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 چکیذُ

 یا کارآفزیٌی تِ ٍ ٍرٍد کَچک ٍکارّای کسة ایجاد رٍستایی جاهؼِ در سًاى هطارکت ّای سهیٌِ تزیي اصلی اس یکی    
تحمیك حاضز . دارًذ ایي هَضَع تحمك در سشاییِت ًمص ٍ صٌذٍق کارآفزیٌی اهیذ خزد اػتثارات ّای صٌذٍق ت.اس خَداضتغالی

ٍ کارآفزیٌی ّای کطاٍرسی  حوایت اس تَسؼِ فؼالیتّای تاساریاتی سًاى کارآفزیي در ضزکت هادرتخصصی  تا ّذف تزرسی فؼالیت
 ٍ ًفز تزآٍرد ضذ 303حجن ًوًَِ ای استفادُ ضذ.  گیزی تصادفی طثمِ اس رٍش پیوایص تا ًوًَِاًجام ضذ. استاى فارط اهیذ در 

 ضزکت در ّای تاساریاتی سًاى کارآفزیي هٌظَر همایسِ فؼالیتتِ .ضذ استفادُ پزسطٌاهِ اس اتشار ّا دادُ آٍری جوغ تزای
آهذُ اس دستًتایج تِ استفادُ گزدیذ. T-Testاهیذ اس آسهَى  کارآفزیٌی ٍ کطاٍرسی ّای فؼالیت تَسؼِ اس حوایت هادرتخصصی

آهیختِ تاساریاتی، ّای تاساریاتی،  ّای هادرتخصصی در آگاّی اس رٍش ى داد کِ سًاى کارآفزیي ػضَ ضزکتًطاهمایسِ دٍ گزٍُ 
سًاى ػضَ ضزکت  ،ّوچٌیي کارآفزیٌی اهیذ ّستٌذ.صٌذٍق هحیطی دارای هیاًگیي تاالتزی ًسثت تِ  ّا ٍ ػَاهل استزاتضی

تزی ًسثت تِ سًاى در  پذیزی، خاللیت ٍ استمالل( ٍضؼیت هطلَبطلثی، ریسکّای ضخصیتی )تَفیك هادرتخصصی اس ًظز ٍیضگی
 ّای تاساریاتی سًاى رٍستایی پیطٌْادّایی ارائِ گزدیذ. هٌظَر تْثَد فؼالیتتِ ،صٌذٍق کارآفزیٌی اهیذ دارًذ. در ایي راستا

 

 ،، صٌذٍق کارآفزیٌی اهیذحوایت اس تَسؼِ کطاٍرسی تاساریاتی، سًاى، ضزکت هادرتخصصیاستاى فارط، ّای کلیذی: ٍاصُ
 کارآفزیٌی                          

 

 همذهِ
 گستزدُ بسیار تغییزات ضاّذ بیستن، قزى اٍاخز در جْاى

 هفاّیوی کِ طَری بِ است بَدُ ٍکار کسب ّای ػزصِ توام در
 اطالػات، فٌاٍری یِتَسؼ رقابت، افشایص ضذى،جْاًی چَى
 هاًٌذ ٍ هذاری هطتزی خذهات، ٍ کاالّا کیفیت بِ تَجِ
 جذی ّای چالص با ػوَهی بخص در را اهَر یُادار ّا، ایي
 بزای دٍلتی هإثز راّکارّای جولِ اس. است کزدُ رٍبِرٍ

 در کارآفزیٌی بحث بِ آٍردىرٍی ّا، چالص ایي با رٍیارٍیی
 . (45) است جاهؼِ

ی  ّای دارای قابلیت هٌاسب بزای تَسؼِ یکی اس هحیط
ّای رٍستایی است، چزا کِ رٍستا قابلیت  کارآفزیٌی هحیط

گاًِ اقتصاد  ٍکار در بخص سِ سیادی در ایجاد اًَاع کسب
 خلق با کارآفزیٌی(. 25)کطاٍرسی، صٌؼت ٍ خذهات( دارد )

 ًقص ُ،رفا ایجاد ٍ ًَآٍری درآهذ، ٍ اضتغال جذیذ ّای فزصت
 رٍستایی جَاهغ هؼیطتی ٍ اقتصادی ٍضغ بْبَد در هإثزی

 کارآفزیٌی اس رٍستایی یِتَسؼ جذیذ ّای ًظزیِ در (.21) دارد
 ٍ تَاًوٌذساسی بزای هٌاسب راّکاری ػٌَاىبِ رٍستایی
 سًذگی الگَی تغییز جْت در رٍستایی هٌاطق در ساسی ظزفیت
 اقتصادی، بزابزی ایجاد رٍستا، ٍ ضْز ضکاف کاّص کًٌَی،

 ،حال  ػیي در. ضَد هی یاد ًْادی ٍ هحیطی اجتواػی،
 ضواربِ پایذار یِتَسؼ بِ رسیذى بزای هْن ابشاری کارآفزیٌی

 ّای گزٍُ اس یکیػٌَاى بِ سًاى هیاى ایي در(. 29) رٍد هی
(. در 27دارًذ ) هْوی ًقص رٍستایی جاهؼِ در گذار،تأثیز

ضَد کِ با ابتکار، خالقیت  ّای رٍستایی سًاًی دیذُ هی هحیط
ّای جذیذ  ٍکار ٍ یا فؼالیت اًذاسی کسب ٍ ًَآٍری اقذام بِ راُ

 هطارکت ٍ کار باسار در سًاى کارآفزیٌاًِ ّای هْارتکٌٌذ.  هی
 هْن ّای ضٌاسِ اس یکی بِ اجتواػی،- اقتصادی ّای فؼالیت در

 در هختلفی هلاػَ .(25است ) ضذُ تبذیل اًساًی یتَسؼِ
 ثزؤه هختلف هغاجَ در ّا  یتفؼال یيا تضؼیف یا ٍ تسْیل

 فؼالیت تَسؼِ تَاًذ در هی هلاػَ یيا سیرست. بزا
 .ًوایذ یفاا هْوی صـًق ىاـًس ِـفزیٌاًرآکا

 رٍبزٍ آى با کارآفزیٌاى کِ ّایی چالص تزیي بشرگ اس یکی
. باضذ هی هطتزیاى ًیاس ضٌاخت ٍ ّا آى باسار تؼزیف ّستٌذ
 کِ باساری ایجاد یا تؼییي اس کارآفزیٌاى، اس سیادی تؼذاد

. ٍرسًذ هی غفلت کٌذ، تقاضا را ّا آى خذهت یا هحصَل
 اس کارآفزیٌاى درک چگًَگی اس ًاکافی داًص هتأسفاًِ
 در کوتز کِ است دالیلی اس یکی باسار تحقیق ٍ باساریابی
 اس بسیاری. است گزفتِ قزار اّویت هَرد کارآفزیٌاى ضکست

