند. بـر ایـن    داراي صندوق به

 6/31نمونه ( 85عضو  1225 با رازیش شهرستاناساس 
نمونه  112عضو  1587درصد)، شهرستان مرودشت با 

 72عضـو   667درصد) و شهرستان استهبان بـا   6/41(
  درصد) را به خود اختصاص دادند.  8/26نمونه (

  

  پژوهش متغیرهاي کرونباخ آلفاي ضریب -1جدول 
  )αضریب آلفا (  تعداد گویه  متغیر

  98/0  16  هاي اجتماعی مجازي تأثیر شبکه
  87/0  35  وکار آوري کسب تاب

  88/0  25  آوري فردي تاب
  95/0  7  وکار اثربخشی اطالعات کسب

  90/0  7  اثربخشی ارتباطات کسب و کار
  96/0  30  فعالیت کارآفرینی

  90/0  14  هاي بازرایابی روش
  95/0  15  هاي بازاریابی استراتژي

  
فعالیت کارآفرینی،   متغیرهاي پژوهش شامل سابقه

اجتمـاعی  هـاي   فعالیت کارآفرینی، تاثیر شـبکه   توسعه
 وکار، اثـر  مجازي، اثربخشی اطالعات مربوط به کسب

هـاي   وکار، بکارگیري استراتژي بخشی ارتباطات کسب
آوري  هاي بازاریـابی، تـاب   بازاریابی، بکارگیري روش

وکارهاي زنان بودند. منظـور   آوري کسب فردي و تاب
 کـه  اسـت  هایی سال تعدادفعالیت کارآفرینی   از سابقه

 سـؤال  کی باکه  اند پرداخته ینیکارآفر تیفعال به زنان

منظـور بررسـی تـأثیر     به .گرفت قرار پرسش مورد باز
وکارهـاي زنـان    هاي اجتماعی مجازي در کسـب  شبکه

 ریتـأث  ریمتغ نیا از منظور مدنظر استفاده شد. گویه 16
 آپ، واتـس ( يمجـاز  یاجتمـاع  يهـا  شبکه از استفاده
. منظور از است زنان ینیکارآفر بر) نستاگرامیا تلگرام،

ــتراتژي  ــارگیري اس ــابی  بک ــاي بازاری ــا ه  يراهبرده
ــرا نیکــارآفر زنــان کــه اســت یابیــبازار  فــروش يب

 وعـن هـــس رــپورت. رندیگ یم کار به خود محصوالت
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 ه،ـــنیزــه يرـرهب استراتژي شامل یعموم ياستراتژ
ـ ا يبـرا  را تمرکـز  اسـتراتژي  و زیتما استراتژي  جادـی

 است کرده انیب ارآمدـــــناک يرقبا و داریپا تیموقع
)Salavou and Halikias, 2009(   بر این اساس بـراي

 15سنجش این متغیر از سه مؤلفه اصلی بیان شـده و  
  گویه استفاده شد.

 زنـان  کـه  اسـت  هـایی  شرو هاي بازاریـابی  روش
ــارآفر ــبازار در نیکـ ــوالت یابیـ ــود محصـ ــه خـ  بـ

 یابیبازار ،یکیالکترون یابیبازار شامل که رند؛گی یکارم
و  دشو یم یتلفن یابیبازار و اي شبکه یابیبازار م،یمستق
ــا  ــت     14بـ ــرار گرفـ ــنجش قـ ــورد سـ ــه مـ   گویـ

)Rezaei-Moghaddam et al., 2019 منظــور از .(
 یاثربخشـ  از زنـان  برداشت زانیماثربخشی اطالعات 

 هـاي  تیفعال وکار، بکس به مربوط یتخصص اطالعات
 وکـار   کسـب  یتیحمـا  هـاي  وام و انیمشتر ،یابیبازار
 بـا  ارتبـاط . اثربخشی ارتباطات میزان اثربخشـی  است
 ینیکـارآفر  شـرفت یپ در مـرتبط  هـاي سـازمان  و افراد
 زنان ریسا با ارتباط ،ارتباطی هاي رسانه جمله از. است

 مراکـز  بـا  ارتباط زانیم نیهمچن و انیمشتر ن،یکارآفر
ــا قالــب در مختلــف    هســتند توجــه مــورد ریــمتغ نی

)Rezaei-Moghaddam et al., 2019(. ــاب  يآور ت
ـ  ،یستیز تعادل يبرقرار در فرد تیقابل يفرد  و یروان

ـ ا .اسـت  اختالالت با مواجهه در يمعنو ـ متغ نی  بـا  ری
ــتطب ــتفاده و قی ــمق از اس ــ اسی ــ نیب ــنجش یالملل  س

 کـه  شـد؛  دهیسـنج  دسونیوید -کانر يفرد يآور تاب
 تــیصالح) 1 ؤلفهــــم پنج قالب در هیگو 25 شامل
 اعتماد) 2 ؛یکوش سخت و باال استانداردهاي ،یشخص

ـ  اسـتعدادهاي  به  برابـر  در يریپـذ  تحمـل  خـود،  یذات
ـ تقو و یمنفـ  آثـار  و ها احساس ) 3 فشـار؛  اثـرات  تی

 )5 و ترلـــکن) 4 منیا روابط و رییتغ تــمثب رشیپذ
 ,CD- RISC( )Connor and Davidson( است؛ مانای

وکـار   آوري کسب . در این مطالعه دو متغیر تاب)2003
عنوان دو متغیـر مهـم    ي فعالیت کارآفرینی به و توسعه

وکارهـا در نظـر گرفتـه     براي بررسی عملکرد کسسب
   ).1398شدند (بادزبان و همکاران، 

 تیـ ظرف بـه  گسـترده  طور به وکار کسب يآور تاب   
 طیمحـ  از نظـر  صـرف  خـوب،  عملکـرد  براي سازمان

منظـور   .دارد اشاره مربوطه یسازمان طیمح ای اقتصادي
هاي کارآفرینی در این مطالعه میـزان   از توسعه فعالیت

