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چكيده

هاي تمايزات احتمالي موجود ميان اهداف و عملكرد بنگاهسنجش و ارزيابيتحقيقاين هدف 

ها در بخش استان كرمان از حيث اشتغال به تفكيك جنسيت مجريان اين بنگاهةكوچك زودبازد

آوري و براي تبيين هاي مورد استفاده در اين پژوهش به صورت ساالنه جمعداده.استكشاورزي

نتايج اين مطالعه . استفاده شده است) ANCOVA(تمايزات موجود نيز از روش آناليز كوواريانس 

ها، از حيث ايجاد هاي كوچك زودبازده و عملكرد آنن جنسيت مجريان بنگاهدهد كه بينشان مي

داري بين مجريان حقيقي اين در حالي است كه تمايز معني. شوداشتغال، تمايزات چشمگيري ديده مي

تفاوت عملكردهاي تعاوني در كاهش بنگاه،ها وجود داشته و در اين ميانو حقوقي و عملكرد بنگاه

هاي ايجاد هاي مذكور مبين قابليتگذاري، يافتهاز حيث سياست. اندجنسيت مجريان موفق نبودهبرحسب 

توان با اطمينان هاي حمايتي را مياشتغال توسط زنان در بخش كشاورزي بوده است و از اين رو، سياست
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مقدمه

ي هادولتي و راهبردشغلي، مالحظاتهايزنان و افزايش سهم آنان در موقعيتمشاركت

به طور فزاينده مورد توجه قرار گرفته،هاي اخيرها در اين باره، به ويژه در سالشركت

برانگيز در تحقيقات علمي اخير شده استتبديل به يك مسئلة چالشاين موضوع و 

)Marinova et al., 2010( زيرا مطالعات صورت گرفته تصوير يكساني از تأثير جنسيت در بازار ،

اند؛ براي مثال، در ها از هر دو جنبه مباني نظري و شواهد عملي نشان ندادهكار و عملكرد بنگاه

سطح دستمزدهاي زنان و مردان در بازار كار بر اساس ارزش نهايي آن عامل ها نظريه نئوكالسيك

W=V.MPLتوان از طريق معادله مسئله دستمزد پرداختي زنان و مردان را مي. شودتعيين مي

ارزش نهايي محصول توليد شدة نيروي كار V.MPLسطح دستمزد و Wتعيين نمود كه در آن 

هاي پرداختي به مردان و زنان در بازار كار ناشي از تبعيض اوتها، تفاز نگاه نئوكالسيك. است

) MPL(شود، بلكه اين تفاوت به دليل پايين بودن توليد نهايي جنسيتي ميان نيروي كار تلقي نمي

هنگامي كه هو به ويژر،از اين رو، انتظار بر آن است كه در شرايط براب. زنان نسبت به مردان است

شود، گرايش به نيروي كار مردان بيشتر سطح دستمزدها بدون توجه به سهم عامل توليد تعيين مي

. باشد

؛ددهنمطالعات موجود نيز تصاوير متفاوتي را از اشتغال زنان نشان ميكه گفته شد، چنان

ر عملكرد دكان به بررسي تأثير جنسيت مال) Fairlie & Robb, 2009(مثال، فيرلي و راب رايب

تحت مديريت و ادارة هاي نتايج اين مطالعه نشان داده است بنگاه. ها در كشور آمريكا پرداختندآن

هاي با مالكيت زن نرخ بقاي مردان موفق بوده و بنگاهتحت مديريت و ادارةهايِكمتر از بنگاهزنان 

برخي حال،با اين ). همان منبع(رنددانيز هايي سودآوري كمتري چنين بنگاه. ارنددكمتري در بازار 

ترين راه پاسخگويي مطالعات تجربي عمده،و از اين رواندهكردها را تأييد ناز مطالعات اين يافته

داشته و نقش بيشتر مصداق ،خصوصاً در بخش كشاورزي،اين موضوع. 1موضوع استنبه اي

با اين همه، اگرچه نقش زنان در بخش . زنان در اين بخش همواره مورد توجه بوده است

.مراجعه شود)Otilia Driga, 2006(راي مرور كامل چنين مطالعاتي به مطالعه اوتيليا دريگاب1.
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، اما كمتر در آمارهاي رسمي و دولتي اين جايگاه منعكس ورزي از ديرباز مورد توجه بودهكشا