 ًذارًذ، کافی داًص رقیباى ٍ هطتزیاى با رابطِ در کارآفزیٌاى
 خَاّذ، هی چیشی چِ هطتزی داًٌذ هی کِ کٌٌذ هی فکز ّا آى

 (.5خَاّذ )  هی را آى ٍقت چِ ٍ کجا خَاّذ، هی را آى چطَر
است کٌٌذُ  اس ػَاهل تضؼیفػَاهل باساریابی ػذم تَجِ بِ 

کاّذ  کِ باساریابی ضؼیف اس رضذ پایذار کارآفزیٌاى هی طَری بِ
. ًیستٌذ جذا هَضَع ایي اس ًیش رٍستایی کارآفزیي سًاى (.47)

 باساریابی اس ّذف ًیست، کاال فزٍش هؼٌایبِ تٌْا باساریابی
 کِ ایي هگز ضذ ًخَاّذ هوکي ایي ٍ است فزٍش افشایص
 درک ٍ ضٌاسایی هحصَل، با ارتباط در اٍ ًیاسّای ٍ هطتزی
 ردهَ در را سیؼیٍ ًصدا هَفق یّارکاٍکسب(. 5ضًَذ )

 ظهخصَ تطالػاا کسب. ًذدار ىّایطا قیبر ٍ ّا یهطتز
 در اٍل مگا اىػٌَبِ ّا قیبر ٍ ّا یهطتز ردهَ در صحیح ٍ

 داًطگاُ ػلَم کطاٍرسی ٍ هٌاتغ طثیؼی ساری
 راّثزدّای کارآفزیٌی در کطاٍرسی
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 85......................... .................................................................. های بازاریابی زنان روستایی عضو صندوق کارآفرینی امید و شرکت مادرتخصصی مقایسه فعالیت

. (03) ستا حیاتی یابیزاربا حطر توسعه و زاربا سیربر
های بازاریابی  زنان روستایی از فعالیتافزایش آگاهی  ،ابراینبن

 مطالعه این در در کارآفرینی از اهمیت زیادی برخوردار است.
 .شد پرداخته های بازاریابی زنان روستایی فعالیتبررسی  به

 مشتری برای شرکت آن در که است فرآیندی بازاریابی
 تا کند می قراربر او با مستحكمی رابطه و کرده ارزش ایجاد
 بازاریابی هدف .کند دریافت ارزش مشتری از عوض در بتواند

. کند تبدیل غیرضروری کاری به را فروش که است این
 نام با بزرگتر ای مجموعه از بخشی تنها تبلیغات، و فروش
 اصلی مقوله ۴ پایه بر بازاریابی. باشند می بازاریابی آمیخته

 که است استوار قیمت و شفرو پیشبرد توزیع، کاال، تولید
 بازاریابی، آمیخته. شود می نامیده بازاریابی آمیخته عنوان تحت

 رابطه ایجاد و کردنراضی برای که ابزارهاست از ایمجموعه
ریزی صحیح در  برنامه (11) شود می گرفته کار به مشتری با

 وفقیت کارآفرینی زنان کمک شایانیی بازاریابی به م آمیخته
وکارهای  رد کسبز دیگر مواردی که در بهبود عملكکند. ا می

های بازاریابی  کارگیری صحیح استراتژی زنان نقش دارد به
  (.1است )

های بازاریابی عمومیت  در فعالیتسه استراتژی عمومی 
ترین محصول به بازار یا به عبارتی رهبری  عرضه ارزان دارد.

ژی تمایز و هزینه، عرضه محصول متفاوت به بازار یا استرات
تمرکز روی بخشی از بازار با رویكرد قیمت یا استراتژی 

ستراتژی رهبری هزینه و تمرکز. در دیدگاه پورتر، هدف ا
آوردن کل بازار و هدف استراتژی تمرکز،  دست تمایز، به

(. در رهبری هزینه، 85)هایی از بازار است  تصاحب بخش
که قیمت  کند ولید و عرضه میشرکت محصوالت استاندارد ت

یابد. منظور از استراتژی  شده برای مشتری کاهش می تمام
تمایز نیز این است که محصوالت و خدماتی عرضه شود که 

عنوان محصول و خدمتی خاص و در صنعت موردنظر، به
فرد محسوب شده و به مشتریانی عرضه شود که منحصربه

 نسبت به قیمت حساسیت چندانی ندارند. متمرکزبودن نیز 
 معنی توجه به محصوالت و خدمات خاصی است، کهبه

 تأمینکنندگان را  های کوچكی از مصرف نیازهای گروه
توان گفت در بهبود  یكی دیگر از عواملی که میکند.  می

های  کارگیری صحیح روشهکارآفرینی زنان نقش دارد ب
های مختلفی برای بازاریابی وجود  روش(. 1بازاریابی است )

کارهای و ای کسبی برمؤثرریابی مستقیم شیوه دارد. بازا
ها اجازه  رود زیرا که به صاحبان بنگاه شمار میکوچک به

های مستقیم بیشتری را از مشتری دریافت  دهد که پاسخ می
گیری کند و محصول  انهگونه بهتری نشکرده، بازار هدف را به

یند عریض و طویل و پرهزینه را بدون قرارگرفتن در فرا
  .(18) ی سنتی به فروش رساندها لکانا

توان دستیابی به اهداف  بازاریابی الكترونیكی را می
ینترنت، پست بازاریابی با استفاده از فناوری اطالعات مانند ا

ابی از طریق های داده تعریف کرد. بازاری الكترونیكی و پایگاه
ای برای بازاریابی است که از طریق آن،  تلفن همراه نیز شیوه

تفاده از کانال موبایل برای ارائه اطالعات مبتنی بر موقعیت اس
هدف توسعه کاالها،  مكانی و زمانی و شخصی به کاربران با

نفعان تعریف شده  ها و با هدف تحقق منافع ذی خدمات و ایده
 (. 8)است 

مطالعات کارآفرینی های  در فعالیتارتباط با بازاریابی در 
ی فراهانی و  مطالعه طبقمتعددی صورت گرفته است. 

