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Abstract
Problem definition: Dairy products are one of the most important foods in all societies,
playing an important role in the agricultural economy and the development of rural societies.
Even with the important role of rural and nomadic women in producing these products,
Meanwhile, the marketing and selling methods of these products in Iran are incompatible
with the goals of sustainable development of rural economy, facing them with so many
problems.
Purpose: This study is aimed at investigating the challenges faced with women in marketing
the dairy products in Sarchehan vill, in Bavanat City, Fars province.
Methodology: This is a descriptive and analytical research. In this regard, besides the
documentary studies, a broad spectrum of indicators, were studied within the framework of
field studies (completing the household questionnaires, interviewing local experts, and filling
out forms of field observations). In order to analyze the data, one-sample t-tests in SPSS
software, (FAHP), GRA, also ArcGIS software for spatial analysis, were used.
Findings: Results confirmed that, the most barriers and challenges faced by women in the
marketing of dairy products, included cultural and economic barriers, with the average of
3.56 and 3.42, respectively, and the least barriers were in social dimension, with an average
of 2.44. According to which, women in the villages of Abunasr, Sufian and Ghanat Sorkh,
were faced with the most barriers and challenges in the marketing of dairy products.
Innovation: up to now, no complete research has been conducted on the barriers and
challenges facing women in the marketing of dairy products, in Bavanat county. In order to
reduce this barriers, maximizing public participation in establishing a Dairy Cooperative
office for ranchers of the region, is recommended.
Key Words: Marketing Barriers, rural Women, Dairy Products, Bavanat County.

فصلنامه علمی  -پژوهشی برنامهریزی فضایی (جغرافیا)
سال هشتم ،شماره سوم( ،پیاپی  ،)30پاییز 1397
تاریخ پذیرش97/07/15 :

تاریخ وصول97/03/21 :
صص1- 18 :

بررسی موانع و چالشهای پیش روی زنان در بازاریابی فرآوردههای لبنی
(مطالعة موردی :مناطق روستایی دهستان سرچهان ،شهرستان بوانات)
خدیجه بوزرجمهری  ،*1مهدی معصومی

2

 - 1دانشیار ،گروه جغرافیای دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
 - 2دانشجوی دکترا ،گروه جغرافیای دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران

چکیده
فرآورده های لبنی از مهم ترین مواد غذایی تمام جوامع به شمار میآید و سهم مهمی در اقتصااد و توساعة جواماع روساتایی
دارد .زنان روستایی و عشایری کشور ما در تولید این محصوالت نقش پررنگی ایفا میکنند؛ اما سیساتم فاروش و بازاریاابی آن
با اهداف توسعة پایدار اقتصاد روستایی ناسازگار اسا

و آناان را باا مواناع و مشاکتت زیاادی مواجاه سااتته اسا  .هادف

پژوهش حاضر ،بررسی موانع و چالش های پیش روی زناان روساتایی در بازاریاابی فارآورده هاای لبنای در دهساتان سارچهان
شهرستان بوانات استان فارس اس  .این پژوهش به روش توصیفی  -تحلیلی انجام شده اسا  .در ایان راساتا ضامن مطالعاات
اسنادی ،طیف گسترده ای از شاتص ها در چهارچوب مطالعات میدانی (تکمیل پرسش ناماااه هاای تانااوار ،تبرگاان محلای و
فارم های مشاهدات میدانی) باررسی شد .برای تجزیه وتحلیل داده ها روش هاای آمااری  Tتاک نموناهای در نارمافازار ،SPSS
 GRA ،FAHPو نرمافازار  ArcGISبرای تحلیل های فضایای به کار رف  .یافته های پژوهش نشان داد بیشاترین چاالشهاای
زنان در بازاریابی فرآورده های لبنی ،موانع فرهنگای و اقتصاادی باه ترتیاب باا میاانگین  3/56و  3/42و کمتارین ماانع در بعاد
اجتماعی با میانگین  2/44اس

که در این میان زنان سه روستای ابونصر ،صوفیان و قنات سرخ با بیشاترین مواناع در بازاریاابی

مواجه بودند .تاکنون پژوهش جامعی باه شایوة کیفای و تحلیلای درباارة مواناع و چاالش هاای پایش روی زناان در بازاریاابی
فرآورده های لبنی در شهرستان بوانات انجام نشده اس  .در این زمینه برای کااهش مواناع ،بیشاترین مشاارک هاای مردمای باا
تأسیس شرک

تعاونی دامداران در منطقه توصیه شده اس .

واژههای کلیدی :موانع بازاریابی ،زنان روستایی ،فرآوردههای لبنی ،شهرستان بوانات.
* نویسنده مسؤول

azar@um.ac.ir
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مقدمه
دامداری سنتی ازجمله فعالی

های مهم اقتصاادی روستاهاسا

کاه درصاد زیاادی از تولیادات دامای ازجملاه

گوش  ،شیر و فرآورده های آن را دربرمی گیرد و عتوه بر تودمصرفی تانوارهاای روساتایی باه ایجااد درآماد باا
فروش این فرآورده ها می انجامد (شفیعی .)715 :1393 ،درواقع دامپروری و تولید فرآوردههای لبنی نقاش مهمای در
درآمدزایی و ایجاد اشتغال برای جامعة روستایی به طور ویژه و برای کل اقتصاد کشور به طور عام دارد .شیر ،یکی از
فرآورده های دامی ،از مهم ترین مواد غذایی در تمام جوامع به شمار می آیاد و نقاش مهمای را در اقتصااد و توساعة
روستایی بازی می کناد (فراهاانی و همکااران .)172 :1391 ،در ایان میاان روش هاای متعاارف بازاریاابی تولیادات
کشاورزی و دامی در کشور ایران با هزینه های زیاد همراه و با اهداف توسعة پایدار اقتصاد روستایی ناسازگار اسا ؛
بنابراین مسائل و مشکتت زیادی درزمینة بازاریابی محصوالت کشاورزی و دامی وجود دارد؛ ازجمله نامناسب بودن
زیرسات های تسهیتت بازاریاابی ،ناپایاداری قیما  ،فصالی باودن تولیادات کشااورزی ،نامناساب باودن سیساتم
اطتع رسانی بازار ،هزینة زیاد تولید و ضایعات فراوان در طول مراحل مختلف تولید ،حضاور دالالن و واساطه هاای
فراوان و همچنین نامناسب بودن حمای های دول

درزمینة توسعة بازار و سیاس های بازاریابی تولیدات روساتایی

(توسلی و همکاران .)1 :1386 ،یکی از مهم ترین مسائلی که روستاییان ایران در دستیابی به پیشرف
مواجه هستند ،وجود بعضی نارسایی هاس

که از گذشته تاکنون در نظام مبادله ای وجاود داشاته و در بیشاتر مواقاع

موجب استثمار کشاورزان و سوءاستفادة پیله وران از این نظام نامتعادل شده اسا
بیشتر مناطق روستایی و عشایری وجود داشته اس
مختلف اقتصاد روستایی مانند دامداری ،زراع
محصوالت کشاورزی در فصل برداش