 ،يمشـــتر تیرضـــا ،يریپـــذ انعطـــاف ،يســودآور 
 طیمحـ  حفـظ  ،ينـوآور  ،یـی زا اشـتغال  ،يریپذ رقابت

 يدارـیاــپ منطقه، رفاه صندوق، افراد تیرضا ست،یز
است که براي سنجش  دهیا يساز يتجار و وکار کسب

ــه ــط  آن از مؤلفـ ــده توسـ ــه شـ ــاي ارائـ -Rezaei هـ

Moghaddam & Izadi  )2019سـتفاده شـد. بـراي    ) ا
وکارهــاي زنــان از  آوري کســب ســنجش میــزان تــاب

 )LRS-B( کـار و آوري در طول عمر کسبمقیاس تاب
Ferguson et al. )2010 35 شـامل  کـه  ) استفاده شـد 

ــگو ــه 5 در هی ــابع -1: مؤلف ــ من ــحما -2 ؛یدرون  تی
 نـوآوري،  -4 ؛یرونیب منابع -3 وکار؛ کسب از خانواده
شـود.   مـی  سـک یر تیریمد -5 سازگاري و و فرصت

متغیرها در قالب طیـف پـنج سـطحی لیکـرت مـورد      
  سنجش قرار گرفتند.

  
  ها تحلیل داده

 پرسشــنامه ابـزار  از هـا  داده يآور جمـع  منظـور  بـه 
ــتفاده ــد اس ــط    .ش ــنامه توس ــوري پرسش ــی ص روای

متخصصین ترویج و آموزش کشاورزي دانشگاه شیراز 
مورد تأیید قرار گرفت. پایایی ابزار سنجش از طریـق  

) بـا انجـام   1محاسبۀ ضریب آلفاي کرونباخ (جـدول  
نفر از زنان کـارآفرین عضـو    30یک مطالعۀ راهنما با 

هـاي کشـاورزي در   شرکت حمایت از توسعه فعالیت
تان شیراز واقع در روستاي بنـدامیر زرقـان کـه    شهرس

خارج از نمونۀ مورد مطالعه بودند، محاسبه شـد. بعـد   
ي اصلی  ي نمونه از اصالحات صورت گرفته به مطالعه

منظــور تحلیــل عملکــرد  پــژوهش پرداختــه شــد. بــه
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وکارهاي کوچـک و متوسـط زنـان     هاي کسب فعالیت
هـاي   عالیـت ي ف هاي زنان به چهـار دسـته   ابتدا فعالیت

کشــاورزي، پـــرورش دام و طیــور و زنبـــور داري،   
ــت ــدیلی   فعالی ــتی و تب ــنایع دس ــدماتی و ص ــاي خ ه

هـا بــا اســتفاده از  بنــدي شـدند. بعــد از آن داده  گـروه 
مورد تحلیل قـرار گرفـت.    24نسخه   SPSSافزار  نرم

ها از دو روش توصـیفی و اسـتنباطی    براي تحلیل داده
ی از درصــد فراوانــی، اســتفاده شــد. در آمــار توصــیف

اي، میانگین کلی و انحراف معیار استفاده  میانگین رتبه
هـاي   ي گروه شد و در آمار استنباطی به منظور مقایسه

وکار از آزمون آماري تحلیل واریانس یک طرفه   کسب
)ANOVA( .استفاده شد  

 
  هاي پژوهش یافته

سـال بـود.    40میانگین سـنی زنـان مـورد مطالعـه      
 التیتحص سطح و درصد) 6/89زنان متأهل (اکثریت 

نفر  4اعضاي خانوار  دبوده و میانگین تعدا سال 8 ریز
فعالیـت    سال سابقه 6میانگین زنان حدود  طور به بود.

 در هـا  آن اکثـر  تیعضو زمان مدت وکارآفرینی دارند 
 زنان ینیکارآفر هاي تیفعال. بود سال 6 حدود شرکت
 ور،یـ طو  دام پـرورش  ،يکشـاورز  هـاي  تیفعال شامل

بـود.   یلیتبـد  و یدسـت  عیصنا و یخدمات هاي تیفعال
ـ لیم 5 از کمتر ۀیسرما با زنان تیاکثر ـ ا تومـان  ونی  نی
 هـا  آن شـتر یب درآمد که اند هکرد اندازي راه را ها تیفعال

اسـاس  بر .اسـت  سال در تومان ونیلیم 10 از کمتر زین
هاي فعالیتبیشترین درصد فراوانی متعلق به  2جدول 

) شامل تولید گیاهان دارویی، کشـت  7/29کشاورزي (
زعفران، گردو و بادام، جو، گندم، برنج، صیفی جـات،  
پسته، زیتون، گل محمدي و نهالستان انجیر و پرورش 

نشـاء گوجـه    تولید زینتی و و آپارتمانی قارچ، گیاهان
  بوده است.

 
  نوع فعالیت کارآفرینی اساس بر زنان روستایی فراوانی توزیع -2 جدول

  فراوانی درصد  فراوانی  نوع فعالیت کارآفرینی
  1/20 54  هاي خدماتیفعالیت

  2/24  65  پرورش دام، طیور
  26  70  صنایع تبدیلی و دستی

  7/29  80  هاي کشاورزيفعالیت
  100  269  کل

  

ــه    ــوط ب ــی مرب ــد فراوان ــترین درص ــد از آن بیش بع
درصد) شامل  26هاي صنایع دستی و تبدیلی ( فعالیت

 هویه فرش، تابلو سازي، کلیپس دوزي، چرم بافی، قالی
بافی (صـنایع دسـتی) و تولیـد عرقیـات،      کاري، گلیم

انـار،   ربمرباجـات،   ترشـیجات،  جات خشک، سبزي
ــوري رب ــه، ش ــات،  گوج ــات، لبنب ــیرینی ج ــزي، ش  پ

 گیاهـان  بنـدي  بسـته  پـزي،  کمـاچ  و سازي، نـان  سرکه
زعفران (صـنایع تبـدیلی)    و انجیر بندي بسته دارویی،

