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 11تا  31صفحه:  

 
 چکیده

 رشد وکارهای روستایی و به دنبال آن کاهش فقر وو پیشرفت کسب یوکارهای زنان عامل کلیدی در بقاآوری کسبتاب   
تواند که این می کندمی کمک هابحران برابر در سازگاری و مقاومت در کارآفرینبه  وکارآوری کسبپایدار است. تاب اقتصادی

 وکارهایکسب یکارآفرینانه آوریتاب واکاویاین تحقیق با هدف کلی . باشد کارآفرینی زنان موفق عملکرد هایمحرک از یکی
 یاز توسعه تیحما یمادر تخصص یهاشرکت یاعضاکلیه انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل  روستایی زنان متوسط و کوچک

 نفر  262ای با تعداد دفی طبقهگیری تصاگیری از فن پیمایش و روش نمونهپژوهش با بهرهبود. این  استان فارس یکشاورز
زنان کارآفرین از  وکارکسب آوریمنظور سنجش تابها از پرسشنامه استفاده شد. بهآوری دادهعنوان نمونه انجام و برای جمعبه

وکارهای زنان روستایی استان آوری کسبنتایج نشان داد که تاب استفاده شد. (LRS-B) کاروآوری در طول عمر کسبمقیاس تاب
آوری کارآفرینی زنان در سه شهرستان شیراز، مرودشت و استهبان نشان داد ی تابفارس در حد متوسط رو به بالا است. مقایسه

شیراز و استهبان  وکار بالاتری نسبت به زنان کارآفرین در دو شهرستانآوری کسبکارآفرین مرودشت از تابکه زنان 
 و نگرش بازاریابی حمایت شرکت ،های بازاریابیی بازاریابی، روشهای بازاریابی، آمیختهبرخوردارند. متغیرهای استراتژی

گام، بهنتایج تحلیل رگرسیون گامای زنان کارآفرین مورد مطالعه دارند. طبق کارهوآوری کسبداری با تابیبت و معنهمبستگی مث
بخش ی کنندهبینیترتیب پیشگرش بازاریابی بههای بازاریابی و نبازاریابی، روش های بازاریابی، آمیختهاستراتژیمتغیرهای 

آوری تقای سطح تابپیشنهادهایی برای ار وکارهای زنان هستند. در این راستاآوری کسبتابتوجهی از تغییرات قابل
 کارهای زنان روستایی ارائه گردید.وکسب

 
 فارساستان ، کارآفرینی، بازاریابی، زنان روستایی، کاروکسب آوریکلیدی: تاب هایواژه

 مقدمه
 روستایی اقتصاد عنصر ترینمهم روستایی وکارهایکسب   

 درآمد افزایش بیکاری، کاهش و زاییاشتغال سبب که هستند
 کوچک وکارهایکسب بهبود .(1) شوندمی وریهبهر افزایش و

 اجتماعی بهزیستی و اقتصادی بهبود در مهمی نقش روستایی
 پایداری همچنین و (13،12) زندگی کیفیت جمله از روستایی

 متغیر شرایط و پیچیدگی (.7) دارد آن اقتصادی ثبات و
که نیازمند  دنبال داشتهبههایی را ریسک کارها،وکسب

 سازمان است پایداری منظور اطمینان ازمدت بهبلندمدیریت 
 خرد، و کلان هایسیاست در تغییر مانند عواملی امروزه .(3)

 و ترجیحات تغییر و شناختیتحولات جمعیت رقبا، گیریشکل
های بنگاه برای را پرتلاطمی محیط مشتریان، یذائقۀ

 کنند.می ایجاد روستایی وکارهایکسب ویژهبه اقتصادی
 مختلف، کشورهای موجود برای تهدیدهای و بیرونی تغییرات

قدرت  افزایش برای راهکارهایی اتخاذ پی در را هانآ
 خود اقتصاد 3پذیريرقابت و2آوريتاب ،1پذیريانعطاف

 و پایین بهره نرخ بالا، اقتصادی رشد(. 22است ) برانگیخته
ی توسعه و یبقا زیادی را برای هایفرصت بالا تقاضای
 اقتصاد، تضعیف دیگر، سوی از کند.می فراهم هاشرکت
 کارآفرینانی فقط و وکارها استکسب صاحبان برای چالشی

 بازار تغییرات با سازگاری و بازار در شکاف یافتن به قادر که
نکردن به بهبود توجه .(21)کنند رشد می و ماندهباقی هستند،

از  یکی تواندیم ییروستا یکارهاوکسب یآورمستمر تاب

بودن نرخ بالاتر یجهو در نت یینبود تنوع در مشاغل روستا یلدلا
در کشور ما با  (.22باشد ) ییروستا یاشتغال ناقص در نواح

التهاب اقتصادی، لازم است که توجه به فضای پر
ها، شوکوکارهای کوچک و متوسط برای مقابله با تمام کسب

ماندن و های محیطی و همچنین زندهآشفتگی تغییرات و
پذیری، در جهت دادن به حیات خود و افزایش رقابتادامه
 وکارهایکسب به آوریتاب (.39)آوری خود گام بردارند تاب

 تغییر حال در تقاضای به تا کندمی کمک روستایی خصوصی
  .(29)دهند  پاسخ کنندگانمصرف

عنوان عوامل کلیدی، نقش فعالی در تولیدات زنان به   
از  یاریبس (.1) هستند دارروستایی عهده شتیاقتصادی و معی

 یاندازتوسط زنان راه یرانکوچک در ا یوکارهاکسب
 یوکارهاکه از کسب هستند یگروه ینو زنان نخست شوندیم

براساس شاخص شکاف جنسیت  (.11) ندکوچک استقبال کرد
از  که دارند در بخش اقتصاد مشارکتایرانی درصد زنان  11

 داشتند یتفعال یکشاورز در بخش هاآن رصدد 12 یانم ینا
این حضور گسترده، پیامدهای مهمی همچون افزایش  .(11)

و  انوادهاده، کاهش بار سرپرستی مردان در خسطح درآمد خانو
ی نیروی کار از ضهرفتن عرار اقتصادی بر آنان، بالافشکاهش 

های تولید و خدمات در تبع آن، کاهش هزینهسوی زنان و به
اقتصادی را موجب  یکل جامعه در پی داشته و رشد و توسعه

 از جوامع  یاریبس زنان در ینیکارآفراما  (.27)شده است 
ی و توسعه زنان در شروع و شده نیستیرفتهطورگسترده پذبه

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی

1- Flexibility                                                             2- Resilience                                               3- Competitiveness 
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 ی،ًْبد هَاًغ جولِ اص یبدیثب هَاًغ ص یذاس،پب ٍوبس وؼت یه
 یؼتنهَاًغ دس ػ یيا(. 84) هَاجِ ّؼتٌذی اجتوبػ ی ٍالتصبد

دسصذ اص صًبى  84وِ  ییخصَف صًبى سٍػتباؿتغبل صًبى ثِ
آوری  و تاب( 31) وٌذ هی یجبداخالل ا ؿًَذ، یؿبهل هوـَس سا 

 صًبى وبسآفشیيدّذ.  تأثیش لشاس هی سا تحتّب  آى 1کارآفرینی
آٍسی داؿتِ وبسّبی تبةٍ سٍػتبیی ثشای ایٌىِ ثتَاًٌذ وؼت

ثبؿٌذ، ثبیذ ظشفیت، اًگیضُ ٍ هٌبثغ وبفی ثشای ػبصگبسی ٍ 
 حبل دس تمبضبی ثِّب سا داؿتِ ثبؿٌذ ٍ هَاجِْ ثب ایي چبلؾ

دس ایي ساػتب ؿشوت حوبیت  .دٌّذ پبػخ وٌٌذگبىهصشف تغییش
ایجبد ظشفیت  دس هْوی ّبی وـبٍسصی ًمؾاص تَػؼة فؼبلیت

صًبى  ثِ ضشٍسی خذهبت ٍ هحصَالت اسائِ ػبصگبسی،
  داسًذ. آًبى یآٍسی وبسآفشیٌبًِوبسآفشیي ٍ ثْجَد تبة

 ّبیػیؼتن َّلیٌگ دس تَػط آٍسی دس اثتذا تبة اصطالح   
 جزة ثشای ػیؼتن تَاًبیی اص هؼیبسی»ػٌَاى اوَلَطیىی ثِ

ثیبى ؿذ. « داسد سا لجلی همبٍهت ٌَّص وِ حبلی دس تغییشات،
ّبی هختلف سٍاًـٌبختی، التصبدی،  آٍسی دس حَصُ هفَْم تبة

اجتوبػی، ػبصهبًی ٍ وبسآفشیٌی هَسد اػتفبدُ ٍ ثحث لشاس 
 ػیؼتن یه آٍسی ظشفیت تبة ،(5،82،84،81،18)گشفتِ اػت 

هٌظَس حفظ هجذد، ثِ دّی ػبصهبى ٍ اختالل جزة ثشای
 .(34)اػت  دس ثشاثش تغییش ثبصخَسد ٍ َّیت ػبختبس، ػولىشد،

آٍسی سا تَاًبیی یه ػیؼتن دس تبة (4)ثشًٍئَ ٍ ّوىبساى 
وبّؾ احتوبل یه ؿَن، وٌتشل ؿَن دس صَست سخذاد 

