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 چکيده 

هتای  فنتون و رهیافتت  کتارگیری  آیند کته بتا بته   شمار میهای روستایی ازجمله نهادهای اساسی در جوام  روستایی بهتعاونی    
برهمین اساس مطالعه حاضتر، بتا هتدف بررستی و یتافتن      . نمایندکارگیری نیروی کار زنان ایفا میمشارکتی ناش مؤثری در به

های تولیدی و خدماتی زنان در مناطق روستایی شهرستان ابرکو  و بخش نیتر شهرستتان تفتت از توابت      های ایجاد تعاونیزمینه
. بر پیمتایش استت  تحلیلی و مبتنی –نوع تحایق از نظر هدف کاربردی و در زمر  تحایاات توصیفی.   استاستان یزد انجام شد

برای تعیین حجم نمونه آماری، از طریق جدول برآورد حجم نمونه کرجسی و مورگان از میتان زنتان ستاکن در محتدود  متورد      
های کار و فعالیت بترای زنتان،   جاد تعاونی و آشنا بودن با زمینهنفر تعیین شد که از دو ویهگی متااضی بودن برای ای  2مطالعه، 

و برای اطالعات کمتی، از  ( PRA)آوری اطالعات کیفی، استفاد  از روش ارزیابی مشارکتی روستایی روش جم . برخوردار بودند
و متوافای در ستطو  اجرایتی    درصد زنان دیتدگا  مببتت      /9های پهوهش نشان داد که  یافته. ابزار پرسشنامه بهر  گرفته شد

به این معنی که . های کشاورزی، آموزش و خدمات برشمردتوان بخشها را میترین آنها داشته که مهمهای ایجاد تعاونیزمینه
دهند که مطابق با عالقه  هایی را ترجیی می های اجتماعی و اقتصادی بود  و عضویت در تعاونیآنان خواستار برعهد  گرفتن ناش

 .ها باشدآن
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 مقدمه

متردان،  یافتگی هر ملتی استت کته دولتت   اشتغال از مسائل مهم و اساسی برای هر جامعه و شاخصی برای توسعه
. زایی افراد جامعه یتا تستهیل رونتد آن هستتند    جهت اشتغالهایی ریزان موظف به ایجاد زمینهگذاران و برنامهسیاست

کترد  توان آن را کانون ارتباطات انسانی و اجتماعی تلایها انکارناپذیر است و می ناش اشتغال در پویایی زندگی انسان
و  یفت یلط)ای اقتصتادی دارد  هت ای در فعالیتت که در گستر  جهتانی ناتش عمتد    طوریبه(.  99 و همکاران،  یآگه)

گیتری حتداکبری از نیتروی انستانی     ها و استعدادهای زنان به قصد بهر کارگیری تواناییبنابراین به ،(999 همکاران، 
درواقت  حضتور زنتان در ابعتاد     (. 3 9 زاد  و همکتاران،  ییلهسا)های آنان است  جوام ، مستلزم شناخت دقیق فعالیت

زنان روستایی به عنوان (.  99 نامی، و نیک بندرز)رود شمار مییافتگی کشور بهنیازهای توسعهمختلف اجتماع از پیش
  هتای متعتدد اجتمتاعی و فرهنگتی در جوامت     بر داشتن مسئولیت اقتصادی، ایفاگر ناتش نیمی از جامعه انسانی عالو 

نیافتگی در فضای روستایی باعث شد  که بته رغتم   اما استیالی وضعیت توسعه(.   9 ، یشهباز)روستایی نیز هستند 
رو امتروز   از ایتن . شمار آینتد پذیر بههای روزانه اقتصادی و اجتماعی، از اقشار آسیبشان در فعالیتگستردگی مشارکت
یعنی (. 112 ، فائو)شود ت آنان، از شرایط الزم برای دستیابی کشور به توسعه پایدار محسوب میارتاای جایگا  و منزل

ویه  توسعه اجتماعی، مفهوم سرمایه اجتماعی و توجه روزافزون بته  با شروع هزار  سوم و طر  موضوع توسعه پایدار به
چه سرمایه اجتمتاعی، توانتایی تتأمین منتاف       و چنان( 112 ،  لسدیک و اسچایک بگ)جایگا  و ناش آن تداوم یافت 

هتای تولیتد   ، تعاونی(  99 ،  و آلجاندرو تزورپ)ها و سایر ساختارهای اجتماعی تعریف شود ازطریق عضویت در شبکه
عنوان مکانی برای خلق سرمایه اجتماعی نام برد توان بهمی عنوان یکی از اجتماعات محلی است که از آنروستایی به

تتا از ایتن طریتق حضتور زنتان در صتحنه اجتمتاعی میستر گتردد و راهبتردی بترای            (  99 و همکاران،  یکالنتر)
عبتارتی دستتیابی بته توستعه پایتدار بتدون       بته (. 2 9 فمی و همکاران،  یلعشعبان)شود توانمندسازی آنان شمرد  می

-باشد و تشتکیل تعتاونی  پذیر نمیهای اجتماعی و اقتصادی امکانمشارکت زنان و توانمندسازی آنان در تمامی عرصه

های مناسب برای مشارکت و حضور زنان در توسعه جوام  روستتایی  کارگیری فنون و رهیافتهای روستایی موجب به
ها ضتمن تحاتق اهتداف توستعه اقتصتادی و       بر آن با تشکیل این تعاونیعالو (.  11 و همکاران، 9 وگراتر)گردد می