و توسعه باا آن

(طالاب .)8 :1372 ،ایان نظاام در

و اکنون نیز وجود دارد .وجود واسطهها و دالالن در بخشهاای

و صانایع دساتی کاامتا ملماوس اسا ؛ باه طاوری کاه بسایاری از

فاسد یا با قیم های بسیار ارزان به سلفتران و واسطهها عرضه مایشاود

(فیروزآبادی و حسینی .)123 :1390 ،در این زمینه با توجه به ماهی

و مشخصاه هاای جواماع روساتایی ،تجربیاات

توسعة روستایی در کشورهای مختلف جهان طی چند دهة گذشته نشان می دهد مشکتت کمبود درآمد روستاییان و
به دنبال آن پیامدهای اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی ناشی از آن فقط با انتقال دانش فنی و فناوری هاا و سارمایه هاای
مادی به مناطق روستایی حل نمی شود؛ عنصر مهمتری که باید سیاس گذاران و کارشناسان توساعة روساتایی باه آن
توجه داشته باشند (فتوتی و همکاران ،)2 :1390 ،تأکیاد بار گساترش کساب وکارهاای کوچاک روساتایی باه ویاژه
کسب وکارهای تانگی مرتبط با زنان اس ؛ زیرا زنان نقش مهمای در ارتقاای اشاتغال و بهباود وضاعی
جامعه ایفا می کنند .هوی دادن و استقتل بخشیدن به زنان روستایی درزمینة گسترش مشاارک

اقتصاادی

فعاال آنهاا در اماور

مختلف اقتصادی اجتماعی ،عامل مهمی در انگیزش بیشتر این نیروی بزرگ در چرتههای تولیادی اسا

(علیخاانی

دادوکتیی.)19 :1393 ،
با توجه به اینکه در منطقة مطالعه شده شغل اصلی روستاییان کشاورزی و دامداری اسا  ،تانوارهاای روساتایی
درزمینة بازاریابی محصوالت تود با موانع و مشکتت بسیاری روبه رو هستند .دربارة شغل دامپروری در روساتاهای
مدنظر فرایند چرا و نگهداری دام ها بر عهدة مردان و فرایند تولید و فروش فرآوردههای لبنی بر عهدة زنان اس

کاه
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در نظام سنتی دون 1به فعالی

کارآفرینانة تولید فرآورده های لبنی از شیر دام ها مشغول اند .در این میان زنان درزمیناة

فروش و بازاریابی محصوالت تولیدی تود با موانع و مشکتت متعددی روبه رو هستند .در این راستا هدف پژوهش
حاضر ،بررسی موانع و چالش های پیش روی زنان در بازاریاابی محصاوالت دامای در نظاام سانتی دون در منااطق
روستایی دهستان سرچهان شهرستان بوانات اس ؛ بنابراین پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این پرساش مهام
اس

که مهمترین موانع و چالشهای پیش روی زنان در بازاریابی محصوالت دامی کداماند؟

پیشینة پژوهش
در این بخش از پژوهش برای بیان مطالعاات مارتبط باا موضاوع مادنظر از قالاب جادول اساتفاده شاده اسا
(جدول .)1
جدول :1 -مطالعات داخلی و خارجی صورتگرفتة مرتبط با موضوع پژوهش
پژوهشگر و سال

نتیجه

عنوان پژوهش

کمبودهایی درزمینة حمل ونقل و جاده ها ،نباود تادمات اطتعاات باازار و
کبیری و برزنده
()1382

رویکرد جدید بخش کشاورزی ایران در
اصتح ساتتار بازار (مطالعة موردی:
راهاندازی بورس کاالی کشاورزی در ایران)

ناکافی بودن صنایع فرآوری و تبادیل ،نوساان فصالی قیما

محصاوالت و

ناپایداری آن ،کمبود پاژوهش ،تبلیا و همکااری نزدیاک باا فعالیا هاای
بازاریاابی جهااانی ،ضاعیفبااودن تعااونیهااا در تهیاة تاادمات بازاریااابی،
شفاف نبودن قیم

محصوالت ،حضاور گساترده و چشامگیر واساطه هاا و

دالالن در بازار و کارانبودن شبکة بازاریابی و بازاررسانی
شرک های بزرگ و نظامیافته و فروشگاههای زنجیرهای در شبکة توزیع شیر
فرزین ()1386

آسیبشناسی شبکة توزیع شیر در ایران

ایران نقش اندکی دارند ،فاصلة تولید تا توزیع شیر کوتاه اس

و مهام تارین

دلیل فاصلة قیمتی بین تولید و مصرف ،هزینة زیاد حمل ونقل و فساادپذیری
محصول اس .

جزنی و غریبنواز
()1388

صادقلو و
همکاران ()1392

طراحی و تبیین راهبردهای بازاریابی
بازار و موقعی

براساس جذابی
صنع

رقابتی در

مواد غذایی

جایگاه مراکز جمعآوری در شبکههای
فضایی بازاریابی محصول شیر در نواحی
روستایی
تحلیل و تبیین عوامل مؤثر در شبکة فضایی

رضوانی و

بازاریابی شیر در نواحی روستایی (مطالعة

همکاران ()1392

موردی :روستاهای شهرستان تدابنده-
استان زنجان)

رضوانی و
همکاران ()1392

1

توسعه و اعتبارسنجی شاتصهای مؤثر در
شبکة فضایی بازاریابی محصول شیر در
مناطق روستایی

با قوی ترشدن موقعی
موقعی

رقابتی ،شرک ها ابتدا بر راهبردهای تدافعی و حفظ

تمرکز میکنند و استفاده از راهبردهای تهاجمی در اولوی

دوم قرار

میگیرد.
اگرچه مراکز جمعآوری شیر در سالهای اتیر به دالیلی مانند تغییر مالکی ،
کاهش حمای

های تولیدی و  ...در حال دگرگونی اس  ،اصتح سااتتار و

کارکرد آنها در ساماندهی بهینه و کاهش ناکارآمدی شبکه های بازاریابی شیر
بسیار راهگشاس .
بین عوامل سه گانة شناسایی شده در شبکة فضایی بازاریابی شیر ،مهام تارین
عامل ازنظر سطوح مختلف تحلیل ،عامال عملکاردی  -رفتااری یاا توزیاع
فضایی عناصر بازاریابی اس .
ابعاد زمینه ساز یا بسترساز شبکة فضایی بازاریاابی اهمیا
نسب

و تاأثیر بیشاتری

به دیگر ابعاد در شکلگیری شبکة فضایی بازاریابی دارند.

نوعی سازمان غیررسمی تعاونی سنتی بیشتر زنانه و بسیار کهن با محور اصلی همیاری اس

که محور اصلی مبادله در آن مبادلة پایاپای (شیربهشیر) اس .
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برآورد سیستم تقاضای معکوس

میرزایی و
اسماعیلی ()1394

رحیمی و همکاران
()1394
چارلز و گری

فرآوردههای لبنی :رویکردی برای پیشبینی
قیم ها
نقش اینترن
هف

1

()1993
کومار و ماهارجان

2

()2002

جانشینی ضعیفی میان فرآورده های لبنی یاف

شد و قیم

شیر در مقایسه با

سایر محصوالت لبنی ،از مقادیر فرآورده های لبنی موجود در بازار کمتر متأثر
میشود.

