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مقدمهوبررسیمناب 

توجه به جنسیت در فرآیند توسعه پس از فهم این مهم بود که هر سیاست توسعهای لزوما برای همه اقشار اجتماعی
اثرات یکسان و مثبت در بر ندارد .با اهمیت یافتن مفهوم جنسییت در توسیعه ،بسییاری از کشیورهای جهیان سیوم،
راهبردهایی برای مشارکت عملی زنیان در توسیعه و برفیر شیدن موانیا اتذیار کردنید ( Soroushmehr et al,.

) .یکی ازاین راهبردها توانمندی زنان با تأکید براین نکته است که مشارکت زنان صرفا به مفهوم بهیر منیدی
آنان از مزایا و نتایج برنامههای توسعه نیست بلکه آنان باید در اجرای برنامههیا و فیر هیای توسیعه بیه فیور فعیا
 .1دانشیار جامعه شناسی دانشگا آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکز" ،نویسند مسئو " @yahoo.com
 .2کارشناس ارشد جامعه شناسی
 .3دانشیار ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگا آزاد اسالمی واحد کرج
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 .)Ketabi et al,.آمارهای سازمان ملل در سا 2003نشان میدهد که از  %23زنیانایرانیی

فعا در اقتصاد %31 ،آنیان در بذیک کشیاورزی فعالییت دارنید کیهایین رقیم در برابیر  %23میردان قیرار دارد (

 .)Schwab,این امر در کنار فزونی مهاجرت میردان جیوان از روسیتاها ،نزیک زنیان را در ادار روسیتاها در
آیند پررنگتر میکند و براهمیت توانمندی آنان میافزاید ( & ; Azami
; World bank,

Alirezanejad & Banihashem,

.)Soroushmehr,

به منظور افزونی توانمندی زنان روستایی ،در خیال برنامیههیای توسیعهای سیازمانهیاییایجیاد شید انیده کیه
شرکتهای تعاونی های زنیان مسیتزر در نیواحی روسیتایی از آن جملیه اسیت .در تیاریخ اییران بیهوییژ در سی
اجتماعات محلی ،زنان همیشه در سازمانهای همیاری سنتی از قبیل وار  ،فعا بودند .اولین تعاونی وییژ زنیان بیه
شکل امروزی در روستای آبسرد دماوند در سا  13۳3تشکیل و به دنبا آن هفت تعاونی دیگر تاسیس شید .پییک
ازآن ،زنان در تعاونیهای شهری و روستایی به صورت محدود حضورداشتند ولی بیشتر ،عضویت آنان م ر بیود
نه فعالیتشان .در دهههای اخیر ایجیاد ،تزوییت و بهبیود عملکیرد تعیاونیهیای زنیان بیه عنیوان یکیی از راهبردهیای
توانمندی آنان مورد توجه قرار گرفته و تجربههای متفاوتی در کشورایجاد شد است .با توجه به نظرییات متفیاوتی
که در بار تعاونیها ارائه شد است ،به نظر میرسد که بررسی عملکرد آنان بر توانمندی زنان مهم است.
ایران سرزمینی با تنوعهای اقلیمی و فرهنگی است .ازاینرو انتظار میرود که اجرای برنامههیای توسیعهای لزومیا
در همه منافق نتایج یکسانی در بر نداشته باشد و احتماال الگوهای متفاوتی برای توانمندی آنان کارآمد اسیت ،امیا
در اغلب منافق شرکتهای تعاونی روستایی زنان فعا هستند .استان سمنان در من زیه کیویری اییران جیای دارد و
مانند بسیاری دیگر از استانها ایجاد کسب و کارهای کوچک و متوسط مزیاس به عنوان یکی از راهبردهایایجیاد
اشتغا و رشد اقتصادی در آن م ر است (

استان سمنان و همچنین افزایک س

 .)Ghomi et al,.باتوجه به گسترش سی

سیواد در بیین زنیان

آگاهی و تزاضای زیاد بیرای اشیتغا و انجیام فعالییت اقتصیادی و اجتمیاعی

زنان شهرستانهای مهدیشهر و سمنان و وجود چهار تعیاونی در شهرسیتان سیمنان بیا حیدود 121نفیر عضیو و دو
تعاونی در شهرستان مهدیشهر با حدود  330نفر عضو ما را بر آن داشت که نزک تعاونیهای زنان روسیتایی را در
توانمندی زنان این دو من زه بررسی نمائیم .ازاینرو پرسک اصلیاین پژوهک عبارت اسیت ازایین کیه آییا کیار در
تعاونیهای زنان روستایی دراین من زه منجر به توانمنیدتر شیدن زنیان شید اسیت ایین توانمنیدی عمیدتا در چیه
ابعادی بود است
بوزور

برای اولین بار تفاوت بهر مندی زنان و مردان را از منافا حاصیل از توسیعه متیذکر شید .یافتیههیای او

حکایت از آن داشت که برنامههای به کار گرفته شد در کشورهای در حا توسعه در میواردی در جهیت عکیس
توسعه عمل کرد است .توجه به جنسیت در توسعه از نظریه بیوزرو