ثبصیبثی ػشیغ پغ اص ؿَن )وبّؾ ًبگْبًی ػولىشد( ٍ 
داًٌذ. تؼبسیف هتؼذدی اص )ثبصػبصی ػولىشد ًشهبل( هی

 ای وِ ثبیذ ثِ آى تَجِ وشد ٍجِ ًىتِ آٍسی ٍجَد داسد اهب تبة
 ثِ پبػخی ػٌَاىثِ آٍسی تبة وِ اػت تؼبسیف هـتشن ایي

 ٍ ًـذُثیٌیپیؾ یب غیشهٌتظشُ ّبی آؿفتگی ٍ تغییشات
ؿَد هی تؼشیف تغییشاتی چٌیي ثب اًطجبق ّوچٌیي تَاًبیی

  پبیذاسی اػبػی ّبیٍیظگیآٍسی یىی اص  تبة (.38)
ٍوبس تَاًبیی آٍسی وؼت تبة (.8،8)وبسّب اػت ٍ  وؼت
پزیشی دس ثشاثش  ی آػیت وبس ثشای وبّؾ دسجٍِ وؼت

ثیٌی، تَاًبیی تغییش ٍ  ثیٌی ٍ غیشلبثل پیؾ تْذیذات لبثل پیؾ
 ثبصیبثی ػشیغ خَد اص تغییشات اػتاًطجبق ثب هحیط هتغیش ٍ 

 ثبؿذ، ّب حضَس آى اثجبت اػت هوىي ػبصهبى یه یثمب (.38)
 وبسٍوؼت ساّجشد ثِ ووه هحذٍدی ٍ اػت ًگشگزؿتِ اهب

فشآیٌذّبی  ٍ ثب ون ػشػت ثب وِ ّبییػبصهبى (.82)وٌذ هی
 دس ػشػتثِ وِ هحیطی همبثل وٌٌذ دسهی تغییش تذسیجی

ثحشاى ّؼتٌذ  دس طَالًی هذتٍ ثِ ّویـِ اػت، تغییش حبل
 ثب هَفك ّبیػبصهبى وِ وٌذ هی تأویذ( 88)ّول  (.85)

 آٍستبة ّب آى وِ چشا ،وٌٌذ هی تغییش هحیط ثب هـبثِ ػشػت
 تغییشات ثِ ػشػتثِ ٍ ثبؿٌذ آٍستبة ثبیذ ّبػبصهبى .ّؼتٌذ

 . ثبؿٌذ ّویـِ اص ثْتش یّب ؿیَُ دًجبلثِ ٍ دٌّذ پبػخ ثبصاس
 ٍوبسّبیوؼت اص ػوذتبً وِ سٍػتبیی خصَصی ثخؾ   

 ػشػتثِ اػت، ؿذُ تـىیل ٍ هتَػط وَچه وَچه،خیلی
 التصبدی ؿشایط ٍ تغییش حبل دس یصیؼتهحیط  ؿشایط ثب

 اػت ایي ػَال اهب اػت. یبفتِ ٍفك اخیش ّبیًبخَؿبیٌذ ػبل
ایي  ثب وٌبسآهذى ثِ لبدس خبصی ٍوبسّبیوؼت چشا وِ

لبدس ثِ ػبصگبسی  وبسّبٍ وؼت یثمیِ اهب ّؼتٌذ تغییشات
آٍسی  تَاى هفَْم تبة دس پبػخ ثِ ایي اثْبم هی (.88)ًیؼتٌذ 

اػت سا ًبم  وبسآفشیٌی هَفمیت دالیل اص یىی وبسآفشیٌبًِ وِ
 وِ اػت پَیب ػبصگبسی آٍسی وبسآفشیٌبًِ فشایٌذتبة (.38) ثشد

 ؿشایط ٍجَد وٌذ تب ثبووه هی ٍوبسّب وؼت ثِ صبحجبى
ٍ تَاًبیی  (5) ثِ جلَ حشوت وٌٌذ ثجبت ثبصاسػخت، هذاٍم ٍ ثی

 سٍیذادّبی ّوچٌیي ٍ ٍ دؿَاس ثبصاس ؿخصی ؿشایط هذیشیت
 ثِ ی وبسآفشیٌبًِآٍستبة .سا داؿتِ ثبؿٌذ گشا آیٌذُ ٍ ثجبت ثی

 ًبػبصگبس، ٍلبیغ سغنثِ داسد وِ اؿبسُ وبسآفشیٌبى ّبیتَاًبیی
دادى دس آیٌذُ اداهِ ثشای صًذگی، ؿشایط ٍ دؿَاس ثبصاسّبی

 هبًغ ػبصد تبهی لبدس سا آًْب ظشفیت ایي. سیضی وٌٌذثشًبهِ
. ّب سا وبّؾ دٌّذ ٍ ثش آى غلجِ وٌٌذهٌفی ؿًَذ، آى اثشات

ثؼیبس  ؿشایط ثش غلجِ دس وبسآفشیٌبى تَاًبیی دیگش، ػجبستثِ
 ّوشاُثِ ػبصگبسی ٍ سفتبسی ّبیٍیظگی لطف ثِ دؿَاس،

 دس آٍستبة ّبیػبصهبى ایي، ثشػالٍُ (.38)ّب اػت فشٌّگ آى
 ٍ ثحشاى تحول ثشای (.31)اختالالت، ًَآٍس ّؼتٌذ  صهبى
 خاللیت، آٍس ّبی تبةػبصهبى آى، ثِ دادىپبیبى

 پیـشفت ٍ هَفمیت خاللبًِ، ّبیایذُ ًَآٍسی، خَة ّبیایذُ 
 دس همبٍهت جبیثِ آٍستبة وبسآفشیٌبى (.85) وٌٌذهی تشویت سا

 ّبچبلؾ ٍ وٌٌذاّذاف تالؽ هی ثِ سػیذى ثشای تغییش، ثشاثش
 تشع، جبیّب ثِ ؿشایط دؿَاس ثِآى (.33)وٌٌذ هی سا هذیشیت

 ،ثٌبثشایي .وٌٌذهی ًگبُ هثجت ًگشؽ ثب ًباهیذی یب تفبٍتیثی
  هحیط یه تب وٌذهی ووه فشد وبسآفشیي ثِ آٍسیتبة

آٍسی تبة (.13) وٌذ هذیشیت سا هتغیش ٍ ًبپبیذاس وبسٍوؼت
وبسآفشیٌبًِ ثشای ًمؾ ٍ ػولىشد وبسآفشیٌی صًبى سٍػتبیی 

تٌْب ًِ جَاهغ دس وبسآفشیي صًبى هْن اػت. چشا وِ هَفمیت
 ٍ اجتوبػی هٌبفغ ثلىِ ؿَدهی التصبدی ػَد ایجبد ػجت

 سٍػتبیی صًبى وبسآفشیٌی آٍسد.سا ًیض ثِ اسهغبى هی فشٌّگی
 ٍ ّبظشفیت اص اػتفبدُ جْت دس هْن ساّىبسّبی اص یىی

  صَست ٍجَد دس ٍ اػت، هحلی جبهؼِ ّبیتَاًوٌذی
 جْت دس ثضسگی هٌبػت، گبم ّبیسیضیثشًبهِ ٍ ّبػیبػت
 ایي سغنػلی اهب (.88)اػت  پبیذاس تَػؼِ هؼیش دس حشوت

 اػتؼذادّبی سؿذ ٍ ثشٍص اص هبًغ گًَبگًَی ػَاهل هَضَع،
ٍجَد هَاًؼی ًظیش  .اػت وبسآفشیٌی ی ػشصِ دس صًبى ثبلمَُ

تخصصی اطالػبت دس  ضؼف هـىالت هبلی، ثبصاس فشٍؽ،
ّبی  پشٍطُ ،گزاسیسیضی، اطالػبت ػشهبیِ، ثشًبهٍِوبسوؼت

ّوشاُ هـىالتی ثِ حوبیتی ٍ ػذم آؿٌبیی ثب داًؾ وبسآفشیٌی
ًظیش فضبی ًبهٌبػت وؼت ٍ وبس، خـىؼبلی ٍ وبّؾ تَاى 

 وبسآفشیٌی صًبى سٍػتبیی سا تحت تأثیش لشاس  (18)فیضیىی 
آٍسی وبسآفشیٌبًِ آًبى دس ثشاثش هَاًغ تبة ،دّذ. ثٌبثشایيهی

 تَػؼِ وبسآفشیٌی ضشٍسی اػت. 
ّبی  وبسّب پظٍّؾٍ آٍسی وبسآفشیٌبًِ وؼت تبةِ ثب دس ساثط   

 دس هَسد هطبلؼِ ثش طجك هتؼذدی صَست گشفتِ اػت.
 تأثیش تحت وـبٍسصی جَاهغ وَچه ٍوبسّبیوؼتآٍسی تبة

داًؾ ٍ  هثجت، ًگشؽ ّبیٍیظگی اػتشالیب، دس خـىؼبلی
  اص ثشخی ػٌَاىثِ صًذگی تجشثِوبس ٍ ٍهْبست وؼت

 ٍوبسّب وؼت هبلىبى آٍسیتبة دس اثشگزاس فشدی ّبیٍیظگی
وٌذ وِ چْبس ٍیظگی  ثیبى هی (31)فیىؼل  (.14)ؿٌبػبیی ؿذ 