های زنان روستتایی از  ضرورت تشکیل تعاونی(. 111 ، 3چامپوکو)شود  اجتماعی، موجب تحاق عدالت اجتماعی نیز می
هتای  گیری، ایجاد توازن میتان کتار و مستئولیت   افزایش مشارکت بیشتر در جامعه، توانایی تصمیمها در حیث ناش آن

و ( 119 ، 2و امیترا  میاست )گردنتد  خانوادگی و دگرگونی هنجارهای اجتماعی به سمت برابری جنسیتی مهم تلاتی متی  
ندی و بهبتود وضتعیت درآمتد ختانواد  روستتایی و پیشترفت       موجب ورود زنان در روند توسعه روستایی، افزایش توانم

گیری، داشتن تفاهم و روابط مناسب بین اعضا منجر بته  زیرا کار گروهی و مشارکت در تصمیم. شوداقتصادی آنان می
 (. 11 ، 1و اوکالی انویر)شود ایجاد بسترهای مطلوب و الزم توانمندشدن زنان می
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هتای مختلتف اجتمتاعی متورد     آفرینی گرو های عمومی و ناشدر رویکردهای توسعه نیز، افزایش فرصت امروز 
ویه  زنان روستایی استت،  های اجتماعی بهکه توسعه پایدار حاصل مشارکت همه گرو طوریبه توجه قرار گرفته است،

های جمعی مربتوط بته توستعه    آنان در فعالیتهای زنان یکی از راهکارهایی است که مشارکت رو تشکیل تعاونیازاین
بدیهی است منطق این تأکیتد، ضترورت   . کندروستا تسهیل نمود  و در رسیدن به توسعه پایدار ناش مهمی را ایفا می

اساس آن بتر  که بر( 9 9 و سروش مهر،  یاعظم)های بالاو  مناب  انسانی برای توسعه است  استفاد  از تمامی ظرفیت
-های زندگی، حق انتخاب، افزایش قدرت اقتصادی واجتماعی، کنترل بر زندگی خود و مناب  و توانایی تصتمیم مهارت

در (. 119 ،  چانت)افزاید چه در زندگی فردی و خانوادگی اهمیت دارد، میطورکلی از طریق اثرگذاری بر آنگیری و به
غربی استان یزد برای بررستی  ستان ابرکو  و بخش نیر از تواب  شهرستان تفت واق  در غرب و جنوبهمین راستا شهر

-از قابلیت( ابرکو )و زاگرس ( بخش نیر)دلیل قرارگیری در جوار ارتفاعات شیرکو  این محدود  به. موضوع انتخاب شد

هتای توستعه پایتدار و    انجام طتر  . رخوردار استهای کشاورزی و خدماتی بها و استعدادهای فراوانی در زمینه فعالیت
-های محلی و بومی از طریق مشارکت محلی امکان پذیر است که ضتروری جانبه دراین ناحیه با تأکید بر ظرفیتهمه

بتراین استاس مستئله پتهوهش     . حاضر از زنان روستایی برای پیشبرد اهداف توسعه روستایی استفاد  شودحالاست در
هتای  موضتوع تعتاونی  .انتد  ه درتشکیل تعاونی زنان روستایی و ایجاد اشتغال چه عواملی متؤثر بتود   حاضر این است ک

تترین  های گوناگون قرارگرفته که در این بخش به مرور برختی از مهتم  روستایی و اشتغال زنان مورد تحایق و بررسی
 .شودشد  پرداخته میهای انجامنتای  و بررسی

در تحایای در خصوص عوامل مؤثر بر تشکیل تعاونی زنان، پیشینه زندگی فرد، میزان و (  99 )  و همکارانشاور
هتا و نهادهتا در   های کاری، نوع یادگیری، میزان امکانات و مناب  در دسترس و همکتاری ستازمان  نوع آموزش، تجربه

هتای  در پهوهشی به بررسی عوامل مؤثر مشتارکت زنتان در تعتاونی   ( 113 ) 9یپروکپ. داندها مؤثر میموفایت تعاونی
وستیله متغیرهتای   هتا عمومتاً بته   روستایی پرداخته که نتای  حاصله نشان داد، عوامل مؤثر بر مشارکت زنان در تعاونی

عوامتل متؤثر بتر    "پهوهشتی را بتاعنوان   ( 112 ) 3رنتام انت. شودشناسی سنجید  میفردی، اقتصادی، اجتماعی و روان

نتای  حاصله نشان داد که بین میزان اعتماد . انجام داد "های تولید در مناطق روستایی کشور مالزیگیری تعاونیشکل
ر گیری تعاونی های تولید دها و مناب  اطالعاتی با شکلاجتماعی و نهادی، منزلت اجتماعی، مشارکت اجتماعی، شبکه

در پهوهشی در کشورهای عربی بته ایتن   ( 119 )و اومیرا  میاس. مناطق روستایی، رابطه مستایم و معناداری وجود دارد
. آینتد  شتمار متی  های زنان روستایی ابزاری توانمند در اصال  امتور اقتصتادی و اجتمتاعی بته     نتیجه رسیدند که تعاونی

های تولیتد در توستعه منتاطق روستتایی شهرستتان      با هدف بررسی ناش تعاونی( 9 9 )و حیدری ساربان  یاهرخانط
هتای اقتصتادی و اجتمتاعی و فرهنگتی بتا توستعه       ها دریافتند که بین مؤلفهآن. ای را انجام دادندشهر مطالعهمشکین

بررستی  "عنتوان  ای بتا مطالعته ( 1 9 )و منفتردی راز   رنجبرچنین هم. وجود دارداقتصادی رابطه مستایم و معناداری 
نتای  حاصله نشان داد که آموزش و تتروی   . انجام دادند "های آموزشی و ترویجی بخش تعاون و ارائه راهکارهاروش
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 تتأثیر "در پهوهشتی بتا عنتوان    ( 9 9 )و ستروش مهتر    یاعظمت . شودها میوری تعاونیباعث افزایش کارایی و بهر 