بخش اهميت زنان در . گرديده و اين تغيير تنها در طول سه دهه اخير مورد توجه قرار گرفته است

اين در . در حال توسعه نيز پر اهميت تشخيص داده شده استكشورهايكشاورزي در بسياري از 

و به ويژه براي زنان، ،هاي كوچك و متوسط در سطح جهانبنگاهشودميحالي است كه ادعا 

يي هاهايي از اين دست بنگاهبنگاه،داراي توانايي بيشتري از حيث ايجاد اشتغال بوده و به عبارتي

بر اين . هاي زنان در ايجاد اشتغال فراهم نمايندتوانند زمينه را براي بروز تواناييهستند كه مي

اساس و در فضاي اقتصادي ايران و نيز با توجه به نقش مهم زنان در بخش كشاورزي، اين مقاله 

كرمان براي استان ةهاي كوچك زودبازدكوشيده است تا تأثير جنسيت مجريان را بر عملكرد بنگاه

هاي كوچك عملكرد بنگاهگفتني است كه. مورد بررسي قرار دهد89تا 1385زماني ةدور

يافته در مقايسه با اهداف زودبازده در اين پژوهش بر اساس ميزان انحراف از اشتغال تحقق

پژوهش بنابراين، پرسش اساسي . هاي كوچك زودبازده تعريف شده استشده براي بنگاهبينيپيش

.ن تأثيرگذار استشاهاي كوچك زودبازده بر عملكرداست كه آيا جنسيت مجريان بنگاهحاضر اين

كوچك زودبازده هايبنگاهاز تيبه حماهابانكالتياز تسهيتوجهقابلآنجا كه بخش از 

انحراف از تسهيالت چگونه بر ميزان شود كه نيز مطرح مييافته است، اين سؤال اختصاص 

تأثيرگذار ها،با توجه به جنسيت مجريان آن،زودبازدههاي كوچكاشتغال در بنگاهراف از انح

است؟

پيشينه پژوهش 

هاي اقتصادي در جهان مطالعات متعددي به بررسي جنسيت و تأثير آن بر عملكرد بنگاه

- دست مطالعاتهايي از ايندر ادامه به نمونه. استمغفول مانده، اما اين موضوع در ايران اندپرداخته

. شودمياشاره

بين درصدي از ةرابط) Jianakoplos and Bernasek, 1996(جياناكوپالس و برناسك

از جمله جنسيت و ،ها و چندين متغير توضيحي ديگرپذير را نسبت به كل داراييهاي ريسكدارايي
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اين . نداگريزتر از مردان يا زنان متأهلكه زنان مجرد نسبتاً ريسكندنشان دادند وبررسي كرد،ثروت

عنوان افراد و زنان را بههدكرهاي مختلف را گزارش مطالعه همچنين تحمل ريسك بين گروه

.گريز نشان داده استريسك

به "آيا جنسيت اهميت دارد؟"خود با عنوان ةدر مقال) Strelcova, 2004(استريلكووا

ده است تا به دو سؤال اساسي كرتطبيقي عملكرد مديران اجرايي آمريكا پرداخته و تالش ة مطالع

:زير پاسخ دهد

داري بين عملكرد مديران اجرايي زن و مديران اجرايي مرد وجود دارد؟آيا تمايز معني.1

است؟آيا نگرش مديران اجرايي زن نسبت به نگرش مردان در زمينه ريسك مالي متفاوت .2

هاي بين ماه(ساله 20ةبنگاهي است كه در طول دور58شامل فوق مورد نظر مطالعه ةنمون

تمايز ها بنگاهةاداردر دهد كه نتايج اين مطالعه نشان مي. شدندبررسي) 2004و دسامبر 1985ژانويه 

.داري بر حسب جنسيت وجود نداردمعني

در سطوح سهم زنان تأثيربه بررسي و تحليل )Smith et al, 2005(اسميت و همكاران

اين مطالعه از . ها پرداختندر عملكرد بنگاهدمديره اعضاي هيئتتركيب در اجرايي و باالي مديريت 

استفاده 2001تا1993ة هاي دانمارك در طول دورترين بنگاهتايي مربوط به بزرگ2500ةيك نمون

