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چکيده
تعاونیهای روستایی ازجمله نهادهای اساسی در جوام روستایی بهشمار میآیند کته بتا بتهکتارگیری فنتون و رهیافتتهتای
مشارکتی ناش مؤثری در بهکارگیری نیروی کار زنان ایفا مینمایند .برهمین اساس مطالعه حاضتر ،بتا هتدف بررستی و یتافتن
زمینههای ایجاد تعاونیهای تولیدی و خدماتی زنان در مناطق روستایی شهرستان ابرکو و بخش نیتر شهرستتان تفتت از توابت
استان یزد انجام شد است .نوع تحایق از نظر هدف کاربردی و در زمر تحایاات توصیفی– تحلیلی و مبتنیبر پیمتایش استت.
برای تعیین حجم نمونه آماری ،از طریق جدول برآورد حجم نمونه کرجسی و مورگان از میتان زنتان ستاکن در محتدود متورد
مطالعه 2 ،نفر تعیین شد که از دو ویهگی متااضی بودن برای ایجاد تعاونی و آشنا بودن با زمینههای کار و فعالیت بترای زنتان،
برخوردار بودند .روش جم آوری اطالعات کیفی ،استفاد از روش ارزیابی مشارکتی روستایی ( )PRAو برای اطالعات کمتی ،از
ابزار پرسشنامه بهر گرفته شد .یافته های پهوهش نشان داد که  /9درصد زنان دیتدگا مببتت و متوافای در ستطو اجرایتی
زمینههای ایجاد تعاونیها داشته که مهمترین آنها را میتوان بخشهای کشاورزی ،آموزش و خدمات برشمرد .به این معنی که
آنان خواستار برعهد گرفتن ناشهای اجتماعی و اقتصادی بود و عضویت در تعاونیهایی را ترجیی میدهند که مطابق با عالقه
آنها باشد.
کلمات کلیدی  :ارزیابی مشارکت روستایی ،اشتغال زنان ،تعاونیهای تولیدی ،تعاونی روستایی

 استادیار دانشگا ییام نور استان یزد(* -نویسند مسئول)khademi18@hotmail.com :
DOI: 10.22048/rdsj.2018.77561.1633
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مقدمه
اشتغال از مسائل مهم و اساسی برای هر جامعه و شاخصی برای توسعهیافتگی هر ملتی استت کته دولتتمتردان،
سیاستگذاران و برنامهریزان موظف به ایجاد زمینههایی جهت اشتغالزایی افراد جامعه یتا تستهیل رونتد آن هستتند.
ناش اشتغال در پویایی زندگی انسانها انکارناپذیر است و میتوان آن را کانون ارتباطات انسانی و اجتماعی تلایکترد
(آگهی و همکاران .) 99 ،بهطوریکه در گستر جهتانی ناتش عمتد ای در فعالیتتهتای اقتصتادی دارد (لطیفتی و
همکاران ،) 999 ،بنابراین بهکارگیری تواناییها و استعدادهای زنان به قصد بهر گیتری حتداکبری از نیتروی انستانی
جوام  ،مستلزم شناخت دقیق فعالیتهای آنان است (لهساییزاد و همکتاران .) 9 3 ،درواقت حضتور زنتان در ابعتاد
مختلف اجتماع از پیشنیازهای توسعهیافتگی کشور بهشمار میرود (بندرز و نیکنامی .) 99 ،زنان روستایی به عنوان
نیمی از جامعه انسانی عالو بر داشتن مسئولیت اقتصادی ،ایفاگر ناتشهتای متعتدد اجتمتاعی و فرهنگتی در جوامت
روستایی نیز هستند (شهبازی .) 9 ،اما استیالی وضعیت توسعهنیافتگی در فضای روستایی باعث شد که بته رغتم
گستردگی مشارکتشان در فعالیتهای روزانه اقتصادی و اجتماعی ،از اقشار آسیبپذیر بهشمار آینتد .از ایتنرو امتروز
ارتاای جایگا و منزلت آنان ،از شرایط الزم برای دستیابی کشور به توسعه پایدار محسوب میشود (فائو .) 112 ،یعنی
با شروع هزار سوم و طر موضوع توسعه پایدار بهویه توسعه اجتماعی ،مفهوم سرمایه اجتماعی و توجه روزافزون بته
جایگا و ناش آن تداوم یافت (بگ لسدیک و اسچایک  ) 112 ،و چنانچه سرمایه اجتمتاعی ،توانتایی تتأمین منتاف
ازطریق عضویت در شبکهها و سایر ساختارهای اجتماعی تعریف شود (پورتز و آلجاندرو  ، ) 99 ،تعاونیهتای تولیتد
روستایی بهعنوان یکی از اجتماعات محلی است که از آن میتوان بهعنوان مکانی برای خلق سرمایه اجتماعی نام برد
(کالنتری و همکاران ) 99 ،تتا از ایتن طریتق حضتور زنتان در صتحنه اجتمتاعی میستر گتردد و راهبتردی بترای
توانمندسازی آنان شمرد میشود (شعبانعلی فمی و همکاران .) 9 2 ،بتهعبتارتی دستتیابی بته توستعه پایتدار بتدون
مشارکت زنان و توانمندسازی آنان در تمامی عرصههای اجتماعی و اقتصادی امکانپذیر نمیباشد و تشتکیل تعتاونی-
های روستایی موجب بهکارگیری فنون و رهیافتهای مناسب برای مشارکت و حضور زنان در توسعه جوام روستتایی
میگردد (تراوگر 9و همکاران .) 11 ،عالو بر آن با تشکیل این تعاونیها ضتمن تحاتق اهتداف توستعه اقتصتادی و
اجتماعی ،موجب تحاق عدالت اجتماعی نیز میشود (چامپوکو .) 111 ،3ضرورت تشکیل تعاونیهای زنان روستتایی از
حیث ناش آنها در افزایش مشارکت بیشتر در جامعه ،توانایی تصمیمگیری ،ایجاد توازن میتان کتار و مستئولیتهتای
خانوادگی و دگرگونی هنجارهای اجتماعی به سمت برابری جنسیتی مهم تلاتی متیگردنتد (استیم و امیترا ) 119 ،2و
موجب ورود زنان در روند توسعه روستایی ،افزایش توانمندی و بهبتود وضتعیت درآمتد ختانواد روستتایی و پیشترفت
اقتصادی آنان میشود .زیرا کار گروهی و مشارکت در تصمیمگیری ،داشتن تفاهم و روابط مناسب بین اعضا منجر بته
ایجاد بسترهای مطلوب و الزم توانمندشدن زنان میشود (ریانو و اوکالی.) 11 ،1
1- Beuge Lsdijk and Schaiks
2- Protes and Aljandro
3- Trauger et al
4- Champoko
5- Esim and Omeira
6- Riano and Okali

بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد تعاونیهای زنان روستایی

017

امروز در رویکردهای توسعه نیز ،افزایش فرصتهای عمومی و ناشآفرینی گرو هتای مختلتف اجتمتاعی متورد
توجه قرار گرفته است ،بهطوریکه توسعه پایدار حاصل مشارکت همه گرو های اجتماعی بهویه زنان روستایی استت،
ازاینرو تشکیل تعاونیهای زنان یکی از راهکارهایی است که مشارکت آنان در فعالیتهای جمعی مربتوط بته توستعه
روستا تسهیل نمود و در رسیدن به توسعه پایدار ناش مهمی را ایفا میکند .بدیهی است منطق این تأکیتد ،ضترورت
استفاد از تمامی ظرفیتهای بالاو مناب انسانی برای توسعه است (اعظمی و سروش مهر ) 9 9 ،که براساس آن بتر
مهارت های زندگی ،حق انتخاب ،افزایش قدرت اقتصادی واجتماعی ،کنترل بر زندگی خود و مناب و توانایی تصتمیم-
گیری و بهطورکلی از طریق اثرگذاری بر آنچه در زندگی فردی و خانوادگی اهمیت دارد ،میافزاید (چانت  .) 119 ،در
همین راستا شهر ستان ابرکو و بخش نیر از تواب شهرستان تفت واق در غرب و جنوبغربی استان یزد برای بررستی
موضوع انتخاب شد .این محدود بهدلیل قرارگیری در جوار ارتفاعات شیرکو (بخش نیر) و زاگرس (ابرکو ) از قابلیت-
ها و استعدادهای فراوانی در زمینه فعالیتهای کشاورزی و خدماتی برخوردار است .انجام طتر هتای توستعه پایتدار و
همهجانبه دراین ناحیه با تأکید بر ظرفیتهای محلی و بومی از طریق مشارکت محلی امکان پذیر است که ضتروری-
است درحالحاضر از زنان روستایی برای پیشبرد اهداف توسعه روستایی استفاد شود .بتراین استاس مستئله پتهوهش
حاضر این است که درتشکیل تعاونی زنان روستایی و ایجاد اشتغال چه عواملی متؤثر بتود انتد .موضتوع تعتاونیهتای
روستایی و اشتغال زنان مورد تحایق و بررسیهای گوناگون قرارگرفته که در این بخش به مرور برختی از مهتمتترین
نتای و بررسیهای انجامشد پرداخته میشود.
شاورو همکاران (  ) 99در تحایای در خصوص عوامل مؤثر بر تشکیل تعاونی زنان ،پیشینه زندگی فرد ،میزان و
نوع آموزش ،تجربههای کاری ،نوع یادگیری ،میزان امکانات و مناب در دسترس و همکتاری ستازمانهتا و نهادهتا در
موفایت تعاونیها مؤثر میداند .پروکپی ) 113( 9در پهوهشی به بررسی عوامل مؤثر مشتارکت زنتان در تعتاونیهتای
روستایی پرداخته که نتای حاصله نشان داد ،عوامل مؤثر بر مشارکت زنان در تعاونیهتا عمومتاً بتهوستیله متغیرهتای
فردی ،اقتصادی ،اجتماعی و روانشناسی سنجید میشود .انترنتام ) 112( 3پهوهشتی را بتاعنوان "عوامتل متؤثر بتر
شکلگیری تعاونیهای تولید در مناطق روستایی کشور مالزی" انجام داد .نتای حاصله نشان داد که بین میزان اعتماد
اجتماعی و نهادی ،منزلت اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،شبکهها و مناب اطالعاتی با شکلگیری تعاونی های تولید در
مناطق روستایی ،رابطه مستایم و معناداری وجود دارد .اسیم و اومیرا ( ) 119در پهوهشی در کشورهای عربی بته ایتن
نتیجه رسیدند که تعاونیهای زنان روستایی ابزاری توانمند در اصال امتور اقتصتادی و اجتمتاعی بتهشتمار متیآینتد.
طاهرخانی و حیدری ساربان ( ) 9 9با هدف بررسی ناش تعاونیهای تولیتد در توستعه منتاطق روستتایی شهرستتان
مشکینشهر مطالعهای را انجام دادند .آنها دریافتند که بین مؤلفههتای اقتصتادی و اجتمتاعی و فرهنگتی بتا توستعه
اقتصادی رابطه مستایم و معناداری وجود دارد .همچنین رنجبر و منفتردی راز ( ) 9 1مطالعتهای بتاعنتوان "بررستی
روشهای آموزشی و ترویجی بخش تعاون و ارائه راهکارها" انجام دادند .نتای حاصله نشان داد که آموزش و تتروی