بیه شیدت تیاثیر پذیرفتیه اسیت ( Langwe,

).
به نظر تیانو ،سه دیدگا دراین زمینه با هم رقابت میکنند .در نظریه «ادغیام» گفتیه مییشیود توسیعه ،بیا درگییر
کردن هرچه بیشتر زنان در اقتصاد و زندگی عمومی ،به برابری جنسیتی میانجامد .در نظریه «حاشیهای شدن» گفته
میشود توسعه سرمایهداری ،زنان را بیک از پیک ازایفای نزکهای تولیدی بیاز مییدارد و بیه قلمیرو خصوصیی و
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خانه محدود میکند .دراین نوع توسعه ،زنان کنتر خود را بر امکانات مادی از دست میدهنید و از نظیر میالی بیه
مردان وابسته میشوند .در نظریه «بهر کشی» نیز گفته میشود مدرنیز شدن بیه پییدایک نیوعی نییروی کیار ارزان
زنانه منجر میشود .زنان در بذک تولید صنعتی نزک مهمتری پیدا میکنند ،اما از آنجا که نیروی کیار درجیه دوم
محسوب میشوند ،در معرض بهر کشی قرار میگیرند (

.)Abot & Wallas,

رویکردهای مذتلف در بار توانمندی زنان از منظری دیگر نیز در دو دسته قابل بررسی هسیتند .گیرو او کیه
خود را گرو توسعه برای زنان درعصر جدید نیام نهیاد انید ،بیرایایجیاد تغیییرات دو دسیته سیاسیت کوتامیدت و
بلندمدت را در نظر میگیرند .سیاسیت هیای درازمیدت بیرای شکسیتن سیاختارهای نیابرابری بیین جنسییت ،فبزیه
اجتماعی و غیر الزم است .سیاستهای کوتا مدت روشهایی هستند که جوابگوی بحیرانهیای جیاری باشیند و
برای کمک به زنان در تولید مواد غذایی از فریق ایجاد کار در بذک غیررسیمی و رسیمی موثرنید ( Ghafari et

 .)al,.دیدگا دیگر را فرفداران لیبرا اصالت جنسیت ارائه میکنند .از نظیر آنیان موقعییت پیایینتیر زنیان
ناشی از کمتر بودن فرصیت هیای زنیان ،فزیدان ییا انیدن بیودن مییزان تعلییم و تربییت و محیدودیتهیای محییط
خانوادگی است (

; Khani et al,.

.)Zamani Miandashti et al,.

در فرآیند توسعه حضور و مشارکت اجتماعات محلی امری الزامی است(

 .)Shahpasand,در قالب

شرکتهای تعاونی روستایی انرژیها و نیروهای پراکند روستایی از وحدت و انسجام جمعی عام برخوردار
میشوند و فرصتی مناسب پدید میآید تا با حفظ هویت و انگیز های فردی و خانوادگی خود با یکدیگر به
مشارکت ،همکاری وهمیاری متزابل بپردازند (

 .)Sabet Dizavandi et al,.مهمترین اقشار در منافق

روستاییایران ،زنان هستند ،بهفوری که مشارکت زنان و نحو ی ایفای نزک آنها در هر جامعه نشانگر میزان
پیشرفت آن جامعه و یکی از شاخصهای توسعه اجتماعی است ( & ; Ghiasvand

Mahmoodian,

 .)Ammari,شرکتهای تعاونی زنان ،همانند تشکلهای مشابه زنان ،شرایط را به نحوی مساعد و مهیا
میسازند تا اعضای آن ها به زنان توسعه یافته و چندبعدی تبدیل شوند (

 .)Haji,عضویت در تعاونی برای

زنان این حق را ایجاد میکند که از خدماتی که تعاونی عرضه میکند بهر مند شوند و از فریق عضویت در
تعاونی ،زنان سکویی به دست می آورند که به وسیله آن صدای خود را به نحو مؤثری به گوش برسانند و تدبیری
اتذار کنند که مستزیما بر زندگی آنها تأثیرگذارد .این سازمانها با بسیج منابا محدود ،در اختیار قراردادن
اعتبارات ،دانک و فنآوری مناسب به اعضا در زمینه روشهای جدید تولید و بازاریابی ،ضمن توسعه سازمانی
خود میتوانند زنان را به کارآفرینانی موفق مبد سازند .سان یانگ میلز ) (Sanyang Millsبه نزل از ائتال
بینالمللی تعاونیها ،تعاونی را اجتماع مستزل افرادی که داوفلبانه گرد هم آمد اند تا بهوسیله مالکیت مشترن
وکنتر دموکراتیک شرکت ،نیازها و خواسته های اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی خود را برآورد سازند ،تعریف
کرد است (

داوفلبانه با هد

 .)Ebrahimi et al,.تعاونی یک انجمن مستزل و متشکل از افرادی است که بهصورت ارادی و
رفا نیازها و احتیاجات مشترن اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی تأسیس شد و فعالیت خود را با

مشارکت اعضا و مدیریت دموکراتیک به اجرا در میآورد (

 .)Ansari,اعضای شرکت تعاونی میبایست

در تمام مراحل برنامهریزی از تصمیمگیری تا اجرا و ارزشیابی فعالیتها دخالت آشکار و داوفلبانه داشته باشند.
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درواقا این خصیصه عضومدار بودن برنامههای شرکتهای تعاونی است که مهمترین و اساسیترین هویت
«تعاونی بودن» آنها محسوب میشود (

 .)Shaykhi & Aref,بدین ترتیب این انتظار بهوجود میآید که با

همکاری در شرکتهای تعاونی اعضا از س

باالتری از توانمندی برخوردار شوند.