اثشثخـی  ،ٍوبس( هختلف وؼت ّبیاػتشاتظی تـَیكتٌَع )
ػبصگبسی  ،اص هٌبثغ( ٍسی ثْشُ وبسآهذ؛ گیشیتصوین فشآیٌذّبی)
 ػبصهبًی اًؼجبم )فشٌّگ ًمذی( ٍ رخبیش ػبصهبًی؛ یبدگیشی)

1- Entrepreneurship Resilience 
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 14................................ ............... کبرٍآٍری در عَل ػوز کغتکبرثزد هقیبط تبة :اعتبى فبرطٍکبرّبی کَچک ٍ هتَعظ سًبى رٍعتبیی کبرآفزیٌی در کغت

 ٍکبرّب کوک آٍری کغتقَی( ثِ تبة هؾبرکت هتوبیش؛
 ثبسدّی ثِ آٍریتبة کِ دریبفتٌذ (9) راًکَ ٍ ثَلَ کٌٌذ.هی

  قبدر ٍ کبرآفزیٌبى را کٌذهی کوک کبرآفزیٌی
 ایي، ثزػالٍُ. هذیزیت کٌٌذ را کبرٍ  کغت ؽکغت تب عبسدهی
 هَفق کبرآفزیٌی ّبیٍیضگی اس کِ یکی آٍری ثب ًَآٍریتبة

 (27)در هغبلؼِ هبرکوي ٍ ّوکبراى  .هثجتی دارد یاعت، راثغِ
کبرّبی کَچک ٍ ٍکغت ًَآٍری ٍ آٍریتبة ثیي ارتجبط

ّب )اعتفبدُ اس ثیزًٍی )تغییزات خْبًی( ٍ تَاًبییػَاهل 
ٍ هَقؼیت تأهیي،  یتکٌَلَصی، تَلیذ عزهبیِ، ادغبم سًدیزُ

ثبساریبثی  ،ثز عجق ثزخی هغبلؼبت ًذ.ثٌذی ؽذثبساریبثی( عجقِ
کَچک ٍ  ٍکبرّبیتأثیز هثجتی ثز افشایؼ ػولکزد کغت

 ًؾبى( 39سادُ )ؽوغی ٍ لغفی یهتَعظ دارد. ًتبیح هغبلؼِ
 ٍ (آهَسػ)یبدگیزی  ثبساریبثی، ًَآٍری، قبثلیت ثیي کِ داد

 ٍخَد داریهؼٌی راثغِ هتَعظ ٍ کَچک ّبیؽزکت ػولکزد
( ًؾبى دٌّذٓ تأثیز 15فیض ٍ ّوکبراى ) یًتبیح هغبلغ .دارد

 یّبی ثبساریبثی ثز پیبهذّبی ػولکزدی ٍ ثقبهثجت قبثلیت
 ّبی کَچک ٍ هتَعظ اعت. ؽزکت

ّبی کؾبٍرسی تؾکلی فؼبلیت یِؽزکت حوبیت اس تَعؼ   
 درصذی 51 حذاقل گذاریعزهبیِ کِ ثب ثَدُقبًًَی 

 اػضبی اًتخبة ثب ؽذُ ٍ تؾکیل غیزدٍلتی تَلیذکٌٌذگبى
ؽًَذ هی ادارُ خَدؽبى هیبى اس ٍ عبیزگزداًٌذگبى هذیزُ ّیئت

 اهکبى هٌظَرثِ عْبهذاراى، تٌْب اس یکی ػٌَاىثِ دٍلت ٍ
 در ؽزایظ اس آگبّی کبرکزد ٍ ثب حکَهت ًْبد ثب هغتقین ارتجبط
ایي ؽزکت ثب  (.41)اعت  اخزائی ّبیٍ عبیغت ثزًبهِ تذٍیي

تَاًذ ًقؼ هْوی  کَچک سًبى هی کبرّبیٍ حوبیت اس کغت
ٍکبرّبی سًبى داؽتِ  ی کغت آٍری کبرآفزیٌبًِ ْجَد تبةدر ث

 آٍریتبة یٍاکبٍثبؽذ. پضٍّؼ حبضز ثب ّذف اصلی 
 رٍعتبیی سًبى ٍکبرّبی کَچک ٍ هتَعظ کغت ی کبرآفزیٌبًِ

ّبی  فؼبلیت یّبی حوبیت اس تَعؼِ اعتبى فبرط ػضَ ؽزکت
 کؾبٍرسی اعت.

 

 هاروشمواد و 
 ّب ثب دادُ ٍ پضٍّؼ اس ًَع تَصیفی ثَدُهبّیت ایي    

ٍری ؽذ. ثزای ثزرعی آ گیزی اس رٍػ پیوبیؼ خوغثْزُ
اس هقیبط کبرّبی سًبى هَرد هغبلؼِ ٍ آٍری کغت تبة
کِ تَعظ  1(LRS-B) ٍکبر کغتی در عَل ػوز آٍر تبة

 ؽبهل یبفتِ، اعتفبدُ ؽذ؛ کِ عؼِتَ (16)ٍ ّوکبراى  فزگَعي
 اس خبًَادُ حوبیت ،درًٍی ٌبثغهی:  هؤلفِ پٌح ثب گَیِ 35

 عبسگبری ٍ ٍ فزصت ًَآٍری،، هٌبثغ ثیزًٍی ،کبرٍ کغت
 یِثزای ثزرعی هتغیز آهیختؽَد.  هذیزیت ریغک هی

ثبساریبثی، چْبر ػٌصز اصلی آهیختِ ثبساریبثی )کبال ٍ خذهبت، 
اعتفبدُ گَیِ هَرد  30گذاری( در قبلت تَسیغ، تزفیغ ٍ قیوت

ّبی کبرگیزی رٍػِهٌظَر ثزرعی هیشاى ثقزار گزفت. ثِ
ثبساریبثی تَعظ سًبى هَرد هغبلؼِ چْبر رٍػ ثبساریبثی 

گَیِ  14ای در قبلت الکتزًٍیکی، هغتقین، تلفٌی ٍ ؽجکِ
هذًظز قزار داؽت ٍ ثزای ثزرعی هتغیز ثکبرگیزی 

یکل ًَع اعتزاتضی ػوَهی هبعِ ّبی ثبساریبثی اس  اعتزاتضی
ّبی کبّؼ ّشیٌِ، توبیش ٍ توزکش  پَرتز ؽبهل اعتزاتضی

هتغیزّبی ًگزػ ثبساریبثی ٍ حوبیت ؽزکت (. 37ؽذ )اعتفبدُ 
ؽذًذ. توبهی ایي گَیِ عٌدیذُ  6ٍ  7تزتیت ثب ّز کذام ثِ

 هتغیزّب در قبلت عیف پٌح عغحی لیکزت هَرد عٌدؼ قزار
ّبی حوبیت اس  ؽزکت یآهبری تحقیق اػضب یخبهؼِ گزفتٌذ.
ّبی کؾبٍرسی سًبى در اعتبى فبرط ثَدًذ کِ  فؼبلیت یتَعؼِ

ّبی هزٍدؽت، ؽیزاس ٍ  قبلت عِ ؽزکت در ؽْزعتبى در
کٌٌذ. ثزاعبط ّذف اصلی پضٍّؼ،  اعتْجبى فؼبلیت هی

اػضبیی اًتخبة ؽذًذ کِ هؾغَل فؼبلیت کبرآفزیٌی ثَدًذ. 
ٍ اس  ًفز 269رگبى حدن ًوًَِ هَرد هغبلؼِ ثزاعبط خذٍل هَ

 ٍثٌذی اعتفبدُ  گیزی احتوبلی ثب ًَع تصبدفی عجقِ رٍػ ًوًَِ
ّب در ّز ؽزکت درصذی  ؽزکت یهتٌبعت ثب کل تؼذاد اػضب

هٌظَر ثِ .(25ّب اختصبؿ دادُ ؽذ ) اس حدن ًوًَِ ثِ آى
ّب اس اثشار پزعؾٌبهِ اعتفبدُ ؽذ. رٍایی صَری آٍری دادُ خوغ

تزٍیح ٍ آهَسػ کؾبٍرسی هَرد  پزعؾٌبهِ تَعظ هتخصصیي
ثزای ثزرعی پبیبیی اثشار عٌدؼ اس عزیق  تأییذ قزار گزفت ٍ

ثب اًدبم یک ( 1ضزیت آلفبی کزًٍجبخ )خذٍل  یهحبعجِ
ًفز اس سًبى کبرآفزیي ػضَ ؽزکت  30راٌّوب،  یهغبلؼِ

ّبی کؾبٍرسی در ؽْزعتبى ؽیزاس حوبیت اس تَعؼِ فؼبلیت
هَرد  یِسرقبى کِ خبرج اس ًوًٍَاقغ در رٍعتبی ثٌذاهیز 

 هغبلؼِ ثَدًذ، پیؼ آسهَى ؽذًذ. ثؼذ اس اصالحبت 
ی اصلی پضٍّؼ پزداختِ ؽذ  ی ًوًَِ گزفتِ ثِ هغبلؼِصَرت