به این نتیجه رسیدند کته   "متغیرهای فردی و اقتصادی زنان روستایی بر مشارکت آنان در تعاونی تولید شهرستان پاو 
ستاربان   یدریت حچنتین  هتم . داری برقرار استت اقتصادی رابطه مببت و معنی –های فردیبین مشارکت زنان و مؤلفه

به  "های تولیدی در مناطق روستایی استان اردبیلبررسی عوامل مؤثر بر تشکیل تعاونی"در تحایای با عنوان (  99 )
های تولیدی در منتاطق روستتایی داشتته    را در میزان تشکیل تعاونی تأثیراین نتیجه رسید که عامل ترویجی بیشترین 

های تولید در گذار در تشکیل تعاونیتأثیرترتیب از عوامل بعد عوامل اجتماعی، اقتصادی و محیطی به است و در مرحله

سنجش و ارزیتابی عوامتل متؤثر بتر     "ای به نام مطالعه(  99 )بزاز و همکاران  زاد یهاد. مناطق روستایی بود  است

تترین عامتل   نتای  حاصله نشان داد که مهتم . انجام دادند "ایی در استان خراسانهای تولید روست بهبود عملکرد تعاونی
های دولت در اجرای اقدامات زیربنایی است و در مرحله بعد نحتو  متدیریت و میتزان    ها، حمایتبهبود عملکرد تعاونی

دراستان ایتالم کته بته بررستی     (  99 )نامی و نیک بندرزدر تحایق . ترین عوامل هستندانگیز  و مشارکت اعضا مهم
ها روستایی زنان پرداختند، این نتیجه حاصتل  شناسایی عوامل اجتماعی، فرهنگی مؤثر بر توانمندسازی اعضای تعاونی

نتای  پتهوهش  . گذار بر تشکیل و توانمندسازی اعضا استتأثیرترین عامل ها، مهمشد که مدیریت مشارکتی در تعاونی
هتا،  در شهرستان فالورجان درخصوص تحلیل میزان مشارکت زنتان روستتایی در تعتاونی   (  99 )بیگی و گالبی یعل

اجتماعی و اقتصادی و نهادی در تشکیل و در نهایت بر مشارکت زنتان در تعتاونی ناتش     –نشان داد که عوامل فردی
هتای کتارآفرینی    شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه مهارت"در تحایای با عنوان ( 999 )و لشکرآرا  ینیحس. بسزایی دارد

شناختی، مدیریتی و اقتصادی در توسعه به این نتیجه رسیدند که عوامل آموزشی، روان "در زنان روستایی استان فارس
 .گردند ها میهای تعاونیهای کارآفرینی ناش اساسی دارند و موجب گسترش فعالیتمهارت

تترین  توان نتیجه گرفت که تعاونی زنان روستایی یکتی از مهتم  با بررسی و ماایسه مطالعات داخلی و خارجی می
هتای اقتصتادی و اجتمتاعی، افتزایش توانمنتدی، بهبتود       اجتماعات محلی است کته موجتب حضتور زنتان در عرصته     

مطالعات خارجی نگاهی به عوامل ایجاد . شود گیری آنان میهای زندگی و توانایی تصمیمدرآمدخانوار، افزایش مهارت
ها نظیر پیشینه زندگی فرد، میزان و نوع آموزش، تجربه کاری و نوع فعالیت و میزان اعتماد اجتماعی دارند و در تعاونی

ه ناتش  ها در توستعه و گستترش اشتتغال در منتاطق روستتایی، بت      این تعاونی تأثیرمطالعات داخلی ضمن پرداختن به 
تتوان  با نگاهی به مطالعات انجتام شتد  متی   . ها تأکید دارندآموزش و تروی  وحمایت دولت در بهبود و عملکرد تعاونی

 .ها پرداخته شد  استها در ایجاد تعاونینوع فعالیت تأثیردریافت که در پهوهش حاضر به ناش 

 ها  مواد و روش

روش انجام تحایق به روش پیمایشی صورت گرفته کته بتا   از نظر . پهوهش حاضر براساس هدف، کاربردی است
در ایتن تحایتق   . و بر انگار  کیفی عملگرا و مشارکتی تأکیتد دارد ( PRA)استفاد  از روش ارزیابی مشارکتی روستایی 

کته از   992 روستای شهرستان ابرکو  استان یزد در سال  1 و ( شهرستان تفت)روستای بخش نیر 1 زنان ساکن در 
-های کار و فعالیت برای زنان برخوردار بودند، بهبودن برای ایجاد تعاونی و آشنا بودن با زمینههگی عمد  متااضیدو وی

  .عنوان جامعه آماری مورد پهوهش انتخاب شدند
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نفر   2برای تعیین حجم نمونه آماری نیز از طریق جدول برآورد کرجسی و مورگان از میان این زنان ،حجم نمونه 
آوری اطالعتات ایتن   جمت  . ای انتختاب گردیتد  گیری تصادفی طباته آمد و درهر روستا با توجه به شیو  نمونه دستبه

مرحله اول شامل گردآوری اطالعات مبانی نظری و سوابق مطالعتاتی مترتبط بتا    . پهوهش در دو مرحله انجام پذیرفت
ارزیتابی    ردآوری اطالعات کیفتی بتود کته از روش   ای بود و مرحله دوم گموضوع با استفاد  از روش مطالعات کتابخانه