1- Chant
2- Shaver et al
3- Prokopy
4- Enternam
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باعث افزایش کارایی و بهر وری تعاونیها میشود .اعظمتی و ستروش مهتر ( ) 9 9در پهوهشتی بتا عنتوان "تتأثیر
متغیرهای فردی و اقتصادی زنان روستایی بر مشارکت آنان در تعاونی تولید شهرستان پاو " به این نتیجه رسیدند کته
بین مشارکت زنان و مؤلفههای فردی– اقتصادی رابطه مببت و معنیداری برقرار استت .هتمچنتین حیتدری ستاربان
(  ) 99در تحایای با عنوان "بررسی عوامل مؤثر بر تشکیل تعاونیهای تولیدی در مناطق روستایی استان اردبیل" به
این نتیجه رسید که عامل ترویجی بیشترین تأثیر را در میزان تشکیل تعاونیهای تولیدی در منتاطق روستتایی داشتته
است و در مرحله بعد عوامل اجتماعی ،اقتصادی و محیطی بهترتیب از عوامل تأثیرگذار در تشکیل تعاونیهای تولید در
مناطق روستایی بود است .هادیزاد بزاز و همکاران (  ) 99مطالعهای به نام "سنجش و ارزیتابی عوامتل متؤثر بتر
بهبود عملکرد تعاونیهای تولید روستایی در استان خراسان" انجام دادند .نتای حاصله نشان داد که مهتمتترین عامتل
بهبود عملکرد تعاونیها ،حمایتهای دولت در اجرای اقدامات زیربنایی است و در مرحله بعد نحتو متدیریت و میتزان
انگیز و مشارکت اعضا مهمترین عوامل هستند .در تحایق بندرز و نیکنامی (  ) 99دراستان ایتالم کته بته بررستی
شناسایی عوامل اجتماعی ،فرهنگی مؤثر بر توانمندسازی اعضای تعاونیها روستایی زنان پرداختند ،این نتیجه حاصتل
شد که مدیریت مشارکتی در تعاونیها ،مهمترین عامل تأثیرگذار بر تشکیل و توانمندسازی اعضا است .نتای پتهوهش
علیبیگی و گالبی (  ) 99در شهرستان فالورجان درخصوص تحلیل میزان مشارکت زنتان روستتایی در تعتاونیهتا،
نشان داد که عوامل فردی– اجتماعی و اقتصادی و نهادی در تشکیل و در نهایت بر مشارکت زنتان در تعتاونی ناتش
بسزایی دارد .حسینی و لشکرآرا ( ) 999در تحایای با عنوان "شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه مهارتهتای کتارآفرینی
در زنان روستایی استان فارس" به این نتیجه رسیدند که عوامل آموزشی ،روانشناختی ،مدیریتی و اقتصادی در توسعه
مهارتهای کارآفرینی ناش اساسی دارند و موجب گسترش فعالیتهای تعاونیها میگردند.
با بررسی و ماایسه مطالعات داخلی و خارجی میتوان نتیجه گرفت که تعاونی زنان روستایی یکتی از مهتمتترین
اجتماعات محلی است کته موجتب حضتور زنتان در عرصتههتای اقتصتادی و اجتمتاعی ،افتزایش توانمنتدی ،بهبتود
درآمدخانوار ،افزایش مهارتهای زندگی و توانایی تصمیمگیری آنان میشود  .مطالعات خارجی نگاهی به عوامل ایجاد
تعاونی ها نظیر پیشینه زندگی فرد ،میزان و نوع آموزش ،تجربه کاری و نوع فعالیت و میزان اعتماد اجتماعی دارند و در
مطالعات داخلی ضمن پرداختن به تأثیر این تعاونیها در توستعه و گستترش اشتتغال در منتاطق روستتایی ،بته ناتش
آموزش و تروی وحمایت دولت در بهبود و عملکرد تعاونیها تأکید دارند .با نگاهی به مطالعات انجتام شتد متیتتوان
دریافت که در پهوهش حاضر به ناش تأثیر نوع فعالیتها در ایجاد تعاونیها پرداخته شد است.
مواد و روشها
پهوهش حاضر براساس هدف ،کاربردی است .از نظر روش انجام تحایق به روش پیمایشی صورت گرفته کته بتا
استفاد از روش ارزیابی مشارکتی روستایی ( )PRAو بر انگار کیفی عملگرا و مشارکتی تأکیتد دارد .در ایتن تحایتق
زنان ساکن در  1روستای بخش نیر (شهرستان تفت) و  1روستای شهرستان ابرکو استان یزد در سال  992کته از
