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 هاي زنان روستاييالکترونيک در تعاوني يوکارهاکسبتحليل راهکارهاي توسعه 
 *1رضا موحدی

 28/9/1400 پذیرش: تاریخ     3/2/1399تاریخ دریافت: 

 
 چکیده

به  ازیمقابله کرده و بدون ن یکاریبا مشکل ب توانیم ،ییزنان روستا هایتعاونیدر  کیالکترون یوکارهاکسببا توسعه 
و به فروش رساند. هدف مقاله  از طریق اینترنت محصوالت گوناگون را به نمایش گذارده ،یکیزیف هایمکانفضا و 
. بود اصفهان استان روستایی زنان های الکترونیک در تعاونی یوکارهاکسبحاضر، تحلیل راهکارهای توسعه  یپژوهش

 یانجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل اعضا یانیبن هیازنظراست که با استفاده  یفیاز نوع پژوهش ک قیتحق نای
 ودب اصفهان استان تعاون اداره کارشناسان و اصفهان استان در روستایی زنان فعال تعاونی یهاشرکت رهیمدئتیه
(395N که با )=ق،یتحق یهانمونه عنوانبهمذکور  هایتعاونی رهیمد اتیه ینفر از اعضا 35نفر از کارشناسان و  21 

 لیوتحلهیتجزاجرا شد.  یگلوله برف وهیبوده که به ش یپژوهش از نوع هدفمند نظر یریگنمونهمصاحبه شد. روش 
نشان  اهافتهیانجام شد.  ینشیو گز یباز، محور یو کدگذار یفیک یهاداده یمحتوا لیتحل کردیها با استفاده از روداده

در  توانیماستان اصفهان را  ییزنان روستا هایتعاونیدر  کیالکترون یوکارهاکسبدر توسعه  مؤثر یداد راهکارها
، یالتیو تسه یتی( حما2 ،یو فناور یرساختیز ی( بسترساز1از:  اندعبارتمقوله  9 نیکرد که ا یبندطبقهمقوله  9قالب 

( 7 ،یفرد ی( توانمندساز6 ،یو حقوق ی( قانون5 ،یگذاراستیو س تیری( مد4 ،سازیفرهنگو  یرساناطالع، ( آموزش3
توسعه  منظوربههمچنان نشان داد  جی. نتایو تعامل ی( ارتباط9 ،یاجتماع -یفرهنگ طی( شرا8 ،یاقتصاد طیشرا

 غ،یو تبل قیهمچون تشو هاییسیاست ایاستان اصفهان راهبردها  ییزنان روستا هایتعاونیدر  کیالکترون یوکارهاکسب
 یزیربرنامهو  تیریمد ،یارتباطات و همکار ،یقانون یگذاراستیزنان، س یو توانمندساز تیتقو ،سازیفرهنگآموزش و 

 الزم هستند.

ات )فاوا(، اطالعات و ارتباط یفناور ،یکیالکترون وکارکسب ،ییزنان روستا یشرکت تعاونی، توانمندساز: واژگان كلیدی
 یانیبن هینظر
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 مقدمه
های طور انفرادی و اغلب خارج از گروه، زنان بهتوسعهدرحالهای در بسیاری کشور

ای هکنند. اغلب سطح عملکرد فعالیترسمی کار میدر یک اقتصاد غیر یبه عبارترسمی و 
های کوچک آورند. تعاونیمی به دستزنان در چنین حالتی پایین بوده و درآمد کمی 

گونه و سیاسی خود را همان سازند تا قدرت و نیروی اقتصادی، اجتماعیرا قادر می هاآن
 توانندیمزنان بهتر  که ییجاکه نیاز دارند افزایش دهند. در بخش کشاورزی و روستایی، 

ود، شرا نشان دهند، گزینۀ مناسبی که برای زنان روستایی توصیه می مشارکت آزاد خود
هایی تعاونی یاندازراه(. در این میان ESCAP, 2007است ) هاتعاونیعضویت آنان در 

ات کارگیری فاوا )فناوری اطالعبه هست که بتوانند در بستر فضای مجازی و صرفهبهمقرون
 یوکارهاکسباندازی راه یطورکلبهارائه دهند. و ارتباطات( به مشتریان خود خدمات 

انتقال  و لیوتحلهیتجزآوری، تواند به بهبود فرایند جمعها میالکترونیک در قالب تعاونی
ه نوباطالعات بین خریداران و فروشندگان محصوالت کشاورزی کمک کنند. این امر به

گیری و انتخاب لیست خرید محصوالت و خود باعث کاهش دوره زمانی مربوط به تصمیم
فاوا  ها هم استفاده ازترین کشور(. حتی در فقیرMeera et al., 2004گردد )می هاآنقیمت 

 اروککسبهای های اطالعات و ارتباطات کشاورزی و کارکردتغییرات مناسبی را در نظام
های ه برای اطالع از قیمتتوانند از تلفن همراطور مثال، کشاورزان میکند. بهایجاد می

 یارنامهببرای فروش استفاده کنند، یا مثالً در  هاآنمحصوالت خود در بازار و ترتیب انتقال 
توان از پست الکترونیک، نمابر یا تلفن همراه جهت تبادل و انتقال رادیویی روستایی می
ر داشته باشد، که ممکن است بر عملکرد محصوالت تأثی وهواآبسریع اطالعات درباره 

در جامعه  ژهیوبهاطالعات و ارتباطات  هایفناوریاستفاده کرد. همگام با رشد فزاینده 
مختلف تولید، خدمات  یهاعرصهدر  هایفناورکنونی در دنیا، روند پذیرش این  انیبندانش

ا کشاورزی نیز ب یوکارهاکسبمختلف رو به افزایش است. در این زمینه  یوکارهاکسبو 
یمالکترونیکی  یوکارهاکسب یاندازراهاستفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات از طریق 

وع و تن تیفیباکو عرضه غذاهای  کنندگانمصرفبه  یرسانخدماتباعث بهبود  توانند
 .(1394)موحدی، باالگردند

 وکارکسب اندازیراه 1)فاوا( ارتباطات فناوری اطالعات وهای مهم یکی از کاربرد
 .(Saban, 2006) استویژه در عرصه کشاورزی مختلف به یهاحوزهالکترونیک در 

ا هوکارکسبشود که صاحبان این الکترونیک در حوزه کشاورزی سبب می وکارکسب
                                                                                                                                  
1-Information and Communication Technology 
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ست دبتوانند محصوالت و خدمات خود را بدون استفاده از وسایل فیزیکی مستقیماً به 
ها، رآیند، فهانظامالکترونیک تلفیق  وکارکسبطور خالصه به د.کنندگان برساننمصرف
های مرتبط با استفاده از ابزار های تأمین و کل بازار با استفاده از اصول و فناوریزنجیره

الکترونیک  وکارکسبواقع، ظهور (. درHongxiuli, 2006; Kaleka, 2002) اینترنت است
ف های اجتماعی و اقتصادی اقشار مختلی بر فعالیتگذارتأثیرنمایانگر یک شرط قوی برای 

بایست ها و اقدامات حمایتی مختلفی میمشیبنابراین، خط؛ ویژه زنان استجامعه به
 باهدفو سایر عوامل بیرونی  رسانهای کمکدولتی، بنگاههای غیرتوسط دولت، سازمان

های به فرصت هاآن، زنان و دسترسی فناوری اطالعات و ارتباطات هایافزایش مهارت
 شود. گرفتهشیپ الکترونیک در وکارکسبآفرینانه از طریق کار

الکترونیکی  صورتبهشود که گفته می یوکارکسبالکترونیکی یا اینترنتی به  وکارکسب
 ، فروشندگان وشرکاها، وکارکسبگیرد. در این نوع از و از طریق شبکه اینترنت انجام می

 وکارسبکمشتریان با استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات با یکدیگر در تعامل هستند. یک 
دمات شود بلکه ارائه خمحصوالت از طریق اینترنت محدود نمی دوفروشیخراینترنتی، تنها به 

انواع  ازجمله شود.را نیز شامل می وکارکسببه مشتریان و همکاری بین شرکای 
به مواردی از قبیل خرید، فروش و حراج محصوالت، تبلیغات،  توانیماینترنتی  یوکارهاسبک

 گذاریسرمایهو  یگرواسطهها،  یاچندرسانهو  افزارهانرمو تخصصی، ارائه  یامشاورهخدمات 
 وکارهایکسب(. آمادگی پذیرش 1390مشترک اشاره کرد )احمد پورداریانی و ملکی، 

ها وکارسبک گونهاین اندازیراهشرایط برای  ترینمهمن زنان روستایی یکی از الکترونیک در بی
ها و چه در بین شرایط اقتصادی متفاوتی چه در داخل کشور کهطور همانشود. محسوب می

الکترونیک در بین جوامع  هایفناوریشود، در آمادگی پذیرش و ظرفیت ها دیده میکشور
نیز تفاوت وجود دارد. آمادگی طبق تعریف عبارت است درجه و میزانی که یک اجتماع برای 

(. عالوه بر آمادگی پذیرش، عوامل APEC, 2000شود )مشارکت در اقتصاد دیجیتالی آماده می
 وکارکسبعنوان یک نقطه شروع و شرایط اجتماعی و اقتصادی حاکم جوامع روستایی به