در ادبیات توسعه ،برای تعریف مفهوم توانمندی به فور وسیا از مفاهیمی نظییر حیق انتذیاب ،کنتیر داشیتن و
دسترسی به مناباه احساس استزال و اعتماد به نفیس بیشیتر و غییر اشیار شید اسیت (

.)Shakouri et al,.

همچنین میتواند دامنهای از «قدرت به» «قدرت برای» و «ظرفیت انجام برخیی فعالییتهیای رهنیی ییا فیزیکیی» تیا
«محو کردن اختیار» برای «حزوق قانونی» باشد (

 .)Rowlands,سازمان ملیل متحید بیرای توانمنیدی ،پینج

محور عمد را در نظر می گیرد که عبیارت اسیت از احسیاس ارزش داشیتن ،حیق مالکییت و تصیمیمگییری ،حیق
دسترسی به فرصتها و منابا ،حق کنتر زندگی خود در محیط اجتماعی و قدرت تأثیرگذاری برجرییان تغیییرات
اجتماعی به منظور فراهم کردن نظام عادالنه اقتصادی در محدود ملی و جهیانی .فیرد ییا گیرو توانمنید ،توانیایی
تصمیمگیری مؤثر را دارد .توانایی تصیمیمگییری میؤثر تحیت تیأثیر دو عامیل قیرار مییگییرد ،عاملییت و شیرایط
اجتماعی .عاملیت بدان معنی است که کنکگر برای مواجهه با گزینههای مذتلف وگرفتن تصمیم ،توانمند اسیت.
شرایط اجتماعی نیز به مثابه زمینههای رسمی و غیر رسمی که کنکگر درآن فعالیت میکند ،تعرییف شید اسیت.
این عوامل وقتی با هم مورداستفاد قرارگیرند ،میزان توانمندی را افزایک میدهند ( Zamani Miandashti et al,.
).

به عزید کازمل (

 )Kasmel,توانمندی به معنای عام آن ،به توانیایی میردم بیرای بیه دسیت آوردن درن و

کنتر بر نیروهای فردی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی به منظور اقدام برای بهبود شرایط زندگی خود ،اشار دارد.
فرآیندی که در آن افراد و جواما را قادر به گرفتن قدرت و عمل موثر در به دست آوردن کنتر بیشیتر ،کیارآیی
و عدالت اجتماعی در تغییر زندگی خود و محییط خیود مییسیازد .در برخیی از تعیاریف ،تأکیید شید اسیت کیه
توانمندی بیه معنیای ارتزیای خودبیاوری و خوداتکیایی گروهیی و فیرد میورد نظیر اسیت (
بنت )

.)Khani et al,.

 (Bennet,توانمنیدی را بیه عنیوان افیزایک داراییی و توانیاییهیای گونیاگون افیراد و گیرو هیا بیرای

کارکردن و تأثیرگیذاردن تعرییف مییکنید (

 .)Ghiasvand & Ammari,هرچزیدر افیراد قیدرت انتذیاب

بیشتری داشته باشند ،کنتر بیشتری بر زندگی خیود خواهنید داشیت (

فرآیند محسوب می شود ،یعنی معر

 .)Hafezian,اصیوال توانمنیدی ییک

پیشرفت از یک موقعیت به موقعیت دیگر است .این فرآیند از سی

فیردی

(احساس رهنی وتوان عینی برای انجام امور) شروع میشود تا سی و اجتمیاعی (تیوان مشیارکت در فعالییتهیای
گروهی و جمعی (سیاسی) کنتر بر تصمیمات سیاسی(اقتصادی) توان کنتر تصمیمگیریهای اقتصادی (نهیادی)
به چالک کشیدن نهادها و ساختارهای نابرابر موجود) را دربرمییگییرد (

 .)Shakoori et al,.فرآینیدی پوییا

که زنان را برای دستیابی بیشتر به منابا وکنتر بر زندگی کمک میکند و موجیب احسیاس اسیتزال و اعتمیاد بیه
نفس بیشتر آنها میشود و عزت نفس آنها را افزایک میدهد ،یعنی موجب بهبود تصویری میشیود کیه زنیان از

11

یهایروستایی...
یهایروستاییوتوانمندیزنانروستایی:مطالعهایبرتعاون 
تعاون 

خودشان دارند (

 .)Radvardad,ایین فرآینید ارتبیان تنگیاتنگی را بیا

; Zamani Miandashti et al,.