دو ویهگی عمد متااضیبودن برای ایجاد تعاونی و آشنا بودن با زمینههای کار و فعالیت برای زنان برخوردار بودند ،به-
عنوان جامعه آماری مورد پهوهش انتخاب شدند.
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برای تعیین حجم نمونه آماری نیز از طریق جدول برآورد کرجسی و مورگان از میان این زنان ،حجم نمونه  2نفر
بهدست آمد و درهر روستا با توجه به شیو نمونهگیری تصادفی طباتهای انتختاب گردیتد .جمت آوری اطالعتات ایتن
پهوهش در دو مرحله انجام پذیرفت .مرحله اول شامل گردآوری اطالعات مبانی نظری و سوابق مطالعتاتی مترتبط بتا
موضوع با استفاد از روش مطالعات کتابخانهای بود و مرحله دوم گردآوری اطالعات کیفتی بتود کته از روش ارزیتابی
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:
اعالم هدف برگزاری کارگا و تأکید بر این موضوع که انتخاب زمینههتای تشتکیل کارگتا از ستوی ختود افتراد
مؤثرتر از روشهای دیگر جهت گزینش زمینهها است.
معرفی اعضا ،اخذ نظرات با توزی کارت و رعایت فرصت کافی جهت انجام کار انفرادی.
تشکیل کارگرو های منسجم با رأی شرکتکنندگان ،توضیی و توجیه افراد و اولویتتبنتدی براستاس ماایسته دو
زوجی و ماتریس مالکها به تناسب تعامالت در کارگا .
انجام کارگروهی توسط کارگرو ها بهمنظور اولویتبندی فهرستهای قبلتی و معرفتی دو اولویتت پتس از بحتث
گروهی.
ارائه اولویتها بهصورت بصری جهت رویت کلیه اعضا کارگا بر روی برگه.
عنوانبندی موارد الحاقی و تببیت آنها بر روی کاغذ بهعنوان نتیجه اولیه کارگا براساس عنوان مشترک با بحث
گروهی.
تاسیم عناوین بین کارگرو های جدید براساس گرایش و تسلط اولیه .
انجام کار گروهی بهمنظور ارائه مشکالت و را حلها.
ارزیابی بصری توسط اعضا بهمنظور درجهبندی مشکالت و را حلهای مربوطه و حذف احتمالی موارد اضتافی یتا
مشابه .همچنین بهمنظور جم آوری اطالعات کمی از ابزار پرسشنامه استفاد شد کته بتا بیتان کمتی از اولویتتهتای
زمینههای ایجاد تعاونی زنان اطالعات بهدست آمد .پرسشنامه در زمینه ارزیابی زمینته ایجتاد تعتاونی تولیتدی بتا 19
عنوان بود که برای ارزیابی از طیف  2گزینهای لیکرت استفاد شد .برای انجتام محاستبه مربوطته بعتد از واردکتردن
نظرات افراد موردمطالعه در نرم افزار  SPSSتمامی گزینهها زمینه جم شد کته بتراین استاس حتداکبر امتیتاز  9 1و
حداقل آن  2بود .همچنین بهمنظور ارتباط این متغیر با متغیرهای دیگر از آمار تحلیل همبستتگی (ضتریب همبستتگی
اسپیرمن) استفاد گردید .میزان اعتبار پرسشنامههای مذکور با  91پرسشنامه از پرسشتنامههتایی کته روایتی آنهتا از
طریق پانل متخصصان تعیین گردید بود ،با انجام آزمون مادماتی در منطاه مشابه (شهرستان خاتم) بتا جامعته متورد
مطالعه انجام گرفت .پس از جم آوری پرسشنامهها ،پاس ها جم بنتدی گردیتد و درنهایتت از طریتق ضتریب آلفتای
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کرونبا اعتبار آن تعیین گردید که ضریب مذکور در بخش ارزیابی زمینهها  1/99بهدست آمد.
نتايج و بحث
همانگونه که مطر شد براساس روششناسی تحایق ،تجزیه و تحلیل اطالعتات بته دو صتورت کمتی و کیفتی
انجام گرفت .ابتدا یافتههای کیفی حاصل از اعمال روش ارزیابی مشارکتی روستایی (  )PRAمورد بررسی قرارگرفتت.
سپس با جم بندی آنها زمینههای ایجاد تعاونی از دیدگا زنان موردمطالعه مشخص گردید .در بخش کمی نیز یافته-
های آمار استنباطی مورد تحلیل قرار گرفت.
ويژگیهای فردی