ثیر أ( کسب اطالعات بازاریابی بر عملكرد شرکت ت6همكاران )
 (0) ی بوزرجمهری و همكاران نتایج مطالعه .داری دارد معنی

 تسهیالت فقدان و ها دالل و ها واسطه داد که وجودنشان 
 روی پیش های چالش و موانع ترین مهم ترتیببه ونقل حمل
 .باشند می روستایی مناطق در فرینیکارآ ی توسعه برای زنان

 با مثبتی ی رابطه بازار با ( آشنایی83) ی پلهام مطالعه اساسرب
 میزان و صنعت خصوصیات یا شرکت اندازه استراتژی، انتخاب
 داد نشان (86پژوهش صفری و همكاران ) نتایج .دارد عملكرد

 بر عام محیطی و خاص محیطی سازمانی، فردی، عوامل که
 بازاریابی عملكرد بر اخالقی بازاریابی و اخالقی بیبازاریا

 (1۴مریلس و همكاران ) .داشتند مثبتی و مستقیم تأثیر شرکت
 عملكرد بر بازاریابی های قابلیت پیامدهای مطالعه در

 های قابلیت که دریافتند متوسط و کوچک وکارهای کسب
 و مالی عملكرد بر داری معنی و مثبت اثر دارای بازاریابی
قوبی فرانی و عی ی . طبق مطالعههستند وکار کسب مشتری

های فردی نظیر تعهد و  ( ویژگی08همكاران )
ترتیب طلبی به کوشی و توفیقسختپذیری،  مسئولیت

های شخصیتی هستند که به موفقیت زنان  ترین ویژگی مهم
ی گلكارفرد و  نتایج مطالعهکنند.  کارآفرین کمک می

محیطی یكی از عوامل مهم د عوامل ( نشان دا9مقدم ) رضائی
ی  نتایج مطالعه ثیرگذار در توانمندسازی زنان روستایی است.تأ

 فروش بازاریابی و مؤثر بر بندی عوامل ( در اولویت۴) کنعانی
 یهحوز متوسط وکارهای کوچک و جدید درکسب محصول

نشان داد که چهار عامل قیمت،  فناوری غذاییزیست
طبق  ترتیب دارای اهمیت هستند.ع بهتوزیو  ترفیعمحصول، 

 های ( استراتژی8ی بادزبان و همكاران ) نتایج مطالعه
 نگرش و بازاریابی های روش بازاریابی، یآمیخته بازاریابی،
 از توجهیقابل بخش ی کننده بینی پیش ترتیببه بازاریابی
 زنان روستایی استان فارس وکارهای کسب آوری تاب تغییرات
گفت که توان  توجه به مطالعات پیشین می با .هستند
از عوامل مهم در پیشرفت های بازاریابی  فعالیت
به مكانیسمی احتیاج است  ،بنابرایناست.  ی زنانوکارها کسب

ی بازاریابی بهتر محصوالتشان  تا زنان کارآفرین را در زمینه
 یهتوسع از حمایت صندوق ،توانمند سازد. در این زمینه

امید نقش مهمی  کارآفرینی صندوق و کشاورزی های فعالیت
 توانند ایفا کنند. می

های کشاورزی فعالیت یهتوسعشرکت صندوق حمایت از 
 دفتر توسط بنگالدش بانک گرامین یهتجرب از گیری بهره با

 ترین مهم از .شد اجرا و طرح کشاورزی جهاد وزارت زنان امور
 زنان الاشتغ سمتبه گرایش ها، صندوق این مشخصات

 کارکردهای دارای ها صندوق ینا. (81) است روستایی
 زنان طرح، این قالب در و هستند اقتصادی و اجتماعی
 و خود اندک های سرمایه اندوختن با صندوق عضو روستایی

  وام سرمایه، افزایش منظوربه دولتی های کمک تزریق نیز
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 های الیتفع منظور انجامبه هاوام این. نمایند می دریافت  
 پرداخت گروهی های فعالیت اولویت با و تولیدی و کشاورزی

د، براساس رویکردِ جدیدِ صندوق کارآفرینی امی (.41). گردد می
کارهای خرد بازارمحور با روش تأمین مالی و کسب ازحمایت 

های دولتی از تولید  حمایت یرا در زنجیره، وظایف مهم 4خرد
ندوق کارآفرینی مأموریت ص .دارددر بخش خصوصی بر عهده 

های خرد مردم و تلفیق آن با اعتبارات  امید تجهیز سپرده
مندسازی آنان و دولت، شناسایی جوانان واجد شرایط، توان

وکارهای خرد کم سرمایه و کاربر با  کمک در ایجاد کسب
ای، توسعه  های کارآفرینانه، نیازهای منطقه محوریت فعالیت

های جهانی  اساس شیوهرب ،محور ITکارهای و کسب
ها و  خوشهنظیر  کارهای بازارمحورو سازی کسب شبکه

شور برای اطمینان از پایداری های ارزش در ک زنجیره
(. 41) باشد ها و هدفمندی تسهیالت پرداختی میکارو کسب
 های فعالیت یهتوسع از حمایت صندوق های قابلیت از یکی

 ،بازاریابی ینهزمی درصندوق کارآفرینی امید  و کشاورزی
افزایش آگاهی و دانش  جهت در کارآفرین زنان حمایت
 با ها صندوق این. است وکار در کسب های بازاریابی فعالیت
ها و  استراتژی کاربردی کارگیری  به در زنان آگاهی افزایش

 نقش ها آن کارآفرینی عملکرد بهبود در ،های بازاریابی روش
 بررسی پژوهش این کلی هدف ،نبنابرای. کنند می ایفا را مهمی
 کارآفرین زنان وکارهای کسب در بازاریابی های فعالیت

 یتوسعه از حمایت تخصصی مادر شرکت عضو روستایی
 .است فارس استان در امید کارآفرینی صندوق و کشاورزی

 
  هاروشمواد و 

 های نمونه در استان فارس انجام شد.پژوهش حاضر 
 مادرتخصصی های شرکت ارآفرینک زنان رگیرندهدرب پژوهش
 در و صندوق کارآفرینی امیدکشاورزی  یتوسعه از حمایت

گیری احتمالی  ین پژوهش روش نمونهدر ا .بودند استان فارس
بندی استفاده گردید. حجم نمونه طبق  ی طبقهبا نوع تصادف

. (49)نفر برآورد شد  903مورگان کرجسی و جدول 
هر شرکت از سه شهرستان  ها متناسب با جمعیت پرسشنامه

تعداد  ،کلیطور به آوری شد. شیراز، مرودشت و استهبان جمع
 یهای شرکت مادرتخصصی حمایت از توسعه  صندوق

عدد در شهرستان  71، عدد در شهرستان شیراز 73، کشاورزی
در مرحله  .عدد در شهرستان استهبان است 41و  مرودشت

 47تا، مرودشت روس 49صورت تصادفی در شیراز به ،بعد
از بین  روستا( 99 )مجموعاً روستا 40روستا و استهبان 

 قرار گرفت. تاهای دارای صندوق انتخاب و موردمطالعه روس
 41 نیز، کارآفرینی امید های صندوقرابطه با در  آمار کل

مورد در  40مورد در مرودشت و  41، شهرستان شیرازدر مورد 
سه های این  بین صندوق فی ازطور تصادکه بهاستهبان است 

مورد از مرودشت و  1روستا از شیراز،  1ترتیب نیز به  شهرستان
انتخاب شده و  روستا( 41)مجموعاً  مورد از استهبان 1

روستا  94در نهایت، در مجموع به ها تکمیل شدند.  پرسشنامه
فعال  دارای شرکت مادرتخصصی و صندوق کارآفرینی امید