  بوده است.
درصـد زنـان مـورد مطالعـه در      2/24ها  طبق یافته

ــرورش ــه پ ــی  زمین ــت م ــور فعالی ــه  دام و طی ــد ک کنن

گوشتی،  گوسالۀ گاو، پرورشها شامل  هاي آن فعالیت
 بوقلمون، بلدرچین، کبک، بوقلمون، پرواري، گوسفند
عسل بود. کمترین درصد  زنبور و بومی مرغ شترمرغ،

اند  ) مشغول بوده1/20هاي خدماتی ( از زنان به فعالیت
ــان تولیــد هــا شــامل تعــاونی هــاي آن کــه فعالیــت  زن

 یـــموادغذای اهــفروشگ خانگی، بر بیرون روستایی،
دوزي،  تشـک  ان،ــزن تاکسی روستایی، زنان ارگانیک
 کرایـه  لبـاس،  فروشـگاه  منـزل،  لوازم فروش خیاطی،

فروشی بـوده اسـت. میـانگین     خشکبار و محلی لباس
 28/25میزان اثربخشی اطالعـات کسـب وکـار زنـان     
) 35-7برآورد شد که با توجه بـه طیـف ایـن متغیـر (    
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اطالعات مربـوط بـه   توان گفت که میزان اثربخشی می
هاي زنان، متوسـط رو بـه بـاال    کسب وکار در فعالیت

ها بیشـترین میـانگین مربـوط بـه     است. براساس یافته
ــلیقۀ    ــاز و س ــان از نی ــات زن ــی اطالع ــزان اثربخش می
مشتریان، اثریخشی اطالعات از قیمت محصـوالت در  
بازار، اثریخشی اطالعات از بـازار خریـد مـواد اولیـه،     

عات تخصصی مربوط به کسب وکـار و  اثریخشی اطال
اثریخشی اطالعات از بازار فروش محصـوالت خـود   

دهـد کـه میـزان اثربخشـی     باشـد. ایـن نشـان مـی    می
اطالعات زنـان از بازاریـابی محصـوالت و اطالعـات     

وکار خود نسبتاً باال بـوده و همچنـین    تخصصی کسب
ــات از ــانگین اطالع ــالع از   می ــازار و اط ــان در ب رقیب

وکـار نیـز در حـد     ي حمایتی مربوط بـه کسـب  ها وام
ــدول   ــت (ج ــوده اس ــوب ب ــزان 3مطل ــانگین می ). می

بـرآورد   34/19اثربخشی ارتباطات زنان مورد مطالعـه  
) 30-6). با توجه به طیف ایـن متغیـر (  4شد (جدول 

تـوان گفـت کـه اثربخشـی ارتباطـات مربـوط بـه        می
وکار زنان متوسط رو به بـاال بـوده اسـت. زنـان      کسب

ارآفرین بیان داشتند که ارتباط با مشـتریان، دوسـتان   ک
ــاد   ــادر تخصصــی و جه ــارآفرین خــود، شــرکت م ک
ــه ترتیــب داراي بیشــترین اثربخشــی در   کشــاورزي ب

ــوده اســت. امــا میــزان اســتفاده از  کســب وکارشــان ب
اي ارتباطی و مراکز مختلف به ترتیـب میـانگین    رسانه

  اند. کمتري به خود اختصاص داده
   

  وکار زنان روستاییمیزان اثربخشی اطالعات کسب توزیع فراوانی -3جدول 
  رتبه  اي میانگین رتبه  وکار اثربخشی اطالعات کسب

  1  81/3  میزان اثربخشی اطالعات از نیاز و سلیقۀ مشتریان خود
  2  72/3  بازاراثربخشی اطالعات از قیمت محصوالت خود در 

  3  67/3  خرید مواد اولیه اثربخشی اطالعات از بازار
  3  67/3  وکار خوداثربخشی اطالعات تخصصی مربوط به کسب

  4  62/3  اثربخشی اطالعات از بازار فروش محصوالت خود
  5  51/3  وکاراثربخشی اطالعات از رقیبان خود در کسب

  6  29/3  وکار خودحمایتی کسب هايوام از اثربخشی اطالع
  7-35دامنه:     28/25میانگین کلی: 

  
  وکار زنان روستاییمیزان اثربخشی ارتباطات کسب توزیع فراوانی -4جدول 

  رتبه  اي میانگین رتبه  وکار اثربخشی ارتباطات کسب
  1  69/3  خود مشتریان با ارتباط اثربخشی

  2  62/3  خود کارآفرین دوستان با ارتباط اثربخشی
  3  16/3  تخصصی مادر شرکت با ارتباط اثربخشی

  4  15/3  کشاورزي جهاد کارشناسان با ارتباط اثربخشی
  5  94/2  مختلف مراکز با ارتباط اثربخشی

  6  79/2  هاي ارتباطی رسانه از استفاده اثربخشی
  6-30دامنه:     34/19ین کلی: گمیان

  
دهـد کـه میـانگین    نشـان مـی   5هاي جـدول  یافته

بـوده کـه    07/94فعالیت کارآفرینی زنان مورد مطالعه 
هـاي   دهنده توسعه متوسط رو بـه بـاالي فعالیـت    نشان

وکارهـاي زنـان اسـت. بیشـترین      کارآفرینی در کسب
ــانگین ــوط می ــه مرب ــه ب زیســت  حفــظ محــیط ي	مؤلف

فعالیت ) است که بیانگر این است که زنان در 22/15(
خود به مصرف انرژي و کاهش آلودگی هـوا تـا حـد    

دهند. البته این به دلیل کوچک بودن زیادي اهمیت می
ــدازه ــبان ــی   ي کس ــز م ــار نی ــه   و ک ــرا ک ــد چ باش
وکارهاي کوچک و متوسط آلودگی کمتري براي  کسب
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هـاي  محیط دارند و انرژي کمتري نسـبت بـه شـرکت   
تریان، کننـد. میـانگین رضـایت مشـ    بزرگ مصرف می

، 84/14وکار و رفاه منطقـه بـه ترتیـب     پایداري کسب
دهـد   برآورد شده است، که نشان می 71/14و  78/14

نسبت زیـادي بـه مشـتریان و     زنان کارآفرین تا حد به
دهند و همچنین ي منطقه بومی خود اهمیت میتوسعه
ي فعالیت کارآفرینی خود را حفظ و اند چرخهتوانسته

توانـد  می3/14ه سودآوري با میانگین تثبیت کنند. مؤلف
به معناي این باشد که زنان در فعالیت کارآفرینی خود 
تا حد نسبتاً زیادي افزایش تولید و فروش محصوالت 

هـاي  تواند ناشی از برگـزاري کـالس   اند. این میداشته
آموزشی بازاریابی باشـد کـه مهـارت بازاریـابی زنـان      

  کارآفرین را افزایش داده است. 