بهبود مستمر ،ارتزای صالحیت ،تغییر در رفتار و بهبود عملکرد زنان نشان میدهد .توانمندی زنان به عنوان ایید ای
متداو محسوب میشود که به عنوان بذشی از زبان توسعه م ر میشود و میتواند با بهبود عملکرد زنیان ،بزیا را
 (Ughbome,توانمندی را به معنای دستیابی بیشتر زنان به منابا و کنتر بر زنیدگی خیود

تثبیت کند .اگبومه)

میداند که موجب احساس استزال و اعتمیاد بیه نفیس بیشیتر در آنهیا مییشیود ( Zamani Miandashti et al,.
) .میالهوترا و شیلر)

 (Malhatra & Schuler,شیک بعید اقتصیادی ،اجتمیاعی ی فرهنگیی ،خیانوادگی،

قانونی ،سیاسی و روانی را در توانمندی زنان میدنظر قیرار مییدهید .پیروین (
توانمندی را در سیه بعید روانیی ،سیازمانی و اجتمیاعی و کریسیتین (
سیاسی ،اجتمیاعی و روانیی م یر مییکننید (

،)Parveen,زیمیرمن ()1331

 )Christian,در چهیار بعید اقتصیادی،

 .)Deh Haghi et al,.زیمیرمن معتزید اسیت کیه توانمنیدی

اقتصادی :آن دسته از تواناییهایی را در بر میگیرد که افراد را به انجیام فعالییتهیای درآمیدزا و کسیب اسیتزال
مالی رهنمون می سازد .این بعد شامل متغیرهای کسب یا افیزایک درآمید ،توانیایی بازپرداخیت وام و قیدرت پیس
انداز میشود (

; Ghiasvand & Ammari,

 .)Ataee & Zamani Miandashti,توانمندی روانیی :در

ارتبان با احساس و عزاید افراد است .مفیاهیمی از قبییل عیزت نفیس ،اسیتزال فکیری ،و احسیاس قیدرت اسیت.

توانمندی اجتماعی به بعد اجتماعی ظهیور و پاییداری زنیان در عرصیههیای اجتمیاعی ،دسترسیی بیه فرصیتهیای
اجتماعی ،مشارکت در فعالیتهای اجتماعی و شبکههای اجتماعی ،تغییر در هنجارهای مردساالری ،تغیییر نگیرش
نسبت به نزک زنان ،مشارکت اجتماعی ،جماگرایی ،و تمایل به حضور در فضاهای عمومی و نیز تعهد به آمیوزش
دختران راجا است (

 .)Alirezanejad,از بررسی تعاریف فوق مشذص میشود ،توانمندی حاوی سه عنصر

یا مفهوم مشترن در غالب تعاریف و مفاهیم است(

:)Ranjbar et al,.

 نذستین عنصر ،منابا است که شامل متغیرهایی مانند آموزش و اشتغا است.
 دومین عنصر عاملیت است ،عاملیت زنان به این موضوع اشار دارد که زنیان را نبایید فزیط بیه عنیوان دریافیت
کنندگان خدمات در نظر گرفت ،بلکه خود زنان باید به عنیوان بیازیگران اصیلی در فرآینید تغیییر بیه وییژ در
تدوین انتذابهای مهم زندگی و کنتر بر منابا و تصمیماتی که تاثیر مهمی در زندگی ایشان دارنید ،در نظیر
گرفته شوند.
 سومین عنصر دستاوردها یا نتایج و پیامدها است که در اثر فرآیند توانمندی ایجاد میشود.
تاکید بر مراحل توانمندی در پژوهک های زنان ،اید سارا النگه است .او با بررسیی تعیدادی از جوامیا روسیتایی،
معتزد است مرحله رفا از مراحل توانمندی ،پیشتر از مراحیل بیاالتر کیه امکیان مشیارکت و کنتیر را بیر زنیدگی
اجتماعی فراهم میآورد ،میسیر مییشیود (

 .)Khani & Sayyed Bidhendi,بیه اعتزیاد وی ،پیس از فیراهم
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 .)Langwe,وی توسیعه

شدن شرایط م لوب ،آثار فرآیند توانمندی به مراحل باالتر سیرایت خواهید کیرد (

امور زنان را در پنج مرحله تعیین میکند که عبارت است از مراحل رفیا  ،دسترسیی ،آگیاهی ،مشیارکت و کنتیر
(

.)Khani & Seyyad Bihendi,
در مرحله رفا  ،رفا مادی زنان در مواردی مانند وضعیت تغذیه ،تهیه مواد غذایی و درآمد خانوار میدنظر قیرار

میگیرد .در این مرحله ،زنان به عنوان افرادی منفعل تصیور مییشیوند کیه از مزاییای برنامیههیای رفیاهی اسیتفاد
میکنند (

 .)Ghomi et al,.در مرحله دسترسی ،زنان باید به عوامل تولیید (زمیین ،کیار و سیرمایه) کارهیای

درآمدزا ،خدمات ،فعالیتهای مهارت زا (که استذدام و تولید را ممکن میکند) و حتیی محصیو دسیترنج خیود
دسترسی داشته باشند (