هَرد تحلیل  24ی  ًغخِ SPSSافشار ّب ثب اعتفبدُ اس ًزمدادُ ٍ
ّب اس دٍ رٍػ تَصیفی ٍ اعتٌجبعی  قزار گزفت. در تحلیل دادُ

تحلیل  کِ ؽبهل درصذ، هیبًگیي، اًحزاف هؼیبر،اعتفبدُ ؽذ 
، آسهَى ّوجغتگی پیزعَى ٍ (ANOVA)عزفِ ٍاریبًظ یک
 ؽَد. رگزعیَى هی

 
 پضٍّؼ هتغیزّبی کزًٍجبخ آلفبی ضزیت -1خذٍل 

Table 1. Cronbach's alpha coefficient of the research variables 
 (αآلفب ) هتغیز

 87/0 کبرٍ آٍری کغت تبة

 89/0 حوبیت ؽزکت

 81/0 ًگزػ ثبساریبثی

 89/0 ی ثبساریبثی آهیختِ

 90/0 ّبی ثبسرایبثی رٍػ

 95/0 ّبی ثبساریبثی اعتزاتضی

 

 
 

 
 

1- Lifespan Resilience Scale-Business 
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 15............................... .................................................................................... 1399 بْار ٍ تابستاى/ 13ن/ ضوارُ ّفتراّبزدّای کارآفزیٌی در کطاٍرسی/ سال 

 نتایج و بحث
سال  40ّا هیاًگیي سٌی سًاى هَرد هغالعِ اساس یافتِبز   

درغذ( ٍ هیاًگیي سغح  6/89اکثزیت سًاى هتأّل ) است.
فعالیت کارآفزیٌی  یسال دارًذ. سابقِ 8حػیالت حذٍد ت

سال ٍ هذت سهاى عضَیت  6عَر هتَسظ ّا بِاکثزیت آى
 .باضذسال هی 6عَر هیاًگیي حذٍد در ضزکت بِّا اکثز آى

ّای کارآفزیٌی کِ سًاى هطغَل آى ّستٌذ ضاهل فعالیت   
، عیَر ٍ سًبَرداری، ، پزٍرش دامّای کطاٍرسیفعالیت
بز اساس ّای خذهاتی ٍ غٌایع دستی ٍ تبذیلی است. فعالیت

( 91/30هیاًگیي هتغیز ًگزش باساریابی ) 2ّای جذٍل یافتِ
ّای بیاًگز ایي است کِ سًاى کارآفزیي ًسبت بِ فعالیت

ّای هَرد ای گَیِباساریابی ًگزش هثبتی دارًذ. هیاًگیي رتبِ
 بزآٍرد ضذُ است کِ ایي ًطاى  5/4تا  24/4بزرسی بیي 

ت بِ یکیف دّذ سًاى بز ایي باٍرًذ کِ بایذ هحػَل باهی
، اعتواد در هطتزی هطتزی داد ٍ غویویت، ایجاد حس

ّای ارتباعات سیاد، داًص باساریابی، آگاّی در هَرد رٍش
باساریابی جذیذ ٍ هجاسی باعث افشایص  ّایباساریابی ٍ رٍش

ضَد. اد هطتزی ٍ جذب هطتزیاى هیفزٍش هحػَالت ٍ تعذ
بَدى عیف آهیختِ باساریابی، با تَجِ بِ هتفاٍت اس ًظز هتغیز

(، هطخع 9-45)ّا  هؤلفِ یداهٌِساسی ّا بعذ اس یکساىگَیِ
دارای  21/35ی کاال ٍ خذهات با هیاًگیي  کِ هؤلفِ ضذ

تزفیع با هیاًگیي ی هؤلفِبیطتزیي هیاًگیي ٍ پس اس آى 
کِ  داد(. ایي ًطاى 3رای هیاًگیي باالیی بَد )جذٍل دا 49/34

سًاى اس ًظز کاال ٍ خذهات ٍ ّوچٌیي تزفیع در باساریابی 
ّای کارآفزیٌی خَد دارًذ ٍ  ریشی را در فعالیتبیطتزیي بزًاهِ

گذاری هحػَالت با تَجِ بِ  ریشی را در قیوت کوتزیي بزًاهِ
حاغل اس جذٍل اساس ًتایج بز ( داضتٌذ.89/28هیاًگیي آى )

در  34/32باساریابی ّای کارگیزی رٍشِهیاًگیي کلی ب 3
 یدٌّذُآهذُ کِ ایي هیاًگیي ًطاى دست بِ 14-70 داهٌة

ّای باساریابی تَسظ سًاى کارگیزی ًسبتاً پاییي رٍشِهیشاى ب
ّا بعذ اس  بَدى عیف هؤلفِکارآفزیي است. با تَجِ بِ هتفاٍت

 ، هیاًگیي 4-20 داهٌةدر ّا  ساسی عیف هؤلفِیکساى
تَسظ سًاى بیطتزیي « ّای باساریابی تلفٌیکارگیزی رٍشِب»

 ( هزبَط بِ 86/6( ٍ کوتزیي هیاًگیي )72/13هیاًگیي )
است.  بَدُ« ّای باساریابی الکتزًٍیکی رٍش»کارگیزیِب

ّای باساریابی تلفٌی عَر کلی بیطتز اس رٍشبٌابزایي سًاى بِ
ّای باساریابی تزیي استفادُ را اس رٍشًذ ٍ کواستفادُ کزد

کارگیزی ِّای حاغل اس ب ذ. عبق یافتِالکتزًٍیکی داضتٌ
ی داهٌِساسی بعذ اس یکساى( 3ّای باساریابی )جذٍل استزاتژی

ًگیي (، استزاتژی توزکش دارای بیطتزیي هیا5-25ّا )هَلفة
است کِ سًاى اس ًظز تَجِ بِ   ( بَدُ ٍ بِ ایي هعٌی53/18)
ذ هطتزیاى ّای جذیاستفادُ اس ایذُی هطتزیاى، یاس ٍ سلیقًِ

جَ بزای ضٌاخت ًیاس هطتزیاى، تَلیذ ٍ  در تَلیذ، تحقیق ٍ پزس
ی خاظ ٍ ضٌاخت باسار هحػَل خاظ بزای افزاد با سلیقِ

استزاتژی کارگیزی ِبّذف در حذ هغلَب ّستٌذ. سًاى اس ًظز 
 داضتٌذ. ایي ( را 93/16کاّص ّشیٌِ کوتزیي هیاًگیي )

باضذ کِ سًاى اس ًظز کاّص ّشیٌِ سعی  یتَاًذ بِ ایي هعٌهی
ٌذ کِ هحػَل ارساى بِ باسار ارائِ دٌّذ، اهکاى فزٍش داضت

قسغی بزای هطتزیاى فزاّن کٌٌذ ٍ در غَرت خزیذ عوذُ بِ 
 هطتزیاى تخفیف ٍ ّذیِ دٌّذ.

 

 سًاى رٍستاییًگزش باساریابی  تَسیع فزاٍاًی -2 جذٍل
Table 2. Frequency distribution of rural women's marketing attitudes 

 رتبِ (1-5)داهٌِ  ای رتبِ هیاًگیي ًگزش باساریابی

 1 50/4 ارائِ هحػَل با کیفیت

 2 48/4 ایجاد حس اعتواد در هطتزی

 3 47/4 غویویت با هطتزی

 4 45/4 ّای باساریابیآگاّی در هَرد رٍش

 5 40/4 ارتباعات سیاد

 6 39/4 داًص باساریابی

 7 24/4 ّای باساریابی جذیذ ٍ هجاسیرٍش

 7-35: داهٌِ هیاًگیي                             91/30ًگیي کلی: هیا

 
 سًاى رٍستایی ّای باساریابی تَسظ ّا ٍ استزاتژی تَسیع فزاٍاًی هتغیزّای آهیختِ باساریابی، بکارگیزی رٍش -3 جذٍل

Table 3. Frequency distribution of marketing mix variables, marketing methods and strategies of rural women 
 هؤلفِ داهٌِ هیاًگیي هیاًگیي هؤلفِ هؤلفِ داهٌِ هیاًگیي اًحزاف استاًذارد هیاًگیي کلی هتغیز

 30-150 02/15 15/108 ی باساریابی آهیختِ

 31/35 کاال ٍ خذهات

45-9 
 1/30 تَسیع

 49/34 تزفیع

 89/28 گذاری قیوت

 ّای باسرایابی رٍش
 

34/32 
 15/10 70-14 

 05/9 هستقین

20-4 
 72/13 تلفٌی

 86/6 الکتزًٍیکی

 68/7 ای ضبکِ

 15-75 15/10 95/53 ّای باساریابی استزاتژی

 93/16 کاّص ّشیٌِ
25-5 

 95/17 توزکش 

 53/18 توایش
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 یاوگیه حمایت ضزکت اس سوان کارآفزیهم َا یافتٍعثق تز   
ضزکت اس  یتحما ،عثارتیاست. تٍ 6-30 دامىٍدر  18/ 74
اساس ذ متًسظ ري تٍ تاال تًد. تزسوان در ح یىیکارآفز یتفعال

دارای تیطتزیه « یامکاوات آمًسضی  ارائٍ» ییٍگً ،َایافتٍ

مًرد  ییٍمًاد ايل ییٍامکان تُ»ی  یٍي گً 3/ 29)میاوگیه 
( وسثت تٍ 2/ 87) یکمتز ایرتثٍ یاوگیهم «یىانکارآفز یاسو