در بازاریابی اینترنتی بر تعامل

با مشتری در شرک

شیر کمترین کشش تودمقداری غیرجبرانی ( )-0/06را دارد .همچنین رابطة

مهندسی و بازرگانی

آسمان (شهر اصفهان)

اینترن

در تعامل با مشتری نقش دارد .تعامل مشتری با اعضاای شارک

پایگاه اینترنتی از طریق اینترن

بررسی عوامل مؤثر بر حاشیة بازاریابی شیر

حاشیة بازاریابی به قیم

در شهرهای فیتدلفیا ،مینیاپولیس و کانزاس

بازاریابی بستگی دارد.

و

در بازاریابی نقش دارد.

ترده فروشی ،قیم

سر مزرعه و هزینة نهاده هاای

بررسی شبکههای بازاریابی شیر در

نوسانات قیم  ،یکی از مهم ترین محدودی های پایش روی کشااورزان در

بنگتدش (مطالعة موردی :سه روستا از سه

بازاریابی محصوالت لبنی کوچک آنهاس  .در این راساتا سیساتم بازاریاابی
جمعی (تعاونی) مانند همکاری هزینة حملونقل را کاهش میدهد.

ناحیه)

تعاونی بازاریابی فرآوردههای لبنی نقشی حیاتی در کاهش فقر روساتاییان و
رژندرن و

تعاونی بازاریابی فرآوردههای لبنی و شیر در

موهانتی )2004( 3

هند :محدودی ها و فرص ها

افزایش تولید شیر بازی می کنند .عواملی همچون دتال

واسطه ها ،نداشاتن

قدرت چانه زنی تولیدکنندگان ،کمبود امکانات زیرساتتی برای جماع آوری،
ذتیره سازی ،حملونقل و پردازش ،از محدودی هاای اصالی در بازاریاابی
فرآوردههای لبنی و قیم

شیر هستند.

با وجود افزایش رو به رشد زنجیرة تأمین شیر مدرن ،زنجیره های تأمین شیر
کومار )2010( 4

بازاریابی زنجیرهای شیر در بیهار :پیامدهای
آن برای دامداران و معاملهگران

سنتی هنوز هم غالب اس ؛ به طوری که فرآوری شیر باه روش سانتی مانناد
زنجیرة کوچک و ضعیف تولید شیر ،فرص

هاای تاوبی را بارای افازایش

درآمد معاملهگران ایجاد کرده اس .
ساتیاباما )2010( 5

توانمندسازی زنان روستایی و توسعة
کارآفرینی

زنان کارآفرین با موانع بازاریابی برای تولیداتشان مواجه هستند.
شیر شتر با دو سیستم جمعآوری میشود:

فای و همکاران
()2014

6

زنجیرة ارزش شیر شتر در شمال عربستان
سعودی

 -1غیررساامی براساااس ماازارع کوچااک لبناای ساانتی و تحویاال شاایر در
فروشگاههای محلی و تردهفروشی
 -2یک سیستم رسمی مزارع بزرگ لبنی مدرن که وزارت کشااورزی تأییاد
کرده اس .

منبع :یافتههای پژوهش1397 ،

با توجه به چنین پیشینه ای هنوز هیچ پژوهشی دربارة موانع و چالشهای بازاریابی فارآوردههاای لبنای دامهاا در
نواحی مختلف ایران صورت نگرفته اس  .در این راستا با توجه به آنکه زنان نقش مهم و مؤثری در تولید ،فرآوری،
بازاریابی و فروش محصوالت دامی دارند ،بنابراین در این پژوهش سعی شده اس

موانع و چالش هاای پایش روی

زنان درزمینة فروش و بازاریابی فرآوردههای لبنی بهدس آمده از شیر دامها مشخص شود.
1

Charls & Gary
Kumar &Maharjan
3
Rajendran & Mohanty
4
Kumar
5
Sathiabama
6
Faye & et al
2
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مبانی نظری پژوهش
در اوایل قرن  20برای نخستین بار بازاریابی به صورت فعالیتی بازرگانی سازماندهی شد و پاس از جنا
دوم به همراه بازارشناسی به سرع
کشاورزی اس

که اهمی

جهاانی

گسترش یاف  .امروزه بازاریاابی ،یکای از ضاروریات نظاام تولیاد روساتایی و

آن در فرایند تولیدات روستایی بسیار مشهود اس  .اهمی

این موضوع تا حدی اس

در کشورهای پیشرفته و حتی در کشورهای در حال توسعه بازاریابی ،مقوله ای مهمتر از تولید اس

و «دس

که

ناامرئی

تولید» نامیده میشود (توسلی و همکاران.)1 :1386 ،
واژة «بازاریابی» از دیدگاه افراد مختلف تعاریف متفاوتی دارد؛ ازنظار تاانمی تاناه دار ،تریادن مایحتاا تاناه
اس ؛ در حالی که از دید کشاورزان فروش محصوالتشان اس  .بازاریابی از دیاد بازرگاناان دساتیابی باه بازارهاای
تارجی برای فروش تولیدات کشورشاان اسا
محصوالت اس

و باه نظار عاده ای از کارمنادان ،برگازاری نمایشاگاههاای فاروش

(اردستانی و مؤذنی .)17 :1390 ،بازاریابی ازجمله مهم ترین اجزای یک نظام کشاورزی اس

برنامه ریزی برای تولید محصول آغاز و تا آترین مرحله پس از برداش

که از

یا همان فروش محصول و کسب رضاای

مصرف کننده اجرا می شود (اصغری و آقاپورصباغی .)134 :1395 ،بازاریابی محصوالت کشااورزی عباارت اسا

از

همة عوامل و تدماتی که در نقل وانتقال محصوالت کشاورزی از تولیدکننده به مصرفکنناده صاورت مای گیارد؛ در
این بین چون محصوالت دامی برای مدت طوالنی و گاه حتی کوتاه مدت قابلی

نگهداری و انبارکردن ندارناد ،بایاد

زود مصرف شوند یا مراحل تبدیل روی آنها (بازاریاابی فارآورده هاا و تولیادات دامای) ساریع انجاام پاذیرد .ایان
محصوالت شامل دامی ا طیور ا محصوالت و تولیدات دامی و لبنی  -تخم مار و  ...هساتند (توسالی و همکااران،
 .)1 :1386با وجود اهمی

چشمگیر بازاریابی در تولید و مصرف محصوالت کشاورزی و دامی ،نظام بازاریابی ایان

محصوالت به دلیل مواجه بودن با تنگناهایی از قبیل ضعف و گرانی بسته بندی ،ضعف حمل ونقل ،ضعف ارتباطات و
تبلیغات ،استفاده نکردن از فنون پیشرفتة بازاریابی ،فاصلة زیاد مازارع و بازارهاای مصارف ،قیما

زیااد تماام شاده،

تقاضای فصلی و  ...کارایی الزم را ندارد (بلوریان تهرانی .)71 :1380 ،در این میان شبکههای بازاریاابی محصاوالت،
بخشی از نظام اقتصادی کشور به شمار می آیند .این شبکه ها ،حلقاه هاای راباط باین تولیدکنناده و مصارف کنناده و
متشکل از عواملی اند که با یکدیگر ارتباط متقابل دارند و عمل توزیع کاالها را انجام می دهناد (فارزین.)76 :1386 ،
شبکه های بازاریابی محصوالت به عوامل متعددی نظیر نوع بازار ،ناوع محصاول ،مقیااس ،تعاداد عرضاهکننادگان و
ساتتار بازار بستگی دارناد (رضاوانی و همکااران .)795 :1392 ،در ایان راساتا ارکاان ایان شابکه عباارت اناد از:
الف -تولیدکنندگان و واردکنندگان کاال به شبکه ،ب -عمده فروشان که واسط باین تولیدکننادگان و توزیاع کننادگان
نهایی (ترده فروشان) هستند - ،تردهفروشان که رسانندگان نهایی کاالهاا و تادمات باه دسا