ندها زن بوداز مديران اجرايي آنتعداد زياديهايي كه گاهنتايج نشان داد كه عملكرد بن. كرده است

نتايج نشان داد ،بر اينعالوه. ستاداري متفاوت بودهاند، به طور معنيهايي كه زن نداشتهاز بنگاه

هايي كه ها مربوط به مديران زني است كه مدرك دانشگاهي دارند و آنكه عملكرد مثبت بنگاه

ها، زناني كه توسط براساس يافته،همچنين. زي بر عملكرد بنگاه دارندمدرك ندارند اثر ناچي

و كاركنان زني كه رندمثبتي بر عملكرد بنگاه دارثاآشوند مديره انتخاب ميكاركنان به عنوان هيئت

اسميت و همكاران . ها ندارندها دارند اثر مثبتي بر عملكرد بنگاهروابط خانوادگي با صاحبان بنگاه

،هاهاي آناستدالل. اي از چند محتواي نظري مثبت براي تنوع جنسيتي شرح دادندخالصهن همچني

:استشامل موارد زير ،مثبت بودن تنوع جنسيتيمبني بر
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كنند كه اين ممكن ميشرايط خاص بازار را بهتر از مردان درك احتماالًمديران زن .1

.مديره به ارمغان آوردگيري هيئتتصميمتر را براي است خالقيت بيشتر و با كيفيت

مديره ممكن است يك تصور عمومي بهتري از بنگاه ايجاد تنوع جنسيتي بيشتر در هيئت.2

.د و از اين طريق باعث بهبود عملكرد بنگاه شودنك

مديره، زماني كه زنان اين امكان وجود دارد كه استعدادهاي گسترده براي اعضاي هيئت.3

.)همان منبع(شوند، افزايش يابد هاي اجرايي خاص منصوب ميتعنوان سمبه

Randoy(راندوي و همكاران et al., 2006 (ها را بررسي اثر تنوع مديران بر روي عملكرد بنگاه

تنوع ند وهاي دانمارك، نروژ و سوئد انتخاب كردترين بنگاهخود را از بزرگةها نمونآن. كردند

.معناداري يافتندرا بدون تأثير جنسيتي 

بين جنسيت و عملكرد شغلي بين ةبه بررسي رابط)Green et al., 2007(گرين و همكاران

هاي نسبي بين جنسيتاين مطالعه به بررسي توانايي،در واقع. ها پرداختندتحليلگران فروش در بنگاه

تبعيض جنسيتي بر عملكرد شغلي آثارهاي مختلف يك شغل و همچنين از جنبهتحليلگران فروش

و رندري در چنين شغلي نسبت به مردان داكه زنان دقت كمتهاي اين پژوهش نشان داديافته. پرداخت

.مانند خدمات رساني به مشتري، عملكرد شغلي بهتري دارند،هاي ديگريها از جنبهآن

هاي غيرمالي نگاهنروژي از بةيك نمون) Bøhren and Strom, 2007(بوهرن و استروم

داري بين رسد كه اين محققان تنها كساني بودند كه به ارتباط معنيبه نظر مي. را بررسي كردند

.مديره و عملكرد بنگاه رسيدندتركيب جنسيتي هيئت

در ) Marinova et al., 2010(در جديدترين مطالعات اين حوزه، مارينووا و همكاران

تحقيقي در مورد تأثير جنسيت در فضاي كسب و كار، به بررسي اينكه آيا تركيب جنسيتي اعضاي 

اين تحقيق در هلند و . باشد؟ پرداختندداشته داري ر عملكرد بنگاه تأثير معنيدتواند مديره ميهيئت

مورد ةنمونبر اساس . دانجام ش2007بنگاه در سال 186هاي تجربي مربوط به دادهبادانمارك 

اي بين تركيب جنسيتي اعضاي هيئت مديره و دهد كه رابطههاي اين پژوهش نشان ميبررسي، يافته

.عملكرد بنگاه وجود ندارد
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بررسي تأثير جنسيت كاركنان كه به ،)1386(پور و محمودي در ايران و بر اساس مطالعات فيض

داده شده است نشانپرداختند، دوم توسعه ةامهاي كوچك و متوسط صنايع توليدي طي برنبر رشد بنگاه

و به ردهاي كوچك و متوسط صنايع توليدي ايران تأثيري ندار رشد بنگاهدي كاركنان يتكه تركيب جنس