زن رستایی عضو این دو مجموعه  903مراجعه شد و در کل با 

آوری اطالعات در این پژوهش  جمع هایی انجام شد. مصاحبه
با استفاده از پرسشنامه انجام شد. ابتدا روایی صوری 
پرسشنامه توسط متخصصان دانشگاهی و مطالعه راهنما مورد 

یید قرار گرفت و برای بررسی پایایی از آزمون آلفای کرونباخ أت
تایی از زنان کارآفرین خارج از نمونه اصلی 90 در یک نمونه
س آن اساویی شهرستان شیراز صورت گرفت. بردر روستای لپ

های مناسب دیگری  های نامناسب اصالح و یا با گویه گویه
دست  هب 11/0تا  17/0جایگزین شدند. مقادیر ضریب آلفا بین 

 آمد.
های بازاریابی،  روش عبارتند ازمتغیرهای پژوهش 

 های بازاریابی، بازاریابی، عوامل محیطی، استراتژی  ییختهآم
کارگیری هبهای شخصیتی.  نگرش بازاریابی و ویژگی

کارگیری هتی در زمینه ببا استفاده از سواال های بازاریابی روش
، پارتیزانی، الکترونیکی و های بازاریابی مستقیم انواع روش

یابی مستقیم با روش بازار .گرفت قرار سنجش ی موردا شبکه
یر بازاریابی در رو، متغ همچون فروش حضوری و رو یهای گویه

آپ و  سهای استفاده از تلگرام، وات الکترونیکی با گویه
... مورد بررسی و سنجش  اینستاگرام، فروش در وب سایت و

روش بازاریابی تلفنی با گویه استفاده از  ،قرار گرفت. همچنین
بازاریابی  .مورد بررسی قرار گرفتپیامک متنی تماس تلفنی و 

های  ت، کانالاصلی شامل  تولید کاال و خدما مؤلفه 1به 
گذاری کاال و پیشبرد فروش استوار است  توزیع یا محل، قیمت
(. 44)شود  بازاریابی نامیده می یهختکه تحت عنوان آمی

تولید کاال و خدمات  های مؤلفهاین متغیر با استفاده از  ،بنابراین
مشخصات، نام امل مباحث تنوع محصول، کیفیت، طرح، )ش

نامه، خدمات و بازدهی(؛ بندی، ضمانت تجاری، اندازه، بسته
های های توزیع یا محل )شامل مباحث کانال کانال مؤلفه

، موجودی محصول، حمل و نقل و توزیع، پوشش بازار
گذاری کاال )شامل مباحث  قیمت مؤلفههای توزیع(؛  محل

بارات، مدت زمان پرداخت و شرایط ست قیمت، اعتتخفیف، لی
پیشبرد فروش )شامل مباحث تبلیغات، فروش  یهمؤلفن( و آ

حضوری، گسترش فروش، روابط عمومی و بازاریابی مستقیم( 
 مؤلفهبا استفاده از  عوامل محیطی مورد سنجش قرار گرفت.

عوامل اجتماعی فرهنگی )شامل مباحث مربوط به فرهنگ، 
 یمعامالت و شرایط کسب و کار، نحوه ی، نحوهسطح سواد

ها و  مباحث مربوط به سیاستمذاکره(؛ عوامل سیاسی )شامل 
ها،  بندی ها، سهمیه دولت، رقبا، مالیات های گیری تصمیم

ممنوعیت و محدودیت از طرف دولت، قوانین دولتی(؛ عوامل 
پذیری با پذیری و انطباق تکنولوژیک شامل مبحث انعطاف

لوژی روز، و عوامل رقابتی شامل مباحث شناخت رقبا، تکنو
شناخت نقطه ضعف و قوت رقبا، ارزیابی دائم خود، رقیب و 

با  استراتژی بازاریابی .گرفت قرار سنجش مشتری مورد
استفاده از سواالتی در حیطه سه استراتژی کاهش هزینه، 

هایی همچون عرضه  استراتژی تمایز با گویه تمرکز و تمایز
بندی، خدمات  بودن بستهفاوت به بازار، متفاوتول متمحص

پس از فروش برای مشتریان و افزایش کیفیت محصول، 
ع از نیاز ال، اطهای شناخت بازار هدف ز با گویهاستراتژی تمرک

 وش بر روی قشر خاص، توجه به و سلیقه مشتریان، تمرکز فر
 1- Micro-financing 

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
je

a.
7.

14
.5

7 
] 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

53
83

42
6.

13
99

.7
.1

4.
7.

5 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 je

a.
sa

nr
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             3 / 10

http://dx.doi.org/10.52547/jea.7.14.57
https://dorl.net/dor/20.1001.1.25383426.1399.7.14.7.5
http://jea.sanru.ac.ir/article-1-231-fa.html


 06......................... .................................................................. های بازاریابی زنان روستایی عضو صندوق کارآفرینی امید و شرکت مادرتخصصی مقایسه فعالیت

کننده و تولید محصول خاص  های کوچک مصرف گروه
های عرضه  ص و استراتژی کاهش هزینه با گویهشر خابرای ق
ترین محصول به بازار، امکان فروش قسطی و امکان  ارزان

 قرار سنجش موردارائه تخفیف و هدیه در صورت خرید عمده 
های ارتباطات، خدمات  مؤلفهبا  تداوم بازاریابیمتغیر  .گرفت

 هدف معین مورد پس از فروش، تعیین نیاز مشتری، بازار
 های شناختی مؤلفهبا  نگرش بازاریابی .گرفت قرار سنجش

عاطفی  هایمؤلفه)دانش، هدف، انگیزه و ارزش( و 
 هایهمؤلفمندی( و  )احساسات، هیجانات، عواطف، رضایت

شخصیت  ورد سنجش قرار گرفت.متمایالت رفتاری( ی )رفتار
مظهر عادات و رفتار و خوی آدمی است که چگونگی تطبیق 

 های شخصیتی (. ویژگی06کند ) محیط معین میوی را با 
پذیری، استقالل، خالقیت و توفیق طلبی  ریسکمتغیرهای 

سواالت کلیه متغیرها از طریق  .گیرد زنان روستایی را در بر می
برای بررسی متغیرها ابتدا طیف لیکرت سنجیده شدند. 