مشارکتی روستایی مانند طوفان اندیشه، بحث گروهی، امتیازبندی، ماتریس و ماایسه دو زوجی بهر  گرفته شد و پتس  
 :از تجم  افراد مدعو در محل برگزاری کارگا ، فرآیند ادامه کار به شر  ذیل انجام شد

هتای تشتکیل کارگتا  از ستوی ختود افتراد       د بر این موضوع که انتخاب زمینهاعالم هدف برگزاری کارگا  و تأکی
 .ها استهای دیگر جهت گزینش زمینه مؤثرتر از روش

 .معرفی اعضا، اخذ نظرات با توزی  کارت و رعایت فرصت کافی جهت انجام کار انفرادی

بنتدی براستاس ماایسته دو    اولویتت کنندگان، توضیی و توجیه افراد و های منسجم با رأی شرکتتشکیل کارگرو 
 .ها به تناسب تعامالت در کارگا زوجی و ماتریس مالک

های قبلتی و معرفتی دو اولویتت پتس از بحتث      بندی فهرستمنظور اولویتها بهانجام کارگروهی توسط کارگرو 
 .گروهی

 .صورت بصری جهت رویت کلیه اعضا کارگا  بر روی برگهها بهارائه اولویت

عنوان نتیجه اولیه کارگا  براساس عنوان مشترک با بحث ها بر روی کاغذ بهبندی موارد الحاقی و تببیت آنعنوان
 .گروهی

 .های جدید براساس گرایش و تسلط اولیه تاسیم عناوین بین کارگرو 

 .هاحلمنظور ارائه مشکالت و را انجام کار گروهی به

های مربوطه و حذف احتمالی موارد اضتافی یتا   حلندی مشکالت و را بمنظور درجهارزیابی بصری توسط اعضا به
هتای  آوری اطالعات کمی از ابزار پرسشنامه استفاد  شد کته بتا بیتان کمتی از اولویتت     منظور جم چنین به هم. مشابه
 19تولیتدی بتا   پرسشنامه در زمینه ارزیابی زمینته ایجتاد تعتاونی    . دست آمدهای ایجاد تعاونی زنان اطالعات بهزمینه

برای انجتام محاستبه مربوطته بعتد از واردکتردن      . ای لیکرت استفاد  شدگزینه 2عنوان بود که برای ارزیابی از طیف 
و  1 9ها زمینه جم  شد کته بتراین استاس حتداکبر امتیتاز      تمامی گزینه SPSSنظرات افراد موردمطالعه در نرم افزار 

ضتریب همبستتگی   )اط این متغیر با متغیرهای دیگر از آمار تحلیل همبستتگی  منظور ارتبچنین بههم. بود 2حداقل آن 
هتا از  هتایی کته روایتی آن   پرسشنامه از پرسشتنامه  91های مذکور با میزان اعتبار پرسشنامه. استفاد  گردید( اسپیرمن

بتا جامعته متورد    ( اتمشهرستان خ)طریق پانل متخصصان تعیین گردید  بود، با انجام آزمون مادماتی در منطاه مشابه 
بنتدی گردیتد و درنهایتت از طریتق ضتریب آلفتای       ها جم ها، پاس آوری پرسشنامهپس از جم . مطالعه انجام گرفت
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 .دست آمدبه 99/1ها  کرونبا  اعتبار آن تعیین گردید که ضریب مذکور در بخش ارزیابی زمینه

 نتايج و بحث

تحایق، تجزیه و تحلیل اطالعتات بته دو صتورت کمتی و کیفتی      شناسی گونه که مطر  شد براساس روشهمان
. مورد بررسی قرارگرفتت ( PRA) های کیفی حاصل از اعمال روش ارزیابی مشارکتی روستایی ابتدا یافته. انجام گرفت

-هدر بخش کمی نیز یافت. های ایجاد تعاونی از دیدگا  زنان موردمطالعه مشخص گردیدها زمینهبندی آنسپس با جم 
 .های آمار استنباطی مورد تحلیل قرار گرفت

 های فردی ويژگی

های سنی زنان متورد  سال از مجموع گرو   -2 نتای  حاصل از این تحایق بیانگر آن است که سهم گرو  سنی 
-میزان تحصیالت آنان نشان متی . درصد بود  که بیشترین میزان را به خود اختصاص داد  است  3/2مطالعه برابر با 

درصتد ستطی    92/ درصد دانشجو بودند کته در مجمتوع    2 /9درصد لیسانس و  9/99درصد افراد دیپلم،   9/9دهد 
ریتال   111,111, کمتر از ( درصد  3/2)چنین درآمد اکبر زنان مورد مطالعه هم. باال بود  استسواد این گرو  دیپلم به

 (.  جدول )در سال است 

 ییمشخصات فردی زنان روستا .1جدول 

 درصد فراوانی مشخصات فردی

   /2 9 سال و کمتر 1 
 2 -   92 3/2  
91 –  1  3 2/ 9 
92 – 9  2 2/9 
31 – 91 2 9/1 

 11   2 جم 
 درصد فراوانی سطی تحصیالت

 3/  9 سیکل
  9/9    دیپلم

  /9 1 دیپلمفوق
 9/99 93 لیسانس
 2 /9    دانشجو
 11   2 جم 
 درصد فراوانی (ریال)ساالنه متوسط درآمد 

 2/92 1  11111 زیر 
 111111- 11111  1 2/92 
   /1 1  111111 باالی 

 11   2 جم 

 های تحایقیافته: مأخذ
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 هاهای تشکیل تعاونیتوزی  و درصد فراوانی زمینه .2جدول 