ي در رده 12/14پذیري بـا میـانگین   انعطاف همؤلف
بعدي قرار دارد. این میـانگین بیـانگر ایـن اسـت کـه      

پذیري زنان در فعالیت کارآفرینی تا حد نسـبتاً  انعطاف
انـد  کـه توانسـته   طـوري  زیادي افزایش یافته اسـت بـه  

محصــوالت خــود را متناســب بــا شــرایط محیطــی و 
زایـی و  ي اشـتغال فـه مؤل تغییرات بـازار تغییـر دهنـد.   

ترتیب میانگین  ها بهگیري از فرصتطلبی و بهرهرقابت
اند. کمترین را به خود اختصاص داده 25/13و  62/13

) 36/12سـازي ایـده (   میانگین مربوط به مؤلفه تجاري
تواند بـه معنـاي ایـن باشـد کـه زنـان       باشد که میمی

 کارآفرین تا حد کمتري در اجراي ایده و خلـق ارزش 
  اند.و ثروت موفق بوده

  

  هاي کارآفرینی زنان روستاییفعالیت توزیع فراوانی توسعۀ -5جدول 

  متغیر ردیف
  میانگین

  انحراف معیار  میانگین
  79/2  56/13  نوآوري  1
  53/1  22/15  زیست حفظ محیط  2
  862/0  84/14  رضایت مشتریان  3
  25/2  12/14  پذیري انعطاف  4
  2/3  71/14  رفاه منطقه  5
  02/2  62/13  زایی اشتغال  6
 21/2  3/14  سودآوري 7

  50/1  78/14  وکار پایداري کسب  8
  39/2  25/13  ها گیري از فرصت بهره طلبی و رقابت 9
 63/3  36/12 سازي ایده تجاري  10

  08/17  07/94  توسعۀ کارآفرینی 11
  

 انـزن ینیکارآفر هاي تیفعال توسعۀ نیانگیم سۀیمقا
هـاي تحلیـل   یافتـه : مطالعـه  مـورد  هاي شهرستان در

)، نشان داد که بین زنـان  6واریانس یک طرفه (جدول 
هـاي شـیراز، مرودشـت و اسـتهبان از نظـر      شهرستان

داري  معنــیتفــاوت  کــارآفرینی هــايفعالیــت توســعۀ
)0001/0P= وجود دارد. بر اساس نتایج آزمون (LSD 

هــاي کـارآفرینی زنــان  بـین میـانگین توســعۀ فعالیـت   
کارآفرین مرودشت با زنان شیراز و اسـتهبان اخـتالف   

داري وجود دارد و این میـانگین در مـورد زنـان    معنی
) بیشتر از زنان شـیراز و اسـتهبان   66/100مرودشت (

توان گفت که به دلیـل بـاالتر بـودن    است. در واقع می
پـذیري و  زایـی، سـودآوري، انعطـاف   نوآوري، اشتغال
وکار در فعالیت کـارآفرینی، توجـه بـه    پایداري کسب

رضایت مشـتریان و   زیست، رفاه منطقه وحفظ محیط
ها و  گیري از فرصت طلبی باالتر و بهره همچنین رقابت

شـت،  سازي ایده توسط زنـان کـارآفرین مرود   تجاري
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ها توسعۀ بیشتري پیدا کـرده   هاي کارآفرینی آنفعالیت
  است.

هـاي   گـروه  در پـژوهش  يرهـا یمتغ نیانگیم مقایسۀ
هاي تحلیل واریانس یک طرفه یافته: چهارگانۀ شغلی

نشـان داد کـه بـین زنـان داراي فعالیـت       7در جدول 
هاي خدماتی، پرورش صنایع تبدیلی و دستی، فعالیت

آوري هاي کشاورزي از نظر تابفعالیتدام و طیور و 
وجـود دارد.   )=0001/0Pداري ( فردي اختالف معنـی 

آوري نشان داد که بین میانگین تاب LSDنتایج آزمون 
فردي زنان داراي فعالیت کشـاورزي و پـرورش دام و   

اي کـه  داري وجود دارد، بـه گونـه  طیور اختالف معنی
میانگین در مورد زنـان داراي فعالیـت کشـاورزي     این

) بیشتر از زنان مشغول به پرورش دام و طیور 77/99(
توان گفت که زنانی که بـه فعالیـت   است؛ بنابراین می

آوري فـردي بـاالتري   کشاورزي مشغول هستند، تـاب 
نسبت بـه زنـان داراي فعالیـت پـرورش دام و طیـور      

آوري ن میـانگین تـاب  دارند. نتایج نیز نشان داد که بـی 
فردي زنان داراي فعالیت صـنایع دسـتی و تبـدیلی و    
زنان داراي فعالیت پرورش دام و طیـور نیـز اخـتالف    

  داري وجود دارد.معنی
  

  شیراز، مرودشت و استهبان زنان در سه گروههاي کارآفرینی توسعۀ فعالیت تحلیل واریانس یک طرفه براي مقایسه -6 جدول

  متغیر مورد بررسی گروه میانگین  انحراف معیار F داري سطح معنی

  64/15  b14/91  شیراز    
0001/0 114/17  74/15  a66/100  هاي کارآفرینیفعالیت مرودشت 

  27/17  b27/87  استهبان   
  اند نداشته 05/0داري در سطح احتمال  هاي با حروف یکسان تفاوت معنی میانگین*
  

) بیشتر از زنان مشغول به 94/96دستی و تبدیلی (
آوري فـردي  پرورش دام و طیور است؛ به عبارتی تاب