نتای حاصل از این تحایق بیانگر آن است که سهم گرو سنی  - 2سال از مجموع گرو های سنی زنان متورد
مطالعه برابر با  2 /3درصد بود که بیشترین میزان را به خود اختصاص داد است .میزان تحصیالت آنان نشان متی-
دهد  9 /9درصد افراد دیپلم 99/9 ،درصد لیسانس و  2/9درصد دانشجو بودند کته در مجمتوع  92/درصتد ستطی
سواد این گرو دیپلم بهباال بود است .همچنین درآمد اکبر زنان مورد مطالعه ( 2 /3درصد) کمتر از  ,111,111ریتال
در سال است (جدول ).
جدول  .1مشخصات فردی زنان روستایی
فراوانی
9
92
3
2
2
2
فراوانی
9

مشخصات فردی
 1سال و کمتر
- 2
1 – 91
9 – 92
91 – 31
جم
سطی تحصیالت
سیکل
دیپلم
1
فوقدیپلم
93
لیسانس
دانشجو
2
جم
متوسط درآمد ساالنه (ریال) فراوانی
1
زیر 11111
1
11111- 111111
1
باالی 111111
2
جم
مأخذ :یافتههای تحایق

درصد
/2
2 /3
9/2
9/2
1/9
11
درصد
3/
9 /9
/9
99/9
2/9
11
درصد
92/2
92/2
/1
11

بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد تعاونیهای زنان روستایی

000

جدول  .2توزی و درصد فراوانی زمینههای تشکیل تعاونیها
پاس
بلی
خیر
جم
پاس
بلی
خیر
جم
پاس
بلی
خیر
جم
پاس
بلی
خیر
جم
پاس
سرمایه کم
سرمایه زیاد
مهارت کافی
سرمایه زیاد و مهارت کافی
جم
پاس
بلی
خیر
جم

آشنایی با نحوه کار تعاونی تولید
فراوانی
33
2
وضعیت عضویت زنان در تشکل غیر از خانواد
فراوانی
21
2
عضویت در سیکل تولیدی و خدماتی
فراوانی
2
22
2
ساباه اقدام به کار تولیدی و خدماتی
فراوانی
2
32
2
وضعیت آگاهی از مزایای عضویت در تعاونیها
فراوانی
99
2
2
وضعیت برخورداری از حمایت دولت در تعاونیها
فراوانی
1
2
مأخذ :یافتههای تحایق

درصد
9 /9
1 /
11
درصد
19/3
91/1
11
درصد
9/1
21/3
11
درصد
93/2
12/9
11
درصد
32/
/
93/2
1/2

درصد
3/2
2/9
11

بر اساس جدول دو حدود  1 /درصد زنان هیچگونه اطالعی از نحو فعالیتهای تعاونی های تولیدی و ختدماتی
نداشتند 19/3 .درصد از آنان در هیچ تشکلی عضو نبودند .حتی  21/3درصد این گرو از زنان روستایی در تشکلهتا و
تعاونیهای تولیدی و خدماتی عضویت هم نداشتند .بررسیها نشان دهند آن است که  11/2درصد زنان مورد مطالعه
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عالقه بیشتری در زمینه انجام فعالیتهای صنای دستی از خود نشان میدهند و این در حالی است کته بتیش از 12/9
درصد آنان فاقد هرگونه ساباه فعالیتی در این زمینهها بود اند .اما اعتااد داشتند که عضویت در تعاونیهتای روستتایی
موجب ایجاد شغل و افزایش مهارتها و توانایی خود در زمینههای مختلف اقتصتادی متیگتردد ( 2 / 2درصتد) و از
طرفی حدود  32/درصد زنان جامعه آماری تأکید کردند که تشکیل شرکت تعاونی از این جهت دارای مزیتت برتتری
است که با سرمایه کم ،قادر به انجام فعالیت میگردند .به همین دلیل  3/درصد این افراد ایجاد و رونق تعاونیهای
روستایی را منوط به حمایت دولت از این تشکیالت دانستند .در این بررسیها مشخص شد که زنان روستایی بهمنظور
کسب جایگا و منزلت اجتماعی و برعهد گرفتن ناشهای اجتماعی در روستای خود ،متمایل به عضویت در تعاونیها
هستند.
يافتههای كيفی ارزيابی مشاركتی روستايی

در این بخش از تحایق با استفاد از روش ارزیابی مشارکتی روستایی ،این نتتای بتهدستت آمتد کته زمینتههتای
تشکیل تعاونیهای تولیدی و خدماتی از دیدگا زنان جامعه آماری در بخش نیر شامل کشاورزی ،آمتوزش ،ختدمات و
پشتیبانی و صنعت است ،به نظر آنان ،بیشترین امتیاز ،متعلق به شرکت تعاونی تولید کشتاورزی ( ) در زمینتههتای
ایجاد مؤسسه تولید نهال ،احداث کارگا تولید قارچ صدفی ،پرورش ماهی ،بستهبندی محصوالت کشتاورزی ،پترورش
شترمرغ و زنبورعسل ،تأسیس گلخانه و جم آوری گیاهان دارویی و کمترین امتیتاز متعلتق بته تشتکیل شترکتهتای
تعاونی صنعت بود است ( ( )1جدول .)9
جدول  .3عنوانبندی زمینهها با استفاد از شیو ارزیابی مشارکتی توسط زنان جامعه موردمطالعه در بخش نیر
کشاورزی 112
تعاونی تولید نهال
تولید قارچ صدفی و سایر
پرورش ماهی
بستهبندی محصوالت کشاورزی
جم آوری گیاهان دارویی

خدمات و پشتیبانی 64
آموزش 65
ایجاد منطاه گردشگری
احداث مؤسسه آموزشی
ایجاد بازار هفتگی
آموزش هنرهای دستی
بازار صنای دستی منطاه
بازار فروش صنای دستی
تهیه عرقیجات گیاهی
مأخذ :یافتههای تحایق