 آشنایی با نحوه کار تعاونی تولید

 درصد فراوانی پاس 
  9/9    بلی
  1/  33 خیر
 11   2 جم 

 وضعیت عضویت زنان در تشکل غیر از خانواد 
 درصد فراوانی پاس 
 3/19 21 بلی
 1/91    خیر
 11   2 جم 

 عضویت در سیکل تولیدی و خدماتی
 درصد فراوانی پاس 
 9 /1 2  بلی
 3/21 22 خیر
 11   2 جم 

 ساباه اقدام به کار تولیدی و خدماتی
 درصد فراوانی پاس 
 2/93 2  بلی
 9/12 32 خیر
 11   2 جم 

 هاوضعیت آگاهی از مزایای عضویت در تعاونی
 درصد فراوانی پاس 

 32/  99 سرمایه کم
  /    سرمایه زیاد
 2/93 2  مهارت کافی

 1 /2    سرمایه زیاد و مهارت کافی
     2 جم 

 هاوضعیت برخورداری از حمایت دولت در تعاونی
 درصد فراوانی پاس 
 3 /2  1 بلی
 2 /9    خیر
 11   2 جم 

 های تحایقیافته: مأخذ

 

های تعاونی های تولیدی و ختدماتی  گونه اطالعی از نحو  فعالیتدرصد زنان هیچ  1/ بر اساس جدول دو حدود 
هتا و  روستایی در تشکل درصد این گرو  از زنان 3/21حتی . درصد از آنان در هیچ تشکلی عضو نبودند 3/19. نداشتند
درصد زنان مورد مطالعه  2/11ها نشان دهند  آن است که بررسی. های تولیدی و خدماتی عضویت هم نداشتندتعاونی
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 9/12دهند و این در حالی است کته بتیش از   های صنای  دستی از خود نشان میعالقه بیشتری در زمینه انجام فعالیت
هتای روستتایی   اما اعتااد داشتند که عضویت در تعاونی. اندها بود عالیتی در این زمینهدرصد آنان فاقد هرگونه ساباه ف

و از ( درصتد   2/2 )گتردد  های مختلف اقتصتادی متی  ها و توانایی خود در زمینهموجب ایجاد شغل و افزایش مهارت
این جهت دارای مزیتت برتتری   درصد زنان جامعه آماری تأکید کردند که تشکیل شرکت تعاونی از  32/ طرفی حدود 

های درصد این افراد ایجاد و رونق تعاونی 3 / به همین دلیل . گردنداست که با سرمایه کم، قادر به انجام فعالیت می
منظور ها مشخص شد که زنان روستایی بهدر این بررسی. روستایی را منوط به حمایت دولت از این تشکیالت دانستند

ها های اجتماعی در روستای خود، متمایل به عضویت در تعاونیاجتماعی و برعهد  گرفتن ناشکسب جایگا  و منزلت 
 .هستند

 های كيفی ارزيابی مشاركتی روستايیيافته

هتای  دستت آمتد کته زمینته    در این بخش از تحایق با استفاد  از روش ارزیابی مشارکتی روستایی، این نتتای  بته  
تی از دیدگا  زنان جامعه آماری در بخش نیر شامل کشاورزی، آمتوزش، ختدمات و   های تولیدی و خدماتشکیل تعاونی

هتای  در زمینته (    )پشتیبانی و صنعت است، به نظر آنان، بیشترین امتیاز، متعلق به شرکت تعاونی تولید کشتاورزی  
ت کشتاورزی، پترورش   بندی محصوالایجاد مؤسسه تولید نهال، احداث کارگا  تولید قارچ صدفی، پرورش ماهی، بسته

هتای  آوری گیاهان دارویی و کمترین امتیتاز متعلتق بته تشتکیل شترکت     شترمرغ و زنبورعسل، تأسیس گلخانه و جم 
 (.9جدول ( ) 1)تعاونی صنعت بود  است 

 ها با استفاد  از شیو  ارزیابی مشارکتی توسط زنان جامعه موردمطالعه در بخش نیر بندی زمینهعنوان .3جدول 

 62صنعت  64خدمات و پشتیبانی  65آموزش  112زی کشاور

 جاتکارگا  تهیه عرقی ایجاد منطاه گردشگری احداث مؤسسه آموزشی تعاونی تولید نهال
 کارگا  تولید فرش دستباف ایجاد بازار هفتگی آموزش هنرهای دستی تولید قارچ صدفی و سایر

 سازیکمپوتکارخانه  دستی منطاهبازار صنای  - پرورش ماهی
 - دستیبازار فروش صنای  - بندی محصوالت کشاورزیبسته

 - جات گیاهیتهیه عرقی - آوری گیاهان داروییجم 

 های تحایقیافته: مأخذ
 

هتای  تولیتد کشتاورزی از اولویتت اصتلی      گونه که مطر  شد بررسی نتای  نشان داد، ایجاد شرکت تعتاونی همان
های این بخش و شناخت مسائل و مشکالت های مرتبط با فعالیتمنظور تحلیل کیفی زمینهبهرو برخوردار است، از این

هتای  تترین مستائل مربتوط بته تشتکیل تعتاونی      مهتم  3نظر و بحث گروهی صورت گرفت که طبق جتدول  آن تبادل
 .کشاورزی، آموزش و سرمایه معرفی شد
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 دیدگا  افراد مورد مطالعهشد  در بخش نیر از های معرفیتحلیل زمینه .4جدول 