 .شوندمیالکترونیک محسوب 
فعال و  مشارکت زمینه زنان روستایی هایتعاونیالکترونیک در  وکارهایکسبتوسعه 

 سازیتوانمند باعث و ساخته فراهم اجتماعی مختلف اقتصادی هایعرصه در را زنان بیشتر

 هازجملبه عرصه و فروش محصوالت خود ) توانندمیشود. زنان روستایی از این طریق  آنان
، خشکبار و سایر محصوالت شدهبندیبسته، محصوالت فرآوری شده و دستیصنایع

د با مشکل بیکاری و درآم قبالًکشاورزی( از طریق اینترنت بپردازند. زنان روستایی که 
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 اییزنان روست یهاتعاونیالکترونیکی در  وکارهایکسب اندازیراهبا  اندبودهپایین مواجه 
ریق فیزیکی، از ط هایمکانتوانند بر این مشکالت مقابله کرده و بدون نیاز به فضا و می

همه  توانندمی هاآنو به فروش برسانند.  اینترنت محصوالت خود را به نمایش گذارده
 باوجودرا از طریق اینترنت انجام دهند.  هاهزینهمراحل سفارش، خرید تا پرداخت 

تاکنون در سطح کشور، پژوهشی درباره  ها دارا هستند،وکارکسبکه این نوع  اییهمزیت
ایی الکترونیک برای زنان روست وکارکسباندازی با استفاده از راه هاتعاونیگونه توسعه این

خاطر این پژوهش در تالش است تا با بررسی علمی به شناسایی  به همیناست.  نشدهانجام
های زنان های الکترونیک در تعاونیوکارکسبهای توسعه راهکارها، شرایط و زمینه

بررسی عواملی است که به توسعه  به دنبال، این تحقیق نیبنابرا؛ روستایی بپردازد
الکترونیک در بین قشر مهمی از جامعه روستایی یعنی زنان روستایی کمک  وکارهایکسب

ان الکترونیک زن وکارهایکسببهتر  زیانداراهکند. همچنین با شناسایی این عوامل جهت 
 و توجه مسئولین و برنامه ریزان کشور را بیشتر جلب کند. هاحمایتها، از طریق تعاونی

 
 پیشینه پژوهش

هایی در خصوص که مطرح شد هدف در این پژوهش کیفی، اکتشاف گزاره طورهمان
ها در الکترونیک بین زنان روستایی عضو تعاونی وکارهایکسبراهکارهای مناسب توسعه 

بنابراین منظور از ذکر پیشینه پژوهش در این قسمت تنها ؛ است موردمطالعهمنطقه 
است  تهگرفانجام موردمطالعهآشنایی بیشتر با نتایج تحقیقاتی است که درباره موضوع 

تحقیق  ر نقاط دنیا را با نتایجدر سای آمدهدستبهخوانندگان مقاله بتوانند نتایج  کهطوریبه
 شود.ها اشاره میکیفی حاضر مقایسه کنند. در ادامه به برخی از این پژوهش

در پژوهش خود نشان داد که چهار عامل نوآوری خدمات، نوع  (Okoyo, 2019) اوکویو
توسط زنان روستایی در  شدهعرضهمحصوالت  افزودهارزشمحصول، مزیت نسبی و 

 بر توانمندسازی مالی زنان دارند. یداریمعنمثبت و  تأثیردر کنیا  یفروشیماه هایتعاونی
 یهایانرژ هایتعاونینشاند داد زنان عضو  (Łapniewska, 2019تحقیق الپنیوسکا ) نتایج

 ها عضو شده و بیشتر بهداوطلبانه در این تعاونی صورتبهتجدید پذیر در اتحادیه اروپا 
. شوندمیکمتر دخالت داده  هاگیریتصمیم امور دفتری و اداری مشغول هستند و در

ها دانشگاهی در تعاونی آموختهدانشبانوان  ها عدم حضوربیشترین مشکل این تعاونی
 است.
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 هایتعاونیزنان در قالب  بیشتر دهد که در کل توانمندسازینشان می نتایج محققان
شود و این امر در اقتصادی می ازنظرهای مقیاس جوییصرفه موجب خرد اندازهایپس
 اب هااین خانواده .است ترقوی، کنندمی تالش امرارمعاش برای هک فقیر هایخانواده مورد
 San)شوندمی درآمدی نابرابری و فقر باعث کاهش، خرد اندازهایپس افزایش به توجه

Vicente Portes, Atal, & Juárez Torres, 2019) . 
در کشور در تحقیق خود ( Esteban-Salvador et al., 2019ن )استبان سالوادور و همکارا

 زن باشد، یک ریاست به رهیمدئتیه هاآنی که در هایتعاونیاسپانیا نشان دادند که 
 باالتر ددرص، کارمندان از بیشتری تعداد، باالتر نقدینگی نسبت با هایی هستندتعاونی

 التربا ها نسبتهمچنین در این تعاونی. کمتر بدهی و درآمد باالتر نسبت، زن کارمندان
 و اصول وابستگی شدت نشانگر تواندیم عملیاتی درآمدهای به نسبت کارکنان یهانهیهز

ادی اقتص مزایای به نسبت کارگران اقتصادی رفاه تقدم به هاتعاونی گونهاین هایارزش
 .باشد دیگر

 زنجیره غذایی )تولید، توزیع، مصرف(مربوط به  فرایندهای کل در روستایی زنان جایگاه
دوین ت از طرفی. شودمی محلی کارآفرینان عنوانبه هاآننسبی در  یک مزیت منجر به بروز

 درواقعو  در این زمینه شده هایشناسروشسبز باعث تقویت  وکارکسب یهامدل راهبردی
(، محققان) دانش کنندگاننیتأم با اتحاد .دهدیمموارد زیر نشان  در یک نقشه راه

، یساختار) فکری سرمایه مدیریت و( مشتریان، گذارانهیسرما) مرجع یهاگروه شناسایی
 ربهت دیگران به نسبت روستایی زنان که دهدیم نشان هاافتهی، . سرانجام(یارابطه، انسانی

 دفهشناسایی بازارهای  بر اساس را غذایی یهارهیزنجمربوط به  وکارهایکسب توانندیم
 .(Varela-Candamio, Calvo, & Novo-Corti, 2018)کنند  ایجاد

کشاورزی در  هایتعاونی( نشان داد که عضویت زنان در Lecoutere, 2017لکوتره )
زنان در خانواده، جمع و اجتماع و حذف شکاف  هایتوانمندیصحرای آفریقا باعث افزایش 

کشاورزی باعث افزایش امنیت غذایی  هایتعاونیجنسیتی خواهد شد. زنان با عضویت در 
 .شوندمینیازهای اساسی خانواده  تأمینخانوار و 

یابی ( در پژوهشی، هوشمندی بازارGerrikagoitia et al., 2015گریکاگویشیا و همکاران )
ای هاند. در این پژوهش، با استفاده از تکنیککاوی را بررسی کردهاینترنتی توسط وب

های اینترنتی، برای بهبود عات رفتاری مشتریان هنگام خرید از فروشگاهکاوی از اطالداده
سایت فروشگاه اقدام شده است. نتایج این مطالعه نشان داد در هر و ارتقای ساختار وب

 نیاز است. کاویهای متفاوت دادهیابی اینترنتی )راهبردی یا عملیاتی( به تکنیکسطح بازار
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زنان روستایی در ترکیه  هایتعاونیدر تحقیق خود در زمینه  (Ozdemir, 2013)ازدمیر 
 ژهیوبهزنان در دو دهه گذشته در ترکیه توسعه چشمگیری  هایتعاونیکند که بیان می

. وی اندداشتهمصرف  هایتعاونی، محصوالت کشاورزی و دستیصنایعدر زمینه های 
ویژه خود را به هایتوانمندیاند ها توانستهزنان با عضویت در تعاونی کندیمهمچنین بیان 

 باال ببرند. نفساعتمادبهاستقالل و های روحیه تعاون، اتحاد و یکپارچگی، در زمینه
عوامل اساسی "(، پژوهشی با عنوان Chittihaworn et al., 2011چیتی هاورن و همکاران )

آفرین اینترنتی کار 1794ای عملی در تایلند روی الکترونیکی: مطالعه وکارکسبموفقیت 
ذار گرا در سه دسته عوامل مربوط به بنیان هاآنتایلندی انجام دادند که عوامل موفقیت 

)تمایل به موفقیت، مرکز کنترل درونی(، خدمات الکترونیک )قابلیت اطمینان، سادگی 
 حمایت دولت( مربوط دانستند.خارجی )استفاده( و عوامل 

شرایط اولیه  یسازفراهم( پنج عامل زیر در ESCAP, 2007بر اساس پژوهش اسکاپ )
 هایزیرساخت( 2( دسترسی،1الکترونیک ضروری هستند:  وکارهایکسب اندازیراهبرای 

های توزیع ، کانالونقلحمل، یافزارنرمو  یافزارسختامکانات )ارتباطی و مخابراتی 
آموزش، جنسیت، پذیرش )فرهنگی -عوامل اجتماعی -(4، یسازتیظرف( 3محلی، برق(، 

نوع  از نظرصرفسری مراحل مشترک الکترونیکی با پیروی از یک وکارکسبفناوری(. 
مشخص در این راه سه مرحله وجود دارد که در  طوربهشود. ، تولید یا ایجاد میوکارکسب
رای طرح ، اجوکارکسبریزی الکترونیک باید در نظر گرفته شوند: برنامه وکارکسبایجاد 
 .اجراشده وکارکسبو ارزیابی طرح  وکارکسب

الکترونیک  وکارکسبهای توسعه ها و چالش(، فرصتHongxiuli, 2006هونگ ژیولی )
یوسته، پضعیف، سیستم توزیع نا ونقلحملرا در کشور چین در قالب مشکالت سیستم 

-ضعف استفاده از فناوری اطالعات و کامپیوتر در بخش پشتیبانی و توزیع کاال، محدودیت

سیستم پرداخت و سیستم برنده قوانین و مقررات دولت، های قانونی و عوامل پیش
 لجستیک بررسی کرده است.