زنانی کـه مشـغول فعالیـت صـنایع دسـتی و تبـدیلی       
هستند، بیشـتر از زنـان داراي فعالیـت پـرورش دام و     

توان گفت کـه بـه طـور     طیور است. بر این اساس می
آوري فردي زنان کارآفرینی کـه بـه فعالیـت     کلی تاب

هاي  پرورش دام و طیور مشغول هستند نسبت به گروه
این معنـی کـه ایـن زنـان      شغلی دیگر کمتر است. به

 بـه بیننـد،   مـی    ی خـود را پـایین  شخص هاي یتصالح
 در ،چنـدان اعتمـادي ندارنـد    خـود  یذات استعدادهاي

پـذیري کمتـري    تحمـل  یمنفـ  آثار و ها احساس برابر
دارنـد، از تغییـرات مثبــت در زنـدگی کمتـر اســتقبال     

 کمی دارند کنترل کنند، بر رویدادهاي زندگی خود می
 و مصــلحت بــه مشــکالت و هــا یســخت هنگــام در و

کمتري دارند. بر اساس نتـایج بـین    مانیا خدا کـکم
هـاي صـنایع تبـدیلی و    وکار فعالیـت  آوري کسبتاب

دستی، خـدماتی، پـرورش دام و طیـور و کشـاورزي     
) وجـود دارد. نتـایج   =0001/0Pداري ( اختالف معنـی 

آوري نشـان داد کـه بـین میـانگین تـاب      LSDآزمـون  
هـاي خـدماتی، صـنایع    فعالیت کشاورزي بـا فعالیـت  

ــتالف    ــور اخ ــرورش دام و طی ــدیلی و پ ــتی و تب دس
اي که ایـن میـانگین در   داري وجود دارد، به گونه معنی

) بیشـتر  68/134مورد زنان داراي فعالیت کشـاورزي ( 
از زنان مشغول به سه فعالیـت دیگـر اسـت؛ بنـابراین     

عالیت کشـاورزي  توان گفت که زنانی که مشغول فمی
هـاي خـدماتی،   فعالیـت  هستند، نسبت به زنـان داراي 

وکارهـاي  صنایع دستی و پرورش دام و طیور، کسـب 
آورتري دارند و به طـورکلی زنـانی کـه مشـغول     تاب

هاي کشاورزي هستند در کسب وکـار خـود از   فعالیت
نظر مدیریت ریسک، نوآوري، فرصـت و سـازگاري،   

ی و منابع بیرونی وضعیت حمایت خانواده، منابع درون
  تري دارند. مطلوب



و همکاران بادزبان فاطمه   

11 

ـ  و یلیتبـد  عیصنا تیفعال يدارا زنان نیب  ،یـدست
 و وریـــط و دام پـــرورش ،یخـــدمات يهـــا تیـــفعال

 یاجتماع يها شبکه ریتأث نظر از يکشاورز يها تیعالف
 .دارد وجود)  = 0001/0P( يدار یمعن اختالف يمجاز
 تـأثیر  میـانگین  بـین  کـه  داد نشـان  LSD آزمون نتایج
 دام پرورش فعالیت داراي زنان بر اجتماعی هاي شبکه

 صـنایع  خـدماتی،  هـاي  فعالیـت  داراي زنان با طیور و
ــدیلی ــتی و تب ــت و دس ــاورزي فعالی ــتالف کش  اخ

 زنـان  مـورد  در میـانگین  این و دارد وجود داري معنی
 کمتـر ) 43/ 44( طیـور  و دام رورشـــپ فعالیت داراي

 کــه اي گونـه  بــه اسـت؛  دیگـر  فعالیــت گـروه  سـه  از
 الیتـفعـ  داراي زنـان  بـر  مجازي اجتماعی هاي شبکه

 داراي استفاده زنان و کمتر تأثیر طیور و دام رورشــپ

 و خدماتی هاي فعالیت تبدیلی، و دستی صنایع فعالیت
 بیشتري تأثیر مجازي اجتماعی هاي شبکه از کشاورزي

زنـان   .است داشته وکارشان کسب هاي فعالیت بهبود بر
کــارآفرین داراي فعالیــت پــرورش دام و طیــور از    

هـاي اجتمـاعی مجـازي تـأثیر کمتـري از نظـر        شبکه
ـ ته محصـوالت،  فـروش  شـدن  تر راحت و تر عیسر  هی

ـ ن مـورد  مـواد  آسان  کـردن  تـر  ارزان وکـار،  کسـب  ازی
 يبـرا  سـفارش  ثبـت  شدن تر راحت غات،یتبل ي هنیهز

 يبـرا  فرصـت کمتـري   زناناند. این  گرفته محصوالت
رقابـت بـا    ،مـداري  مشـتري  خود، وکار گسترش کسب

 روابـط ایجاد تنوع در محصوالت و بهبـود   ،سایر رقبا
هاي اجتمـاعی مجـازي    از طریق شبکه خود یاجتماع
  اند. داشته

  

  ی زنانشغل چهارگانۀ يها گروه درمتغیرهاي پژوهش تحلیل واریانس یک طرفه براي مقایسۀ  -7 جدول

 متغیر
 کشاورزي صنایع دستی و تبدیلی پرورش دام و طیور خدماتی

F 
 سطح

 SD میانگین SD میانگین SD میانگین SD میانگین داري معنی

 ab00 /96 20 /11 a72 /92 91 /13 b94 /96 94 /9 b77 /99 79 /11 34 /4 005 /0 فردي آوري تاب

 b75 /124 09 /16 b47 /120 49 /21 b54 /123 32 /19 a68 /134 82 /20 259 /7 0001 /0 آوري کسب و کار تاب

 b96 /50 79 /17 a44 /43 95 /17 b00 /52 94 /16 b16 /56 07 /17 05 /6 0001 /0 هاي اجتماعی مجازي شبکه

 a42 /32 69 /10 a92 /29 37 /9 a14 /32 67 /8 a10 /34 30 /11 05 /2 106 /0 هاي بازاریابی روش

 b00 /52 9 /1 a15 /49 24 /1 b21 /54 02 /1 b91 /56 24 /1 87 /7 0001 /0 ي بازاریابیاه استراتژي

  b24/18 22/4  b66/18 75/4  b88/17 92/4  a93/21 50/5  67/10  0001/0  اثربخشی ارتباطات
 ab53/25  62/4  b24 28/6  b37/24 64/4  a96/26 58/5  57/4  004/0  اثربخشی اطالعات

 ab75 /95 33 /15 c49 /87 89 /17 b21 /92 01 /13 a90 /99 70 /18 24 /7 0001 /0 کارآفرینی  توسعه
  اند. نداشته 05/0داري در سطح احتمال  هاي با حروف یکسان تفاوت معنی میانگین*