.دشونميجنسيت كاركنان بنگاه  مانعي در جهت رشد آنها تلقي ،عبارتي

هايبنگاهعملكرددرآننقشوبه بررسي عامل جنسيت) 1391(پور و آسايش فيض

هايبنگاهعملكردكهنشان دادندو ندكرمان پرداختتوليدي استاندر صنايعزودبازدهوكوچك

ازبرتر،داريمعنيصورتبهومراتببه،اندشدهاندازيراهزنانتوسطكهزودبازدهيوكوچك

عملكردردجنسيتاگرچهرو،ايناز. اندبودهآنمتوليمردانكهاستهاييبنگاهعملكرد

.استزناننفعبهتأثيرايناما،رددادارمعنيتأثيريتوليديصنايعهايبنگاه

اند، ها پرداختهطالعات اندكي كه به بررسي تأثير جنسيت بر عملكرد بنگاهمبا وجود 

هاي ه با اين رويكرد در بخش كشاورزي و با تأكيد بر بنگاههمچون پژوهش حاضر، كاي مطالعه

با دو هدف اصليِحاضر پژوهش ،ينبرانب. رده باشد، وجود نداشدكوچك زودبازده در ايران انجام 

بررسي اثر ميزان انحراف از وهاي كوچك زودبازده ر عملكرد بنگاهدثير جنسيت أبررسي ت

صورت گرفته ، با توجه به جنسيت مجريان،هادر اين بنگاهتسهيالت بر ميزان انحراف از اشتغال 

.است

تحقيقروش 

اي و از اداره تعاون، كار و رفاه روش كتابخانهطريق اين پژوهش از هاي مورد نياز داده

گونه كه پيشتر نيز اشاره گرديد، تأكيد اين پژوهش بر همان. آوري شداجتماعي استان كرمان جمع

هاي كوچك زودبازده بوده و از تأثير عامل جنسيت مجري در بخش كشاورزي بر عملكرد بنگاه

بنگاه كوچك زودبازدهي است كه در بخش كشاورزي 3834هاي اين پژوهش شامل اين رو، داده
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هاي كوچك است كه مجريان بنگاهگفتني. 1اندفعاليت داشته1385تا 89استان كرمان طي دوره  

باشندمي) هاها و تعاونيشركت(و مجريان حقوقي ) مردان و زنان(زودبازده شامل مجريان حقيقي 

.)1391آسايش، (

دليل . استفاده شدANCOVA2ر عملكرد بنگاه از روشدبراي بررسي تأثير جنسيت مجري 

ميهاي كاز دو نوع دادهحاضر هاي مورد استفاده پژوهش است كه دادهانتخاب روش پيش گفته اين 

آماري آناليز كوواريانس هايي در گروه آزمونهاي رگرسيوني با چنين دادهمدللذاو استو كيفي 

اينكه متغيرهاي كيفي عموماً داللت بر وجود يا عدم هبا توجه ب).1385گجراتي، (شود بندي ميطبقه

يك روش براي كمي كردن اين صفات در نظر گرفتن بنابراين،يا صفتي دارند، وجود كيفيت

بين عدم وجود آن صفت و مباشد كه صفر مي،با قبول دو مقدار صفر و يك،3متغيرهايي ساختگي

متغيرهاي كيفي اين پژوهش شامل مجريان حقيقي و حقوقي و . باشديك حاكي از وجود آن مي

هاي كوچك زودبازده و بنگاهةشدبينيمتغير انحراف از تسهيالت پيشي شامل متغيرهاي كم

است كه براي بررسي گفتني. باشندمتغيرهاي كيفي در متغير انحراف از تسهيالت ميضربحاصل

ي، از ويژگي انحراف از تسهيالت به صورت كم،هاها بر عملكرد آناثر جنسيت مجريان بنگاه

گروه پايه براي تخمين مدلْ. تا متغيرهاي كيفي را بتوان كمي نمودبيني شده استفاده شد پيش