مصارفکننادگان

هستند و د -مصرفکنندگان که کاال را از شبکة بازاریابی تاار و مصارف مایکنناد (فارزین)76 :1386 ،؛ درواقاع
بازاریابی محصوالت کشاورزی از هزینههاای فزایناده ای برتاوردار و تاأمین ماالی کشااورزان یاا نهادهاایی کاه در
فعالی های گوناگون بازاریابی درگیر هستند ،بیش از پیش ضروری اس  .از آنجا که محصاوالت کشااورزی عمومااا
پس از برداش

فوراا به مصرف نمی رسند و بین زمان برداش

و زمان مصرف نهایی این محصوالت فاصالة زیاادی
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وجود دارد ،کشاورزان یا افرادی که به امر انبارکردن ،استانداردکردن و بسته بندیکردن و مانناد اینهاا اشاتغال دارناد،
باید به نحوی تأمین مالی شوند .نظام بازاریابی باید بتواند سرمایه های الزم را برای تأمین ماالی ایان تادمات فاراهم
آورد؛ زیرا کشاورزان با بنیة مالی ضعیفی که دارند عموماا قادر به تأمین چنین سرمایه هایی نیستند .چنانچاه بخاواهیم
انواع فعالی های بازاریابی به بهترین نحو انجام شود ،تأمین اعتبارات الزم برای کشاورزان و همة دس اندرکاران امر
(عمادزاده.)8 :1379 ،

بازاریابی الزامی اس

موانع عمده بر سر راه بازاریابی محصوالت دامی در ایران
ویژگی های بخش کشاورزی و دامی موجب شده اس

عرضة محصوالت کشاورزی و دامی به بازار مصارف باا

مشکتتی همراه باشد .معموالا عمدة بخاش کشااورزی از نظار زیربناایی سااتتار ضاعیفی دارد .بخاش تصوصای
غیرمتشکل و درآمد کم نیز این مشکتت را تشدید می کند .کشاورزان و دامداران ازجمله قشارهای آسایبپذیرناد و
تغییرات محیط کتن اقتصادی و نیز تغییرات جوی و  ...به سرع
کشاورزان و دامداران به سم

وضعی

زندگی و شاتص های معیشاتی را بارای

بحران پیش می برد .نبود شبکههای کشاورزی و دامداری به هماراه اطتعاات نااقص

موجب اتتتل در عرضة محصوالت کشاورزی و دامی به بازار مصرف میشود (توسلی و همکاران.)10 :1386 ،
بازار محصوالت کشاورزی و دامی در ایران جایگاهی بسیار مهم و اساسی در ساتتار کل اقتصاد کشور دارد .این
بازار با توجه به نوع ساتتار محصوالت کشاورزی و دامای از باازاری سانتی پیاروی مای کناد و ایان گوناه بازارهاا
مشکتتی برای تولیدکنندگان ،مصرف کنندگان ،سیاس گذاران و برنامه ریزان بخش کشاورزی به وجود مای آورد کاه
بخشی از مهم ترین آنها عبارت اند از :کمبودهایی درزمینة حمل ونقال و جااده هاا ،نباود تادمات اطتعاات باازار و
ناکافی بودن صنایع فرآوری و تبدیل ،نوسان فصالی قیما

محصاوالت و ناپایاداری آن ،کمباود پاژوهش ،تبلیا و

همکاری نزدیک با فعالی های بازاریابی جهانی ،ضعیف بودن تعاونی هاا در تهیاة تادمات بازاریاابی ،شافاف نباودن
قیم

محصوالت ،حضور گسترده و چشمگیر واسطه ها و دالالن در بازار و کارانبودن شبکة بازاریابی و بازاررساانی

(کبیری و برزنده.)602 :1382 ،
روششناسی پژوهش
این پژوهش از نوع کاربردی اس

و از روش توصیفی ـ تحلیلی برای بررسی پارامترها سود جسته شده و همانند

سایر پژوهش ها ،داده های آن با دو شیوه به دس

آمده اسا  :بخشای مانناد چهاارچوب نظاری پاژوهش باا روش

اسنادی ،کتابخانهای و بخشی دیگر با مطالعات میدانی و ابزار پرسشنامه.
جامعة آماری پژوهش شامل  200زن روستایی ساکن در  5روستای دامدار دهستان سرچهان از شهرستان بواناات
استان فارس اس

که با  86نفر از آنان که در تولید فرآورده های دامی باتجربهتر و فعالتر بودند ،مصاحبه انجاام و از

آنان پرس وجو شد .با توجه به هدف پژوهش که بررسی مواناع و چاالش هاای پایش روی ایان زناان در بازاریاابی
فرآوردههای لبنی اس  ،طیف گسترده ای از شاتصها در قالب پرسش از تانوارهای روساتایی و مطالعاات میادانی
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بررسی شد (جدول  .)2پس از جمع آوری دادهها ،برای تجزیهوتحلیل آنهاا و انجاام تحلیالهاای فضاایی و آمااری،
نرمافزارهای  ArcGIS, GRA, FAHPو  SPSSبه کار رف .
جدول :2 -معرفی شاخصهای موانع بازاریابی
شاخص

مؤلفه

دسترسی نداشتن به بازار ،ندانستن چگونگی ورود به بازار ،ناآشنایی با مهارت های جذب مشتری ،نداشتن مهارت مذاکره ،ناآگاهی از

موانع
اقتصادی

چگونگی ورود به بازار صادرات ،اطتعنداشتن دقیق از قیم ها ،وجود واسطهها و داللها ،نبود تسهیتت حملونقل ،مشکل رقاب

با

واحدهای بزرگتر ،دسترسینداشتن به سرمایه ،هزینة زیاد تولید
کمبود اعتمادبه نفس ،ریسک پذیری کم زنان ،کمبود توانایی زناان بارای تحمال فشاارهای روحای ،نپاذیرفتن زناان در کسابوکاار،

موانع
اجتماعی

جدینگرفتن زنان بهمنزلة صاحبان کسبوکار
برتورد نامناسب بعضی از سازمان ها و افراد ،وجاود فرهنا

موانع
فرهنگی

مردسااالری در جامعاه ،آزادی نداشاتن زناان در بازاریاابی محصاول،

تحصیتت کم ،نداشتن دانش و مهارتهای اطتعاتی ،نداشتن دانش و مهارتهای بازاریابی ،نداشتن دانش برنامهریزی ،نداشتن دانش
و مهارت رهبری و مدیری

معرفی منطقة پژوهش
شهرستان بوانات در محدودة جغرافیایی  53درجه و  20دقیقه تا  54درجه و  0دقیقه طول شرقی از نصاف النهاار
گرینویچ و بین مدارهای  30درجه و  0دقیقه تا  30درجه و  40دقیقه عرض شمالی قرار گرفته اس  .این شهرساتان
با  15874تانوار و  50418نفر جمعی
وسع

( )1395در شمال شرقی استان فارس قرار دارد؛ همچنین ایان شهرساتان باا

 4697کیلومترمربع3/9 ،درصد تاک استان فارس را دربرمی گیرد که از شمال و شرق به استان یزد ،از جنوب

به شهرستان های ارسنجان و نیریز و از غرب به شهرستان های پاسارگاد و ترمبید محدود می شود .شهرستان بواناات
براساس آترین تقسیمات کشوری سه بخش مرکزی ،مزایجان و سارچهان و ساه نقطاة شاهری بواناات ،کاره ای و
حسامی ،هف

دهستان (باغصفا ،توجردی ،سرچهان ،سیمکان ،باغستان ،مزایجان و سروستان) و  333آبادی دارد کاه

از این تعداد  103روستا و آبادی با سکنه و  230آبادی تالی از سکنه اس .