  

  توان ناشـی از اسـتفاده   این تأثیرپذیري کمتر را می
ــرورش دام   ــت پ ــان داراي فعالی ــر زن ــور از  کمت وطی

 از هـا  ی آنآگـاه  عـدم هاي اجتماعی مجـازي و   شبکه
ــتفاده ــت  اس ــاربرد و درس ــبکه  از يک ــن ش ــا در  ای ه

وکـار خـود دانسـت. براسـاس نتـایج میـانگین        کسب
ـ   استفاده از روش ان داراي هاي بازاریـابی در مـورد زن

دســتی و  هــاي کشــاورزي، خــدماتی، صــنایعفعالیــت
، 42/32، 1/34ترتیب  تبدیلی و پرورش دام و طیور به

برآورد شده است. با توجه بـه دامنـه    92/29و  14/32
) زنان در هر چهـار گـروه   14-70میانگین این متغیر (

وکـار خـود بـه طـور      بازاریابی را در کسب هاي روش
هاي پژوهش بـین   اند. طبق یافته مطلوب به کار نگرفته

هاي زنان داراي فعالیت صنایع تبدیلی و دستی، فعالیت
هاي کشاورزي  خدماتی، پرورش دام و طیور و فعالیت

هـاي بازاریـابی اخـتالف    از نظر بکارگیري اسـتراتژي 
ــی ــون =0001/0Pداري ( معن ــایج آزم ) وجــود دارد. نت
LSD    نشان داد که بین میانگین بکـارگیري اسـتراتژي

بازاریابی توسـط زنـان داراي فعالیـت پـرورش دام و     
هـاي خـدماتی، صـنایع    طیور بـا زنـان داراي فعالیـت   

داري وجود تبدیلی و دستی و کشاورزي اختالف معنی
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ــت    ــان داراي فعالی ــورد زن ــانگین در م ــن می دارد و ای
سه گروه فعالیت  ) کمتر از15/49پرورش دام و طیور (

هـاي  دیگر است؛ بـه عبـارتی زنـانی کـه بـه فعالیـت      
خدماتی، صنایع تبدیلی و دستی و کشاورزي مشـغول  

هاي کاهش قیمت، تمرکز و تمایز را هستند، استراتژي
گیرند. این کار می در فروش محصوالت خود بیشتر به

هــا بیــانگر ضــعیف بــودن  در حــالی اســت کــه یافتــه
پرورش دام و   یابی زنان داراي فعالیتهاي بازار قابلیت

پـرورش   طیور است. به بیان دیگر زنان داراي فعالیت 
 و تمرکـز  مـت، یق کـاهش  هـاي  ياستراتژدام و طیور 

بــه کمتــر بــه  خــود محصــوالت فــروش در را زیتمـا 
هاي تحلیل واریانس یـک طرفـه در   یافته. اند کارگرفته
زنان در نشان داد که بین اثربخشی ارتباطات  7جدول 
هاي صنایع تبدیلی و دستی، خدماتی، پرورش فعالیت

ــی   ــتالف معنـ ــاورزي اخـ ــور و کشـ داري  دام و طیـ
)0001/0P= وجود دارد. نتایج آزمون (LSD  نشان داد

که بین میانگین اثربخشی ارتباطات زنان داراي فعالیت 
هاي خدماتی، صـنایع  کشاورزي با زنان داراي فعالیت

ــرور  ــدیلی و پ ــتی و تب ــتالف دس ــور اخ ش دام و طی
اي که ایـن میـانگین در   داري وجود دارد، به گونه معنی

) بیشـتر از  93/21مورد زنان داراي فعالیت کشاورزي (
-زنان مشغول به سه فعالیت دیگر است؛ بنـابراین مـی  

وکار در زنانی  توان گفت که ارتباطات مربوط به کسب
ان که مشغول به فعالیت کشاورزي هستند، نسبت به زن

هاي خدماتی، صنایع دسـتی و پـرورش   داراي فعالیت
تر بوده است و به طورکلی زنـانی   دام و طیور اثربخش

ــت  ــغول فعالی ــه مش ــاورزي ک ــاي کش ــتند، در  ه هس
وکار خود از نظر ارتباطات با دوستان کارآفرین،  کسب

مشــتریان، ســازمان جهــاد کشــاورزي، شــرکت مــادر 
تري وبتخصصی و مراکز مختلف دیگر وضعیت مطل

دارند. بر اساس نتایج بین زنان داراي فعالیـت صـنایع   
هاي خدماتی، پـرورش دام و  تبدیلی و دستی، فعالیت

هــاي کشــاورزي از نظــر اثربخشــی طیــور و فعالیــت

) =0001/0Pداري ( وکار اختالف معنی اطالعات کسب
ــین  LSDوجــود دارد. نتــایج آزمــون  نشــان داد کــه ب
وکـار زنـان داراي    کسـب میانگین اثربخشی اطالعـات  

فعالیــت کشــاورزي و پــرورش دام و طیــور اخــتالف 
اي که ایـن میـانگین در   داري وجود دارد، به گونهمعنی

) بیشـتر از  77/99مورد زنان داراي فعالیت کشاورزي (
زنان مشغول به پرورش دام و طیور و صنایع دسـتی و  

تـوان گفـت کـه اثربخشـی     تبدیلی است؛ بنابراین مـی 
وکارهـاي زنـانی کـه بـه فعالیـت       در کسـب  اطالعات

کشاورزي مشغول هستند بیشتر از زنان داراي فعالیـت  
پرورش دام و طیور و صنایع دستی و تبدیلی است. به 
عبارتی اطالعات زنان کارآفرین داراي فعالیت پرورش 

 ،انیمشــتردام و طیـور و صــنایع دسـتی و تبــدیلی از   
ــازار، مــتیق ــخر ب ــان،  دی ــروش، رقیب ــاتاو ف  طالع

وکار خود اثربخشی  هاي حمایتی کسب ی و وامتخصص
  کمتري داشته است. 