 (.4)جذيل  ىذداضت َایٍگً یزسا

 
 سوان کارآفزیهاس وظز َای کارآفزیىی  ت ضزکت اس فعالیتتًسیع فزاياوی متغیز حمای -4 جذيل

Table 4. Frequency distribution of corporate support of entrepreneurship activities in women entrepreneurs` opinion 
 رتثٍ (1-5ای )دامىٍ  رتثٍ میاوگیه حمایت ضزکت

 1 29/3 ...آمًسضی ي کالس ارائٍ امکاواتی وظیز

 2 22/3 کارآفزیىی تًلیذات َایتزگشاری ومایطگاٌ
 3 20/3 َای مالیکزدن حمایتفزاَم

 4 11/3 ارآفزیىان ومًوٍمعزفی ي تطًیق ک
 5 05/3 محػًل فزيش تزای کزدن ضزایظفزاَم

 6 87/2 امکان تُیٍ مًاد ايلیٍ مًرد ویاس کارآفزیىان

 6-36دامىٍ میاوگیه:        74/18میاویه کلی: 

کار ي آيری کسة َای مزتًط تٍ تابوتایج حاغل اس یافتٍ   
آيری بدَذ کٍ میاوگیه تا( وطان می5سوان )جذيل 

 ،تاضذ. تىاتزایهمی 35-135 دامىٍدر  36/126کار سوان، ي کسة
آيری مغلًتی يکارَای سوان دارای تاب کسة عًر کلیتٍ

َای ىذ تا چالصای کٍ در حذ مغلًتی تًاوست گًوٍَستىذ تٍ
 تًدن تعذاد ا تًجٍ تٍ متفايتواپذیز مقاتلٍ کىىذ. تاجتىاب

(، 6-30) َا دامىٍساسی َای َز مؤلفٍ تعذ اس یکسانگًیٍ
ًد خ( را ت13/23ٍتیطتزیه میاوگیه )حمایت خاوًادٌ  یمؤلفٍ

( ایه یافتٍ را 45) ي ایماوی ی يرمشیاری مغالعٍ .اختػاظ داد
کارَای کًچک در وًاحی ريستایی ي تیطتز کسةکىذ.  تاییذ می

دوثال تًان گفت تٍمیکٍ  ضًوذغًرت خاوًادگی ادارٌ میتٍ
را اس جاوة خاوًادٌ ...  َای مالی، فزَىگی يآن پطتیثاوی
ی عًامل دريوی دارای  دَذ. پس اس آن مؤلفٍافشایص می

ريگیً  یٍتا وتایج مغالعکٍ  ( تًد97/21االتزیه میاوگیه )ت
اس میان  مغاتقت دارد.( 20)ي گًوشکاران ي َمکاران ( 35)

تًط تٍ دستزسی تٍ َای ایه مؤلفٍ کمتزیه میاوگیه مز گًیٍ
تًاوذ ایه می ( است03/3کارضىاسی مزاکش مختلف )ایت حم

کارضىاسان مزاکش  واضی اس دستزسی کم سوان اس حمایت
میاوگیه مزتًط کارضان تاضذ ي تیطتزیه ي مختلف تزای کسة

( است کٍ وطان 01/4تُذاضت ي سالمتی افزاد )ی تٍ گًیٍ
کار خًد تزای تُذاضت ي سالمتی افزاد ي دَذ سوان در کسةمی

ی وًآيری، فزغت ي مؤلفٍتز  تعذ اس آن سوانریشی داروذ. زوامٍت
کار خًد تاکیذ يآيری کسة در تاب (43/21میاوگیه )ساسگاری 
، (30ماوًس ) مک یٍایه یافتٍ تا وتایج مغالعداضتىذ. 
، تًلً ي (43)(، استفىسًن ي َمکاران 44) ي ایماوی يرمشیاری

تز ظزفیت ساسگاری، کٍ  (33)ي پتیت ي َمکاران  (9) راوکً
 آيری عىًان عًامل مُم تابتًان تغاتق ي وًآيری تٍ

تیطتزیه میاوگیه در  يکارَا تأکیذ داروذ، مغاتقت دارد.کسة
جًی فزغت است کٍ َای ایه مؤلفٍ مزتًط تٍ جستتیه گًیٍ

 یٍدوثال فزغت تزای تًسعدی تٍد سوان تا حذ سیاداایه وطان 
 ز مىاتع تیزيوی مزتًط تٍ کار خًد َستىذ. اس وظي کسة
تًدوذ کٍ کمتزیه  37/21يکار، سوان دارای میاوگیه کسة

تٍ متخػع تزای دستزسی »( مزتًط تٍ 88/2میاوگیه )
کٍ کمثًد دستزسی سوان تٍ متخػػان  تًد« مطًرت تجاری

تایج ایه یافتٍ ودَذ. تزای مطًرت تجاری را وطان می
مىاتع تیزيوی را اس  کٍ( 20گًوشکاران ي َمکاران ) یٍمغالع

در کىذ.  داوىذ، تاییذ می کارَا میي ی کسةآير عًامل مُم تاب
  ی مذیزیت ( مزتًط تٍ مؤلف46/20ٍوُایت کمتزیه میاوگیه )

  کار تًد.ي َای کسة ریسک در فعالیت
های وکار زنان در شهرستان آوری کسةمقایسه تاب
 مورد مطالعه

 يکار کسة آيری تاب گیهمیاو ی َای حاغل اس مقایسٍ یافتٍ   
  گشارش ضذٌ 6مغالعٍ در جذيل  مًرد َای ضُزستان در سوان

کار وطان داد ي آيری کسة ی میاوگیه متغیز تاب سٍاست. مقای
َای ضیزاس، مزيدضت ي کٍ تیه سٍ گزيٌ سوان در ضُزستان

يجًد دارد. تز ( =0001/0P)داری  یاستُثان اختالف معى
کار ي آيری کسةمیاوگیه تابتیه  LSDاساس وتایج آسمًن 

يکار سوان  آيری کسةسوان کارآفزیه مزيدضت ي میاوگیه تاب
داری یکارآفزیه در ضُزَای ضیزاس ي استُثان اختالف معى

يکار سوان  آيری کسةای کٍ میاوگیه تابيجًد دارد؛ تٍ گًوٍ
( تیطتز اس سوان ضیزاس ي استُثان است، 27/134مزيدضت )

 تٍ َای سوان مزيدضت وسثتيکار تىاتزایه کسة
آيری تیطتزی دارد. يکارَای سوان استُثان ي ضیزاس تابکسة

 وطان داد کٍ تیه میاوگیه َمچىیه  LSDوتایج آسمًن 
يکار سوان کارآفزیه ضیزاس ي استُثان تفايت  آيری کسةتاب
 َای تحلیل ياریاوس یافتٍداری يجًد وذارد. عثق یمعى

َای ضیزاس، مزيدضت ي استُثان انعزفٍ تیه سوان ضُزستیک
داری يکار تفايت معىی دريوی مزتًط تٍ کسةاس وظز عًامل 

(0001/0P= ) يجًد دارد. وتایج آسمًنLSD ٍتیه  وطان داد ک
يکار سوان کارآفزیه  یاوگیه عًامل دريوی مزتًط تٍ کسةم

يجًد داری معىیمزيدضت تا سوان ضیزاس ي استُثان اختالف 
( تیطتز اس 68/46اوگیه در مًرد سوان مزيدضت )دارد ي ایه می

سوان مزيدضت تزای  ،عثارتیسوان ضیزاس ي استُثان است. تٍ
مًفقیت، تُذاضت ي سالمتی افزاد، مقاتلٍ تا خغزات احتمالی، 

ریشی يکارضان تزوامٍکسة یٌمذیزیت مالی، مذیزیت ي ادار
ی لحاػ َذف ي مأمًریت، دستزستُتزی داروذ ي َمچىیه تٍ

يکار، کسة ی تیىی تزای آیىذٌتٍ حمایت کارضىاسان، پیص
 تالضگزی اعضا  ی يکار ي ريحیٍکىتزل ريیذادَای کسة
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تری قرار زوان استُثان ي ضیراز در يضعیت مغلًبوسثت تٍ 
وتایج وطان داد کٍ تیه زوان کارآفریه ضیراز ي استُثان  داروذ.