.انداندازي شدهها راهاي هستند كه توسط شركتهاي كوچك زودبازدهبنگاه

اشتغاليميزانشده در اين پژوهشبينيپيشاشتغالكه منظور از اصطالحشود يادآور مي

بهشده نيزايجاداشتغال.استشدهتعييناشتغالكارگروهتوسطاندازي بنگاهراهازقبلكهاست

تسهيالتهمچنين. شودميحاصلبنگاهيكاندازيراهباگردد كهاطالق مياشتغاليميزان

الزامـي  ،بعد از شروع فعاليت،كه براي سنجش عملكرد هر بنگاه ارائه زماني منطقي به بنگاهشوديادآوري مي. 1

با آگاهي از لزوم ،نيزحاضر بنابراين، پژوهش . سال منظور شده است3اقتصادي حداقل متوناين زمان در . است

ايـن در حـالي   . محدود نمـوده اسـت  1389زماني خود را به سال ةارائه زمان براي بروز عملكرد بنگاه، پايان دور

.هاي بعد نيز به صورت كامل در دسترس نبوده استهاي سالاست كه در زمان تدوين اين مطالعه، داده
2. Analysis of Covariance
3. Dummy Variable
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نوعاساسبربنگاهبهپرداختبراياشتغالكارگروهتوسطكهاستتسهيالتيميزانهشدبينيپيش

اندازيبنگاه براي راهيكبهكهاستتسهيالتيميزانشدهپرداختتسهيالتوگرديدهآن تعيين

.استشدهاعطا

:از الگوي تجربي زير استفاده شدبه مطالب يادشده و اهداف پژوهش حاضر،با توجه 

Y= F (D, X) 1ة مدل شمار

بيني شده انحراف از تسهيالت پيشXو ) مجريان حقيقي و حقوقي(ويژگي فردي Dكه در آن، 

:نمودبيانزيرصورتبهراآنتوانميمدلتصريحاست كه با)ويژگي مخارج(

Y� � α� � ∑ α�	D�	 � X�	�� ∑ β�	D�	 �	�� β�X� � U� 2ةمارشمدل 

ضريب βو αأ وعرض از مبد1αبه ترتيب نوع مجريان و زمان، tو nباال،در مدل

اخالل ءجزنيز Ut.دنكشش تفسير شود به صورتنتوانكه تا حدودي مياندمتغيرهاي توضيحي

. باشدمي

بحثنتايج و 

بر اساس اطالعات به دست آمده از اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان كرمان، ميزان 

1029939، حدود 89تا 1385طي دوره ،بيني شده براي بخش كشاورزي اين استانتسهيالت پيش

درصد از كل تسهيالت پرداختي به 16كه تقريباً ،ميليون ريال859993كه عمالً ميليون ريال بوده

تسهيالت ةكنندهاي دريافتبنگاه. به اين بخش تعلق گرفته است،دهداستان كرمان را تشكيل مي

17اي به ميزان بيني شدهداراي انحراف از تسهيالت پيشفوقطي دوره ،در بخش كشاورزي

. باشنددرصد مي23بيني شده به ميزان درصد و انحراف از اشتغال پيش

هاي كوچك ميزان انحراف از تسهيالت و ميزان انحراف از اشتغال بنگاه1جدول و نمودار 

شود، مجريان مشاهده مي1از نمودار هچنان ك.دهند، نشان ميبا توجه به جنسيت مجريان،زودبازده را

هاي كوچك زودبازده بخش كشاورزي استان كرمان بيشترين ميزان مرد نسبت به ساير مجريان بنگاه

بيني شده را داشته شده و همچنين بيشترين ميزان انحراف از اشتغال پيشبينيانحراف از تسهيالت پيش
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و اگرچه بر حال،با اين . اندرا از اين حيث دارا بوده

بوده است،برابر اين ميزان براي زنان 

برابر و ميزان انحراف از 10تقريباً 

ها و ساير اعم از تعاوني(فعال در بخش كشاورزي 

89تا 1385

كننده هاي دريافتتعداد بنگاه

)درصد(تسهيالت

85

11

3

1

هاي كوچك زودبازده در درصد انحراف از اشتغال و انحراف از تسهيالت مجريان بنگاه

.....ي كوچكهابررسي عملكرد بنگاه

را از اين حيث دارا بودهبر خالف مردان، ميزان انحرافات كمي

برابر اين ميزان براي زنان 8اًهايي كه به مردان تعلق داشته تقريب، درصد بنگاه1اساس جدول 