 7طبق نتایج تحلیل واریانس یک طرفه در جدول 
هاي صـنایع تبـدیلی و دسـتی،    بین زنان داراي فعالیت

و طیور و کشاورزي از نظر توسـعۀ فعالیـت    خدماتی،
) وجود دارد. =0001/0Pداري ( کارآفرینی تفاوت معنی

نشان داد که بـین میـانگین توسـعۀ     LSDنتایج آزمون 
ــت     ــان داراي فعالی ــورد زن ــارآفرینی در م ــت ک فعالی
کشاورزي، صنایع دسـتی و تبـدیلی و پـرورش دام و    

اي که این داري وجود دارد، به گونهطیور تفاوت معنی
ــانگین  ــهمی ــترت ب ــورد در بی ــان م ــفعال يدارا زن  تی

 یخدمات يها تیفعال مشغول زنان ،)99/ 77( يکشاورز
 و یدسـت  عیصـنا  هـاي  تیفعال يدارا زنان و) 95/ 75(

 دام پـرورش  به مشغول زنان از شتریب) 92/ 21( یلیتبد
هـاي  ؛ به عبارتی توسعۀ فعالیتاست) 87/ 49( وریط و

کارآفرینی در کسب وکار زنانی کـه مشـغول فعالیـت    
کشاورزي هستند از زنان داراي فعالیت صنایع تبدیلی 
و دستی و پرورش دام و طیور، بیشتر است و همچنین 
توسعۀ فعالیت کارآفرینی در کسب وکـار زنـان داراي   
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فعالیت صنایع دستی و تبدیلی بیشتر از زنـان مشـغول   
ــه پــرورش دام و طیــور ا از ایــن رو توســعۀ  ســت.ب

کارآفرینی در فعالیت پرورش دام و طیور کمتر از سـه  
گروه فعالیتی دیگر است. زنان داراي فعالیت پـرورش  

ــمدام و طیــور از نظــر  ــار ي کســبســودآور زانی  ،وک
ــاف ــذ انعط ــتریپ ــا ي در فعالی ــا ،ه ــتر تیرض  ،يمش

 ،وکـار  ي در کسـب نـوآور  ،یـی زا اشتغال ،يریپذ رقابت
 منطقه، رفاه صندوق، افراد تیرضا ست،یز طیمح حفظ

ـ ا يسـاز  يتجـار  و وکـار  کسب يداریپا وضـعیت   دهی
دهـد   هـا نشـان مـی    مطلوبی ندارند. همانطور که یافتـه 

وکارهاي  هاي کارآفرینی در کسب ي کم فعالیت توسعه
 يهـا  ياستراتژ توان به بکارگیري کم دام و طیور را می

به عنـوان یـک   اجتماعی مجازي  هاي ی و شبکهابیبازار
  وکارهاي زنان مرتبط ساخت. نوآوري درکسب

  
  گیري و پیشنهادها نتیجه

 در يادیز سهم زنان يوکارها کسب عملکرد بهبود  
. تنـوع موضـوعی   دارد ییروسـتا  یزندگ تیفیک ارتقاء

وکارهـاي روسـتایی نقـش     است که در پایداري کسب
 عملکرد لیتحل هدفکند. این تحقیق با  مهمی ایفا می

اسـتان فـارس    ییروسـتا  زنـان  يوکارهـا  کسـب  انواع
تـوان دریافـت    ها می با نگاهی به یافته .صورت گرفت

وکارهـاي زنـان بـا توجـه بـه نـوع        که عملکرد کسب
هـاي مـورد مطالعـه متفـاوت      وکار و شهرسـتان  کسب

ــب  ــت. کس ــارگیري    اس ــر بک ــان از نظ ــاي زن وکاره
بخشی هاي بازاریابی، اثربخشی ارتباطات، اثر استراتژي

مجـازي،   اجتماعی  هاي اطالعات، تأثیر استفاده از شبکه
هـاي   ي فعالیـت  فـردي و همچنـین توسـعه    آوري  تاب

وکار به عنـوان دو متغیـر    کسب آوري  کارآفرینی و تاب 
ــراي پیشــرفت و ادامــه مهــم  ــار، داراي  ي کســب ب وک

هاي کارآفرینی در  عملکردهاي متفاوتی هستند. فعالیت
ن روسـتایی شهرسـتان مرودشـت    وکارهاي زنـا  کسب

 جینتـا  بـا  افتهی نیابیشتر از دو شهرستان دیگر است. 

ــه ــاران ( مطالع ــارفرد و همک ــازاده 1398ي گلک ) و بن
اي که در این تحقیق دیده  نکته .دارد مطابقت)، 1397(

وکارهاي کشاورزي نسبت  شود عملکرد بهتر کسب می
 وکارهاي کشاورزي وکارها است. کسب به سایر کسب
  آوري هـاي کـارآفرینی و تـاب    ي فعالیت از نظر توسعه

تـري نسـبت بـه سـایر      وکار وضـعیت مطلـوب   کسب
 يوکارها کسب يبرا جهینت نیااند.  وکارها داشته کسب

 شـامل  را کارهـا  کسـب  از يادیز درصد که يکشاورز
تـر   با نگاهی عمیق. است ندیخوشا یموضوع شوند یم

لحـاظ   وکارهـا بـه   شـود کـه ایـن کسـب     مشخص می
ارتباطـات نیـز داراي عملکـرد      اثربخشی اطالعـات و 

تـوان گفـت کـه هرچـه      اند. از این رو مـی  بهتري بوده
وکارها در زنـان   اطالعات و ارتباطات مربوط به کسب