 مشکل مسایل ربطهای ذیسازمان زمینه فعالیت هدف

ایجاد تعاونی در بخش کشاورزی 
 منطاه نیر

 پرورش ماهی
تعاون، شیالت، 
 جهادکشاورزی

 سرمایه اولیه آموزش

 سرمایه و مکان آموزش جهادکشاورزی پرورش قارچ

جات تهیه عرقی
 گیاهی

 صنای  روستایی
سرمایه، 
 امکانات

- 

 جهادکشاورزی پرورش زنبورعسل
سرمایه، 
 امکانات

- 

بندی بسته
 محصوالت

صنای  روستایی، 
 جهادکشاورزی

 سرمایه
مکان ، نیروی 

 انسانی

 های تحایقیافته: مأخذ

 

 ها از منظر زنان مورد مطالعه شهرستان ابرکو بندی زمینهعنوان .5جدول 

 151کشاورزی 
خدماتی 

124 
 31توزیع  131صنایع  178آموزشی 

 پرورش قارچ
تعاونی دوخت 

 و دوز
تعاونی موسیای، 
 نااشی و طراحی

تولید تابلوفرش و کاالهای 
 مورد مصرف قالیچه و گلیم

توزی  گیاهان 
 دارویی

 پرورش دام
تعاونی خدمات 

 چاپ
 - تولید پوشاک آموزش بهداشت

 های درختان میو تولید نهال
خدمات 
 تبلیغاتی

مهارت آموزش 
 رانندگی

 - بندی لبنیاتبسته

 پرورش بلدرچین
های کالس

 ورزشی
 - دستیتولید صنای  آموزش اینترنت

بندی بندی مانند بستهصنای  تبدیلی و بسته
 خشکبار

فروش صنای  
 دستی

 دستیآموزش صنای 
آب و بندی سفیدتولید و بسته

 صابون محلی
- 

 (شیالت)پرورش آبزیان 
تعاونی 

 فیلمبرداری
 - تولید عروسک آموزش تابلوفرش

جات و گیاهان بندی سبزیتولید و بسته
 (تنور سنتی)دارویی و خشکبار و نان 

خدمات سفر  
 عاد

آموزش تشریفات 
 مجالس

 - تولید غذا و نان محلی

 وگیا  تزیینیپرورش گل
خدمات 
 مجالس

- - - 

 های تحایقیافته: مأخذ
 

های تولید، از زنان مورد مطالعه نفعان برای تشکیل تعاونیهای موردنظر ذیتر شدن زمینهمنظور شفافسرانجام به
-هایی بهطور مشخص و واضی و طبق مدل مرحله قبلی بیان نمایند که خواستار فعالیت در چه زمینهخواسته شد که به

زمینته بودنتد؛ ولتی     32اونی در منظور تشکیل شرکت تعاونی هستند که بر این اساس آنان متااضی تشکیل شرکت تع
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بنتدی محصتوالت   هتای بستته  چه توسط جامعه زنان بیشتر تکرار و مطر  شد، تشتکیل شترکت تعتاونی در زمینته    آن
 .بندی و فروش محصوالت تولیدشد  و پرورش ماهی و فروش آن بودکشاورزی، ایجاد مزارع قارچ و بسته

هتای تشتکیل   دهتد کته زمینته   شهرستان ابرکو  نشان متی بررسی نتای  پهوهش در نااط روستایی بخش مرکزی 
های تولیدی و خدماتی زنان روستایی از دیدگا  آنان شامل کشتاورزی،خدمات، آمتوزش، صتنای  و توزیت  بتود       تعاونی
مانند آموزش صنای  دستی، اینترنت، راننتدگی و  (  2 )بیشترین امتیاز به ایجاد شرکت تعاونی در زمینه آموزش . است
 .تعلق گرفت(  9)و کمترین امتیاز به تشکیل شرکت تعاونی در زمینه مسائل توزیعی  غیر 

ها در بختش آموزشتی در شهرستتان ابرکتو ، مستائل و      های باالی تشکیل تعاونیبنابراین با توجه به وجود زمینه
ارکتی به شر  جدول های گروهی و مشمشکالت این بخش از دیدگا  زنان مورد مطالعه براساس نتای  حاصله از بحث

 .بیان گردید 1

 تحلیل کیفی بخش خدمات و آموزش از دیدگا  زنان مورد مطالعه شهرستان ابرکو  .6جدول 

 مشکالت مسایل ربطدستگاه ذی عنوان

 خدمات و آموزش

 ایوحرفهفنی
 مرکزبهداشت

 آموزش و پرورش
 ادار  ارشاد اسالمی

 فرهنگیسازمان میراث
 ادار  بازرگانی

 فرهنگیسازمان میراث
 سازمان فناوری و اطالعات

 نیروی انسانی متخصص
 مسایل و امکانات آموزشی
 مکان مناسب آموزش

 گرفتن مجوز
 بازار مناسب

 کمبود امکانات
 کمبود نیروی خالق

-همکاری ضعیف دستگا       به

 طور مستمر
 کمبود سرمایه

 هاهزینه
 باالبودن قیمت وسایل کار

 اتبازاریابی و صادر

 های تحایقیافته: مأخذ
 

 های كمیيافته

ختدماتی در   -هتای تولیتدی  هتای تشتکیل تعتاونی   دهد که سطی قابلیت اجترای زمینته  ها نشان مینتای  بررسی
درصد زنان مورد مطالعه دیدگا  موافق و مببتتی     /9عبارتی به. روستاهای مورد مطالعه از سطی باالیی برخودار است

 (.2جدول )ها داشتند های ایجاد تعاونیزمینه را در سطو  اجرایی

 های ایجاد تعاونیتوزی  فراوانی سطو  اجرای زمینه .7جدول 

 درصد تجمعی درصد تعداد سطوح

   /    /  9  ضعیف
 32/  2 /  1  متوسط
   /9 39/   9 خوب
 11       عالی
 - 11   2 کل