( در پژوهش خود دریافتند تجارت Slaisova & Vanicek, 2003اسالیسووا و ونیک )
صورت برقراری ارتباط مستقیم الکترونیک در بخش کشاورزی جمهوری چک عمدتاً به

مبادله  بهو تنها بخش کوچکی از این تجارت  استکنندگان کنندگان و مصرفمیان تأمین
است. دلیل اصلی احساس نیاز به تجارت الکترونیک در بخش کشاورزی  افتهیاختصاصکاال 

العات ها، ارائه اطتالش برای تأمین مواد موردنیاز بازار با تولیدات کشاورزی، تثبیت قیمت
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به عموم در مورد وضعیت بازار و قیمت محصوالت و نیز رشد متعادل در عرضه و تقاضای 
 است. شدهمطرحمحصوالت کشاورزی بازار 

 پیشینه پژوهش در داخل كشور
 روستایی ( بیان کردند که جمعیتAlavion and Taghdisi, 2020علویون و تقدیسی )

اسی جدی و اس نیاز، اشتغال افزایش منظوربه الکترونیکی بازاریابی اندازیراه برای ایران
ییاراد روستائیان اکثر که است این مهم نکته. دارد ارتباطات و اطالعات فناوری کاربرد به
ه با شرایط ک شود ارائه الکترونیکی بازاریابی الگوی باید و هستند پاخردهاندک بوده و  یها

 ،رفتاری و اقتصادی عوامل براساس که نشان داد هاآناین افراد سازگار باشد. تحقیق 
 هایاستان که بود این توجهجالب نکته. دهندمی تشکیل را خوشه 6 ایران روستایی مناطق
 در ،هستند توسعه کم مناطق شدهاعالم آمار مرکز توسط که ایران شرقی جنوب و جنوبی
؛ ستا الکترونیکی بازاریابی پذیرش در برتر خوشه که شد مشخص حاضر تحقیق نتایج

 هایاستان عنوانبه هرمزگان و بلوچستان و سیستان هایاستان روستاهای، بنابراین
 به جهتو با، این بر عالوه. بود خواهند مناسب الکترونیکی بازاریابی اجرای برای پایلوت
بازاریابی  خدمات مدل که شودمی پیشنهاد، روستایی مشاغل توسعه برای دولت هدف

ر الزم د و تسهیالت شدهفراهمها در سطح ملی ارکسب و ک اندازیراهالکترونیکی برای 
 این زمینه فراهم گردد.

شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش  باهدف( 1395هاشمی و همکاران )پژوهش حاجیدر 
وسعهتاز مدل  با استفادهتعاون  واداراتهای تعاونی کشاورزی تجارت الکترونیک در شرکت

ها در این مطالعه نشان داد درک مفهوم داده وتحلیلتجزیهلی انجام گرفت. نتایج  افتهی
و سهولت استفاده از آن بیشترین تأثیر را در کاربرد و پذیرش  تجارت الکترونیک، اعتماد
 تجارت الکترونیک دارند.

های وکارکسبهای توسعه و تقویت (، راهکار1393قبل و همکاران وی )در پژوهش ما
ای هبندی شد. عامل اول با نام راهکارالکترونیکی در بخش کشاورزی در پنج عامل دسته

امل ترین عامل شناسایی شد. ععنوان مهمبهدرصد از واریانس  54/18ترویجی با تبیین 
 رمجموعدبندی شدند که های قانونی، فنی، دانشگاهی و فرهنگی دستهبعدی به نام راهکار

 درصد از واریانس را تبیین نمودند. 89/69
الکترونیک  وکارکسبسازی ( به بررسی عوامل مؤثر بر پیاده1390امیری و همکاران )

های کوچک و متوسط پرداختند. نتایج این مطالعه نشان داد وجود آدرس رکتدر ش
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-ارتباطی در سازمان، مدیریت منابع فیزیکی و مالی، آماده یهاسامانهاینترنتی، باال بودن 

های کننده، وجود تعرفهسازی برای تولید، اندازه و سطح تولید کاال، حمایت از مصرف
-هترین مؤلفمهم یسازمانفرهنگهای اعتباری و توسعه کارت، ونقلحملگمرکی، سیستم 
 های کوچک و متوسط هستند.الکترونیک در شرکت وکارکسبسازی های مؤثر بر پیاده

های توسعه تجارت ( در پژوهشی پیمایشی به بررسی چالش1390نعیمی و همکاران )
. جهاد کشاورزی پرداختندالکترونیک در بخش کشاورزی از دیدگاه کارشناسان ستادی وزارت 

های مدیریتی، اجتماعی، قانونی و فنی تقریباً از اهمیت مساوی ها نشان داد چالشیافته
 40/3و  60/3های دولتی و اجتماعی به ترتیب با میانگین چالش کهیطوربهبرخوردارند، 

مون آز بیشترین و کمترین اهمیت را از دیدگاه کارشناسان به خود اختصاص دادند. نتایج
های دولتی توسعه تجارت الکترونیک در بخش کشاورزی همبستگی نشان داد که بین چالش

یطوربهدرصد وجود دارد،  5داری در سطح و دیدگاه کارشناسان، همبستگی مثبت و معنی
 نماید.درصد از تغییرات توسعه تجارت الکترونیک را تبیین می 58این چالش  که

سازی طرح عناصر پیاده وتحلیلتجزیه باهدفای ( مقاله1389و لرکی ) ینینائ یجالل
های کوچک و متوسط انجام دادند. برای حصول این الکترونیک در سازمان وکارکسب

حرانی ترین عوامل بمطلوب با استفاده از روش تحلیلی مبتنی بر ترسیم نقشه فازی، مهم
های کوچک و کترونیک در سازمانال وکارکسبسازی طرح شکست و موفقیت پیاده
شاخص برای شاخص استفاده شد. نتایج تحلیل حاکی از آن  61متوسط شناسایی و از 

ت بندی تولید، مدیریبود که عناصری نظیر توسعه، آموزش و مدیریت منابع انسانی، زمان
 اییو کسب ایجاد و مدیریت دار ارتباطی در سازمان یهاسامانهروابط خارجی، باال بودن 

 شوند.ترین عوامل بحرانی شکست قلمداد میمهم
مؤثر بر پذیرش تجارت الکترونیک از  یهامؤلفه( 1389پور )زنگنه و خسروییزدانی
 . نتایج اینقراردادند یموردبررسهای کوچک و متوسط در بخش کشاورزی را سوی بنگاه

ای ههای اقتصادی در شیوهمطالعه نشان داد منافع زیادی از تجارت الکترونیک برای بنگاه
-فکنندگان و مصرکنندگان، یافتن تأمینمتنوعی چون تأمین خدمات بهتر برای مصرف

کنندگان جدید و بهبود کارایی فرآیند تجارت وجود دارد. عواملی چون سازگاری، مزیت 
ک در پذیرش تجارت الکترونی ییبسزادهی تأثیر نسبی و افزایش آگاهی نسبت به سود

گیری از منافع این فناوری الزم است میزان آگاهی در زمینه مزایای کاربرد ر بهرهدارد. د
ها در بخش کشاورزی را توسعه بخشید و این افزایش  SME وسیلهتجارت الکترونیک به
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ترویجی -های آموزشیها و دورهها، سمینارتوان از طریق برگزاری کارگاهآگاهی را می
 آورد. دستبه درباره تجارت الکترونیک 

کارگیری تجارت ای به بررسی موانع به( در مطالعه1389علمدار میبدی و همکاران )
ن پژوهش از ای آمدهدستبههای توزیعی استان تهران پرداختند. نتایج الکترونیک در تعاونی

-ترین موانع درونفرهنگی مهم-نشان داد که موانع مالی، مشکالت فنی و موانع رفتاری

سازمانی و عدم آمادگی و نبود قابلیت الزم در شرکای تجاری، نبود رقابت کافی در 
ر د یسازمانبرونترین موانع های مشابه و عدم آمادگی و تمایل مشتریان مهموکارکسب

 د.آینمی به شمارهای توزیعی استان تهران کارگیری تجارت الکترونیک در تعاونیبه
 روش پژوهش

ضر بر  ست که درپژوهش حا ساس هدف از نوع کاربردی ا های آن به تحلیل راهکار ا
سعه  سبتو ست. همچنین این پژوهش  شدهپرداختههای الکترونیک در تعاونی وکارک ا
صاحبه آوری دادهروش جمع ازلحاظ ست که از ابزار م شی ا ستفادهها از نوع پیمای  شدها

با استفاده از رویکرد نظریه بنیادی و الگوی اشتراوس و کوربن  هادادهاست. شیوه تحلیل 
برخاسته از  یهاهینظرتدوین نظریه یا  یامرحلهو  مندنظامدر الگوی  ( انجام شد.1998)