ها و بعد از آن میانگین کلی متغیرها و  ای گویه میانگین رتبه
ی   برای مقایسه ،در نهایت شد.مطالعه برآورد های مورد  ؤلفهم

در دو صندوق مورد مطالعه از  ریابی زناناهای باز فعالیت
 استفاده شد. T-Testآزمون 
 

 نتایج و بحث
های حاصل از  های آماری داده رائه آزموناپیش از 

ها، الزم است که توصیفی از دو گروه موردمطالعه  پرسشنامه
های  رکتدد. میانگین سنی زنان نمونه در شرارائه گ

سنی سال بوده که این گروه در بازه  93مادرتخصصی برابر با 
زنان عضو صندوق کارآفرینی امید سال قرار داشتند.  16تا 01

سال بوده و در میان پاسخگویان،  93نیز دارای میانگین سنی 
ز نظر اساله مشاهده شد.  01ساله تا زنان باتجربه  06دخترانی 

های مادرتخصصی  میزان تحصیالت نیز، پاسخگویان شرکت
سال تحصیل در مدرسه بودند؛ در این  8طور میانگین دارای به

هم وجود داشته اما از سوی درصد(  3/4)سواد  میان زنان بی
نیز )یک درصد( ارشد  دیگر، برخی اعضا با مدرک کارشناسی

صندوق  سطح سواد و تحصیالت زنان عضووجود داشتند. 
های  کارآفرینی امید نیز تاحدودی مشابه با اعضای شرکت

سال  1های تحصیل  دارای میانگین سال ومادرتخصصی بوده 
بودند. تعداد کمی از پاسخگویان صندوق کارآفرینی امید نیز 

عین حال زنان دارای تحصیالت بوده اما در درصد(  3)سواد  بی
در بین درصد(  3/0)دانشگاهی نیز در مقطع کارشناسی  عالیه

 86ش ازاز لحاظ وضعیت تأهل، بیاین گروه وجود داشتند. 
های مادرتخصصی متأهل بوده  درصد اعضای نمونه در شرکت

این آمار در اعضای  نفره بودند. 3تا  4و دارای خانوارهای 
درصد از زنان  13صندوق کارآفرینی امید بدین صورت بود که 

نفره مشغول به گذران  3تا  9متأهل بوده و در خانوارهای 
  زندگی بودند.

  تخصصی و صندوقشرکت مادر واکاوی تطبیقی
 کارآفرینی امید

 میانگین که داد نشان 0 جدول در T-Test آزمون نتایج
 مطالعه مورد گروه دو در کارآفرین شخصیتی های ویژگی
 شرکت در ها ویژگی این و دارد داری معنی تفاوت

 از حاصل های یافته از. دارد ریبیشت میانگین مادرتخصصی
 پذیری ریسک های ویژگی که گرفت نتیجه توان می آزمون این

 ،(93/8 مقابل در 63/3) خالقیت ،(33/3 مقابل در 4/00)
 94/3) طلبی استقالل و( 40/03 مقابل در 31/00) طلبی توفیق

 میانگین مادرتخصصی شرکت در زنان بین در( 93/8 مقابل در
 در ها فعالیت بر شخصیتی های ویژگی تأثیر .دارند باالتری
 (. 00 ،03 ،8) است کیدتأ مورد مختلف مطالعات

برای مقایسه میانگین عوامل  T-Test نتایج آزمون
های دو گروه مادرتخصصی و  مختلف محیطی در بین فعالیت

نشان داد که بین میانگین عوامل  0کارآفرینی امید در جدول 
داری وجود دارد طالعه تفاوت معنیمحیطی در دو گروه مورد م

(6660/6 ,P: 08 /3 :T .) عوامل محیطی در شرکت
در  36/91مادرتخصصی دارای میانگین باالتری هستند )

توان گفت آمده در جدول میدست(. از نتایج به30/90مقابل 
دلیل باالبودن تعداد کارآفرین، حجم باالی فروش و ... که به

جه به عوامل محیطی در شرکت در شرکت مادرتخصصی، تو
ها و  توجهی دارد. زمانی که فعالیتمادرتخصصی نقش قابل

ارتباطات بیشتر باشد، عوامل محیطی هم مورد توجه بیشتر 
 خواهد بود. 

نشان داد که بین  9در جدول  T-Testنتایج آزمون 
های عوامل نگرش بازاریابی و تداوم بازاریابی در  میانگین متغیر
داری  ادرتخصصی و کارآفرینی امید تفاوت معنیدو شرکت م

وجود دارد. میانگین متغیر نگرش بازاریابی در شرکت 
مادرتخصصی نسبت به شرکت کارآفرینی امید باالتر است 

توان گفت که زنان  می ،عبارتیبه .(90/ 10در مقابل  10/93)
های خود نگرش  عضو شرکت نسبت به بازاریابی در فعالیت

 ( 0ی بادزبان و همکاران ) . نتایج مطالعهبهتری دارند
صی بودن نگرش بازاریابی زنان عضو شرکت مادرتخصمثبت

 کند.  یید میهای بازاریابی را تأ به فعالیت
های بازاریابی در شرکت  میانگین متغیر تداوم فعالیت

مادرتخصصی نیز نسبت به شرکت کارآفرینی امید باالتر است 
دالیل تداوم فعالیت  از یکی (.60/00در مقابل  33/09)

 عضو شرکت زنان نگرش بودنتر مثبت بازاریابی و
 شخصیتی های ویژگی بهتربودن به توان می را مادرتخصصی

 .دانست امید کارآفرینی صندوق عضو زنان به نسبت زنان این
های بازاریابی در دو شرکت مادرتخصصی و  متغیر آمیخته

مورد مقایسه قرار  T-Testمون کارآفرینی امید با استفاده از آز
(. نتایج آزمون نشان داد که بین متغیر آمیخته 4گرفت )جدول 

داری وجود  های زنان در دو گروه تفاوت معنی بازاریابی فعالیت
های  مؤلفهکه میانگین  طوری به(. P  33/3 :T,=6660/6)دارد 

و در  34/03در شرکت مادرتخصصی  تولید کاال و خدمات
کارگیری از هبمیانگین  و 08/03فرینی امید صندوق کارآ

و در صندوق  63/03در شرکت مادرتخصصی  های توزیع کانال
در شرکت  پیشبرد فروش میانگین ود.ب 19/00کارآفرینی امید 
 و 36/00و صندوق کارآفرینی امید  44/08مادرتخصصی 

گذاری در شرکت  قیمت  مؤلفههمچنین میانگین 
 90/04ندوق کارآفرینی امید صدر و  33/00 مادرتخصصی

های  مؤلفهدهد که میانگین  نشان مینتایج  ،کلیطور به .است
التر با شرکت مادرتخصصیبین زنان در بازاریابی در  یآمیخته
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ی بادزبان و  های مطالعه یافتهکارآفرینی امید است.  صندوقاز 

نیز باالبودن  (21) همکاران و مقدم و رضائی (2همکاران )
شرکت  ی بازاریابی در زنان عضو های آمیخته مولفهمیانگین 

توان گفت در  می ،لذاکند.  یید میمادرتخصصی را تأ
های بازاریابی بیشتر مورد  های مادرتخصصی آمیخته شرکت

 های بازاریابی زنان روستایی قرار گرفته است. توجه فعالیت
نشان داد که بین  T-Test نتایج آزمون 5اساس جدول بر

 های زنان  های بازاریابی فعالیت استراتژیمیانگین 
داری وجود دارد  دو گروه مورد مطالعه، تفاوت معنیدر 