 ىاتع تیريوی در راتغٍ تا م يجًد وذارد. داریمعىیتفايت 
داد کٍ   عرفٍ وطانَای تحلیل ياریاوس یکيکار یافتٍکسة

َای ضیراز، مريدضت ي استُثان اختالف تیه زوان ضُرستان
يجًد دارد. تر عثق وتایج آزمًن ( =0001/0P) داریمعىی
LSD  تیه زوان مريدضت تا زوان ضیراز ي استُثان از وظر

کٍ ایه ری يجًد دارد دايکار تفايت معىامىاتع تیريوی کسة
( تیطتر از زوان ضیراز 57/22میاوگیه در مًرد زوان مريدضت )

يکارَای تًان گفت کٍ کسةمی ،ي استُثان است؛ تىاترایه
کردن ویاز جامعٍ، زوان مريدضت از وظر عًاملی ماوىذ ترعرف

حمایت تًسظ ريستائیان ي مطتری يضعیت تُتری وسثت تٍ 
ای ضیراز ي استُثان دارد. يکارَای زوان در ضُرَکسة

وتایج وطان داد کٍ تیه زوان کارآفریه ضیراز ي  ،َمچىیه
لحاػ حمایت خاوًادٌ تٍداری يجًد وذارد. یاستُثان تفايت معى

عرفٍ وطان داد کٍ تیه زوان َای تحلیل ياریاوس یکیافتٍ
 داریمعىیَای ضیراز، مريدضت ي استُثان اختالف ضُرستان

(0001/0P= )دارد. وتایج آزمًن  يجًدLSD  وطان داد کٍ تیه
ضت تفايت معىاداری يجًد زوان مريدضت تا زوان ضیراز ي مريد

ای کٍ میاوگیه حمایت خاوًادٌ در مًرد زوان گًوٍدارد؛ تٍ
 ( تیطتر از زوان ضیراز ي استُثان است، 6/20مريدضت )

يکارَا در ... از کسةَای فرَىگی، مالی يعثارتی حمایتتٍ
 ،ان مريدضت تیطتر از زوان ضیراز ي استُثان است. َمچىیهزو

داد کٍ تیه زوان کارآفریه ضیراز ي  وطان  LSDنوتایج آزمً
 داری يجًد وذارد.یاستُثان از وظر حمایت خاوًادٌ تفايت معى

 
 زوان ريستاییيکار آيری کسة تاب تًزیع فراياوی -5ذيل ج

Table 5. Frequency distribution of business resilience of rural women 
 میاوگیه کلی رتثٍ (1-5ای )دامىٍ  میاوگیه رتثٍ گًیٍ يکار آيری کسة تاب

 عًامل دريوی
 

 1 01/4 ریسی ترای تُذاضت ي سالمتی افرادتروامٍ

97/21 

 2 88/3 رساوذن در مًاقع ضريریکمک

 3 83/3 يکارکسة مذیریت ترای ریسی تروامٍ

 4 81/3 يکار در آیىذٌمًفقیت کسةامیذ تٍ 

 5 80/3 يکار ی تالضگری اعضا در کسةريحیٍ

 6 78/3 يکار ریسی ترای مًفقیت کسةتروامٍ

 7 75/3 مالی مذیریت ترایریسی تروامٍ

 8 69/3 يکار َذف ي مأمًریت مطخص ترای کسة

 9 68/3 کاري کسة تر ريیذادَایمیسان کىترل 

 10 41/3 يکار مطخص در کسة یدَجُت

 11 29/3 درمقاتلٍ تا خغرات احتمالیریسی تروامٍ

 12 03/3 کارضىاسی مراکس مختلفدسترسی تٍ 

 مىاتع تیريوی

 1 95/3 رضایت از وظر مطتری

37/21 

 2 80/3 مطتریان تا قًی راتغٍ

 3 64/3 کردن ویازَای جامعٍترعرف میسان

 4 62/3 ريستائیانتًسظ میسان حمایت 

 5 48/3 ارتثاط تا حامیان مالی یٍياسغپیطرفت تٍ

 6 88/2 ترای مطًرت تجاری متخصصتٍدسترسی

 حمایت خاوًادٌ

 1 00/4 يکار وگرش مثثت تٍ کسة

13/23 

 2 95/3 يکار مغلع ضذن از ريیذادَای کسة

 2 95/3 پطتیثاوی تٍ لحاػ فرَىگی

 3 78/3 ريزاوٍ صًرتمیسان کمک تٍ

 4 60/3 حمایت مالی

 مذیریت ریسک

 1 66/3 ریسی ترای اعمیىان از تامیه مًاد ايلیٍتروامٍ

46/20 

 2 54/3 ریسی ترای مسائل ایمىیتروامٍ

 3 47/3 ریسی در صًرت غیثتتروامٍ

 4 36/3 ریسی در زمان تغییرات اقتصادیتروامٍ

 5 35/3 تا تغییرات محیغیدادن ریسی ترای يفقتروامٍ

 6 28/3 مىتظرٌریسی ترای حًادث غیرتروامٍ

 7 22/3 گیر در ريستاریسی ترای مطکالت َمٍتروامٍ

 وًآيری، فرصت، سازگاری

 1 04/4 يکار کسة یجًی فرصت ترای تًسعٍيجست

43/21 

 2 48/3 ضذن تا ضرایظ مختلفمیسان تًاوایی سازگار

 3 47/3 حل ترای مطتریانمیسان ارائٍ راٌ

 4 44/3 حل ترای چالصمیسان تًاوایی پیذاکردن راٌ

 5 43/3 زمان اختالل مًاد ايلیٍ تًاوایی پیطرفت در

 35-175: دامىٍ میاوگیه            46/126میاوگیه کلی: 
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 زاس، هزٍدضت ٍ استْثاىدر سِ گزٍُ ضیسًاى در تیي کار ٍ آٍری کسةتاب هقایسِ -6جذٍل 
Table 6. Comparison of business resilience among women in three groups of Shiraz, Marvdasht and Estahban 

 
 هتغیز

  استْثاى هزٍدضت ضیزاس
 
F 

 

 سطح
اًحزاف  هیاًگیي داری هعٌی

اًحزاف  هیاًگیي استاًذارد
اًحزاف  هیاًگیي استاًذارد

 استاًذارد

 b34/122 37/18 a27/134 29/19 b79/118 43/20 764/16 0001/0 ٍکار آٍری کسةبتا
 b96/42 74/6 a68/46 34/7 b86/40 40/7 607/15 0001/0 عَاهل درًٍی
 b76/20 89/3 a57/22 00/4 b20/20 86/3 451/9 0001/0 هٌاتع تیزًٍی

 b09/18 99/3 a60/20 47/3 b63/18 95/3 147/12 0001/0 حوایت خاًَادُ

 b95/22 87/4 a67/25 06/5 b19/22 65/5 987/11 0001/0 هذیزیت ریسک
 b56/17 36/13 a72/18 38/3 b88/16 44/3 895/6 001/0 ًَآٍری/فزصت/ساسگاری

 اًذ. ًذاضتِ 05/0داری در سطح احتوال  ّای تا حزٍف یکساى تفاٍت هعٌا هیاًگیي: *
 

ِ تیي سًاى طزفتز اساس ًتایج تحلیل ٍاریاًس یک   
ضْزستاى ضیزاس، هزٍدضت ٍ استْثاى اس ًظز هذیزیت ریسک 

ٍجَد دارد. ( =0001/0P) داریهعٌیٍکار اختالف در کسة
ًطاى داد کِ تیي هیاًگیي هذیزیت ریسک  LSDآسهَى  ًتایج 

داری هعٌیسًاى هزٍدضت تا سًاى ضیزاس ٍ استْثاى اختالف 
( 67/25هزٍدضت )ٍجَد دارد ٍ ایي هیاًگیي در هَرد سًاى 
طَری کِ سًاى تِتیطتز اس سًاى ضیزاس ٍ استْثاى است، 

کارآفزیي هزٍدضت تزای تغییزات اقتصادی ٍ هحیطی، حَادث 
هَارد  یوٌی، تْیِگیز، هسائل ایغیزهٌتظزُ، هطکالت ّوِ

ریشی تْتزی ًسثت تِ سًاى حضَر خَد تزًاهِهَرد ًیاس ٍ عذم
کِ تیي  ّا ًیش ًطاى دادیافتِذ. کارآفزیي ضیزاس ٍ استْثاى دارً

ٍجَد ًذارد.  داریهعٌیسًاى کارآفزیي ضیزاس ٍ استْثاى تفاٍت 
 ٍکار، در راتطِ تا ًَآٍری، فزصت ٍ ساسگاری در کسة

طزفِ ًطاى داد کِ تیي سًاى ّای تحلیل ٍاریاًس یکیافتِ
 داریهعٌیضْزستاى ضیزاس، هزٍدضت ٍ استْثاى اختالف 

(001/0P= ) دارد. تز اساس ًتایج آسهَى ٍجَدLSD  تیي سًاى
ٍجَد دارد  داریهعٌیهزٍدضت تا سًاى ضیزاس ٍ استْثاى تفاٍت 

( 72/18ٍکارّای سًاى هزٍدضت )ٍ ایي هیاًگیي در کسة
ّای سًاى ضیزاس ٍ استْثاى است ٍکارتیطتز اس کسة

رضاى ٍکاتَاى گفت، سًاى هزٍدضت در کسةکِ هی طَری تِ
کزدى تزای ساسگارضذى تا ضزایط هختلف، پیذا تَاًایی تیطتزی

حل تزای ًیاسّای کزدى راُّا، فزاّنحل در تزاتز چالصراُ
هطتزیاى ٍ ّوچٌیي اداهِ ٍ پیطزفت در سهاى اختالل در 
دستزسی تِ هَاد اٍلیِ را ًسثت تِ سًاى ضیزاس ٍ استْثاى دارًذ 

ّای جذیذ دًثال فزصتٍکارضاى تیطتز تٍِ تزای کسة
کِ تیي سًاى کارآفزیي ضیزاس ٍ  ّا ًیش ًطاى دادیافتِتٌذ. ّس

تَاى گفت هی ،ٍجَد ًذارد. تٌاتزایي داریهعٌیاستْثاى تفاٍت 
دلیل ٍکار سًاى هزٍدضت تِآٍری کسةتَدى تابتزکِ تاال