سال  هاداده شتراوس و کوربین در  سط ا شد 1998که اولین بار تو  طوربهمحقق  ،ارائه 
تا نظریه یا  ردیگیمرا به کار  مندنظام یهاروشاستتتقرایی و اکتشتتافی یک ستتلستتله 

 ایجاد کند. موردمطالعهدرباره پدیده  ییهاهینظر
از ابزار مصاحبه از نوع  هاداده: در این پژوهش برای گردآوری هادادهروش گردآوری 

گردآوری  یهاوهیش نیترمتداولهای عمیق یکی از استفاده شد. مصاحبه 1مصاحبه عمیق
و  آزاد کامالً . مزیت اصلی مصاحبه عمیق بیان شوندمیکیفی محسوب  در پژوهش هاداده
هم م شوندگانمصاحبه ازنظرو نکاتی است که  هانهیزمنظرات همچنین تشریح  یررسمیغ
ند در فرای شوندگانمصاحبهبنابراین به این دلیل که ؛ (1385هستند )حریری،  ذکرقابلو 

حالتی  هاآن یهاگفتهاز آزادی کامل برخوردار باشند و نیز محقق در برابر  یدهپاسخ
دریافت تجارب و ادراکات کارشناسان اداره  منظوربهکامل پذیرا داشته باشد؛ همچنین 

و نکات  هانهیزمزنان روستایی در جهت تشریح  هایتعاونیتعاون و اعضای هیات مدیره 
 ایهتعاونیالکترونیکی در  وکارهایکسبی توسعه مهم مسئله پژوهش یعنی راهکارها

ها زنان روستایی استان اصفهان از مصاحبه عمیق استفاده شد. در مرحله گردآوری داده

                                                                                                                                  
1. In-depth interview 
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روش مکمل  عنوانبهای نیز های عمیق و مشاهده از اسناد کتابخانهعالوه بر مصاحبه
ادبیات موضوع در زمینه استفاده شد. در این مرحله ابتدا اطالعات مقدماتی با بررسی 

های عمیق نسبت به آوری شد و سپس با انجام مصاحبهالکترونیک جمع وکارهایکسب
 ها اقدام شد.پیاده کردن موارد صوتی، نگارش و تنظیم یادداشت

 مؤلفهبوده که به  1گیری تحقیق از نوع هدفمند نظریگیری: روش نمونهروش نمونه 
الکترونیک  وکارهایکسبراهکارهای توسعه  –( و پدیده 1391)فلیک،  2مفاهیم یا موارد

 گیریها در این تحقیق، با توجه به نمونهانتخاب نمونه توجه شده است. همچنین در -
که همه  پذیردگیری زمانی پایان میاست. نمونه شدهاستفادههدفمند از شیوه گلوله برفی 

 ندهدهتشکیلبه اجزای  ایکنندهتکمیلدی مطالب های بعها اشباع شوند و نمونهمقوله
(. جامعه آماری پژوهش شامل دو گروه بودند: 1386تئوری نیفزاید )دانایی فرد و همکاران، 

 زنان روستایی و ساختار و هایتعاونیکارشناسان اداره تعاون استان اصفهان که با شرایط 
زنان روستایی  هایتعاونییره شرایط منطقه آشنایی کامل داشتند؛ و اعضای هیات مد

نفر  21نفر بودند. در این مطالعه با  395 درمجموعاستان اصفهان که تعداد هر دو گروه 
مذکور مصاحبه شد و  هایتعاونینفر از اعضای هیات مدیره  35از کارشناسان تعاون و 

یعنی  قیقها با هر یک از افراد تا نقطه اشباع تئوریک و رسیدن به هدف اصلی تحمصاحبه
الکترونیک در منطقه  وکارهایکسبدسترسی به تصویری روشن از راهکارهای توسعه 

 ادامه یافت.
صورت  4از طریق بررسی از زوایای مختلف 3پژوهش اعتبار پذیریاعتبار پژوهش: 

مختلف و از طریق افراد مختلف انجام  هایمکانو  هازمانبررسی در  کهنحویبهپذیرفت 
هم از کارشناسان تعاون و هم از  هاداده تأمینمنابع  عنوانبه هاشوندهمصاحبهگرفت. 

به تهیه  5ها بودند. برای افزایش قابلیت اطمینان پژوهشاعضای هیات مدیره تعاونی
(؛ این اقدام 1385است )حریری،  شدههیتوص آن چنانکهاقدام شد؛  6مسیرنمای حسابرسی

از  7فنی هاییادداشت، نوشتن 3mpها با فرمت مصاحبهبه با ضبط و نگهداری فایل مربوط 
 8ذیریپ دیتائبه انجام رسید. برای تقویت  شوندگانمصاحبهو فهرست  گرمصاحبهسوی 

                                                                                                                                  
1. Purposeful sampling 

2. Cases 

3. Credibility 

4. Triangulation 

5. Dependability 

6. Auditing trail 
7. Memos 

8. Conformability 
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 هادادهبا همتایان طی فرایند تحلیل  نظرتبادلاز  المقدوریحتپژوهش تالش شد تا 
شخصی در تحلیل محتوای متون مصاحبه  یهاارزشو نیز از دخالت دادن  شدهاستفاده

ترتیبی فراهم شد تا پژوهشگران و  هادادهاجتناب شود که بدین منظور در هنگام تحلیل 
ها را با همتن مصاحب یراحتبهصوتی  یهالیفابتوانند پس از دسترسی به  کنندگانشرکت

 تطبیق دهند. هاآناز  شدهنقلجمالت 
در طی سه  در این پژوهش بر اساس نظریه بنیادی هاداده: تحلیل هادادهروش تحلیل 

صورت گرفت. در مرحله  3و کدگذاری گزینشی 2، کدگذاری محوری1روش کدگذاری باز
و خط به  جزءجزءبه صورتبههای عمیق از مصاحبه آمدهدستبه یهابازدادهکدگذاری 

در  کهیطوربهتند قرار گرف یموردبررسمفاهیم اولیه  یبندشکلخط جهت استخراج و 
 یگذارنامکدهای باز  عنوانبهاز مفاهیم، کلمات یا جمالت  یامجموعهانتهای این مرحله 

 ازنظرمحوری، مفاهیمی که در قالب کدهای باز  یکدگذارشدند. در مرحله دوم یعنی 
یبندبقهطهای فرعی معنایی و مفهومی مشابهت و نزدیکی بیشتری داشتند در قالب مقوله

های اصلی شدند. در این مرحله ارتباط بین های فرعی تبدیل به مقولهسپس مقوله شده
عواملی که ) 4یعلهای اصلی و فرعی با توجه به پنج ویژگی شرایط کدهای باز و مقوله
)شرایطی که پدیده در آن قرار  5یانهیزم(، شرایط دهندیمقرار  تأثیرمقوله اصلی را تحت 

را تحت  یعلشرایط محیطی که راهبرها و شرایط ) 6گرمداخله دارد(، شرایط میانجی یا
که از پدیده محوری  ییهاواکنشو  هاکنش)اقدامات،  7(، راهبردهادهندیم قرار تأثیر

 1شود( مطابق شکل )نتایجی که در اثر راهبردها پدیدار می 8و پیامدها شود(حاصل می
برقرار شد. در مرحله آخر یا کدگذاری گزینشی پدیده اصلی که همان مسئله اصلی پژوهش 

رعی های اصلی و فارتباط بین کلیه مقوله سپس شدهگرفتههسته در نظر  عنوانبهاست 
بر اساس خط سیر  هاهینظریا  هاهگزارو  قرارگرفته یموردبررسحول محور مقوله هسته 

 ترسیم شدند. هادادهداستانی برخاسته از 
 

                                                                                                                                  
1. Open Coding 

2. Axial Coding 
3. Selective Coding 
4. Casual Conditions 
5. Contextual Conditions 
6. Intervention Conditions 
7. Strategies 
8. Consequences 
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 هاافتهی
به توسعه  توانیماصلی تحقیق )چگونه  سؤالپژوهش در مورد  در این قسمت از

زنان روستایی کمک کرد؟ هم از کارشناسان  هایتعاونیالکترونیک در  وکارهایکسب
زنان  هایتعاونینفر و هم از اعضای هیات مدیره  21اداره تعاون استان اصفهان به تعداد 

 ی  ازنظربا استفاده  هادادهنفر مصاحبه عمیق به عمل آمد. تحلیل  35روستایی به تعداد 
 انجام پذیرفت. مرحلهبنیانی طی سه 

 زكدگذاری با -مرحله اول
ها با استفاده از روش تحلیل محتوا ابتدا از طریق کدگذاری سازی مصاحبهپیاده پس از

است.  ذکرشده 1باز کدها، کلمات و مفاهیم مشخص شدند. نتایج این مرحله در جدول 
را  هاآنها را سطر به سطر مرور کرده، جمالت اصلی در این مرحله محقق یادداشت

کدهایی ثبت شدند. در این پژوهش نکات و  صورتبه داریمعنو اجزاء اصلی و  استخراج
مفاهیم کلیدی حاصل از مصاحبه با هر دو گروه کارشناسان و اعضای هیات مدیره 