(0004/0 ,P=55/9 :T)های بازاریابی در  . میانگین استراتژی
کارآفرینی امید  از صندوق( بیشتر 11/93شرکت مادرتخصصی )

های تمرکز روی محصوالت تولیدی  باشد. استراتژی می( 91)
 مادرتخصصی بیشتر  های بین زنان در شرکتنیز در 

(. در مورد 93/41در مقابل  01/41شود ) گرفته میکارهب
درصد،  11با احتمال و گروه استراتژی کاهش هزینه نیز بین د

های مادر  و زنان در شرکتدارد وجود داری  معنیتفاوت 

 09/40کنند ) ها بیشتر استفاده می تخصصی از این استراتژی
  شرکت ، زنان عضو 5 توجه به نتایج جدول (. با19/3ل در مقاب

ت وود بیشتر در فروش محصوالنیز های تمایز  از استراتژی
ریزی زنان عضو  کلی برنامهطور به ،بنابراین کنند. استفاده می

های بازاریابی بهتر از  های مادرتخصصی در فعالیت شرکت
زنان عضو صندوق کارآفرینی امید است و این زنان 

 فروش محصوالت وود های بازاریابی را بهتر در  استراتژی
( و 2)ی بادزبان و همکاران  نتایج مطالعهگرفتند.  کارهب

بودن وضعیت ( نیز مطلوب21مقدم و همکاران ) یرضائ
رکت ش های زنان عضو ازاریابی در فعالیتهای ب استراتژی

 بودن وضعیتبهتر ،طورکلیبه کند. یید میمادرتخصصی را تأ
ابی در زنان عضو های بازاری ی بازاریابی و استراتژی آمیخته

های شخصیتی،  توان به ویژگی شرکت مادر تخصصی را می
ریابی اهای باز ها به بازرایابی و تداوم فعالیت نگرش مثبت آن

 ها نسبت داد. توسط آن
 

 

 آفرینی امیدهای شخصیتی زنان در شرکت مادرتخصصی و کار مقایسه میانگین ویژگی -4جدول 
Table 1. Comparison of personality characteristics of rural women's in Specialized Holding Companies and Omid 

Entrepreneurship Fund 

 

 های بازاریابی در شرکت مادرتخصصی و کارآفرینی امید مقایسه میانگین عوامل محیطی فعالیت -2جدول 
Table 2. Comparison of mean environmental factors of rural women's activities in Specialized Holding Companies 

and Omid Entrepreneurship Fund 

 

 ی و تداوم بازاریابی در شرکت مادرتخصصی و کارآفرینی امیدمقایسه میانگین نگرش بازاریاب -9جدول 
Table 3. Comparison marketing attitudes and continuity of marketing in Specialized Holding Companies and Omid 

Entrepreneurship Fund 

 
 
 
 
 

 
 متغیر

  کارآفرینی امید شرکت مادرتخصصی

T 

 

P انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین 

 0004/0 50/9 34/2 12/45 19/2 55/41 طلبیتوفیق
 0004/0 12/1 21/9 55/1 52/2 10/44 پذیریریسک

 001/0 19/2 94/2 91/3 15/4 01/1 والقیت
 0004/0 19/9 91/2 95/3 15/4 91/1 استقالل

 
 متغیر

  کارآفرینی امید شرکت مادرتخصصی
T 

 
P انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین 

 0004/0 13/5 40/3 14/94 09/1 10/95 عوامل محیطی بازاریابی
 04/0 10/2 55/2 12/5 33/2 54/1 عوامل رقابتی

 0004/0 42/5 15/9 10/3 11/2 15/40 عوامل تکنولوژیک
 0004/0 51/9 42/1 14/5 55/1 19/1 اقتصادی-قانونی-عوامل سیاسی

 004/0 21/9 21/2 51/1 31/2 51/40 عوامل اجتماعی

 
 متغیر

  کارآفرینی امید شرکت مادرتخصصی
T 

 
P انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین 

 0004/0 45/1 413/5 25/99 542/1 52/95 نگرش بازاریابی
 0004/0 50/1 513/5 01/24 315/1 11/29 تداوم بازاریابی
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 26...........................................................................................  وستایی عضو صندوق کارآفرینی امید و شرکت مادرتخصصیهای بازاریابی زنان ر مقایسه فعالیت

 در شرکت مادرتخصصی و کارآفرینی امیدهای زنان روستایی  فعالیتهای بازاریابی  مقایسه میانگین آمیخته -4دول ج
Table 4. Comparison of mean marketing mix of rural women's activities in Specialized Holding Companies and Omid 

Entrepreneurship Fund 

 
 کارآفرینی امیدشرکت مادرتخصصی و های زنان روستایی در  لیتفعاهای بازاریابی در  مقایسه میانگین استراتژی -5جدول 

Table 5. Comparison of mean marketing strategies in rural women's activities in Specialized Holding Companies and 

Omid Entrepreneurship Fund 

 
بازاروش مقایسه ریابیهای بین شرکتاعضای

کارآفرینیامیدصندوقتخصصیومادر
 برای مقایسه متغیر  T-Testنتایج حاصل از آزمون 

های بازاریابی در دو گروه شرکت  کارگیری روشهب
داد که بین میانگین   مادرتخصصی و کارآفرینی امید نشان

داری  های بازاریابی تفاوت معنی ری روشکارگیههای ب مؤلفه
ی ها کارگیری هریک از روشه. میانگین ب(2)جدول  دارد وجود

 در شرکت مادرتخصصی نسبت به کارآفرینی امید  بازاریابی
 

میانگین روش بازاریابی مستقیم در  ،کلیطور بهبیشتر است. 
و در صندوق  26/8شرکت مادرتخصصی بین زنان در 

 میانگین بازاریابی ،همچنین بود. 03/5کارآفرینی امید 
و در صندوق  21/5رونیکی در شرکت مادرتخصصی الکت

و میانگین بازاریابی تلفنی در شرکت  88/0کارآفرینی امید 
که  بوده 03/0دوق کارآفرینی امید و صن 22/4مادرتخصصی 

ها در بین  کارگیری این روشهتر ب دهنده وضعیت مطلوبنشان
  صصی است.های مادر تخ زنان در شرکت

 

 مادرتخصصی و کارآفرینی امیدشرکت های زنان روستایی در  های بازاریابی در فعالیت روشکارگیری هنگین بمقایسه میا - 2جدول 
Table 6. Comparison using marketing methods in rural women's activities in Specialized Holding Companies and 

Omid Entrepreneurship Fund 

 

  مقایسه برای 3 جدول در ویتنی من آزمون های یافته
 گروه دو بین در مستقیم بازاریابی های روش کارگیریهب

 نشان امید کارآفرینی و تخصصی مادر شرکت عضو کارآفرین
 دو این مستقیم بازاریابی های روش از استفاده بین که داد