ریسک، ٍکارضاى، هذیزیتتَدى حوایت خاًَادُ اس کسةتاالتز
ي تَجِ تیطتز تِ ًَآٍری، فزصت ٍ ساسگاری تیطتز ٍ ّوچٌی

 عَاهل درًٍی ٍ هٌاتع تیزًٍی است.
وکار  آوري کسةهمثستگي متغيزهاي پژوهش تا تاب

 سوان کارآفزیه
 هتغیزّای پژٍّص تا  تیي ّوثستگی تزرسی هٌظَرتِ   

ضذ  استفادُ پیزسَى ّوثستگی اس ٍکار سًاى،آٍری کسةتاب
تاساریاتی تیي ًگزش سًاى تِ  داد کِ ًطاى ّا (. یافت7ِ)جذٍل 

ٍجَد  داریهعٌیهثثت ٍ  یِّا راتطٍکار آىآٍری کسةٍ تاب
عثارتی ّزچِ سًاى تِ  ( تِ=p= ،36/0 r 0001/0دارد )

ٍکار  آٍری کسةتزی داضتِ تاضٌذ، تابتاساریاتی، ًگزش هثثت
 یًتایج ًیش ًطاى داد کِ تیي آهیختِّا تیطتز خَاّذ ضذ. آى

 هثثت ٍ  یِار سًاى راتطٍکآٍری کسةتاساریاتی ٍ تاب
(. تز ایي اساس =p= ،64/0 r 0001/0ٍجَد دارد ) داریهعٌی

ّزچِ سًاى تِ لحاظ ضٌاخت فزآیٌذّای کاال ٍ خذهات، تَسیع، 
 آٍری گذاری هحصَالت خَد تْتز تاضٌذ، تابتزفیع ٍ قیوت

ًتایج ضزیة ّا ًیش افشایص خَاّذ یافت. ٍکار آىکسة
ّای تاساریاتی کارگیزی رٍشِیي تًطاى داد کِ تّوثستگی 

 هثثت ٍ  یِراتطّا ٍکار آىآٍری کسةتَسط سًاى ٍ تاب
عثارتی (، تِ=p= ،55/0 r 0001/0ٍجَد دارد ) داریهعٌی

کٌٌذ، ّای تاساریاتی تیطتز استفادُ هیّزچِ سًاى اس رٍش
ًتایج ّوچٌیي ًطاى رٍد. ّا تاالتز هیٍکار آى آٍری کسةتاب
آٍری ّای تاساریاتی سًاى ٍ تابیي تکارگیزی استزاتژیکِ تداد 

 0001/0داری ٍجَد دارد )ّا راتطة هثثت ٍ هعٌاٍکار آى کسة
p= ،70/0 r=ِّای سًاى استزاتژی (، تز ایي اساس ّزچ

تزًذ، کار هیهختلف تاساریاتی را در فزٍش هحصَالت خَد تِ
ًتایج تا  ایي ضَد.ّا ًیش تیطتز هیٍکار آىآٍری کسةتاب

طَر ّواى( ّوسَیی دارد. 39سادُ ) ی ضوسی ٍ لطفی هطالعِ
ضَد تیي حوایت ضزکت اس سًاى ٍ کِ در جذٍل هطاّذُ هی

ٍجَد دارد  داریهعٌیّا راتطِ هثثت ٍ آٍری فزدی آىتاب
(001/0 p= ،39/0 r= ایي یافتِ تیاًگز آى است کِ سًاى .)

 تزی داضتِ، ّا حوایت تیطىکارآفزیٌی کِ ضزکت اس آ
 ٍکار تاالتزی داضتٌذ.آٍری کسةتاب

وکار سوان  آوري کسة گذار تز تاب هاي تأثيز ساسه
 کارآفزیه روستایي

ّای  تزای تزرسی تاثیز جوعی هتغیزّای هستقل )استزاتژی   
ّای تاساریاتی، ًگزش  تاساریاتی، رٍش  یتاساریاتی، آهیختِ

 آٍری  تِ تابتاساریاتی ٍ حوایت ضزکت( تز هتغیز ٍاتس
گام استفادُ ضذ. تٍِکار سًاى کارآفزیي اس رگزسیَى گامکسة

دّذ کِ  ًطاى هی 8ًتایج تجشیِ ٍ تحلیل رگزسیًَی در جذٍل 
طَر کلی هتغیزّای دار ضذ. تِ هعٌی 0001/0در سطح  Fهیشاى 

یزات ٍاریاًس را درصذ تغی 60/0ضذُ در تحلیل رگزسیَى، ٍارد
کٌٌذ.  ی سًاى کارآفزیي تثییي هیکارّاٍ آٍری کسة در تاب

ّای  گذار تز فعالیت کارآفزیٌی سًاى، استزاتژی اٍلیي عاهل تأثیز
 49گی کٌٌذ تیٌی تاساریاتی است. ایي هتغیز دارای قذرت پیص

عثارتی ٍکارّای سًاى است. تِ آٍری کسة درصذ تغییزات تاب
 کاری را تیطتز تِّای تاساریات تَاى گفت سًاًی کِ استزاتژی هی

ضذى هتغیز آٍرتزی دارًذ. تا ٍارد ارّای تابکٍ گزفتٌذ، کسة
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درصذ افشایص  55تاساریاتی، ضزیة تغییزات تِ  یآهیختِ
ریشی تْتز سًاى کارآفزیي  یافت، کِ تیاًگز تأثیزگذاری تزًاهِ

گذاری هحصَالت  تدر فزآیٌذّای تَلیذ، تَسیع، تزفیع ٍ قیو
ّای  هتغیز رٍش کارّای آًاى است.ٍ آٍری کسة تز تاب

 آٍری عٌَاى هتغیز تأثیزگذار سَم تز تابتاساریاتی تِ
ضذى ٍکارّای سًاى رٍستایی تأثیزگذار است. تا اضافِ کسة

درصذ افشایص یافت. در  59ایي هتغیز، ضزیة تغییزات تِ 
کزدى هتغیز ًگزش تاساریاتی، ضزیة تغییزات ًْایت تا اضافِ

فیض ٍ در راستای ًتایج ج ًتایایي درصذ رسیذ.  60هیشاى تِ
تز اساس  .تاضذ هی (39سادُ ) ٍ ضوسی ٍ لطفی ( 15ّوکاراى )

ضذُ هعادلِ خطی تأثیز گام اًجام تِ ًتایج آسهَى رگزسیَى گام
تاساریاتی ّای  ّا ٍ رٍش هتغیزّای ًگزش، آهیختِ، استزاتژی

کارّای سًاى رٍستایی تِ ضزح سیز ٍ آٍری کسة تز هیشاى تاب
 است:

Y= 10/14 + 79/0  X1 + 36/0  X2 + 44/0  X3 + 49/0  X4 

Y=   کار سًاى رٍستاییٍ آٍری کسة تاب

X1= استزاتژی تاساریاتی 
X2= آهیختِ تاساریاتی 
X3= ّای تاساریاتی رٍش  
 X4= ًگزش تاساریاتی 

تز اساس ضزیة تتای استاًذارد  در تحلیل ایي آسهَى   
عیار آهذُ، تِ اسای ّز ٍاحذ تغییز در اًحزاف ه دست تِ

ٍ  39/0تزتیة  تاساریاتی تِ  یاساریاتی ٍ آهیختِّای ت استزاتژی
کارّای سًاى تغییز ٍ آٍری کسة در اًحزاف هعیار تاب 27/0

هعیار در  ییز اًحزافضَد. سپس یک ٍاحذ تغ ایجاد هی
 08/0ٍ  22/0ّای تاساریاتی ٍ ًگزش تاساریاتی تِ تزتیة  رٍش

ٍکارّای سًاى  کسة آٍری فشایص اًحزاف هعیار تابهَجة ا
ضَد. هی

 
 ٍکارآٍری کسةًتایج  ضزیة ّوثستگی پیزسَى تزای تعییي ّوثستگی هتغیزّای پژٍّص تا تاب  -7 جذٍل

Table 7. Pearson correlation coefficient results to determine the relationship of research variables and business  
                  resilience 

 هتغیز (rهقذار ضزیة ّوثستگی ) (pداری ) سطح هعٌی

 ًگزش تاساریاتی 36/0 0001/0
 تاساریاتی  یآهیختِ 64/0 0001/0

 حوایت ضزکت 39/0 0001/0

 ّای تاساریاتیرٍش 55/0 0001/0
 ّای تاساریاتیاستزاتژی 70/0 0001/0

 
 کارّای سًاى رٍستاییٍ آٍری کسة ّای تاثیزگذار تز تابُ اسگام س تِ ًتایج تجشیِ ٍ تحلیل رگزسیَى گام -8جذٍل 

Table 8. Results of stepwise regression analysis of influencing factors on businesses resilience of rural women 
 .B β R R2 R2 Adjusted t Sig هتغیزّا گام

X1 0001/0 46/7 49/0 49/0 70/0 39/0 79/0 استزاتژی تاساریاتی 

X2 0001/0 29/5 55/0 56/0 74/0 27/0 36/0 آهیختِ تاساریاتی 

X3 0001/0 94/4 59/0 59/0 77/0 22/0 44/0 رٍش تاساریاتی 

X4 046/0 00/2 60/0 60/0 77/0 08/0 49/0 ًگزش تاساریاتی 
F: 05/258                       Sig:  0001/0                        constant: 14/            10  