ها نیز  وکارهاي آن روستایی بیشتر باشد عملکرد کسب
ي گلکـارفرد و   هـاي مطالعـه   یافتـه  .بهتر خواهـد بـود  

)، 1398مقدم ( لکارفرد و رضائی) و گ1398همکاران (
  کنند.  اي این نتیجه را تأیید می گونه نیز به

وطیور  وکارهاي دام دیگر عملکرد پایین کسب  نکته
هـاي   فعالیت  وکارها است. توسعه نسبت به سایر کسب

ــب  ــن کس ــارآفرینی در ای ــایر   ک ــه س ــبت ب ــار نس وک
زنـان   يبـرا  جینتـا  نیا وکارها کمتر بوده است. کسب

ــغول ــه مش ــا ب ــن فعالی ــد از   تی ــترین درص ــه بیش ک
هـاي   وکارهاي زنان روستایی را بعـد از فعالیـت   کسب

دهند چندان مطلوب نیست. طبق  کشاورزي تشکیل می
هاي اجتماعی و بکارگیري  نتایج تأثیر استفاده از شبکه

وکارها کمتر بوده  هاي بازاریابی در این کسب استراتژي
هــاي  ي فعالیـت  توسـعه اسـت؛ بنـابراین پـایین بـودن     

 يهـا  شـبکه  کمتـر  ریتـأث  توان به کارآفرینی زنان را می
وکـار و بکـارگیري کمتـر     ي در کسـب مجاز یاجتماع

وکارهاي  هاي بازاریابی توسط زنان در کسب استراتژي
بادزبان و همکـاران   دام و طیور ربط داد. نتایج مطالعه

)1398 ،(Merrilees et al )2001(  وPelham )2000( 
کند. موضوعی که امروزه اهمیت  این رابطه را تأیید می
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وکارهـا بـراي    دارد حفظ تنوع و بهبود عملکرد کسـب 
ي پایدار روستایی است. با توجه بـه   رسیدن به توسعه

وکارهــاي مختلــف  تفــاوت عملکــرد زنــان در کســب
ــت از توســعه   پیشــنهاد مــی ــه شــرکت حمای شــود ک

 هـاي  گردهمـایی  هـا،  هـاي کشـاورزي نشسـت    فعالیت
 و اطالعــات تبــادل منظــور بــه ادواري و بازدیــدهایی

 زنـان  بـراي  موفـق  هـاي کارآفرینـان   تجربه از استفاده
در نظر بگیرد. فراهم آوردن شرایط مناسـب   کارآفرین

هاي محلـی بـراي    بازاریابی از جمله برگزاري بازارچه
وکارهـا، بـه بهبـود     معرفی محصوالت تولیـدي کسـب  

فرینی زنان روسـتایی کمـک   هاي کارآ عملکرد فعالیت
وکارهـا   خواهد کرد. با توجه به نقش مهم انواع کسـب 

هـاي مربوطـه، برگـزاري     شود که سـازمان  پیشنهاد می
ي صنایع دسـتی   اي در زمینه هاي آموزشی دوره کارگاه

هــاي دامپــروري را در  و تبــدیلی و همچنــین فعالیــت
هاي آموزشی زنان روستایی قرار دهند.  فهرست برنامه

 در زنـان  مهـم  کارکردهاي و نقش به توجه مچنین باه
 زیربنایی خدمات کشاورزي، بهتر است تا هاي فعالیت

 بـه  ها آن تشویق براي زنان به کشاورزي زیرساختی و
 و کشـاورزي  هـاي  فعالیت ي توسعه کارآفرینی و ادامه

 روسـتایی  کشـاورزي  پایـداري  و آوري تـاب  نتیجه در
ــه ــردد ارائ ــرد    .گ ــود عملک ــم در بهب ــل مه ــک عام ی

هاي کارآفرینی زنان روستایی وجود تسهیلگران  فعالیت
شود که شرایط و  فعال است. در این زمینه پیشنهاد می

هاي تخصصی انـواع   ي آموزش امکانات الزم در زمینه
هاي شغلی متناسب با تغییرات  وکارها و م،شاوره کسب

یلگران فـراهم  فناورانه به زنان کـارآفرین، بـراي تسـه   
انواع  ازمادر تخصصی   شرکت متفاوت تیحماگردد. 
توان یکـی از دالیـل موفـق     را می زنان يوکارها کسب

بنابراین  .وکارها دانست نبودن عملکرد برخی از کسب
تــر تفــاوت عملکــرد    بــه منظــور بررســی دقیــق   

شـود کـه در    وکارهاي زنان روستایی پیشنهاد می کسب
هاي حمایتی شرکت مادر  مطالعات آتی بحث سیاست

وکارهاي روستایی نیـز مـورد    تخصصی از انواع کسب
  توجه قرار گیرد.
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Abstract 

Performance improvement of women's businesses has an important role on the progression 
of rural life quality. Analyzing the performance of rural women's businesses was the main aim 
of the study. The statistical population of the study included all members of the Agricultural 
Development Specialized Holding Companies in Fars province FARS province in the form of 
three companies in the cities of Marvdasht, Shiraz and Estahban with 3479 members. The 
sample size was 269 according to formula. The validity of the questionnaire was confirmed by 
the Agricultural Extension and Education Specialist of Shiraz University and the reliability was 
determined by calculating the Cronbach's alpha coefficient. Data was analyzed using SPSS 
software and ANOVA. A questionnaire was used for data collection. Comparison of 
entrepreneurial activities in four different business groups revealed that the entrepreneurial 
activity development in agriculture sector, conversion and handicraft activities and service 
activities were higher than that of women with livestock and poultry activities, respectively. 
Agricultural businesses have been in a desirable condition in terms of entrepreneurial activity, 
the effectiveness of communication and their business information, marketing strategies use, 
virtual social networks, business resilience as well as individual resilience. However, women 
engaged in livestock and poultry farming have not been in an acceptable situation in compare 
with than women in the other three business groups. Considering the important role of different 
types of businesses, it is suggested that holding educational workshops in the field of 
handicrafts and livestock activities in the list of rural women educational programs by related 
organizations. 
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