صنعت 62
کارگا تهیه عرقیجات
کارگا تولید فرش دستباف
کارخانه کمپوتسازی
-

همانگونه که مطر شد بررسی نتای نشان داد ،ایجاد شرکت تعتاونیهتای تولیتد کشتاورزی از اولویتت اصتلی
برخوردار است ،از اینرو بهمنظور تحلیل کیفی زمینههای مرتبط با فعالیتهای این بخش و شناخت مسائل و مشکالت
آن تبادلنظر و بحث گروهی صورت گرفت که طبق جتدول  3مهتمتترین مستائل مربتوط بته تشتکیل تعتاونیهتای
کشاورزی ،آموزش و سرمایه معرفی شد.
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جدول  .4تحلیل زمینههای معرفیشد در بخش نیر از دیدگا افراد مورد مطالعه
هدف

زمینه فعالیت

سازمانهای ذیربط
تعاون ،شیالت،
جهادکشاورزی

پرورش قارچ

جهادکشاورزی

آموزش

تهیه عرقیجات
گیاهی

صنای روستایی

سرمایه،
امکانات

-

پرورش زنبورعسل

جهادکشاورزی

سرمایه،
امکانات

-

سرمایه

مکان  ،نیروی
انسانی

پرورش ماهی

ایجاد تعاونی در بخش کشاورزی
منطاه نیر

صنای روستایی،
بستهبندی
جهادکشاورزی
محصوالت
مأخذ :یافتههای تحایق

مسایل

مشکل

آموزش

سرمایه اولیه
سرمایه و مکان

جدول  .5عنوانبندی زمینهها از منظر زنان مورد مطالعه شهرستان ابرکو
کشاورزی 151
پرورش قارچ
پرورش دام
تولید نهالهای درختان میو
پرورش بلدرچین
صنای تبدیلی و بستهبندی مانند بستهبندی
خشکبار
پرورش آبزیان (شیالت)
تولید و بستهبندی سبزیجات و گیاهان
دارویی و خشکبار و نان (تنور سنتی)
پرورش گلوگیا تزیینی

خدماتی

آموزشی 178

124
تعاونی موسیای،
تعاونی دوخت
نااشی و طراحی
و دوز
تعاونی خدمات
آموزش بهداشت
چاپ
آموزش مهارت
خدمات
رانندگی
تبلیغاتی
کالسهای
آموزش اینترنت
ورزشی
فروش صنای
آموزش صنای دستی
دستی
تعاونی
آموزش تابلوفرش
فیلمبرداری
آموزش تشریفات
خدمات سفر
مجالس
عاد
خدمات
مجالس
مأخذ :یافتههای تحایق

صنایع 131

توزیع 31

تولید تابلوفرش و کاالهای
مورد مصرف قالیچه و گلیم

توزی گیاهان
دارویی

تولید پوشاک

-

بستهبندی لبنیات

-

تولید صنای دستی

-

تولید و بستهبندی سفیدآب و
صابون محلی

-

تولید عروسک

-

تولید غذا و نان محلی

-

-

-

سرانجام بهمنظور شفافتر شدن زمینههای موردنظر ذینفعان برای تشکیل تعاونیهای تولید ،از زنان مورد مطالعه
خواسته شد که بهطور مشخص و واضی و طبق مدل مرحله قبلی بیان نمایند که خواستار فعالیت در چه زمینههایی به-
منظور تشکیل شرکت تعاونی هستند که بر این اساس آنان متااضی تشکیل شرکت تعاونی در  32زمینته بودنتد؛ ولتی
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آن چه توسط جامعه زنان بیشتر تکرار و مطر شد ،تشتکیل شترکت تعتاونی در زمینتههتای بستتهبنتدی محصتوالت
کشاورزی ،ایجاد مزارع قارچ و بستهبندی و فروش محصوالت تولیدشد و پرورش ماهی و فروش آن بود.
بررسی نتای پهوهش در نااط روستایی بخش مرکزی شهرستان ابرکو نشان متیدهتد کته زمینتههتای تشتکیل
تعاونیهای تولیدی و خدماتی زنان روستایی از دیدگا آنان شامل کشتاورزی،خدمات ،آمتوزش ،صتنای و توزیت بتود
است .بیشترین امتیاز به ایجاد شرکت تعاونی در زمینه آموزش (  ) 2مانند آموزش صنای دستی ،اینترنت ،راننتدگی و
غیر و کمترین امتیاز به تشکیل شرکت تعاونی در زمینه مسائل توزیعی (  )9تعلق گرفت.
بنابراین با توجه به وجود زمینههای باالی تشکیل تعاونیها در بختش آموزشتی در شهرستتان ابرکتو  ،مستائل و
مشکالت این بخش از دیدگا زنان مورد مطالعه براساس نتای حاصله از بحثهای گروهی و مشارکتی به شر جدول
 1بیان گردید.
جدول  .6تحلیل کیفی بخش خدمات و آموزش از دیدگا زنان مورد مطالعه شهرستان ابرکو
عنوان

خدمات و آموزش

مسایل

دستگاه ذیربط
فنیوحرفهای
مرکزبهداشت
نیروی انسانی متخصص
آموزش و پرورش
مسایل و امکانات آموزشی
ادار ارشاد اسالمی
مکان مناسب آموزش
سازمان میراثفرهنگی
گرفتن مجوز
ادار بازرگانی
بازار مناسب
سازمان میراثفرهنگی
سازمان فناوری و اطالعات
مأخذ :یافتههای تحایق

مشکالت
کمبود امکانات
کمبود نیروی خالق
به-
همکاری ضعیف دستگا
طور مستمر
کمبود سرمایه
هزینهها
باالبودن قیمت وسایل کار
بازاریابی و صادرات