 استفاده و کاتالوگ و بروشور کاربرد نه،رسا کاربرد نظر از گروه
وجود داری معنی، تفاوت درصد 11با احتمال  تبلیغاتی بنر از

 نیز نمایشگاه در شرکت و حضوری تبلیغ میزان مورد در دارد.
 شرکت در ،3 جدول نتایج برطبق. دارد وجود داری معنی تفاوت

 بازاریابی های روش کارگیریهب های مؤلفه مادرتخصصی

 .دارند امید کارآفرینی به نسبت  را مساعدتری شرایط قیممست
های  کارگیری روشهویتنی در رابطه با ب نتایج آزمون من

 8بازاریابی الکترونیکی در بین دو گروه مورد مطالعه در جدول 
سایت  ورد استفاده از واتساپ، طراحی وبنشان داده شد. در م

بین دو گروه  دار ستفاده از اینستاگرام تفاوت معنیو ا
مادرتخصصی و کارآفرینی امید وجود دارد. شرکت 

های بازاریابی الکترونیکی  مادرتخصصی در موارد مختلف روش
نسبت به کارآفرینی امید وضعیت مساعدتری داشته و از کاربرد 

ویتنی نشان داد  نتایج حاصل از آزمون منبیشتری برخوردارند. 

 
 متغیر

  کارآفرینی امید شرکت مادرتخصصی
T 

 
P انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین 

 3332/3 15/5 21/24 80/36 36/28 36/84 بازاریابی یآمیخته
 3332/3 43/2 53/5 68/65 08/5 54/61 تولید کاال و خدمات

 336/3 55/0 24/4 30/22 81/2 31/21 های توزیع کانال
 336/3 32/0 34/5 53/22 05/5 44/28 پیشبرد فروش

 3332/3 15/0 58/5 06/24 01/5 15/22 گذاری کاال قیمت

 
 متغیر

  کارآفرینی امید شرکت مادرتخصصی

T 

 

P انحراف معیار میانگین معیار انحراف میانگین 

 3332/3 53/0 40/22 04 43/22 14/08 استراتژی بازاریابی
 332/3 02/0 80/2 08/22 24/2 32/21 استراتژی تمرکز
 34/3 32/6 43/0 18/8 42/0 84/1 استراتژی تمایز

 3332/3 52/0 56/0 20/8 23/0 30/23 استراتژی کاهش هزینه

 
 متغیر

  کارآفرینی امید شرکت مادرتخصصی
T 

 
P انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین 

 3332/3 25/5 40/8 05/20 28/23 50/21 های بازاریابی کارگیری روشهب
 3332/3 61/5 48/0 03/5 82/4 26/8 یابی مستقیمبازار

 322/3 55/6 63/4 884/0 64/4 213/5 بازاریابی الکترونیکی
 3332/3 31/4 22/6 03/0 63/6 22/4 بازاریابی تلفنی
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کارگیری هاس تلفنی و بیام متنی، میزان تمکه استفاده از پ
بازاریابی محصوالت بین زنان در شرکت مادرتخصصی و 

داری یدرصد، تفاوت معن 11با احتمال  ،شرکت کارآفرینی امید
و زنان عضو شرکت مادرتخصصی وضعیت بهتری وجود دارد 

یکی از دالیل  (.1ها دارند )جدول  کارگیری این روشهدر ب

بازاریابی توسط زنان عضو  های کارگیری روشهبودن بمطلوب
های آموزشی توسط  توان به برگزاری کالس شرکت را می

مطالعات  شرکت برای زنان کارآفرین مرتبط ساخت. برخی
های  کارگیری روشههای آموزشی در ب کالسشرکت در ثیر أت

 (.4) کنند یید میتأا ربازاریابی 
 

 های بازاریابی مستقیم در شرکت مادرتخصصی و کارآفرینی امید روشی کارگیرهبمقایسه  Mann-Whitney Testنتایج  -7جدول 
Table 7. Mann-Whitney Test results comparison of direct marketing methods in Specialized Holding Companies and 

Omid Entrepreneurship Fund 

 
 

 های بازاریابی الکترونیکی در شرکت مادرتخصصی و کارآفرینی امید روش کارگیریهبمقایسه میزان  Mann-Whitney Testنتایج  -8جدول 
Table 8. Mann-Whitney Test results comparison of E-marketing methods in Specialized Holding Companies and 

Omid Entrepreneurship Fund 

 

 های بازاریابی تلفنی در شرکت مادرتخصصی و کارآفرینی امید روش کارگیریهبمقایسه میزان  Mann-Whitney Testنتایج  -1جدول 
Table 9. Mann-Whitney Test results comparison of telephone marketing methods in Specialized Holding Companies 

and Omid Entrepreneurship Fund 

 

های کلیدی کارآفرینی و عدم توجه  مؤلفهبازاریابی یکی از 
شود.  به آن یکی از علل شکست کارآفرینان محسوب می

کردن فروش است و این ممکن هدف از بازاریابی بیشینه
...  فروش وبر  مؤثرامل یست مگر اینکه مشتری و عون

 و بقا در کلیدی عامل بازاریابی شناسایی و درک شوند.
 مهارت هک طوری است. به کارهای کارآفرینیو کسب یتوسعه
سطوح  به اغلب کوچک وکارهای کسب در بازاریابی اندک
 شود. می منجر شکست باالتر های ریسک و عملکرد تر پایین

های پژوهش زنان کارآفرین عضو صندوق  تهطبق یاف
گذاری در بخش کشاورزی نسبت به زنان عضو  سرمایه

بازاریابی  تری نسبت به  صندوق کارآفرینی امید نگرش مثبت
ها تدوام بیشتری داشته  ریابی آناهای باز داشتند و فعالیت

 و طلبی توفیق پذیری، است. این زنان از نظر ریسک

تری داشتند و  یت مطلوبیت وضعو خالق طلبی استقالل
، رقابتی همچنین عوامل محیطی بازاریابی نظیر عوامل

ها  برای آن اجتماعیو  اقتصادی -قانونی-سیاسی، تکنولوژیک
 که گفت توان می ها یافته به نگاهی با ر فراهم بوده است.بهت

کارآفرین عضو شرکت  زنان شخصیتی های ویژگی
 بهبود در بازاریابی محیطی عوامل بهبود و مادرتخصصی

زنان  کرده است. ایفا مهمی نقش ها آن بازاریابی های فعالیت
 کشاورزی بخش در گذاری سرمایه صندوق عضو کارآفرین

 ی آمیخته امید کارآفرینی صندوق عضو زنان به نسبت
 از و گرفتند کار به بهتر را بازاریابی های استراتژی و بازاریابی

 تری استفاده کردند. ت مطلوبصورهای بازاریابی به روش
تفاوت  است آمدهدستاین تحقیق بهی کلیدی که از  نکته