 های تحایقیافته: مأخذ
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ایجتاد  . های زنان روستایی به نظر آنان ایجاد واحد آموزش هنرهای دستی بتود تشکیل تعاونیترین زمینه اما مهم
 (. جدول )های بعدی قرار گرفت ای و مهارتی در اولویتواحد آموزش رانندگی بانوان و آموزش حرفه

 های ایجاد تعاونی زنان از دیدگا  جامعه آماری موردمطالعهبندی زمینهاولویت . 8جدول 

 معیارانحراف میانگین تعداد هازمینه هالویتاو

 131/1  /99  2 ایجاد واحد آموزش هنرهای دستی  
 233/1  /11  2 ایجاد واحد آموزش رانندگی بانوان  
 933/1  /11  2 ای و مهارتیایجاد واحد آموزش حرفه 9
 19/1   /11  1 ایجاد واحد خدمات سرویس مسافرتی و زیارتی 3
 121/1  /12  2 واحد ارائه خدمات کامپیوترایجاد  2
 219/1  / 1  2 دستی و تابلو فرشایجاد واحد آموزش صنای  1
 1/ 9   /21  2 ایجاد واحد باشگا  ورزشی و تفریحی بانوان 2
 1/1    / 2  2 ایجاد واحد مزرعه پرورش قارچ خوراکی  
 1/1    / 2  2 بندی خشکبارایجاد واحد تولید بسته 9
 1/  9  /   21 ایجاد واحد آموزش اینترنت 1 
 299/1  /   21 ایجاد واحد عرضه محصوالت فرهنگی ویه  بانوان   

 های تحایقیافته: مأخذ

 

های اصلی های تشکیل تعاونی زنان در مناطق روستایی موردمطالعه نشان داد که انگیز نتای  بررسی اهمیت زمینه
منظور تعیتین و  ای موجود در جامعه زنان بود  است که بر این اساس بهمبتنی بر عوامل زمینهها ایجاد این نوع تعاونی
های سن، محل سکونت، نوع با هریک از مؤلفه( متغیر وابسته)شد  های معرفیها، رابطه بین زمینهجایگا  هریک از آن

طریق ضریب همبستگی استپیرمن بررستی شتد     از( متغیر مستال)ها ها و تعاونیاطالع افراد، عضویت افراد در تشکل
 (.9جدول )

 شد  توسط زنان با متغیرهای مستالهای معرفیرابطه بین زمینه .9جدول 

 هازمینه متغیرها

 داریسطح معنی ضریب همبستگی  
 1/ 29 199/1  سن

 1/ 111 **-929/1  محل سکونت
 2/1   -1/     نوع اطالع

 1/    -2/1    عضویت افراد در هر تشکلی
 111/1 *-999/1  های تولیدیعضویت در تشکل
 1/ 91 12/1   درآمد
    

 های تحایقیافته: مأخذ
 

هتای  عبارتی برای تشکیل شترکت دست نیامد، بهای بهها رابطهبر این اساس بین متغیر سن با متغیر ارزیابی زمینه
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باشند و مبادرت بته کتار و   توانند باهم مشارکت داشته سنی میزنان از هر گرو  . تعاونی، طباه سنی خاصی الزم نیست
بنتابراین  . دست نیامدای بهها رابطهچنین بین متغیر نوع اطالع با متغیر ارزیابی زمینههم. فعالیت در قالب تعاونی نمایند

. شمار آیتد ها بهدر تعاونیتواند عامل مهمی برای نوع زمینه کاری زنان روستایی اطالع داشتن از نحو  کار تعاونی نمی
ها نشان داد داری بین متغیر عضویت زنان در هر تشکلی با ارزیابی زمینهبررسی نتای  ضریب همبستگی و سطی معنی

-بته . ها وجود ندارد ها با زنان غیرعضو نسبت به ارزیابی زمینهداری بین دیدگا  زنان عضو سایر تشکلکه رابطه معنی

چنتین بتین   هتم . ها باشتد   نتوانسته به عامل مهمی برای توافق نظر زنان در مورد ایجاد زمینهعبارتی عضویت در گرو
به این مفهتوم زنتانی   ( r=999/1)ها رابطه منفی وجود دارد های تولیدی و ارزیابی زمینهمتغیر عضویت زنان در تشکل

در حایات . ها داشتند در مورد ارزیابی زمینههای تولیدی بودند و زنانی که عضو نبودند دیدگا  متفاوتی  که عضو تشکل
ها بین متغیر میزان درآمد با متغیر ارزیابی زمینه. ها بودهای تولیدی عامل مهمی برای ارزیابی زمینهعضویت در تشکل

های تولیدی، نتوانسته بود عامل مهمی برای به عبارتی میزان درآمد حاصل از عضویت در تشکل. ای حاصل نشدرابطه
 . ها باشدرزیابی زمینها

 گيری و پيشنهادهانتيجه

های روستایی ناش بسیار مهمی نتای  حاصل از مطالعات صورت گرفته توسط متخصصین در نااط مختلف، تعاونی
های الزم جهتت کستب   که با ایجاد زمینهطوریبه. در بهبود جایگا  اقتصادی و اجتماعی زنان روستایی بر عهد  دارند

آورند که این امر باعتث ایجتاد   وجود میگیری بهسرمایه، موجبات هر چه بیشتر مشارکت آنان را در امر تصمیمدرآمد و 
براین استاس در  . دهندطور برجسته نشان میخودباوری در زنان گشته و نهایتاً ناش زنان روستایی در فرآیند توسعه به