يافتههای كمی

نتای بررسیها نشان میدهد که سطی قابلیت اجترای زمینتههتای تشتکیل تعتاونیهتای تولیتدی -ختدماتی در
روستاهای مورد مطالعه از سطی باالیی برخودار است .بهعبارتی  /9درصد زنان مورد مطالعه دیدگا موافق و مببتتی
را در سطو اجرایی زمینههای ایجاد تعاونیها داشتند (جدول .)2
جدول  .7توزی فراوانی سطو اجرای زمینههای ایجاد تعاونی
سطوح
ضعیف
متوسط
خوب
عالی
کل

تعداد درصد درصد تجمعی
/
/
9
32/
2/
1
/9
39/
9
11
11
2
مأخذ :یافتههای تحایق
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اما مهمترین زمینه تشکیل تعاونیهای زنان روستایی به نظر آنان ایجاد واحد آموزش هنرهای دستی بتود .ایجتاد
واحد آموزش رانندگی بانوان و آموزش حرفهای و مهارتی در اولویتهای بعدی قرار گرفت (جدول ).
جدول  . 8اولویتبندی زمینههای ایجاد تعاونی زنان از دیدگا جامعه آماری موردمطالعه
اولویتها

9
3
2
1
2
9
1

زمینهها
ایجاد واحد آموزش هنرهای دستی
ایجاد واحد آموزش رانندگی بانوان
ایجاد واحد آموزش حرفهای و مهارتی
ایجاد واحد خدمات سرویس مسافرتی و زیارتی
ایجاد واحد ارائه خدمات کامپیوتر
ایجاد واحد آموزش صنای دستی و تابلو فرش
ایجاد واحد باشگا ورزشی و تفریحی بانوان
ایجاد واحد مزرعه پرورش قارچ خوراکی
ایجاد واحد تولید بستهبندی خشکبار
ایجاد واحد آموزش اینترنت
ایجاد واحد عرضه محصوالت فرهنگی ویه بانوان
مأخذ :یافتههای تحایق

تعداد
2
2
2
1
2
2
2
2
2
21
21

میانگین
/99
/11
/11
/11
/12
/1
/21
/2
/2
/
/

انحرافمعیار
1/131
1/233
1/933
1/ 19
1/121
1/219
1/ 9
1/ 1
1/ 1
1/9
1/299

نتای بررسی اهمیت زمینههای تشکیل تعاونی زنان در مناطق روستایی موردمطالعه نشان داد که انگیز های اصلی
ایجاد این نوع تعاونیها مبتنی بر عوامل زمینهای موجود در جامعه زنان بود است که بر این اساس بهمنظور تعیتین و
جایگا هریک از آنها ،رابطه بین زمینههای معرفیشد (متغیر وابسته) با هریک از مؤلفههای سن ،محل سکونت ،نوع
اطالع افراد ،عضویت افراد در تشکلها و تعاونیها (متغیر مستال) از طریق ضریب همبستگی استپیرمن بررستی شتد
(جدول .)9
جدول  .9رابطه بین زمینههای معرفیشد توسط زنان با متغیرهای مستال
زمینهها

متغیرها
سن
محل سکونت
نوع اطالع
عضویت افراد در هر تشکلی
عضویت در تشکلهای تولیدی
درآمد