 .)Abot & Wallas,در مرحله آگاهی ،پرسک اساسی این است که زنیان چگونیه بیه

مفهوم فرآیند توسعه و نزک زنان در حد نابرابری ساختاری آگیا مییشیوند(

 .)Khani,در مرحلیه آگیاهی،

زنان باید تشذیص دهند که مشکالت آنها ناشی از کمبودهای شذصی شان نیست بلکه نشأت گرفته از نزکهیای
جنسیتی مربون به فرهنگ است و به همین دلیل قابل تغییر اسیت .درمرحلیه مشیارکت ،زنیان در تمیام برنامیههیای
مربون به خود شرکت میکنند .مشارکت آنها باید با شمار آنها در جامعیه متناسیب باشید .برابیری درکنتیر بیه
معنی توازن قدرت بین زنان ومردان است (

 .)Moser,قبیو کیردن برابیری جنسییتی بیه عنیوان ییک هید

توسعهای ،براسیاس آگیاهی جنسییتی قیرار د ارد و بیه عنیوان رکین ق عیی سیاسیت تواناسیازی اسیت ( Borghani
.)Farahani,

نمودار-1فرآیندتوانمندیساراالنگه
Figure - Langwe’s empowerment process

در نظریه النگه مراحل توانمندی به صورت فرآیند دایر ای کامل از مرحله رفا شروع و با تسری به مرحله نهیایی،
یعنی کنتر  ،مجددا به رفا ختم میشود و سبب افزایک بیشتر توانایی اقتصادی زنان میشود.
براساس نظریه النگه ،در فرآیند توانمندی ،توانایی نذست در س
س

کالن تحزق مییابد .بر این مبنا ،س

خرد را مرحله رفا  ،س
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کالن را مرحله مشارکت و کنتر تشکیل میدهد (

 .)Langwe,بر اساس چیارچوب تحلیلیی النگیه فرآینید

برابری و تواناسازی زنان دارای پنج مرحله است :خیدمات ،دسترسیی ،آگیا سیازی ،مشیارکت و کنتیر ( Leach,

) .گذر از هریک ازاین پنج مرحله نشانگر درجه باالتری از برابری و افزایک س

توانایی برای زنان است.

خدمات :در مرحله او خدماتی که در اختیار زنان است ،با خدماتی که در اختییار میردان اسیت مزایسیه مییشیود
 )Leach,دراین مرحله زنان نزک خالق یا تولید کنند ندارند .بدین ترتیب وجود فواصل جنسیتی دراینجیا

(

به معنی تفاوت بین خدماتی است که در اختیار زنان یا مردان قرار میگیرد .دراین جا خیدماتی کیه تعیاونی بیرای
زنان فراهم کرد است ،مدنظر قرار میگیرد.
دسترسی :در مرحله دوم ،دسترسی برابر به خدمات ،امکانات و مزایا مد نظر است .دراین مرحله تنهیا عیدم برابیری
خدمات م ر نیست ،بلکه دسترسی زنان بهایین خیدمات میدنظر اسیت .از جملیه خیدمات در اختییار زنیان عضیو
تعاونی عبارتند از :دسترسی به آموزشه زمینه منابا مالیه و مراکز بهداشتی و درمانی.
آگا سازی:این مرحله بدان معنی است که زنان درن کنند که نزیک هیای جنسییتی ،ماننید تزسییم کیار بیر اسیاس
جنس ،توسط فرهنگ هر جامعه تعیین میشود و قابل تغییر است.
مشارکت :مرحله چهارم به مشارکت برابر در تصمیمگیری ،چه در سیاستگذاری ،برنامه ریزی ییا میدیریت اشیار .
درای ن مرحله زنان از دریافت کنندگان منفعیل خیدمات و افالعیات بیه شیرکت کننیدگان فعیا در تمیام مراحیل
تصمیمگیری و برنامه ریزی تبدیل میشوند.این مرحله در س

کالن م ر است.

کنتر  :النگهاین مرحله را کنتر برابر در تصمیمگیری میداند که شامل عوامیل تولیید و توزییا و مزاییا اسیت .در
مرحله نهایی توانا سازی ،برابری در کنتر مد نظر است .بدیهی است کهاین مرحله نیز در س

کالن رخ میدهد.

دراین پژوهک کوشک شد است ،وضعیت زنان عضو تعاونی سمنان و مهدیشیهر بیا اسیتفاد از چیارچوب نظیری
النگه در مراحل خرد و میانی مدنظر قرار گیرد .با اتکای به نظریه النگه میتوان گفت به میزانی کیه تعیاونیهیا در
فراهم کردن امکانات رفاهی برای اعضاء موفقترباشند ،زنان توانمندتر میشوند .در همین س

میتوان گفت کیه

هر قدر تعاونیها در آموزش اعضاء موفق تر باشند ،بر توانمندی زنان افزود میشود .همچنین هر قدر تعاونیها در
زمینه دسترسی به منابا موفقتر عمل کنند ،زنان توانمندتر میشوند.
تعریف مفاهیم دراین نظریه بدین صورت است:
سارا النگه در مرحله رفا  ،رفا مادی زنان (مانند تغذیه و درآمد ) و رفا تبعیض بین زنیان و میردان را میدنظر قیرار
میدهد.
توانمندی :رسیدن به مدارج باالی برابیری در هرییک از جنبیه هیای پنجگانیه (رفیا  ،دسترسیی بیه منیابا ،آگیاهی،
مشارکت و کنتر ) به معنای توانمندی زنان تلزی میشود.
دسترسی :ازاین دیدگا یعنیی زنیان بیه عوامیل تولیید (زمیین ،کیار و سیرمایه) کارهیای مولید درآمید ،خیدمات و
آموزشهای مهارت زا دسترسی داشته باشند (