تقريباً 89تا 1385ميزان انحراف از اشتغال مردان نسبت به زنان در دوره

.باشدبرابر مي8بيني شده حدود پيش

فعال در بخش كشاورزي ة هاي كوچك زودبازدعملكرد بنگاه.1

1385در دورة استان كرمان بر حسب نوع مجري) هاشركت

انحراف از اشتغالمتغير

)درصد(بيني شدهپيش

تسهيالتانحراف از 

)درصد(بيني شدهپيش

7675

810

1412

23

قيحقهاي ت

هاي محققيافته: 

درصد انحراف از اشتغال و انحراف از تسهيالت مجريان بنگاه.1

89تا 1385در دورةبخش كشاورزي

بررسي عملكرد بنگاه

بر خالف مردان، ميزان انحرافات كمي،و زنان

اساس جدول 

ميزان انحراف از اشتغال مردان نسبت به زنان در دوره

پيشتسهيالت 

1جدول 

مجري

مرد

زن

هاشركت

هاتعاوني

هاي تيافته: منبع

: منبع

1نمودار 
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بخش ةهاي كوچك زودبازدبر اساس تصوير كلي ارائه شده از عملكرد مجريان بنگاه

كه براي پاسخگويي به ،نتايج تخمين مدل،، در ادامه89تا 1385ةكشاورزي استان كرمان طي دور

يادآوري. شده استنشان داده2، در جدول استدو سؤال اساسي اين تحقيق صورت پذيرفته

با ،شدهبيني، متغيرهاي جنسيتي اثرگذار بر ميزان انحراف از اشتغال پيش2ةكه در مدل شمارشودمي

دار نبودن برخي از دليل معنياما بهاست،صورت كلي عنوان شدهبه،هاي در دسترساستفاده از داده

دست برآوردي بهها حذف شده و در نتيجه مدلمتغيرهاي اثرگذار بر متغير توضيحي، برخي از آن

اند دار بر متغير وابسته داشتهكه اثري معنيرا تنها متغيرهايي 3ةبر اين اساس، مدل شمار. آمده است

Dتا DC2متغيرهاي،در اين مدل. گرفته استدر بر C4 وها، يعني زنانبه ترتيب بر مجريان بنگاه

:داللت دارند،هامردان و تعاوني

3Ytمدل شمارة  � α1 � ∑ α2nDcn � Xt4n�2,n�3 ∑ β1nDcn �
4n�2,n�4 β2Xt � Ut

بخش كشاورزي ةهاي كوچك زودبازدبرآورد اثر جنسيت بر عملكرد بنگاه.2جدول 

) بيني شدهاز اشتغال پيشانحراف : متغير توضيحي(89تا 1385ةطي دور

ضريب خطاي استاندارد tةآمار سطح احتمال متغيرها

0008/0 00/0 35/3 00/0 انحراف از تسهيالت

0005/0 00/0 93/1 05/0 *مرد

7952/1 18/0 73/9 00/0 مرد

9002/1 20/0 34/9 00/0 زن

0016/0 00/0 34/3 00/0 *زن

4293/1 31/0 61/4 00/0 تعاوني

1404/2- 18/0 78/11- 00/0 عرض از مبدأ

07/0R2�31/51F�78/1DW�

بيني شدهپيشانحراف از تسهيالت:*هاي محققيافته: منبع

شود، طور كه مالحظه ميهمان. متغير كيفي است3ي و متغير كم3املش3ةمدل شمار

عالوه . ستادار درصد از نظر آماري معني10ضرايب تمامي متغيرهاي اين مدل در سطح احتمال 
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ميزان )كاهش(شود كه با افزايشمشاهده مي،2و بر اساس نتايج ارائه شده در جدول ،اينبر 

شده افزايش بينيميزان انحراف از اشتغال پيشبه تنهايي، ،شدهبينيانحراف از تسهيالت پيش

اندازي ها راههايي كه توسط تعاونيدهد كه بنگاهنتايج برآورد مدل نشان مي. يابدمي) كاهش(

اما پرداخت اند،موفق نبوده،89تا 1385ةطي دور،اند در كاهش ميزان انحراف از اشتغالشده

مذكور، باعث كاهش ميزان ةطي دور،هاتسهيالت بيشتر به زنان و مردان به عنوان مجري بنگاه

به عبارت ديگر، با پرداخت تسهيالت به ميزان يك ميليون ريال به ؛انحراف از اشتغال شده است