 زنان روستایی مشخص شدند. هایتعاونی
 

 هامقولهنتایج کدگذاری باز و محوری و استخراج  -1جدول 

 مقوله محوری
ی هامقوله

 فرعی
 كدهای باز

بسترسازی 
زیرساختی و 

 فناوری

 زیرساختی
توسعه  -وکار الکترونیکیهای مناسب جهت کسبایجاد زیرساخت

 و های الزمایجاد زمینه -اینترنت و پهنای باند ازنظرروستایی  هایزیرساخت
 استخدام افراد باتجربه -ایجاد یک سایت برای هر تعاونی -تأمین بازار فروش

بسترهای 
 فناوری

 ارائه خدمات اینترنتی -موبایل و تبلت ازجملهداشتن وسایل الکترونیکی 
ای وجود بستره -اینترنتی دوفروشیخر یهادرگاهافزایش  -و رایگان نهیهزکم

سان به دسترسی آ -اینترنتی فنی و تکنولوژی توسعه خدمات الکترونیکی و
وجود قوانین و مقررات باثبات در دنیای  -های معتبرایجاد شبکه -اینترنت
 اینترنتی هایفعالیتبسترسازی سالم اقتصادی و اجتماعی برای  -مجازی

حمایتی و 
 تسهیالتی

 حمایت دولت

 -نوپا الکترونیکیوکارهای حمایت ویژه از کسب-جانبه دولت حمایت همه
 هایدستگاهحمایت  -مسئولین استان و شهرستان جانبههمهحمایت 
 -اعطای تسهیالت -پشتیبانی مالی -بهرهاعطای تسهیالت کم -مسئول

 -اداری هایبروکراسیرفع محدودیت در  -از طریق دولت هاتعاونیحمایت از 
 حمایت دولت -حمایت از زنان روستایی
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تسهیالتی و 
 خدماتی

ایجاد بازار فروش  -اینترنتی هایتعاونیدادن تسهیالت برای تشکیل 
ارائه  -وکار الکترونیککسب اندازیراهارائه خدمات برای تشکیل و  -اینترنتی

 اندازیراهایجاد انگیزه الزم جهت  -ک. ا. اندازیراهتسهیالت و تشویقی برای 
 اجتماعی مجازی هایشبکهایجاد  -های اینترنتی و مشارکت در انجام فعالیت

 و حقیقی

آموزش، 
و  رسانیاطالع

 سازیفرهنگ

آموزش و 
 رسانیاطالع

ستفاده ا - باتجربهاستفاده از مربیان  -وکار الکترونیک در روستاآموزش کسب
 -زیساآگاهو  سازیظرفیت -یا بخش خصوصی هاتعاونیاز تجارب موفق سایر 

 ارتقاء سطح علمی زنان -نشان دادن الگوهای عملی -آموزش رایگان ترویج و
 افزایش آگاهی زنان روستایی نسبت-آشناسازی با رایانه و اینترنت -روستایی

ق و رسانی دقیاطالع -بیان و بروز نتایج عملی و بازدید -به مزایای کار جمعی
 -آموزشی هایدورهبرگزاری  -الزم به زنان روستایی هایآموزشارائه دادن 

اده آشناسازی با استف -تهاستفاده از اساتید برجس -عملی صورتبهسازی آگاه
آموزش و آشناسازی ارتقاء سطح  -های مجازی و کامپیوترصحیح از شبکه
وکار آشنایی با فرآیند کسب -رایگان هایآموزشبرگزاری  -دانش عمومی 

 الکترونیک

 هایبرنامه
تشویقی و 
 ترویجی

استفاده از افراد توانمند  -ک.ا.  اندازیراهترویج و تشویق و هدایت زنان جهت 
 -وکارهای الکترونیکیکسب انداز ورود بهآشنایی با چشم -و موفق در این کار 

تشویق و ترغیب از طریق افراد  -های دیگراناستفاده از اطالعات و تجربه
 -تسهیالت ویژه برای این کار -حمایت اداره تعاون -موفق و کارآزموده

زنان  هایتوانمندیایجاد باور در  -زنان روستاییتوان تولید  شدهمطرح
 یرونیب متصدیانتشویق -اعطای وام  -تشکیل یک تعاونی بزرگ -روستایی

تبلیغات و 
 هارسانه

تبلیغات برای ایجاد انگیزه در بین زنان  -تبلیغات توسط افراد معتمد
تبلیغ از طریق بسیج سازندگی  -تبلیغ از طریق جلسات محلی -روستایی

ی هارسانهها از طریق وکارکسبشناسایی و معرفی  -خواهران بسیجی
رسانی مفید از اطالع -تبلیغ محصوالت روستایی در بازارهای شهری-عمومی
مجازی استفاده  هایکانالتوسعه  -های ناسالمحذف رقابت-ها رسانه طریق

 هارسانهو  جمعیارتباطاز وسایل 

مدیریت و 
 گذاریسیاست

مدیریت و 
 ریزیبرنامه

تقسیم امکانات و لوازم  -های مادی و فکریاستفاده از سرمایه -مدیریت کارا 
زنان در  جانبهمههجلب مشارکت  -گذاریسیاستایجاد مدیریت متمرکز و 

 -ی روستاشناخت منابع اولیه -ریزی مناسببرنامه -جامعه روستایی
 های مختلفاستعدادیابی زنان در زمینه

 گذاریسیاست
 -تصمیمات حکومتی -اقتصادی و سیاسی کشور هایگذاریسیاست
حمایت از مناطق  هایسیاستاعمال  -رفع تبعیض جنسیتی هایریزیبرنامه
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 هایسیاستروستایی  وکارهایکسبمحروم، افزایش معیشت و رفاه، رونق 
 هادانشگاه آموختگاندانشاستفاده از  -تشویقی

 قانونی و حقوقی
 قانونی

وضع قوانین و مقررات  -کلی دولت هایسیاست -قوانین و مقررات موجود
ات قوانین و مقرر -های سیاسی و اقتصادی کشورزمینهها و پیشمناسب زمینه

 -فناوری اطالعات حوزه

 کاهش تبعیض جنسیتی -دفاع از حقوق زنان درمسائل مختلف اجتماعی حقوقی

توانمندسازی 
 فردی

فردی و 
 خانوادگی

اعتقاد و ایمان به روحیه در تعاون و همکاری در بخش تعاون داشتن حس 
 -تقویت حس همدلی و همیاری بین زنان روستایی. شخصیت و منش -اعتماد

فردی باور  هایتوانمندیروش و سبک زندگی روستایی ایجاد باور به 
 فردی هایتوانمندیاستعدادها و 

 اقتصادی شرایط اقتصادی

 درآمدزایی از -کاهش فقر روستایی -ایجاد اشتغال -شرایط اقتصادی فعلی
 -تأمین بازار فروش محصوالت -نو و مشاغل خانگی وکارهایکسبطریق 

 -کسب مجوزهای برای ایجاد کار  -تصمیمات صحیح دولت در امور اقتصادی
 ییروستاافزایش درآمد خانوار روستایی کمک زنان  -جلوگیری از مهاجرت 

 اقتصاد کشور هب

 -شرایط فرهنگی
 اجتماعی

-فرهنگی
 اجتماعی

 -فرهنگ غالب جامعه -نوع فرهنگ بومی روستا -فرهنگ و پیشینه ذهنی
ای هتوجه به فرهنگ بومی و زمینه -های صنفیو اتحادیه هاتعاونیتشکیل 

 محلی و شرایط جامعه

ارتباطی و 
 تعاملی

 ارتباطی

 وارد بهاعتماد به اشخاص تازه -مختلف  میزان ارتباطات تجاری با کشورهای
 گذارانهیسرماجلب  -میزان تعامل بخش دولتی و خصوصی -این صنعت

ایجاد اعتماد عمومی نسبت به این  -الکترونیک وکارکسب باتجربه
 هادولتی و رسانه هایدستگاه هیدوسوهماهنگی و ارتباط  -هاوکارکسب

همکاری و 
 تعاملی

موفق  آشنایی با افراد -حمایت همسران -همسران و مردانهمکاری و موافق 
 -وکارکسب اندازیراهجانبه با زنان در همکاری و مشارکت همه -در این زمینه

 مربوطه بیرونی یهاارگانحمایت 

 
 كدگذاری محوری -مرحله دوم

مقایسه شده و با چندین بار  باهمدائمی  طوربهها در مرحله کدگذاری محوری، داده
های مشترک این کار ادامه و مفاهیم تا رسیدن به مقوله کدهامیان  وبرگشترفتمطالعه و 
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، رسیدن به مفاهیم مشابه و قرار هاوبرگشترفتو  هاسهیمقایافت. طوری که حاصل این 
د تا رسیدن های فرعی بود. این روندر یک طبقه یا مجموعه تحت عنوان مقوله هاآندادن 

 از مصاحبه آمدهدستبههای اصلی ادامه پیدا کرد. در این مرحله مفاهیم و نکات به مقوله
 یبندطبقهمقوله اصلی یا محوری  9مقوله فرعی و  16با هر دو گروه از جامعه آماری در 

زیرساختی و  ی( بسترساز1از:  اندعبارتاصلی استخراجی  یهامقوله(. 1شدند )جدول 
( مدیریت و 4، سازیفرهنگو  رسانیاطالع، ( آموزش3( حمایتی و تسهیالتی، 2، فناوری
( 8( شرایط اقتصادی، 7( توانمندسازی فردی، 6( قانونی و حقوقی، 5گذاری، سیاست