.)Moser,

آموزش :در زمینه آموزش را حلهای جدیدی به وسیله متفکران و برنامهریزان با عنوان سیستمهیای آمیوزش آزاد
برای سوادآموزی بزرگساالن و فعالیتهای غیررسمی با مالحظه نیازهای آموزشی فوالنی روستائیان بیه خصیو
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زنان در نظر گرفته شد است .در توانمندی زنان آموزش و یادگیری در فو عمر برای افزایک توان رهبیری آنیان
م ر است (

.)Pasban,

موادوروشها 


برای اجرایاین پژوهک از روش پیمایک استفاد شد اما در مرحله اکتشافی برای نیل به درن عمییقتیر از شیرایط
زنان از مصاحبههای نیمه ساختیافته استفاد شد .روش گردآوری افالعات در بذیک اصیلی پیژوهک ،پیمیایک،
پرسشنامهای بود که توسط پژوهشگران و با توجه به یافتههای حاصل از مصاحبههای نیمه ساخت یافته ،فیراهم شید
 .)Creswell,بدین ترتیب در مر حله اکتشا  ،بیرای شیناخت بیشیتر ،هفیت مصیاحبه انجیام شیده مصیاحبه

(

شوندگان از میان اعضاء و مدیران عامل انتذاب شدند .همچنین با سه نفر از کارشناسان ادارات تعاون روستایی نییز
مصاحبه شد.
جامعه آماری دراین پژوهک شامل کلیه بانوان عضو شرکتهای تعیاونی شهرسیتانهیای سیمنان و مهیدیشیهر
است .تعداد اعضایاین شرکتهای تعاونی ،فبق آخرین آمار سازمان تعاونی روستایی برابر  111نفراسیت .درایین
پژوهک واحد تحلیل فرد (زنان) و س

آن نیز خُرد است .حجم نمونه با اسیتفاد ازفرمیو کیوکران ،معیاد 110

تن برآوردشد ،اما با توجه به تیپهای مذتلف تا تعداد  160تن تصحی شد .با کنار گذاشتن پرسشنامههای مشیکل
دار نهایتا 113پرسشنامه برای تجزیه و تحلیل استفاد شد.
با توجه به دسترسی به چارچوب نمونه گیری ،از روش نمونهگیری احتمالی استفاد شید .درایین پیژوهک بیرای
سنجک اعتبار ،از اعتبار محتوا استفاد شد .در اعتبار محتوا تاکید برایین اسیت کیه معیر هیا تیا چیه مییزان وجیو
مذتلف مفهوم را میسنجد (

 .)Dewas,پرسشنامه توسط صیاحب نظیران و برخیی از اعضیای تعیاونی میورد

ارزیابی قرار گرفت .پایایی دراین پرسشنامه توسط بررسی همسازی پاسخ فرد به یک گویه در مزایسه با هر یک از
گویههای دیگر مزیاس استفاد شد و بدین ترتیب پایایی کل مزیاس سنجید و شاخص آلفا محاسبه شد ( Dewas,

) .بدین منظور در مرحله پیکآزمون تعداد  30پرسشنامه تکمیل شید .بیا توحیه بیه ضیریب آلفیای نسیبتا بیاال
انسجام درونی گویهها (باالی 0/31برای کلیه متغیرها) تأیید شد.
نتایجوبحث 

جمعیت نمونه در پیمیایک ،شیامل بیانوان عضیو تعیاونیهیای روسیتایی سیمنان و مهیدیشیهر هسیتند .دامنیه سینی
پاسذگویان دراین پژوهک  1۳تا  ۳6سا و میانگین سنی آنان  31/61سا و بیشترین فراوانی سنی  1۳است .تعداد
فرزندان از صفر تا  3متغیر بیود .تحصییالت  %26/1پاسیذگویان ابتیدایی %16/3 ،راهنمیایی %11/3 ،دییپلم و فیوق
دیپلم %16/3 ،لیسانس و باالتر و کمترین میزان در تحصیالت متوس ه  %13/1بود.
س

درآمد پاسذگویان ،از  63000تومان تا یک میلیون تومیان در میا بیا مییانگین درآمیدی  111310تومیان

درما را در بر میگیرد %16/3 .پاسذگویان دارای س

درآمد کمتر از  200هزار تومان در ما  %11/1 ،بیین 200

تا  100هزارتومان %11/1 ،بین  100تا  600هزار تومان %3/1 ،بین  600تیا  100هیزار تومیان و  %1/3بیاالتر از 100
هزار تومان در ما درآمد داشتند.
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داد هییا نشییان میییدهیید کییه  %11/2پاسییذگویان در تعییاونیهییای تولیییدی %3/3 ،تعییاونیهییای تییوزیعی%2/6 ،
تعاونیهای مصر