بيني شده تغال پيش، به ترتيب انحراف از اشانداندازي شدههايي كه توسط زنان و مردان راهبنگاه

همچنين با نگاه به عرض از مبدأ مدل . كاهش يافته است0005/0و 0016/0به ميزان است 

به عنوان ،هاشود كه شركت، مشاهده مياستمنعكس شده2كه نتايج آن در جدول ،برآوردي

، در كاهش ميزان انحراف از اشتغال89تا1385ةهاي كوچك زودبازده طي دورمجري بنگاه

بنابراين، نتايج . اندكاهش داده14/2بيني شده موفق عمل نموده و انحراف مذكور را به ميزان پيش

ها هاي كوچك زودبازده بر عملكرد بنگاههدهد كه جنسيت مجريان بنگامياين مطالعه نشان 

در حالي اين. باشدتأثيرگذار بوده و در فضاي مورد توجه اين مطالعه، اين تأثير به نفع زنان مي

ر مطالعات انجام شده دكه بخشي از آن در قسمت مروري ،است كه بر اساس مطالعات موجود

واحدي ةها تأثيري مبهم بوده و مطالعات موجود نتيجارائه گرديد، تأثير جنسيت بر عملكرد بنگاه

) 2007(مثال، در حالي كه مطالعه گرين و همكاران رايبند؛ارا از اين تأثير نشان نداده

) 2005(مطالعه اسميت و همكاران ،ها را تأثيري منفي ارزيابي نمودهر عملكرد بنگاهدتأثيرجنسيت 

اين در حالي است كه در برخي از . رعملكرد بنگاه بوده استدتأثير مثبت جنسيت ةنشان دهند

مكاران ، مارينووا و ه)2006(، راندوي و همكاران )2004(استريلكووا :مانند،مطالعات موجود

با . داري را بر عملكرد نشان نداده است، جنسيت اثرمعني)1391(پور و محمودي و فيض) 2010(

انجام شده در اين حوزه در ايران به دست آمده از اين مطالعه با مطالعات اندكة، نتيجحالاين 

كه است اين مطالعه نيز نشان داده ةپور و آسايش، نتيجفيضةمطالعمثالً، مانند؛خواني داردهم

در مجموع، جنسيت نه تنها عاملي با .باشدميها تحت تأثير جنسيت و به نفع زنان عملكرد بنگاه
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مثبت بر عملكرد و دار تواند داراي تأثيري معنيشود، بلكه ميتأثير منفي در عملكرد بنگاه تلقي نمي

.بنگاه نيز باشد

گيري و پيشنهادنتيجه

هاي كوچك زودبازده در ر عملكرد بنگاهدثير جنسيت مجريان أتسيحاصل از بررجة نتي

به ،حاكي از آن است كه عامل جنسيت، 89تا 1385كشاورزي استان كرمان، طي دوره بخش 

داري بر ميزان انحراف از اشتغال اثر معني،عنوان ويژگي فردي مورد بررسي در اين تحقيق

به دست آمده از برآورد مدل در پاسخگويي به سؤال دوم ةهمچنين نتيج. ردبيني شده داپيش

تر شده موفقبينيد كه زنان نسبت به مردان در كاهش ميزان انحراف از اشتغال پيشادنشان تحقيق 

عملكرد ،ها نيز در كاهش ميزان انحراف مذكور طي اين دورهعمل نموده و همچنين شركت

يافته، ميزانها كاهشن، هرچه ميزان انحراف از تسهيالت بنگاهاير عالوه ب. اندمناسبي داشته

هاي مذكورگذاري، يافتهسياستاز حيث. استها نيز كاهش پيدا كردهنحراف از اشتغال آنا

هاي ايجاد اشتغال توسط زنان در بخش كشاورزي بوده و از اين رو، قابليتدهندةنشان

. دكراطمينان بيشتري بر اين گروه متمركز توان باميرا هاي حمايتي سياست

بخش ةهاي كوچك زودبازددر مجموع و بر اساس نتايج اين پژوهش، عملكرد بنگاه

ها و به نفع تحت تأثير جنسيت مجريان اين بنگاه،89تا 1385ةطي دور،كشاورزي استان كرمان