متورد  ( استتان یتزد  )ن تفت و روستاهای شهرستان ابرکتو   این تحایق که مناطق روستایی بخش نیر از تواب  شهرستا
کنند  در کارگا  ارزیابی مشارکتی چه در اولویت نخست مورد توافق زنان شرکتبررسی قرار گرفت، نتای  نشان داد آن

شتود  تواند به افزایش توانمندی، توسعه اشتغال و درآمد زنان منجتر  های تعاونی میروستایی قرار گرفت، ایجاد شرکت
( 119 )، اسیم و امیترا  (111 )، چامپکو ( 11 )، تراوگر و همکاران (2 9 )که در مطالعات شعبانعلی فمی و همکاران 

-های این بخش بهچه براساس تحلیل کیفی در کارگا اما آن. مورد بررسی و تأیید قرار گرفت(  11 )و ریانو و اوکالی 

ها، آموزش و سرمایه است که در مطالعات شتاور  ر تشکیل این نوع تعاونیترین مسائل درگیر دکه از مهمدست آمد این
. انتد بته آن پرداختته  ( 999 )، حسینی لشکر آرا ( 99 )حیدری ساربان ( 1 9 )، رنجبر و منفردی ( 99 )و همکاران 

مهر ی و سروش، اعظم(9 9 )طاهرخانی و حیدری ساربان ( 112 )، انترنام (113 )، پروگپی ( 99 )شاور و همکاران 
های زنتان روستتایی مطالعته    های فردی و اجتماعی در ایجاد تعاونیمؤلفه تأثیر(  99 )و علی بیگی و گالبی (9 9 )

ها در مناطق روستایی شهرستان ابرکتو   چنین طبق همین یافتههم. نمودند که در این پهوهش نیز مورد تأیید واق  شد
اتی از نظر زنان جامعه آماری شامل کشتاورزی، ختدمات، آمتوزش، صتنای  و     های تشکیل تعاونی تولیدی و خدم زمینه

. باشتد متی ...( صنای  دستی، اینترنتت و  )های آموزشی  توزی  است که اولویت نخست برای ایجاد شرکت تعاونی زمینه
تحصتیالت   ها از لحاظ سنی، جتوان و از ستطی  نتای  پهوهش حاضر نشان داد که زنان عالقمند به عضویت در تعاونی

بنتابراین هماننتد ستایر    . میزان اطالع انان از نحو  کار تعاونی تولیدی و روستایی بسیار پتایین بتود  . باالیی برخوردارند
از . آینتد شمار متی ها راهکار بسیار مناسبی برای مشارکت آنان در توسعه جوام  روستایی بهتحایاات انجام شد  تعاونی
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هتا ناتش   رو این تشتکل های تولیدی و خدماتی اقدامی انجام داد  بودند از اینی فعالیتجا که اکبریت این افراد براآن
چه زنانی که جهت انجام کار تولیتدی اقتدام    چنان. بسیار مهم و اساسی در فراهم آوردن شرایط برای ایجاد شغل دارند

هتا  دیدگا  این گرو  از زنان کارآفرین، تعاونی ها بودند و ازها در قالب تعاونی کرد  بودند، خواستار انجام این نوع فعالیت
 .شوددارای جایگا  بسیار باالیی جهت این امر محسوب می

هتای دولتت از عوامتل اساستی در ایجتاد      های تحایق مشخص گردید سرمایه، آموزش و حمایتبا توجه به یافته
منظتور افتزایش میتزان    تتران روستتایی بته   شود تا آموزش زنتان و دخ های زنان روستایی است، لذا پیشنهاد میتعاونی

های امور ختدماتی، کشتاورزی و   های آموزشی در زمینهچنین در این راستا کالسهم. خوداتکایی مورد توجه قرار گیرد
همین دلیل ادار  تعاون، سازمان جهتاد  به. ها برگزار شود های شغلی این فعالیتدستی با تمرکز بر آموزش مهارتصنای 

اولویت خود را به ارائه خدمات آموزشی، ترویجی و تسهیالت به تشتکیل  ... ای و و حرفهمراکز آموزش فنیکشاورزی، 
هتای  رسانی در زمینه تعتاون و شترکت  چنین برپایی سیستم کارآمد آگاهی و اطالعهم. شرکت تعاونی تخصیص دهند
. ی دانش و خودآگاهی اعضا به عمل آیدهای الزم درخصوص توانمندسازی و تاویت سطتعاونی صورت گیرد و حمایت

تشکیل شورای عالی هماهنگی و ایجاد تعاونی و بازاریابی و فروش محصوالت از دیگر اقدامات پیشتنهادی محستوب   
 .شود می
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Abstract 

Rural cooperatives including the basic institutions in rural communities play an important 

role and can be used to apply techniques and participatory approaches to apply the women's 

task force. On this basis, the present study was done with the aim to review and find the fields 

of the creation of manufacturing and services cooperatives of women in the rural areas of 

Abarkuh County and Section NIR of the Taft county that are in  Yazd province. The type of 

research in terms of the objective is applied and it is based on the descriptive analytical research 

and investigation. The Krejcie and Morgan table was used to determine the statistical sample 

size and from among the women residing in the scope of the study 72 women were selected. 

The two characteristics used were that they be an applicant to create a cooperative and be 

familiar with how to create areas of work and activities for women. Qualitative data collection 

method was used and a questionnaire was used to obtain quantitative information, and the 

participatory rural appraisal (PRA) methods was employed. The findings of the research 

showed that 81.9 percent of women had a positive view in the executive levels have created in 

the fields of cooperatives That is the most important they can be the agricultural sector, 

education and services. This means that they are responsible for taking social and economic and 

membership role in the cooperative that is in accordance with their own personal interests. 
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