ضریب همبستگی
1/199
**-1/929
-1/
-1/ 2
*-1/999
1/ 12

سطح معنیداری
1/29
1/111
1/ 2
1/
1/111
1/91

مأخذ :یافتههای تحایق

بر این اساس بین متغیر سن با متغیر ارزیابی زمینهها رابطهای بهدست نیامد ،بهعبارتی برای تشکیل شترکتهتای
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تعاونی ،طباه سنی خاصی الزم نیست .زنان از هر گرو سنی میتوانند باهم مشارکت داشتهباشند و مبادرت بته کتار و
فعالیت در قالب تعاونی نمایند .همچنین بین متغیر نوع اطالع با متغیر ارزیابی زمینهها رابطهای بهدست نیامد .بنتابراین
اطالع داشتن از نحو کار تعاونی نمیتواند عامل مهمی برای نوع زمینه کاری زنان روستایی در تعاونیها بهشمار آیتد.
بررسی نتای ضریب همبستگی و سطی معنیداری بین متغیر عضویت زنان در هر تشکلی با ارزیابی زمینهها نشان داد
که رابطه معنیداری بین دیدگا زنان عضو سایر تشکلها با زنان غیرعضو نسبت به ارزیابی زمینهها وجود ندارد  .بته-
عبارتی عضویت در گرو نتوانسته به عامل مهمی برای توافق نظر زنان در مورد ایجاد زمینهها باشتد .هتمچنتین بتین
متغیر عضویت زنان در تشکلهای تولیدی و ارزیابی زمینهها رابطه منفی وجود دارد ( )r=1/999به این مفهتوم زنتانی
که عضو تشکل های تولیدی بودند و زنانی که عضو نبودند دیدگا متفاوتی در مورد ارزیابی زمینهها داشتند .در حایات
عضویت در تشکلهای تولیدی عامل مهمی برای ارزیابی زمینهها بود .بین متغیر میزان درآمد با متغیر ارزیابی زمینهها
رابطهای حاصل نشد .به عبارتی میزان درآمد حاصل از عضویت در تشکلهای تولیدی ،نتوانسته بود عامل مهمی برای
ارزیابی زمینهها باشد.
نتيجهگيری و پيشنهادها
نتای حاصل از مطالعات صورت گرفته توسط متخصصین در نااط مختلف ،تعاونیهای روستایی ناش بسیار مهمی
در بهبود جایگا اقتصادی و اجتماعی زنان روستایی بر عهد دارند .بهطوریکه با ایجاد زمینههای الزم جهتت کستب
درآمد و سرمایه ،موجبات هر چه بیشتر مشارکت آنان را در امر تصمیمگیری بهوجود میآورند که این امر باعتث ایجتاد
خودباوری در زنان گشته و نهایتاً ناش زنان روستایی در فرآیند توسعه بهطور برجسته نشان میدهند .براین استاس در
این تحایق که مناطق روستایی بخش نیر از تواب شهرستان تفت و روستاهای شهرستان ابرکتو (استتان یتزد) متورد
بررسی قرار گرفت ،نتای نشان داد آنچه در اولویت نخست مورد توافق زنان شرکتکنند در کارگا ارزیابی مشارکتی
روستایی قرار گرفت ،ایجاد شرکتهای تعاونی میتواند به افزایش توانمندی ،توسعه اشتغال و درآمد زنان منجتر شتود
که در مطالعات شعبانعلی فمی و همکاران ( ،) 9 2تراوگر و همکاران (  ،) 11چامپکو ( ،) 111اسیم و امیترا () 119
و ریانو و اوکالی (  ) 11مورد بررسی و تأیید قرار گرفت .اما آنچه براساس تحلیل کیفی در کارگا های این بخش به-
دست آمد اینکه از مهمترین مسائل درگیر در تشکیل این نوع تعاونیها ،آموزش و سرمایه است که در مطالعات شتاور
و همکاران (  ،) 99رنجبر و منفردی ( ) 9 1حیدری ساربان (  ،) 99حسینی لشکر آرا ( ) 999بته آن پرداختتهانتد.
شاور و همکاران (  ،) 99پروگپی ( ،) 113انترنام ( ) 112طاهرخانی و حیدری ساربان ( ،) 9 9اعظمی و سروشمهر
() 9 9و علی بیگی و گالبی (  ) 99تأثیر مؤلفههای فردی و اجتماعی در ایجاد تعاونیهای زنتان روستتایی مطالعته
نمودند که در این پهوهش نیز مورد تأیید واق شد .همچنین طبق همین یافتهها در مناطق روستایی شهرستان ابرکتو
زمینههای تشکیل تعاونی تولیدی و خدماتی از نظر زنان جامعه آماری شامل کشتاورزی ،ختدمات ،آمتوزش ،صتنای و
توزی است که اولویت نخست برای ایجاد شرکت تعاونی زمینههای آموزشی (صنای دستی ،اینترنتت و  )...متیباشتد.
نتای پهوهش حاضر نشان داد که زنان عالقمند به عضویت در تعاونیها از لحاظ سنی ،جتوان و از ستطی تحصتیالت
باالیی برخوردارند .میزان اطالع انان از نحو کار تعاونی تولیدی و روستایی بسیار پتایین بتود .بنتابراین هماننتد ستایر
تحایاات انجام شد تعاونیها راهکار بسیار مناسبی برای مشارکت آنان در توسعه جوام روستایی بهشمار متیآینتد .از
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آنجا که اکبریت این افراد برای فعالیتهای تولیدی و خدماتی اقدامی انجام داد بودند از اینرو این تشتکلهتا ناتش
بسیار مهم و اساسی در فراهم آوردن شرایط برای ایجاد شغل دارند .چنانچه زنانی که جهت انجام کار تولیتدی اقتدام
کرد بودند ،خواستار انجام این نوع فعالیتها در قالب تعاونیها بودند و از دیدگا این گرو از زنان کارآفرین ،تعاونیهتا
دارای جایگا بسیار باالیی جهت این امر محسوب میشود.
با توجه به یافتههای تحایق مشخص گردید سرمایه ،آموزش و حمایتهتای دولتت از عوامتل اساستی در ایجتاد
تعاونیهای زنان روستایی است ،لذا پیشنهاد میشود تا آموزش زنتان و دختتران روستتایی بتهمنظتور افتزایش میتزان
خوداتکایی مورد توجه قرار گیرد .همچنین در این راستا کالسهای آموزشی در زمینههای امور ختدماتی ،کشتاورزی و
صنای دستی با تمرکز بر آموزش مهارتهای شغلی این فعالیتها برگزار شود .بههمین دلیل ادار تعاون ،سازمان جهتاد
کشاورزی ،مراکز آموزش فنیو حرفهای و  ...اولویت خود را به ارائه خدمات آموزشی ،ترویجی و تسهیالت به تشتکیل
شرکت تعاونی تخصیص دهند .همچنین برپایی سیستم کارآمد آگاهی و اطالعرسانی در زمینه تعتاون و شترکتهتای
تعاونی صورت گیرد و حمایتهای الزم درخصوص توانمندسازی و تاویت سطی دانش و خودآگاهی اعضا به عمل آید.
تشکیل شورای عالی هماهنگی و ایجاد تعاونی و بازاریابی و فروش محصوالت از دیگر اقدامات پیشتنهادی محستوب
میشود.
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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.
Keywords: Women employment, Participatory rural appraisal, Production cooperatives,
Rural cooperative
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