در جهان هاي اين حوزه اين در حالي است كه اين موضوع بر خالف اكثر يافته. زنان بوده است

چرا كه ،است)پارادوكسي(ناسازنما اي ر عملكرد بنگاه مقولهدتأثير جنسيت ةبوده و از اين رو، مقول

و مطالعات است مبهم بوده دار و ضمتناقتأثيري ها كرد بنگاهر عملدشود تأثير جنسيت مشاهده مي

گرين و همكاران ةدر حالي كه مطالعبراي مثال، ؛انديكساني را از اين تأثير نشان ندادهةموجود نتيج

) 2005(اسميت و همكاران ة، مطالعها را منفي ارزيابي نمودهر عملكرد بنگاهدتأثيرجنسيت ) 2007(

:مانند–اين در حالي است كه در برخي از مطالعات موجود . استارزيابي كردهمثبت را تأثير اين

پور و و فيض) 2010(، مارينووا و همكاران )2006(، راندوي و همكاران )2004(استريلكووا 
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هاي اين ، يافتهحالبا اين . داري را بر عملكرد نشان نداده استجنسيت اثرمعني- )1391(محمودي 

نتايج مطالعات اندكي كه در اين حوزه و در ايران انجام گرفته همخواني دارد كه در اين ميان مطالعه با

. اشاره نمود) 1391(پور و آسايش فيضةتوان به مطالعمي

ها در تأثير جنسيت در عملكرد بنگاهةگونه كه مشاهده شد، مطالعات موجود در حوزهمان

دهندة نتايج يكساني نيست و از مختلف اقتصادي، و خصوصاً بخش كشاورزي، نشانهايبخش

متفاوت، يها، بسته به شرايط زماني و مكاني و بخشاين رو، تأثير جنسيت در عملكرد بنگاه

جانبة جنسيت در مطالعات تجربي جامع شايد تنها راه تبيين تأثير همهگوناگون است؛ بنابراين، 

كه شرايط متفاوت را در نظر بگيرد–از اين رو، انجام مطالعاتي از اين دست . عملكرد باشد

.هاي آينده در اين حوزه پيشنهاد گرددتواند به عنوان موضوعاتي براي پژوهشمي

منابع

هاي هبيني شده در بنگابررسي عوامل مؤثر بر انحراف از اشتغال پيش). 1391. (آسايش، ف.1

علوم اقتصاد، دانشكده ةكارشناسي ارشد رشتةنامپايان.موردي استان كرمانزودبازده، مطالعه 

.اقتصاد و مديريت، دانشگاه شهيد باهنر كرمان

هاي كوچك و جنسيت و نقش آن در عملكرد بنگاه). 1391. (و آسايش، ف. پور، مفيض.2

نايع توليدي استان هاي كوچك و زودبازده صتجارب بنگاه: زودبازده در راستاي حمايت از كار

.خراسان شمالي،همايش ملي راهكارهاي ارتقاي توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني. كرمان

هاي تعاوني شواهدي تركيب جنسيتي و رشد اشتغال بنگاه). 1386. (و محمودي، و. پور، مفيض.3

، نشريه مطالعات زنان. هاي كوچك و متوسط توليدي بخش تعاون طي برنامه دوم توسعهاز بنگاه

5)2( ،33-54.

انتشارات : تهران.چاپ چهارم. ابريشمي. حةترجم. مباني اقتصاد سنجي). 1385. (گجراتي، د.4

.دانشگاه تهران
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Abstract
This study aimed to investigate the differences between the purposes and 

performance of various small quick-turnover agricultural firms in regard to job creation 
as well as gender separation in Kerman Province. An ANCOVA statistical method was 
used to analyze the gender distinctiveness and present explanations. The research
findings showed that there was a significant difference between the gender executives in 
small quick-turnover firms and their performance in terms of job creation. However, 
there were significant differences between natural and legal executives and performance 
of firms.  In the same path,  one obvious finding showed that cooperative firms had not 
been successful in their performance. In terms of policy analysis, the findings showed
that women had the ability to create jobs in agriculture section. Hence, a more focused, 
appropriate and supportive types of policies and procedures could surely bring about a 
higher confidence in this target group to perform their tasks and achieve their goals.

Keywords: Small Quick- Turnover Firms, Job Creation, Agriculture section, Kerman 
Province, ANCOVA Method. 
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