 ( ارتباطی و تعاملی.9اجتماعی،  -شرایط فرهنگی

 

 كدگذاری گزینشی: -مرحله سوم
ها در مرحله کدگذاری محوری، بر اساس مبانی نظریه بنیادی پس از شناسایی مقوله

ها با پدیده محوری یا هسته )راهکارهای توسعه به برقراری ارتباط بین مقوله
ها با الکترونیکی( پرداخته شد. برای این کار الزم است رابطه میان مقوله وکارهایکسب

، راهبردها و پیامدهای حاصل یاواسطهیا  گرمداخلهیط ، شرایانهیزمشرایط علی، شرایط 
 (.1، ترسیم گردد )شکل اندکرده( مشخص 1998که اشتراوس و کوربن ) یاگونهبه
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 (.102، ص 1391منبع: )بازرگان،

 

 رتأثیشامل عواملی است که مقوله اصلی را تحت  یعلشرایط  1مطابق با الگوی شکل 
هستند که پدیده اصلی یعنی توسعه  ییهامحرکیا  هاعلت درواقعدهند و قرار می
. در دهندیمقرار  تأثیرزنان روستایی را تحت  هایتعاونیالکترونیک در  وکارهایکسب

 ، توسعه بسترهایرسانیاطالعاین تحقیق شرایط علی شامل پنج عامل بودند: آموزش و 
، هارسانهفناوری اطالعات و ارتباطات در روستا، حمایت و پشتیبانی دولت، تبلیغات و 

 (2جدول تشویقی و ترویجی ) هایبرنامه

 

 
 

ر نظریه نحوه کدگذاری داده ها د -1شکل 
 بنیادی

مقو

مقو

مقو

 شرایط
علی

پدیده 
محوری

راهبرده

شرایط 

 شرایط
زمینه ای

 پیامدها
مقو

 کدگذاری باز
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 زنان روستایی استان اصفهان هایتعاونیالکترونیک در  وکارهایکسبدر توسعه  مؤثرشرایط علی  -2جدول 

 شرایط علی

 نمونه کد مقوله

 رسانیاطالعآموزش و 

استفاده از  -عملی صورتبهسازی آگاه -آموزشی هایدورهبرگزاری 
جازی های مآشناسازی با استفاده صحیح از شبکه -اساتید برجسته

ارتقاء سطح دانش عمومی در  -آموزش و آشناسازی -و کامپیوتر
آشنایی با  -رایگان هایآموزشبرگزاری  -ییروستابخش تعاونی 
 .وکار الکترونیکفرآیند کسب

توسعه بسترهای فناوری 
اطالعات و ارتباطات در 

 روستا

 ارائه خدمات -موبایل و تبلت ازجملهداشتن وسایل الکترونیکی 
 دوفروشیخر یهادرگاهافزایش  -و رایگان هزینهکماینترنتی 
توسعه خدمات  -وجود بسترهای فنی و تکنولوژی -اینترنتی

-جاد شبکهای -دسترسی آسان به اینترنت -اینترنتی الکترونیکی و

 .وجود قوانین و مقررات باثبات در دنیای مجازی -های معتبر
 .مجازی هایفعالیتسالم اقتصادی و اجتماعی برای بسترسازی 

 حمایت و پشتیبانی دولت

وکارهای الکترونیکی حمایت ویژه از کسب-دولت جانبههمهحمایت 
حمایت  -مسئولین استان و شهرستان جانبههمهنوپا حمایت 

 -پشتیبانی مالی -بهرهمسئول اعطای تسهیالت کم هایدستگاه
رفع محدودیت در -هاتعاونیحمایت از  -اعطای تسهیالت

 .اداری هایبروکراسی

 هارسانهتبلیغات و 
تبلیغات برای ایجاد انگیزه در بین  -تبلیغات توسط افراد معتمد

بلیغ از ت -تبلیغ از طریق جلسات محلی -تبلیغات -زنان روستایی
 جی.بسیطریق بسیج سازندگی خواهران 

ترویجی و  هایبرنامه
 تشویقی

استفاده از  -ک.ا. اندازیراهترویج و تشویق و هدایت زنان جهت 
استفاده از افراد توانمند و موفق در  -هارسانهو  جمعیارتباطوسایل 
 -وکارهای الکترونیکیکسب انداز ورود بهآشنایی با چشم -این کار

تشویق و ترغیب از طریق  -انهای دیگراستفاده از اطالعات و تجربه
ه تسهیالت ویژ -تشویق توسط اداره تعاون -افراد موفق و کارآزموده

ر ایجاد باور د -توان تولید زنان روستایی شدهمطرح -برای این کار
 زنان روستایی... هایتوانمندی
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شامل مجموعه شرایط مکانی یا زمانی است که پدیده در آن قرار دارد  یانهیزمشرایط 
. این شرایط در این پژوهش شامل شرایط اقتصادی، گذارندیم تأثیرو بر پدیده محوری 

 گذاریاجتماعی، شرایط فردی و خانوادگی، شرایط قانونی و سیاست-شرایط فرهنگی
 (.3باشند )جدول می

 
 زنان روستایی استان اصفهان هایتعاونیالکترونیکی در  وکارهایکسبسعه در تو مؤثرایط شر -3جدول 

شرایط  
 یانهیزم

 نمونه کد مقوله

 شرایط اقتصادی

 -کاهش فقر روستایی -ایجاد اشتغال -شرایط اقتصادی فعلی
تأمین  -نو و مشاغل خانگی وکارهایکسبدرآمدزایی از طریق 
 -تصمیمات صحیح دولت در امور اقتصادی -بازار فروش محصوالت

افزایش  -جلوگیری از مهاجرت  -کسب مجوزهای برای ایجاد کار 
 اقتصاد کشور به ییروستادرآمد خانوار روستایی کمک زنان 

 

 اجتماعی-شرایط فرهنگی 
ب فرهنگ غال -نوع فرهنگ بومی روستا -فرهنگ و پیشینه ذهنی

توجه به فرهنگ  -های صنفیو اتحادیه هاتعاونیتشکیل  -جامعه
 های محلی و شرایط جامعهبومی و زمینه

 شرایط فردی و خانوادگی

تقویت حس همدلی و همیاری بین زنان  -داشتن حس اعتماد
 -روش و سبک زندگی روستایی -شخصیت و منش -روستایی

 ایهتوانمندیباور استعدادها و  -فردی هایتوانمندیایجاد باور به 
 فردی

شرایط قانونی و 
 گذاریسیاست

کلی دولت وضع قوانین و  هایسیاست -قوانین و مقررات موجود 
های سیاسی و اقتصادی زمینهها و پیشزمینه -مقررات مناسب

 فناوری اطالعات حوضقوانین و مقررات -کشور 

 

گر شامل شرایط درونی و بیرونی است که راهبردها و شرایط شرایط میانجی یا مداخله
رت بودن از: وجود دهند. در این پژوهش شرایط میانجی عباقرارمی تأثیررا تحت  یعل

و تبلیغات، سیاست دولت،  هارسانهالزم،  هایفناوریهمکاری و تعامل، وجود بسترها و 
 (.4)جدول  ارتباطات

 

 

 

 



 39 ةشمار -و كشاورزی تعاون                                           فصلنامه تعاون و كشاورزي  19   

  

 هایتعاونیالکترونیکی در  وکارهایکسبدر توسعه  مؤثرگر میانجی یا مداخله شرایط -4جدول 
 زنان روستایی استان اصفهان

شرایط  
 گرمداخله

 نمونه کد مقوله

 همکاری و تعاملی
آشنایی با  -حمایت همسران -همکاری و موافق همسران و مردان

جانبه با زنان همکاری و مشارکت همه -موفق در این زمینه افراد
 مربوطه بیرونی یهاارگانحمایت  -وکارکسب اندازیراهدر 

شرایط فناوری و بسترهای 
 الزم

وجود  -روستایی وکارهایکسبوجود بسترهای الزم برای 
های وجود زیرساخت -ارائه تسهیالت موردنیاز مربوطه یافزارهانرم

 وجود بازارهای داخلی-الزم در جامعه روستایی 

 و تبلیغی یارسانهشرایط 

شناسایی و معرفی  -بیرونی متصدیانتشویق  -اعطای وام
تبلیغ محصوالت روستایی  -ی عمومیهارسانهها از طریق وکارکسب

حذف  -هارسانی مفید از طریق رسانهدر بازارهای شهری اطالع
 مجازی هایکانالتوسعه  -های ناسالمرقابت

 سیاست دولت
رفع  هایریزیبرنامه -تصمیمات حکومتی -دولت هایسیاست

 -حمایت از مناطق محروم هایسیاستاعمال  -تبعیض جنسیتی
 وکاررونق کسب -افزایش معیشت و رفاه

 ارتباطات 

اعتماد به اشخاص  -میزان ارتباطات تجاری با کشورهای مختلف 
 -میزان تعامل بخش دولتی و خصوصی -وارد به این صنعتتازه

اد ایجاد اعتم -الکترونیک وکارکسب باتجربه گذارانهیسرماجلب 
 هیدوسوها هماهنگی و ارتباط وکارکسبعمومی نسبت به این 

 هادولتی و رسانه ایهدستگاه

 
، اقدامات، 1همچنین منظور از راهبردها )کنش و واکنش( مطابق با الگوی شکل 

. در این پژوهش شوندمیهایی است که از پدیده محوری حاصل ها و واکنشکنش
، تقویت و توانمندسازی زنان، سازیفرهنگراهبردهای تشویق و تبلیغ، آموزش و 