 

ی سیستّا ٍ تغییزات اقتصادی، اجتواعی ٍ هحیطچالص   
سًاى رٍستایی  ٍکارّای ی کسة ًِآٍری کارآفزیٌاضزٍرت تاب

ٍکارّای سًاى آٍری کسةدّذ. تابتأکیذ قزار هی را هَرد
 ٍکارّای رٍستایی ٍ ٍ پیطزفت کسة یعاهل کلیذی در تقا

آٍری پایذار است. تاب تصادیاق رضذ دًثال آى کاّص فقز ٍتِ
 تزاتز در ساسگاری ٍ هقاٍهت در تِ کارآفزیي ٍکار کسة
 ّایهحزک اس تَاًذ یکیکِ ایي هی کٌذهی کوک ّاتحزاى

سًاى کارآفزیي رٍستایی . تاضذ کارآفزیٌی سًاى هَفق عولکزد
آٍر تاضٌذ، تایذ ظزفیت، اًگیشُ ٍ هٌاتع تزای ایٌکِ تتَاًٌذ تاب

ّا را داضتِ تاضٌذ اسگاری ٍ هَاجِْ تا ایي چالصکافی تزای س
در ایي  .دٌّذ پاسخ کٌٌذگاىهصزف تغییز حال در تقاضای تٍِ 

ّای کطاٍرسی فعالیت یّای حوایت اس تَسعِراستا ضزکت
 ٍ هحصَالت ارائِ ایجاد ظزفیت ساسگاری، در ًقص هْوی

آٍری سًاى کارآفزیي ٍ تْثَد تاب تِ ضزٍری خذهات
 ایي پژٍّص در ارتثاط تا  ًتایجدارًذ.  آًاى یاًِکارآفزیٌ

 آٍری ٍکارّای سًاى رٍستایی ًطاى داد کِ تابآٍری کسةتاب
ٍکارّای سًاى رٍستایی استاى فارس در حذ هتَسط رٍ کسة

ٍکارّای سًاى تَاى گفت کِ کسةکلی هیطَرِتِ تاال است، ت
ٍکار ری کسةآٍّای تابآٍری ًسثتاً تاالیی دارد ٍ هؤلفِتاب

است.  آفزیٌی سًاى تا حذٍدی ًوَد یافتِّای کاردر فعالیت
 کِ  ای استٍکارّای سًاى هؤلفِحوایت خاًَادُ اس کسة

ٍکارّای سًاى  آٍری کسةقَت تاب یعٌَاى ًقطِتَاًذ تِهی
رٍستایی در ًظز گزفتِ ضَد. در ایي تیي ًگزش هثثت خاًَادُ 

 پطتیثاًی فزٌّگی ٍ  ٍکار سًاى، حوایت هالی،تِ کسة
ٍکار سًاى کوک آٍری کسةّای رٍساًِ تِ تْثَد تابکوک

تزتیة عَاهل درًٍی هزتَط تِ کزدُ است. پس اس آى تِ
 ٍکار، ًَآٍری فزصت ٍ ساسگاری ٍ هٌاتع تیزًٍی، کسة

ایی را تْثَد تخطیذُ ٍکارّای سًاى رٍست آٍری کسةتاب
خَد را تِ ریسک سًاى کوتزیي هیاًگیي  است. هذیزیت

دستزسی تِ »کاّص  ،طَر کلیاختصاظ دادُ است. تِ
دستزسی تِ »ٍ « هختلف حوایت کارضٌاساى هزاکش

 اس جولِ هَاردی ّستٌذ « هٌظَر هطَرت تجاریهتخصصاى تِ
ٍکار خَد آٍری کسةکِ سًاى آى را هطکالتی تزای تْثَد تاب

 اى آٍری کارآفزیٌی سًاى در سِ ضْزستتزرسی تابداًٌذ. هی
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آٍری هَردهطالعِ ًطاى داد کِ زًاى کارآفریي هرٍدضت از تاب
ٍکار تاالتری ًسثت تِ زًاى کارآفریي دٍ ضْرستاى  کسة

ّا )عَاهل دیگر ترخَردارًذ ٍ ّوچٌیي از ًظر توام هؤلفِ
ًَآٍری، فرغت ٍ درًٍی، هٌاتع تیرًٍی، حوایت خاًَادُ، 

از تیطتر  ریسک(، در تیي زًاى هرٍدضت سازگاری ٍ هذیریت
ظرفیت  است. از ایي رٍ ًوَد یافتِزًاى ضیراز ٍ استْثاى 

ّا سازگاری در زًاى کارآفریي هرٍدضت تیطتر تَدُ است ٍ آى
ّا ٍ استقثال از تغییرات تَاًایی تیطتری در هقاتلِ تا تحراى

ّای تازاریاتی،  استراتژیًتایج ًطاى داد کِ هتغیرّای داضتٌذ. 
 گرش تازاریاتی ّای تازاریاتی ٍ ً رٍش تازاریاتی، ی آهیختِ

ٍکارّای زًاى  آٍری کسة ی تاب کٌٌذُ تیٌی ترتیة پیصتِ
دى عَاهل هرتَط تِ تازاریاتی تَی هؤثر دٌّذُ ایي ًطاى ّستٌذ.
کارّای زًاى است. اها ٍ ی کسةآٍر ٍکار در تْثَد تاب کسة
 تا ٍجَد ًگرش هثثت زًاى کارآفریي تِّا ًطاى داد کِ  یافتِ

ّای ًسثتأ هٌاسة ترای  ریسی ّای تازاریاتی ٍ ترًاهِ فعالیت
تٌذی ٍ ایجاد ترًذ ترای هحػَالت  ّا، در تستِ ایي فعالیت

ی  ٍ ّوچٌیي یافتي یک تازار هطخع ترای ارائِخَد تَلیذی 
ّایی هَاجِ ّستٌذ. از طرفی تر  هحػَالت خَد تا هحذٍدیت

آفریي تیطتر ّا ّرچِ حوایت ضرکت از زًاى کاریافتِطثق 
ّا  ّا تْتر خَاّذ تَد، یافتٍِکار آى آٍری کسةتاضذ، تاب

اهکاى تْیِ تیاًگر ایي تَد کِ ضرکت حوایت از تَسعِ کوتر 
هَاد اٍلیِ هَرد ًیاز کارآفریٌاى را فراّن کردُ است. تٌاترایي 

هٌظَر زاریاتی، ضرکت حوایت از تَسعِ تِدر خػَظ تا
از تازار خریذ ٍ فرٍش افسایص ضٌاخت زًاى کارآفریي 

ی ارتثاط تا تازار خریذ هَاد  تَاًذ زهیٌِ هحػَالت خَد هی
ّا فراّن کٌذ. در  اٍلیِ ٍ فرٍش هحػَالت تَلیذی را ترای آى

ضَد کِ ضرکت هادر تخػػی کارضٌاساى  پیطٌْاد هی ،ًْایت
ّای تخػػی ی آهَزش هْارتهتخػع در زهیٌِ

ّای  ی فعالیت زهیٌِ ٍکار ٍ ّوچٌیي هطاٍراى تجاری در کسة
ٍ در دسترس زًاى کارآفریي قرار دٌّذ.  ضذُ تعییي تازاریاتی

 ٍکار، ّای تخػػی ٍ تجاری کسةزیرا داضتي هْارت
تغییرات را آساى  ریسی زًاى کارآفریي ترای هقاتلِ تاترًاهِ

 ّا را افسایص فرغت تِ تْذیذّا کٌذ ٍ احتوال تثذیل هی
ّا  ضَد کِ ًطست پیطٌْاد هی ،دّذ. ّوچٌیيهی

ٍ استفادُ از  هٌظَر تثادل اطالعاتتِ یادٍار ّای ییگردّواٍ
 ترگسار ضَد.زًاى  یتراّای کارآفریٌاى هَفق  تجرتِ
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Abstract 
     The resilience of women businesses is a key factor in the survival and development of rural 
businesses which follow to poverty reduction and sustainable economic growth. Business 

resilience helps the entrepreneur to adapt and resist crises, which can be one of the drivers of 
successful women's entrepreneurial performance. Analyzing the entrepreneurial resilience of 
small and medium-sized businesses of rural women in Fars province was the main purpose of 
the study. All members of Fars Province Agricultural Development Specialized Holding 
Companies were the population of research which 269 of them were selected as a sample by 
stratified random sampling method for data collecting using questionnaire. Resilience of women 
entrepreneurs was measured based on Lifespan Resilience Scale-Business (LRS-B). The 
Resilience of rural women businesses was moderately upward in studied businesses. 
Comparison of women entrepreneurship resilience in Shiraz, Marvdasht and Estahban indicated 
that women entrepreneurs in Marvdasht have more business resiliency than women in Shiraz 
and Estahban. Variables of marketing strategies, marketing mix, marketing methods, firm 
support and marketing attitude had a positive and significant correlation with the resiliency of 
women entrepreneurs. According to regression results, marketing strategies, marketing mix, 
marketing methods and marketing attitude were the determinants of women businesses 
resilience. Finally, some applicable recommendations were presented in order to improvement 
of resiliency of rural women businesses. 
 

Keywords: Business Resilience, Entrepreneurship, Marketing, Rural Women, Fars province 
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