شکل :1 -موقعیت منطقة پژوهش
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تجزیهوتحلیل یافتههای پژوهش
برای بررسی موانع و چالش های پیش روی زنان در بازاریابی فرآورده هاای لبنای دامهاا در روساتاهای محادودة
کاه در اداماه هریاک

مطالعه شده از سه بعد اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در قالب  33شاتص استفاده شاده اسا
جداگانه تحلیل میشود.
موانع اقتصادی

مؤلفة موانع اقتصادی  11شاتص دارد .ازنظر پاسخگویان شاتص هاای وجاود واساطه هاا و دالالن باا میاانگین
 ،4/37نبود تسهیتت حمل ونقل با میانگین  4/18و ناآگاهی از چگونگی ورود به باازار صاادرات باا میاانگین ،4/10
بیشترین میانگین وزنی را دارند .شاتص های هزینة زیااد تولیاد باا میاانگین  1/95و مشاکل رقابا

باا واحادهای

بزرگتر با میانگین  ،2/10کمترین میانگین وزنی را به تود اتتصاص دادهاند (جدول .)3
در تشریح و توضیح شاتص های بیان شده متناسب با شنات
تسهیتت حمل ونقل و نبود شرک

باا توجاه باه نباود

از منطقة پاژوهش بایاد گفا

تعاونی درزمینة تریدوفروش فرآوردههای لبنی (کشک ،کره ،دو  ،ماس  ،پنیر و

 ،)...زنان روستایی منطقة پژوهش در فصل بهار و تابستان که نظام دون در روستاها برقرار اس
لبنی تولیدشده از شیر دامها را با قیم

نااگزیر محصاوالت

کمتری به واسطهها و دالالن میفروشند.

جدول :3 -فراوانی ،میانگین وزنی و انحراف معیار شاخصهای مؤلفة موانع اقتصادی
بسیار کم

ندانستن چگونگی ورود به بازار

4/7

10/4

27/9

31/4

25/6

3/62

1/11

ناآشنایی با مهارتهای جذب مشتری

0

3/5

47/7

48/8

0

3/45

0/56

نداشتن مهارت مذاکره

0

24/4

44/2

29/1

2/3

3/09

0/79

ناآگاهی از چگونگی ورود به بازار صادرات

0

0

22/1

45/3

32/6

4/10

0/73

اطتع دقیق نداشتن از قیم ها

0

0

36

44/2

19/8

3/83

0/73

وجود واسطهها و دالالن

0

0

8/2

46/5

45/3

4/37

0/63

نبود تسهیتت حملونقل

0

0

16/3

48/8

34/9

4/18

0/69

26/7

36

37/3

0

0

2/10

0/79

دسترسینداشتن به سرمایه

0

15

41/9

41/9

1/2

3/29

0/73

هزینة زیاد تولید

29/1

46/5

24/4

0

0

1/95

0/73

مؤلفه

درصد

کم
درصد

متوسط
درصد

زیاد
درصد

درصد

بسیار زیاد

میانگین

انحراف معیار

دسترسینداشتن به بازار

0

11/6

31/4

41/9

15/1

3/60

0/88

شاخص

موانع اقتصادی

مشکل رقاب

با واحدهای بزرگتر
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همچنین نتایج به دس آمده از مقایسة زوجی شاتصهای مربوط به مؤلفة موانع اقتصادی ازنظار کارشناساان (باا
استفاده از نرم افزار  AHPفازی) نشان می دهد شاتصهای وجود واسطهها و دالالن و نبود تسهیتت حملونقال باه
ترتیب با وزن های  0/291و  ،0/201مهم ترین چالش های پیش روی زنان برای بازاریابی فرآورده های لبنی تولیدشاده
از شیر دام ها در مناطق روستایی به شمار می آید و شاتص های نداشتن مهارت مذاکره ،مشکل رقاب

باا واحادهای

بزرگ تر ،ناآشنایی با مهارت های جذب مشتری و هزینه هاای زیااد تولیاد باه ترتیاب باا وزن هاای  0/030و ،0/031
 0/034و  ،0/035کم اهمی ترین موانع و چالشهای پیش روی زنان برای بازاریابی محصوالت و فرآوردههاای لبنای
در مناطق روستایی مدنظر اس

(شکل .)2

شکل :2 -مقایسة زوجی شاخص های موانع اقتصادی ،منبع :یافتههای پژوهش1396 ،

موانع اجتماعی
مؤلفة موانع اجتماعی  5شاتص دارد .ازنظر پاسخگویان شاتص های کمبود اعتمادباه نفاس باا میاانگین  3/29و
ریسک پذیری کم زنان با میانگین  ،2/97بیشترین میانگین وزنی را دارند .شاتص های جادی نگارفتن زناان باهمنزلاة
صاحبان کسب وکار با میانگین  1/76و نپذیرفتن زنان در کسب وکار با میاانگین  ،1/83کمتارین میاانگین را باه تاود
اتتصاص دادهاند (جدول .)4
جدول :4 -فراوانی ،میانگین وزنی و انحراف معیار شاخصهای مؤلفة موانع اجتماعی

مؤلفه

بسیار کم

موانع اجتماعی

درصد

کم
درصد

متوسط
درصد

زیاد
درصد

بسیار زیاد
درصد

میانگین

انحراف معیار

کمبود توانایی زنان برای تحمل فشارهای روحی

12/8

44/2

39/5

3/5

0

2/33

0/74

ریسکپذیری کم زنان

1/2

27/8

43

37

0

2/97

0/78

کمبود اعتمادبهنفس

3/5

16/3

37/2

33/7

9/3

3/29

0/96

نپذیرفتن زنان در کسبوکار

36

44/2

19/8

0

0

1/83

0/73

جدینگرفتن زنان بهمنزلة صاحبان کسبوکار

34/9

53/5

11/6

0

0

1/76

0/64

شاخص

منبع :یافتههای پژوهش1396 ،
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نتایج حاصل از مقایسة زوجی شاتص های مربوط به مؤلفة موانع اجتماعی ازنظر کارشناساان (باا بهاره گیاری از
نرم افزار  AHPفازی) نشان می دهد شاتص های ریسک پذیری کم زنان و کمبود اعتمادبهنفس به ترتیب با وزنهاای
 0/387و  ،0/361مهمترین چالش پیش روی زنان برای بازاریابی فرآوردههای لبنای در منااطق روساتایی و شااتص
کمبود توانایی زنان برای تحمل فشارهای روحی باا وزن  ،0/055کام اهمیا تارین چاالش پایش روی زناان بارای
بازاریابی محصوالت لبنی در مناطق روستایی اس