 راهبردهایی عنوانبه ریزیبرنامهگذاری قانونی، ارتباطات و همکاری، مدیریت و سیاست
منظور  تیدرنها(. 5)جدول  اندشدهحاصلمربوط به پدیده هسته  یعلهستند که از شرایط 

 پایدار، افزایش ایجاد اشتغالشود. پیامدها، نتایجی است که در اثر راهبردها پدیدار می از
اجتماعی، کاهش مهاجرت، افزایش درآمد، تقویت  هایمهارتفردی، توسعه  هایتوانمندی

، توسعه یالمللنیبروستایی، ارتباط با جوامع  وکارهایکسبسرمایه اجتماعی، رونق 
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پیامدهای حاصل از توجه به راهبردهای  عنوانبه توسعه فرهنگ تعاونی تجارت الکترونیک،
زنان روستایی استان اصفهان شناسایی  هایتعاونیالکترونیکی در  وکارهایکسبتوسعه 

 (.2شدند )شکل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

زنان روستایی بر اساس  هایتعاونیالکترونیکی در  وکارهایکسبتوسعه  : مدل نظری2شکل 
 نظریه بنیادی

 شرایط زمینه ای
اجتماعی،  -شرایط اقتصادی، فرهنگی

فردی و خانوادگی، قانونی و 
 گذاریسیاست

 

پدیده  
 محوری

 
توسعه کسب 

و کارهای 
 الکترونیکی

 راهبردها

ارتباطات 
 منسجم

مدیریت و 
 برنامه ریزی

تقویت و 
توانمندساز
 ی

 فرهنگسازی

 پیامدها
اشتغال 
 پایدار
توانمندیها
 ی فردی

مهارتهای 
 اجتماعی

کاهش  
 مهاجرت
 تعاون
تجارت 
 الکترونیک

 -رسانه ها و تبلیغات -ارتباطات و تعامل -زیرساخت و فناوری شرایط میانجی یا مداخله گر:
 سیاست دولت

 شرایط علی
آموزش و -

 اطالع رسانی
تسهیالت و 
 پشتیبانی فاوا

حمایتهای  
 دولتی

   
 تشویق و ترویج

 
حمایت رسانه 

 ها
 

 رسانه ها و -ارتباطات و تعامل -زیرساخت و فناوری :ی یا مداخله گرجشرایط میان
 سیاست دولت -تبلیغات
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الکترونیکی در  وکارهایکسب)راهبردهای( حاصل از توسعه  یهاواکنشو  هاکنش -5جدول 
 زنان روستایی استان اصفهان هایتعاونی

 راهبردها

 نمونه کد مقوله

 تشویق و تبلیغ
به  تشویق جوانان -وکارتشویق در سطح ملی و محلی. توسعه کسب

 -تبلیغات از طریق نشریات -افزایش روحیه جوانان -وکارکسب
 های اجتماعیها و شبکهرسانه

 سازیفرهنگآموزش و 
آشنایی  -آموزشی هایدورهبرگزاری مستمر  -آموزش نهادینه کردن

 ارتقای -الزم سازیآگاهو  رسانیاطالع -های الکترونیکبا سامانه
 روستاییسطح دانش و اطالعات زنان 

 تقویت و توانمندسازی

. 2 -کمک به حس خودباوری -نفسعزتایجاد  -اعتماد به زنان
افزایش روحیه کارآفرینی و  -کمک به افزایش مشارکت اجتماعی

افزایش  -زنان در جامعه یهاتیفعال یگذارارزشنوآوری زنان 
 زنان نفساعتمادبه

 حقوق جنسیتی
حضور زنان درمسائل مختلف دفاع از  -دفاع از حقوق زنان

 کاهش تبعیض جنسیتی -اجتماعی

 ارتباطات و همکاری
برگزاری سمینارها و -مشابه هایتعاونیبا  هاتعاونیارتباط دادن 

-ارتباط بهتر با عرضه -همکاری متقابل -های توجیهیهمایش

 ارتباط با مشتری -کننده

 ریزیمدیریت و برنامه
 توجه به افزایش –استفاده از افراد باتجربه  -مدیریت خوب و درست

مدیریت جامع و دقیق منابع و  -نیروی انسانی در روستا یوربهره
 ریزی جامع و کلیبرنامه -تولیدات

 

 بر اساس خط سیر داستانی یا تکوین نظریه: یریگجهینت

و مدل نظری تحقیق مطابق با  هامصاحبهاز  آمدهدستبهبا توجه به نتایج  درمجموع
 چنین نتیجه گرفت که: توانیم 2شکل 
بر پدیده محوری این تحقیق یعنی توسعه  توانندمیکه  ییهاعلتو  هامحرک -1
عواملی  یرتأثبگذارند تحت  تأثیرزنان روستایی  هایتعاونیالکترونیکی در  وکارهایکسب

 هایفناوریو  هازیرساخت تأمین، شدهیزیربرنامهدقیق و  رسانیاطالعمانند آموزش و 
دولت،  هایحمایتروستایی،  هایمحیطالکترونیکی در  وکارهایکسبالزم در زمینه 
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 ها در روستاها و استفاده ازوکارکسب گونهاین اندازیراهاستفاده از تشویق و تبلیغ برای 
 وکارهایکسب اندازیراهقبل از  شودمیبنابراین پیشنهاد ؛ است هارسانهحمایت 

پس الزم اقدام شده س یهانهیزمو  هازیرساخت تأمینالکترونیکی ابتدا نسبت به وجود یا 
نسبت به  سازیآگاهو  رسانیاطالع شدهیزیربرنامهمستمر و  یهاآموزشبا برگزارهای 

هتر اد باین تحقیق نشان د یهاافتهیکه  طورهمانزنان روستایی انجام شود در این مسیر 
و برنامه تبلیغی برای جلب مشارکت زنان روستایی استفاده شود. یکی از  هامشوقاز 
مشاغل استفاده از نقش  گونهنیاو وسایل الزم برای پیشبرد و معرفی  ابزارها ترینمهم
 .است هارسانه
یکی الکترون وکارهایکسبیعنی توسعه  موردنظرکه در آن، پدیده  یانهیزمشرایط  -2
-افتد آماده بودن شرایط اقتصادی، فرهنگیزنان روستایی اتفاق می هایتعاونیدر 

که ابتدا زنان  گونهنیا. به هستگذاری خانوادگی و قانونی سیاست -اجتماعی، فردی
 رادار الکترونیکی وکارهایکسبروستایی به لحاظ فردی و خانوادگی باید شرایط ورود به 

سواد و تحصیالت کافی در این زمینه را کسب کرده باشند و از طرف  مثالعنوانبهباشند 
الزم و همکاری الزم وجود داشته باشد. شرایط اقتصادی کشور و  هایحمایتخانواده 

 کنندهلیتسهو  برنده شیپعامل  عنوانبهاست که  یاگونهبهوجود معضل بیکاری 
اقتصادی مانعی در این زمینه  ازنظرین اقتصادی زنان روستایی است بنابرا یهاتیفعال

و موانع موجود ابتدا  هاتیمحدوداجتماعی باید  -وجود ندارد. در زمینه شرایط فرهنگی
 گردند. برطرف نفساعتمادبهو  ییخوداتکاخانواده،  هایحمایتشناسایی سپس با 

به دو صورت عامل بیرونی و درونی بر  معموالًکه  یگرمداخلهشرایط میانجی یا  -3
توانایی  -هازیرساختوجود یا عدم وجود  عبارت بودند از: کنندمیپدیده اصلی بروز 

 ندهرچبنابراین ؛ و سیاست دولت هارسانهحمایت  برقراری تعامل یا وجود ارتباطات قوی،
ر راستای مناسب د هایگذاریسیاستدولت از طریق  هایحمایتو  هازیرساختوجود 
 هااینروستایی اهمیت دارند ولی همه  هایمحیطها و مشاغل مختلف در وکارکسبتوسعه 

وابسته به نوع تعامل و ارتباطی است که زنان روستایی بتوانند برقرار نمایند. در این زمینه 
ها ارتباطات وکارکسبو مراکز مربوط به  هاسازمانزنان روستایی بتوانند با  هرچقدر

 برقرار نمایند به همان میزان موفق خواهند بود. ریتقوی
 رهایوکاکسباصلی تحقیق یعنی توسعه  در این تحقیق مشخص شد که پدیده -4

 شرایط علی مانند تأثیرزنان روستای استان اصفهان تحت  هایتعاونیالکترونیک در 
نی ف هایرساختزیمانند  ایزمینهبرخی شرایط  باوجودالزم و  هایپشتیبانیو  هاحمایت
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مانند برقراری تعامل و ارتباطات قوی نیازمند  گرهامداخلهبرخی  اینترنتی همچنین با بروز
، تقویت و سازیفرهنگراهبردهایی مانند تشویق و تبلیغ، آموزش و  اقدامات یا

 ریزیبرنامهگذاری قانونی، ارتباطات و همکاری، مدیریت و توانمندسازی زنان، سیاست
 هستند.
 وکارهایکسبپیامدها و نتایجی که در اثر توجه به راهبردهای توسعه  درنهایت -5