و  %22/2در تعاونیهای مربون به بذک خدماتی عضو هستند .همچنین  %21/3پاسذگویان در

تعاونیها دارای سمت و  %66فاقد هر نوع سمتی هستند .اندکی بیک از  %21از پاسیذگویان اظهیار کردنید کیه بیه
جز همکاری در تعاونی ،دارای شغل دیگری از قبیل  %0/۳معلم %0/۳ ،خدمتگزار %2 ،کشاورز %2/۳ ،دامیدار%2 ،
خیان %0/۳ ،مشاغل خانگی %3/1 ،مغاز دار %0/۳ ،گلذانه دار %3/1 ،مدرس %2 ،قالیبا  %1/1 ،کیارگر %0/۳ ،بیه
مشاغل نانوایی محلی ،اشتغا در مهدکودن ،زنبورداری ،منشی و آرایشگری مشیغو هسیتند .سیا هیای فعالییت
زنان در تعاونیهای روستایی بین یک تا 10سا در نوسان است %11/1 .پاسذگویان گفتند که نحو آشنایی آنها
با فعالیتهای تعاونی از فریق خانواد  %۳۳/1 ،به واس ه دوستان و آشنایان %1/6 ،توسط رسانههای جمعیی و %6/1
از فریق جهاد سازندگی است.
با توجه به جدو زیر %21/2جمعیت مورد بررسی در ارتبان با این گوییه کیه عضیویت در تعیاونیهیای روسیتایی
زنان موجب شد است تا با ارتبان بیشتر با کارشناسان تعاونی در زمینه مسائل مرتبط با تغذیه بهتیر تصیمیم بگیرنید،
کامال موافق %11/2 ،موافق %22/2 ،و  %12/1با این نزک ارتبان با کارشناسان تعاونی بر وضیعیت رفیاهی آنهیا در
زمینه مسائل تغذیه مذالف و کامال مذالف بودند.
جدول-1توزی درصدیمتغیرهایمستقلتحقیق 
 Table - Percentage distribution of independent variables
جما

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

 Very little  little  Middle  Much  Total

متغیرها

 Variables
میزان اهمیت تعاونیهای روستایی زنان بر دسترسی به امکانات رفاهی
The importance of rural women’s cooperatives’ access to
 accomodations

میزان اهمیت تعاونیهای روستایی زنان در دسترسی به منابا
The importance of rural women’s cooperatives’ access to
 resources

میزان اهمیت تعاونیهای روستایی زنان در آگا سازی اعضاء
’The importance of rural women’s cooperatives on members
 awareness
Source: Research findings

مأخذ :یافتههای تحزیق

فبق نظر النگه میتوان انتظار داشت که با عضویت در تعاونیهای روسیتایی زنیان ،در مرحلیه رفیا سی

درآمید

خانوار افزایک یافته و وضعیت برابری در دسترسی به شغل و دستمزد دریافتی برای زنان ایجاد شیود .داد هیا نشیان
میدهد که اکثریت پاسذگویان %11/1 ،بااین گویه که همکاری با تعاونیهای روستایی زنان موجب شد اسیت تیا

شاغل شوم کامال موافق و موافق بود اند.
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بیک از  %6۳پاسذگویان بااین گویه که همکاری در تعاونی موجیب شید اسیت تیا درآمید داشیته باشیم کیامال
موافق و موافق هستند ،همچنین  %1392از پاسذگویان باایی ن گوییه کیه بیه دلییل اشیتغا در تعیاونی ،مییزان سیپرد
شذصی من در بانک افزایک یافتهاست ،موافق و کامال موافق بودند.
جدول-2وضعیتپراکندگیپاسخگویانبرحسبنقشتعاونیروستاییزناندروضعیتاشتغال

Total

Quite agree

I agree

No idea

I Disagree

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

Percen
tage

Freque
ncy

Percen
tage

Freque
ncy

Percen
tage

Freque
ncy

Percen
tage

Freque
ncy

Percen
tage

Freque
ncy

Percen
tage

Freque
ncy

شمار گویه

کل

خیلی موافزم

موافزم 

نظری ندارم

مذالفم

خیلی مذالفم 
Totally disagree

N

Table - Distribution of respondents according women’s cooperative’s impacts on their employment
 situation

1
2
3
4
5
6
7
8

Source: Research findings
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سومین نکتهای که در مرحله او تئوری سارا النگه مورد نظر است ،فراهم شیدن امکانیات رفیاهی بیرای زنیان در
زمینه مسائل بهداشتی و درمانی و مسائل مرتبط بیا سیالمتی اسیت .بیدین منظیور بیرای سینجک تیاثیر عضیویت در
تعاونیهای روستایی زنان و به تبا آن حضور در دور های آموزشی تعاونی و ارتبیان بیا کارشناسیان تعیاونی بیرای
دسترسی بهتر زنان به مسائل بهداشتی -درمانی از  ۳گویه استفاد شد است.
یافتههای بهدست آمد نشان میدهد که  %11/۳پاسذگویان در مورد نزک حضور در دور هیای آموزشیی تعیاونی
بر افزایک دانک آنها نسبت به مسائل بهداشتی خانواد  %62/1 ،پاسذگویان در میورد نزیک حضیور در دور هیای
آموزشی تعاونی بر افزایک دانک آنها نسبت به مسایل بهداشتی خیانواد کیامال موافیق و موافیق بودنید .همچنیین
 %60/6پاسذگویان در مورد نزک حضور در دور های آموزشی تعاونی بر افزایک دانیک آنهیا نسیبت بیه مسیائل