(شکل .)3

شکل :3 -مقایسة زوجی شاخص های موانع اجتماعی ،منبع :یافتههای پژوهش1396 ،

موانع فرهنگی
مؤلفة موانع فرهنگی  8شاتص دارد .ازنظر پاسخگویان شاتص های نداشتن دانش و مهارت بازاریابی با میانگین
 4/06و برتورد نامناسب بعضی از سازمان ها و برتی افاراد (بوروکراسای اداری ،تاانواده هاا) و نداشاتن داناش و
مهارت های اطتعاتی با میانگین  ،3/79بیشترین میانگین وزنی را دارند .شاتص های نداشتن دانش و مهارت رهبری
و مدیری

با میانگین  3/03و وجود فرهن

مردساالری در جامعه با میاانگین  ،3/23کمتارین میاانگین وزنای را باه

تود اتتصاص دادهاند (جدول .)5
جدول :5 -فراوانی ،میانگین وزنی و انحراف معیار شاخصهای مؤلفة موانع فرهنگی

نداشتن دانش و مهارت بازاریابی

0

0

26/7

39/5

33/7

4/06

0/77

0

0

37/2

46/5

16/3

3/79

0/70

0

26/8

43

30/2

0

3/03

0/75

مؤلفه

نداشتن دانش و مهارتهای اطتعاتی

0

0

34/8

51/2

14

3/79

0/67

بسیار کم
درصد

تحصیتت کم

0

3/5

31/4

46/5

18/6

3/80

0/77

موانع فرهنگی

برتورد نامناسب بعضی سازمانها و برتی افراد (بوروکراسی اداری،
تانواده)
نداشتن دانش و مهارت رهبری و مدیری

منبع :یافتههای پژوهش1394 ،

کم
درصد

آزادینداشتن زنان در بازاریابی محصول

0

2/3

37/2

50

10/5

3/68

0/69

وجود فرهن

مردساالری در جامعه

متوسط
درصد

0

19/8

40/7

36

3/5

3/23

0/80

نداشتن دانش برنامهریزی

زیاد
درصد

بسیار زیاد درصد

میانگین

انحراف معیار

0

16/3

52/3

31/4

0

3/15

0/67

شاخص
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همچنین نتایج حاصل از مقایسة زوجی شاتص های مرباوط باه مؤلفاة مواناع فرهنگای ازنظار کارشناساان (باا
بهره گیری از نرم افزار  AHPفازی) نشان می دهد شاتصهای برتورد نامناساب بعضای ساازمانهاا و برتای افاراد
(بوروکراسی اداری) و نداشتن دانش و مهارت بازاریابی در جامعه به ترتیب با وزن های  0/208و  ،0/187مهام تارین
چالش های پیش روی زنان برای بازاریابی محصوالت و فرآورده های لبنی در منااطق روساتایی اناد و شااتص هاای
آزادی نداشتن زنان در بازاریابی محصاول و نداشاتن داناش برناماهریازی باه ترتیاب باا وزنهاای  0/045و ،0/081
کم اهمی ترین موانع و چالش های پیش روی زنان در بازاریابی فارآورده هاای لبنای در منااطق روساتایی محساوب
میشوند (شکل .)4

شکل :4 -مقایسة زوجی شاخص های موانع فرهنگی ،منبع :یافتههای پژوهش1396 ،

ارزیابی موانع و چالشهای بازاریابی فرآوردههای لبنی دامها در منطقة پژوهش
برای به دس آوردن میزان چالشهای پیش روی زنان در بازاریابی فرآوردههاای لبنای دامهاا در هریاک از ابعااد
مدنظر ،از آزمون  Tتکنمونه ای استفاده و عدد  ،3میانة نظاری ارزیاابی چاالش هاای پایش روی زناان در بازاریاابی
فرآورده های لبنی حاصل از شیر دامها روی ابعاد انتخاب شد .نتایج آزمون حاکی اس

در تمامی متغیرهای پاژوهش

جز متغیر موانع اجتماعی با میاانگین 2/44درصاد و انحاراف معیاار 0/27درصاد ،چاالش هاای پایش روی زناان در
بازاریابی فرآوردههای لبنی حاصل از شیر دامها بیش از میانة نظری اس

(جدول .)6

جدول :6 -میزان موانع و چالشهای پیش روی زنان برای بازاریابی محصوالت لبنی در روستاهای مطالعهشده
متغیر

میانگین

انحراف معیار

خطای استاندارد

موانع اقتصادی

3/42

0/22

0/024

موانع اجتماعی

2/44

0/27

0/030

موانع فرهنگی

3/56

0/27

0/029

منبع :یافتههای پژوهش1396 ،

همچنین نتایج حاصل از مقایسة زوجی موانع بررسی شاده درزمیناة چاالش هاای پایش روی زناان در بازاریاابی
فرآوردههای لبنی دامها ازنظر کارشناسان (با بهره گیری از نرم افزار  AHPفازی) نشان می دهد موانع اقتصادی باا وزن
 ،0/460مهم ترین چالشهای پیش روی زنان برای بازاریابی محصاوالت و فارآوردههاای لبنای در منااطق روساتایی
محسوب می شاود و مواناع اجتمااعی باا وزن  ،0/221کام اهمیا تارین چاالش پایش روی زناان بارای بازاریاابی
فرآوردههای لبنی در مناطق روستایی اس

(شکل .)5
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شکل :5 -مقایسة موانع و چالشهای پیش روی زنان در بازاریابی فرآوردههای لبنی ،منبع :یافتههای پژوهش1396 ،

رتبهبندی روستاهای مطالعهشده براساس چالشهای پیش روی زنان در بازاریابی فرآوردههای لبنی دامها
به منظور تعیین چالشهای پیش روی زنان در بازاریابی فرآوردههای لبنی دامهاا در روساتاهای نموناه از تکنیاک
تحلیل رابطه ای تاکستری و مدلهای تصمیمگیری چندمعیاره استفاده شد .همانطاور کاه بیاان شاد ،تحلیال رواباط
تاکستری با کدنویسی در محیط اکسل انجام گرفته اس  .ابعاد استفاده شده عباارت اناد از :مواناع اقتصاادی ،مواناع
اجتماعی و موانع فرهنگی.
نخس

باید میزان اهمیا

هریاک از شااتص هاا مشاخص شاود .بارای تعیاین وزن هریاک از شااتص هاای

استفاده شده ،تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی ( )FAHPبه کار رفته اس  .وزن شاتص ها در شکل ( )5ارائه
شده اس .
بیمقیاسسازی ماتریس تصمیم
زمانی که واحدهای اندازه گیری عملکرد شاتص های مختلاف متفااوت هساتند ،ممکان اسا

تاأثیر بعضای از

شاتص ها نادیده گرفته شود؛ همچنین زمانی که بعضی شاتص های عملکرد از دامنة گساترده ای برتوردارناد نیاز،
ممکن اس

این شااتص هاا تفااوت داشاته باشاد ،نتاایج نادرسا

چنین اتفاقی روی دهد؛ همچنین اگر جه

در

تحلیل ها به وجود می آید؛ بنابراین تبدیل همة ارزش های عملکردی هر گزینه به یک ساری مقایساه ای در فراینادی
مشابه نرمالیزه کردن ضروری به نظر می رسد .برای اولوی