یجاد ازنان روستایی استان اصفهان شناسایی شدند بودند از:  هایتعاونیالکترونیکی در 
اجتماعی، کاهش مهاجرت،  هایمهارتفردی، توسعه  هایتوانمندیاشتغال پایدار، افزایش 

روستایی، ارتباط با جوامع  وکارهایکسبایه اجتماعی، رونق افزایش درآمد، تقویت سرم
 توسعه فرهنگ تعاونی. ، توسعه تجارت الکترونیک،المللیبین

 و پیشنهادها گیرینتیجه

 هایتعاونیالکترونیکی در  وکارهایکسبدر توسعه  مؤثرها نشان داد راهکارهای یافته
عامل  9بندی کرد که این عامل طبقه 9توان در قالب زنان روستایی استان اصفهان را می

( آموزش، 3( حمایتی و تسهیالتی، 2( بسترسازی زیرساختی و فناوری، 1 از: اندعبارت
( 6( قانونی و حقوقی، 5گذاری، ( مدیریت و سیاست4، سازیفرهنگرسانی و اطالع

( ارتباطی و 9اجتماعی،  -( شرایط فرهنگی8ط اقتصادی، ( شرای7توانمندسازی فردی، 
رونیک الکت وکارهایکسبریزی برای توسعه شود در برنامهبنابراین پیشنهاد می؛ تعاملی

ای فاوا توجه شود سپس بر هایزیرساخت تأمینزنان روستایی ابتدا باید به  هایتعاونیدر 
در  و اتخاذشدهالزم  هایسیاستتبلیغاتی  و رسانیاطالعراهبردهای آموزشی و  ها وبرنامه

ها از زنان روستایی با توان مشارکت باال و قدرت برقراری ارتباط استفاده اجرای این سیاست
 گردد.

یکی از نتایج مهم در این تحقیق توجه به عامل بسترسازی زیرساختی و وجود 
 زنان روستایی هایتعاونیالکترونیک در  وکارهایکسبالزم قبل از توسعه  هایفناوری
ق الزم در مناط هایزیرساخت تأمیندهد بدون در نظر گرفتن یا نشان می مسئلهبود. این 

ت. نیس ریپذامکانالکترونیکی  وکارهایکسبروستایی در عمل اجرای مشاغل نو مثل 
در حال حاضر در اکثر مناطق روستایی امکانات زیرساختی الزم برای اجرای  هرچند

مشاغل وجود دارد ولی جهت پشتیبانی و ارائه خدمات الزم از قبیل فراهم کردن  ونهگاین
 .هستبیشتر  یهایگذارهیسرماریزی و پهنای باند یا فیبر نوری نیازمند برنامه
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ر الکترونیک د وکارهایکسبعامل دوم در توسعه  عنوانبهعامل حمایت و پشتیبانی 
دولت و ارائه  هایحمایتاست. این عامل شامل  شدهمطرحزنان روستایی  هایتعاونی

 وکار الکترونیک، ارائهکسب اندازیراهخدمات برای تشکیل و  خدمات و تسهیالتی مانند
ایجاد انگیزه الزم جهت  الکترونیکی، وکارکسب اندازیراهتسهیالت و تشویقی برای 

اجتماعی مجازی و  هایشبکههای اینترنتی، ایجاد و مشارکت در انجام فعالیت اندازیراه
 .استحقیقی 

 وکارهایکسبعامل دیگری است که برای توسعه  سازیفرهنگو  رسانیاطالعآموزش، 
شود بنابراین پیشنهاد می؛ زنان روستایی الزم و ضروری است هایتعاونیالکترونیک در 
ن در رایگا رطوبهمستمر و در صورت امکان  طوربهوکار الکترونیک در روستا آموزش کسب

ی مانند تشویقی و تبلیغ هایبرنامهاختیار زنان روستایی قرار بگیرد. همچنین با استفاده از 
 لزنان روستایی، تشکی هایتوانمندیتوان تولید زنان روستایی، ایجاد باور در  شدهمطرح

 ها، اعطای وام و غیره به ترغیب زنان روستایی مبادرت ورزید.و تقویت تعاونی
 ارهایوککسببرای توسعه گذاری گزاره و فرضیه دیگری است که مدیریت و سیاست

 که برای این کار الزم گونهنیابه  زنان روستایی مطرح است. هایتعاونیالکترونیک در 
و جامع استفاده نمود تا بتوان از توان و نیروی انسانی موجود و  کارااست از یک مدیریت 

و استعدادهای هر روستا  هاقابلیتدرست و مناسب با توجه به  صورتبه هاآن هایظرفیت
ایی ی روستا را شناسریزی مناسب، منابع اولیهبا برنامه باید این کاراستفاده نمود. برای 

عمال با ا درنهایتقرار بگیرد.  موردبررسی های مختلفاستعدادیابی زنان در زمینه نموده و
 وکارهایکسبو رونق  رفع تبعیض جنسیتی هایسیاست ازجملهمناسب  هایسیاست

ه ب روستایی آموختگاندانشتشویقی همچنین استفاده از توان  هایسیاستروستایی 
 الکترونیکی اقدام نمود. وکارهایکسبگسترش 

الکترونیکی در  وکارهایکسب اندازیراهنتایج نشان داد به لحاظ قانونی و حقوقی 
کلی دولت، وضع قوانین و مقررات  هایسیاستنین و مقررات موجود، قواروستاها وابسته به 

و ارتباطات است. به همین خاطر الزم است تا دولت و  مناسب در حوزه فناوری اطالعات
نو در مناطق روستایی  وکارهایکسباز  کنندهتسهیلمجلس با وضع و تصویب قوانین 

 برای قشر زنان و جوانان حمایت کند. ویژهبه
نمندسازی فردی زنان روستایی از طریق تقویت روحیه همکاری و اعتقاد و ایمان توا

، تقویت حس همدلی و همیاری بین زنان نفساعتمادبهبه بخش تعاون، داشتن حس 
نان ز هایتعاونیالکترونیک در  وکارهایکسبتوسعه  روستایی عامل دیگری است که در
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اجتماعی کشور عامل مهم دیگری برای  -روستایی الزم است. شرایط اقتصادی، فرهنگی
 زنان روستایی است. این شرایط باید شامل هایتعاونیالکترونیک در  وکارهایکسبتوسعه 
شاغل نو و م وکارهایکسب، کاهش فقر روستایی، درآمدزایی از طریق زاییاشتغالبر  تأکید

ولت در امور اقتصادی، کسب مجوزها برای ایجاد کار، خانگی، تصمیمات صحیح د
 فرهنگ و پیشینه ذهنی، جلوگیری از مهاجرت، افزایش درآمد خانوار روستایی، توجه به

های محلی فرهنگ غالب جامعه، توجه به فرهنگ بومی و زمینه نوع فرهنگ بومی روستا،
محلی و  هایتشکلو  اهسازمانو حمایت از  تأسیسبر  تأکیدو شرایط جامعه همچنین 

ر الکترونیکی د وکارهایکسبتوسعه  منظوربهباشد. نتایج همچنان نشان داد  نهادمردم
همچون تشویق و  هاییسیاستزنان روستایی استان اصفهان راهبردها یا  هایتعاونی

گذاری قانونی، ، تقویت و توانمندسازی زنان، سیاستسازیفرهنگتبلیغ، آموزش و 
این تحقیق با  درنهایت الزم هستند. ریزیبرنامههمکاری، مدیریت و  ارتباطات و
ریزان توسعه  تواند به محققان آتی و برنامهمی هاآنهایی مواجه بود که ذکر محدودیت

 موردمطالعههای موضوعی در این تحقیق گروه محدودیت ازجملهروستایی کمک نماید. 
های عضو شود در تحقیقات آتی همه گروهیعنی زنان روستایی بودند که پیشنهاد می

گر از دی تنهاییبهقرار بگیرند. استفاده از روش تحقیق کیفی  موردبررسیها تعاونی
شود برای تحقیقات آتی از هر دو روش های این تحقیق بود که پیشنهاد میمحدودیت

 استفاده شود. توأم طوربهکمی و کیفی 
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Abstract 
By developing the e-businesses in rural women's cooperatives, the problem of 

unemployment can be tackled and various products can be supplied and sold through 
the internet without the need for space and physical locations. The purpose of this 
research project was to analyze the solutions of e-business development for rural 
women coops in Isfahan province. This research is a qualitative research that has been 
done using a grounded theory approach. The statistical population of the study 
included both the rural women's directors of the active cooperatives and experts in 
Isfahan province (N=395). The research sampling method was theoretical purposeful 
which was performed by snowball method. Data analysis was performed using a 
qualitative content analysis approach during an open, axial and selective coding. The 
findings showed that effective strategies in the development of e-businesses in rural 
women's cooperatives in Isfahan province can be classified in the form of 9 
categories, which are: 1) infrastructure and technology, 2) support and facilities, 3) 
education, informing and culture-building, 4) management and policy making, 5) 
legal and legitimate, 6) individual empowerment, 7) economic conditions, 8) socio-
cultural conditions, 9) communication and interaction. The results also showed that 
in order to develop e-businesses in rural women's cooperatives in Isfahan province, 
strategies or policies such as encouragement and publicity, education and culture 
building, women's empowerment, legal policy making, communication and 
cooperation, management and planning are necessary. 

Keywords: Cooperatives, Rural Women Empowerment, E-Business, ICT, 
Grounded Theory 
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