 بودن زنانبهترهای بازاریابی و  زنان کارآفرین از نظر فعالیت

 
 متغیر

  کارآفرینی امید شرکت مادر تخصصی
Z 

 
Sig. Mean Rank 

Sum  Mean of 

Rank 
Mean Rank 

Sum  Mean of 

Rank 

 4444/4 -778/2 14/42194 78/423 14/99218 114/431 کاربرد رسانه
 4444/4 -328/1 14/42194 83/422 14/99828 17/437 کاربرد بروشور و کاتالوگ

 4444/4 -211/1 14/42774 11/429 14/99281 19/433 استفاده از بنر تبلیغاتی
 424/4 -944/2 44/41419 17/493 44/94839 42/434 یزان تبلیغ حضوریم

 444/4 -273/9 44/49331 91/494 44/99943 81/431 شرکت در نمایشگاه

 
 متغیر

  کارآفرینی امید رکت مادر تخصصیش

Z 

 

Sig. Mean Rank 
Sum  Mean of 

Rank Mean Rank 
Sum  Mean of 

Rank 

 114/4 -344/4 14/41287 12/418 14/94472 11/411 استفاده از اینترنت
 448/4 -319/2 14/49873 41/493 14/92471 44/434 طراحی وب سایت
 244/4 -212/4 14/49197 78/414 14/9941 44/419 استفاده  از تلگرام
 441/4 -141/2 14/49111 84/494 14/92948 11/434 استفاده از واتساپ

 442/4 -433/9 14/49411 11/494 14/94113 47/411 استفاده از اینستاگرام

 
 متغیر

  کارآفرینی امید شرکت مادر تخصصی
Z 

 
Sig. Mean Rank 

Sum  Mean of 

Rank 
Mean Rank Sum  Mean of 

Rank 

 4444/4 -931/1 44/42734 74/422 44/99111 44/438 استفاده از پیام متنی
 4444/4 -144/9 44/42134 89/421 44/99144 47/433 میزان تماس تلفنی

 4444/4 -114/1 14/44174 47/448 14/92382 29/431 به کارگیری بازاریاب محصوالت
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 46...........................................................................................  َای باصاسیابی صوان سيستایی عضً صىذيق کاسآفشیىی امیذ ي ضشکت مادستخصصی مقایسٍ فعالیت

گزاسی دس بخص کطايسصی  ی سشمایٍ عضً صىذيق تًسعٍ
َای ایه صىذيق اص  بٍ حمایتتًان  میاست. ایه مًضًع سا 

ضًد  پیطىُاد میبىابشایه طًس تخصصی مشتبط ساخت. صوان بٍ
 کاسآفشیىی ي مادستخصصی ضشکت دس سآفشیهکا صوان کٍ بشای

 ی صمیىٍ دس...  ي اقتصادی َای آمًصضی، فشَىگی، امیذ حمایت
َای آمًصضی  بشگضاسی کاسگاٌ .ضًد  گشفتٍ وظش دس باصاسیابی

َای استفادٌ اص  کشدن صمیىٍای باصاسیابی ي فشاَمَ سيش
َای وًیه باصاسیابی بشای صوان کاسآفشیه دس ضشکت  سيش

 ،ضشيسی است. َمچىیه صصی ي کاسآفشیىی امیذمادستخ
 کاسآفشیىان آضىایی مىظًسبٍ آمًصضی َای کاسگاٌ بشگضاسی

 َای مُاست استقای ي َای باصاسیابی یاستشاتژ با کطايسصی
  کیذ است.دس ایه سابطٍ مًسد تأ مطتشیان ویاص دسك ي ویص چاوٍ

ه ای باصاسیابی ي تقًیت ایَ اَمیت بحث آمیختٍبا تًجٍ بٍ 
َای  بىذی کاال، سيش َای بستٍ تًان آمًصش سيش بخص می

بتًاوىذ صوان  تاضًد  ٍاسائ.. بٍ کاسآفشیىان . تبلیغات جذیذ ي

 مىاسب بىذی بستٍ طشاحی عملکشد بُتشی داضتٍ باضىذ.
اتالف  اص جلًگیشی دس جُت کطايسصی محصًالت
 تًاوایی ي محصًالت یٌافضيد اسصش افضایص محصًالت،

 اص یکی ی اَمیت است.مختلف داسا اصاسَایب دس وفًر
 محصًالت باصاسیابی َای ضشکت تأسیس ،پیطىُادَای مُم

 تبلیغات محصًالت ي معشفیاست چشا کٍ  کطايسصی
باالتش می تًاوذ  سطًح ي ملی سطح دس کاسآفشیىان کطايسصی

 تعايوی َای ضشکت ي َا تطکل یٍتًسع ي ساَگطا باضذ. ایجاد
 ایجاد دسجُت کاسآفشیىان کطايسصی خًد تمطاسک با باصاسیابی

 ،دس وُایت .َای خاظ ایه پژيَص استسقابت اص پیطىُاد
 باتًجٍ بٍ اَمیت مًضًع باساصیابی دس بُبًد کاسآفشیىی ي 

َای باصاسیابی صوان سيستایی پیطىُاد  مىظًس بُبًد فعالیتبٍ
ضًد کٍ دس مطالعات آتی بٍ بشسسی عًامل مؤثش بش  می

 باصاسیابی صوان کاسآفشیه سيستایی پشداختٍ ضًد.َای  فعالیت
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Abstract 
One of the main contexts of women's participation in rural society is the creation of small 

businesses and entrepreneurship or self-employment. Microfinance funds and the Omid 
Entrepreneurship Fund have played a significant role in this regard. The main aim of study was 
to analyze the marketing activities of women entrepreneurs in the Agricultural Development 
Specialized Holding Companies and Omid Entrepreneurship Fund in Fars province. This survey 
study was conducted using stratified random sampling method and 307 individuales were 
interviewed through questionnaires for data collection. The main comparisons between the two 
women groups were done using T-tests. Based on the results, women entrepreneurs who are the 
members of Specialized Holding Companies had higher mean in terms of marketing methods 
awareness, marketing mixes, strategies and environmental factors than the members of Omid 
Entrepreneurship Fund. The members of the Specialized Holding Companies also were in a 

better position than women in the Omid Entrepreneurship Fund in terms of personality traits 
(success, risk-taking, creativity, and independence). In this regard, some applicable suggestions 
were presented in oreder to improve the marketing activities of rural women. 
 
Keywords: Agricultural Development Specialized Holding Companies, Entrepreneurship, 

Marketing, Fars Province, Omid Entrepreneurship Fund, Rural Women  
 

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
je

a.
7.

14
.5

7 
] 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

53
83

42
6.

13
99

.7
.1

4.
7.

5 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 je

a.
sa

nr
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            10 / 10

http://dx.doi.org/10.52547/jea.7.14.57
https://dorl.net/dor/20.1001.1.25383426.1399.7.14.7.5
http://jea.sanru.ac.ir/article-1-231-fa.html
http://www.tcpdf.org