نهاایی روساتاهای نموناه براسااس معیارهاا و وزن هاای

محاسبه شده از معادالت زیر برای تحلیل تاکستری استفاده شده اس  .برای نرمال سازی مقادیر ،یکی از ساه فرماول
زیر به کار میرود:

در این پژوهش تمام شاتص ها منفی اس

و شاتص ها هرچه کوچک تر باشد ،بهتر تواهد بود؛ بناابراین بارای

نرمال سازی داده ها از رابطة سوم استفاده شده اس ؛ برای نمونه مقدار شاتص تتقی
باشد ،بهتر اس ؛ بنابراین ارزش مطلوب )* (Yعدد یک اس

هرچاه باه یاک نزدیاک تار

و مخر کسر بهصورت زیر حساب میشود:

Max (yij) = 19, Min (yij) = 12, Max (19 – 1, 1- 12) = 18

بررسی موانع و چالشهای پیش روی زنان در بازاریابی فرآوردههای لبنی 13 /

سایر شاتص ها با همین روش حساب می شود .براساس روابط موجود ،دادههای مربوط به روساتاها بایمقیااس
شدهاند .نتایج حاصل از بیمقیاسسازی ماتریس تصمیم در جدول ( )7ارائه شده اس .
جدول :7 -بیمقیاسسازی مقادیر موانع پیش روی زنان در بازاریابی فرآوردههای لبنی در روستاهای نمونه
نام روستا

متغیرها
موانع اقتصادی

موانع اجتماعی

موانع فرهنگی

ابونصر

1/00

0/833

0/846

قنات سرخ

0/944

0/500

0/923

قنات ابراهیم

0/833

0/333

0/538

سیاهو

0/833

0/500

0/769

صوفیان

0/611

1/00

1/00

منبع :یافتههای پژوهش1396 ،

تعریف سریهای هدف مرجع
پس از ایجاد روابط تاکستری با استفاده از معادلة باال ،تمامی ارزش های عملکردی بین صفر و یک قرار تواهند
گرف ؛ مانند زمانی که از مفهوم نرمال کردن استفاده می شود .هرچه  Xijبه یک نزدیک تر باشد ،از مطلوبی

بیشاتری

برتوردار تواهد بود .درنتیجه سری مقایسه ای که تمام گزینه های آن برابر با  1باشد ،بهترین انتخااب تواهاد باود.
هرچه سری مقایسه ای گزینة  iبه سری مرجع نزدیکتر باشد ،از مطلوبی

بیشتری برتوردار تواهاد باود .براسااس

رابطة باال اتتتف هریک از عناصر مندر در ماتریس تصمیم بی مقیاس شده باا ساری مرجاع هادف محاسابه شاده
اس .
روش محاسبه :کافی اس

عدد یک را از تکتک درایههای جدول ( )7کم کنیم.

ضریب رابطة خاکستری
با استفاده از ضریب رابطة تاکستری نزدیکی هر  Xijبه  Xojمتناارر سانجش مای شاود .هرچاه ضاریب رابطاة
تاکستری بزرگتر باشد ،نزدیکی بیشتر اس  .ضریب رابطة تاکستری بهصورت زیر محاسبه میشود:
در این رابطه ضریب تشخیص  ζمقدار  0/4در نظر گرفته شده اس .
بنابراین  ،min Δکوچکترین مقدار  ij Δو  ،max Δبزرگترین مقدار  ij Δتواهد بود .براسااس رواباط موجاود
ضریب رابطة تاکستری محاسبه و نتایج حاصل در جدول ( )8ارائه شده اس :
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جدول :8 -تأثیر ضریب رابطة خاکستری بر موانع پیش روی زنان در بازاریابی فرآوردههای لبنی در روستاهای نمونه
متغیرها

نام روستا

موانع اقتصادی

موانع اجتماعی

موانع فرهنگی

ابونصر

1/00

0/615

0/545

قنات سرخ

0/737

0/348

0/706

قنات ابراهیم

0/483

0/286

0/286

سیاهو

0/483

0/348

0/444

صوفیان

0/286

1/00

1/00

منبع :یافتههای پژوهش1396 ،

رتبة رابطة خاکستری
رتبة رابطة تاکستری باا فرماول زیار محاسابه

پس از محاسبة تمامی ضرایب رابطة تاکستری،
میشود:

این عبارت میزان همبستگی سری مرجع هدف و سری مقایسه ای را نشان می دهاد .در ایان محاسابات  wهماان
وزن شاتص هاس

که قبتا با روش  FAHPمحاسبه شده اس  .وزن هر شاتص در تکتک درایههای مربوط به آن

شاتص ضرب می شود .براساس روابط موجود و اوزان نهایی شاتص های تصمیم گیاری ،امتیااز ماوزون هریاک از
روستاها در جدول ( )9و شکل ( )6ارائه شده اس .
جدول :9 -رتبهبندی روستاهای مطالعهشده براساس موانع پیش روی زنان در بازاریابی فرآوردههای لبنی
نام روستا

وزن

رتبه

ابونصر

0/770

1

قنات سرخ

0/641

3

قنات ابراهیم

0/376

5

سیاهو

0/441

4

صوفیان

0/671

2

منبع :یافتههای پژوهش1396 ،

نتیجهگیری و پیشنهادها
هدف پژوهش حاضر ،بررسی موانع و چالش های پیش روی زنان در بازاریابی فارآورده هاای لبنای تولیدشاده از
شیر دام ها در دهستان سرچهان ،شهرستان بوانات ،استان فارس اس  .در راستای تحقق این هدف ،اطتعات حاصال
از پرسشنامههای تکمیلشده زنان دامدار و همچنین کارشناسان دربارة موانع و چاالشهاای پایش روی زناان بارای
بازاریابی محصوالت دامی حاصل از شیر دام ها در ابعاد مختلف تجزیه وتحلیل شد .نتایج پژوهش نشان داد مهم ترین
موانع و چالشهای پیش روی زنان برای بازاریابی محصوالت لبنی در بعد اقتصادی ،شاتصهای وجود واسطههاا و
دالالن با میانگین  ،4/37نبود تسهیتت حمل ونقل با میانگین  4/18و ناآگاهی از چگونگی ورود به بازار صاادرات باا
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میانگین  ،4/10در بعد اجتماعی شاتص کمبود اعتمادبه نفاس باا میاانگین  3/29و در بعاد فرهنگای شااتص هاای
نداشتن دانش و مهارت بازاریابی با میانگین  4/06و برتورد نامناسب بعضی از سازمان ها و برتی افراد (بوروکراسی
اداری ،تانواده ها) و نداشتن دانش و مهارت هاای اطتعااتی باا میاانگین  3/79هساتند؛ همچناین نتاایج حاصال از
آزمون  Tتکنمونه ای درزمینة میزان موانع و مشکتت پیش روی زنان در ابعاد مختلف نشان داد در دو بعد فرهنگی
و اقتصادی میزان موانع و مشکتت پیشروی زنان برای بازاریابی محصوالت لبنای حاصال از شایر دامهاا بیشاتر از
میانة نظری ( )3اس  .نتایج پژوهش با نتایج پژوهش کبیری و برزنده ( )1382و رژندرن و موهانتی ( )2004درزمینة
نبود تسهیتت حملونقل و وجود واسطهها و دالالن در بازاریابی محصوالت همسوس .
نتایج حاصل از تحلیل رابطة شبکة تاکستری ) (GRAدرزمینة موانع و مشکتت پایش روی زناان در بازاریاابی
فرآورده های لبنی حاصل از شیر دامها در  5روستای مطالعه شده نشان داد روستاهای ابونصر با وزن  ،0/770صاوفیان
با وزن  0/671و قناات سارخ باا وزن  0/640باا بیشاترین مواناع و چاالش هاای پایش روی زناان بارای بازاریاابی
فرآوردههای لبنی حاصل از شیر دامها روبهرو هستند.
در این راستا با توجه به نتایج پژوهش راهکارهای زیر پیشنهاد میشود:
 تشکیل تعاونی یا شرک های تصوصی در منطقه برای کوتاهکردن نقش واسطهها و دالالن -دادن تسهیتت و اعتبارات بتعوض و کمبهره با زمانهای پردات

بلندمدت برای تقوی

روحیة زنان

 معرفی زنان موفق و پیشرو درزمینة فعالی های فروش و بازاریابی محصوالت لبنی و ارائة تجربیات و تشاویقآنان
 برگزاری جشنوارهها و بازارهای محلی برای فروش محصوالت به مشتریانمنابع
 - 1اردستانی ،مریم و مؤذنی ،سعیده ،)1390( ،بررسی بازار و بازاریابی پسته (مطالعة موردی :استان کرماان  ،وزارت جهااد
کشاورزی ،مؤسسة پژوهش و برنامهریزی ،اقتصاد کشاورزی و توسعة روستایی مدیری

امور پردازش یافتههاای تحقیقااتی

و اطتعرسانی ،تهران.99 ،
 - 2اصغری ،احمدرضا و آقاپورصباغی ،محمد ،)1395( ،ارزیابی وضعیت بازاریابی تعاونی های تولید دام و طیاور در اساتان
خوزستان ،تعاون و کشاورزی ،سال  ،5شمارة  ،18تهران.133 - 158 ،
 - 3بلوریان تهرانی ،محمد ،)1380( ،بازاریابی و مدیریت بازار ،انتشارات شرک

چاپ و نشار بازرگاانی ،چااپ دوم ،تهاران،

.296
 - 4توسلی ،بهاره ،تلیفه سالطانیان ،فرشاتهساادات ،چیاذری ،محماد و پزشاکی راد ،غتمرضاا ،)1386( ،بررسای وضاعیت و
تنگناهای بازاریابی محصوالت کشاورزی ایران ،ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران ،مشهد.1- 11 ،
 - 5جزنی ،نسرین و غریب نواز ،نادر ،)1388( ،طراحی و تبیین راهبردهای بازاریاابی براسااس جااابیت باازار و موقعیات
رقابتی در صنعت مواد غاایی ،فصلنامة چشمانداز مدیری  ،شمارة  ،31دانشگاه شهید بهشتی ،تهران.5- 23 ،
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 - 6رحیمی ،منصوره ،آصالح ،حمید ،میرزایی پور ،سعید و رحیمی زنگنه ،صحرا ،)1394( ،نقش اینترنت در بازاریاابی اینترنتای
بر تعامل با مشتری در شرکت مهندسی و بازرگانی هفت آسمان (شهر اصافهان  ،کنفارانس باینالمللای پاژوهشهاای
نااااوین در ماااادیری  ،اقتصاااااد و حسااااابداری ،مؤسسااااة ساااارآمد کااااارین ،کواالالمپااااور ،مااااالزی،1 - 20 ،
.https://www.civilica.com/Paper-MRMEA02-MRMEA02_226.html
 - 7رضوانی ،محمدرضا ،صادقلو ،طاهره ،رکن الادین افتخااری ،عبدالرضاا و فرجای سابکباار ،حسانعلی ،)1392( ،توساعه و
اعتبارسنجی شاخص های مؤثر در شبکة فضایی بازاریابی محصول شیر در مناطق روساتایی ،پاژوهش هاای روساتایی،
دورة  ،4شمارة  ،4تهران.793 - 824 ،
 - 8رضوانی ،محمدرضا ،صادقلو ،طاهره ،فرجی سبک بار ،حسنعلی و رکن الدین افتخاری ،عبدالرضا ،)1392( ،تحلیال و تبیاین
عوامل مؤثر در شبکة فضایی بازاریابی شیر در نواحی روستایی (مطالعة ماوردی :روساتاهای شهرساتان خدابناده -
استان زنجان  ،فصلنامة اقتصاد فضا و توسعة روستایی ،سال  ،2شمارة  ،3تهران.1 - 28 ،
 - 9شفیعی ،الدن ،)1393( ،بررسی نیازهای آموزشی زناان روساتایی در تولیاد شایر بهداشاتی در گااوداریهاای سانتی
شهرستان بم ،تحقیقات اقتصاد و توسعة کشاورزی ایران ،دورة  ،45شمارة  ،4تهران.715 - 724 ،
 -10صادقلو ،طاهره ،رضوانی ،محمدرضا ،رکن الدین افتخاری ،عبدالرضا و فرجی سبک بار ،حسنعلی ،)1392( ،جایگاه مراکاز
جمع آوری در شبکه های فضایی بازاریابی محصول شیر در ناواحی روساتایی ،برناماهریازی و آماایش فضاا ،دورة ،18
شمارة  ،2دانشگاه تربی

مدرس ،تهران.81 - 104 ،

 -11طالب ،مهدی ،)1372( ،نگاهی جامعه شناسانه به مساالل :اعتباارات روساتایی در ایاران ،انتشاارات معاونا
مشارک

تارویج و

مردمی وزارت جهاد سازندگی ،چاپ اول ،تهران.414 ،

 -12علیخانی دادوکتیی ،مهدی ،)1393( ،چالش هاای پایش روی زناان در کاارآفرینی کشااورزی ،نشاریة کاارآفرینی در
کشاورزی ،جلد اول ،شمارة  ،4گرگان.19 - 32 ،
 -13عمادزاده ،مصطفی ،)1379( ،بازاریابی محصوالت کشاورزی ،فصلنامة توسعة مدیری  ،شمارة  ،19تهران.6 - 9 ،
 -14فتوتی ،هستی ،برادران ،مسعود ،سلمان زاده ،سیروس و غنیان ،منصور ،)1390( ،تبیین نقش ترویج و آماوزش کشااورزی
در افزایش مشارکت زنان روستایی در توسعة پایدار روستایی (مطالعة موردی :دهساتان شااوور شهرساتان شاوش ،
اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار ،اهواز.1- 9 ،
 -15فراهانی ،حسین ،کوالیی ،محمدحسین و اصدقی سراسکانرود ،زهرا ،)1391( ،ارزیابی کارایی شابکة منطقاه ای تولیاد و
جمع آوری شیر در بخش مرکزی شهرستان هشترود باا اساتفاده از  ،GISفصالنامة جغرافیاا و برناماه ریازی ،ساال ،17
شمارة  ،46تبریز.171 - 198 ،
 -16فرزین ،محمدرضاا ،)1386( ،آسیب شناسی شبکة توزیع شایر در ایاران ،مجلاة اقتصااد کشااورزی و توساعه ،ساال ،15
شمارة  ،59تهران.75 - 96 ،
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