 .1حضور در دور های آموزشی تعاونی ،باعث افزایک دانشم نسبت به بهداشت خانواد شد است.
 .2حضور در دور های آموزشی تعاونی ،باعث افزایک دانشم نسبت به سالمتی خانواد شد است.
. 3حضور در دور های آموزشی تعاونی ،باعث افزایک دانشم نسبت به بهداشت مربون به زنان شد است.
. 1حضور در دور های آموزشی تعاونی ،باعث افزایک دانشم نسبت به موضوع سالمتی زنان شد است.
. 1ارتبان با کارشناسان تعاونی ،موجب شد است تا در زمینه مسائل بهداشتی بهتر تصمیمگیری کنم.
 .6ارتبان با کارشناسان تعاونی ،موجب شد است تا در زمینه مسائل سالمتی بهتر تصمیمگیری کنم.
 .۳موجب دسترسی ام به مراقبتهای بهداشتی-درمانی شد است.
 . 1همکاری با کارشناسان تعاونی ،موجب شد است تا در زمینه مسائل مذتلفی چون بهداشت ،سالمتی و تغذیه بهتر تصمیمگیری کنم.
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بهداشتی زنان و  %61/3در زمینه نزک حضور در دور هیای آموزشیی تعیاونی بیر افیزایک دانیک آنهیا نسیبت بیه
موضوعات سالمتی زنان کامال موافق و موافق بودند .از نظر  %63/1پاسذگویان ارتبان با تعاونی موجب شد اسیت
تا در زمینه مسائل بهداشتی بهتر تصمیمگیری کنند .بیک از  %62پاسذگویان با این گویه که ارتبان بیا کارشناسیان
تعاونی موجب تصمیمگییری بهتیر در زمینیه مسیائل سیالمتی شید اسیت ،کیامال موافیق و موافیق بودنید .اکثرییت
پاسذگویان  %16/2بااین گویه که حضور در تعاونی موجب دسترسیام به مراقبتهای بهداشتی-درمانی شد اسیت
خیلی موافق و موافق بودند ،همچنین  %63/1پاسذگویان با این گویه که همکاری بیا کارشناسیان تعیاونی ،موجیب
شد است تا در زمینه مسائل مذتلفی چون بهداشت ،سالمتی و تغذیه بهتر تصمیمگیری کنند ،خیلی موافق و موافیق
هستند .به منظور توصیف دقیقتر نزک تعاونیهای زنان روستایی در دسترسی به امکانیات رفاهی،گوییههیای میورد
بحث با هم ترکیب شدند .حداقل امتیاز دراین بار  16و حداکثر  60اسیت .مییانگین امتییازات پاسیذگویان 13913
است .با ترکیب گویهها شاخص تاثیر تعاونی بر رفا اعضا تعاونی ساخته شد .امتیاز زیر  2۳معاد خیلی کم 2۳ ،تیا
 31معاد کم 31 ،تا  13معاد متوسط و باالتر از  13معاد زیاد ،ارزیابی شد .اهمیت تعیاونیهیای روسیتایی زنیان
در تامین رفا اعضا به شر زیر است.
جدول-3وضعیتپراکندگیپاسخگویانبرحسبنقشتعاونیروستاییزناندرموضوعا مرتبطباسالمتیو
بهداشتی-درمانی
Table - Distribution of respondents in terms of rural women’s cooperatives in issues related to
health

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

Perce
ntage

Frequ
ency

Perce
ntage

Frequ
ency

Perce
ntage

Frequ
ency

Perce
ntage

Frequ
ency

Perce
ntage

Frequ
ency

Frequ
ency

Total

Perce
ntage

شمار گویه

کل

Quite agreed

Agree

No idea

Disagree

Totally
disagree
فراوانی
درصد

No

خیلی موافزم

موافزم

نظری ندارم

مذالفم 

خیلی مذالفم

1
2
3

Source: Research findings
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جدو  1نشان میدهد که اکثریت پاسذگویان  11( %31/3نفر) نزک تعاونیهای روستایی را بر رفا بیانوان عضیو،
در سی

متوسییط ارزیییابی کییرد انیید ،پییس از آن بیشییترین فراوانییی  16( %23/1نفییر) بییه پاسییذگویانی کییه نزییک

تعاونیهای روستایی را در س

زیاد 31( %21/1 ،نفر) در س

کرد اند ،تعلق دارد.

 . 1همکاری در تعاونی باعث شد شاغل شوم.
 .2همکاری در تعاونی باعث شد که درآمد داشته باشم.
 .3به دلیل اشتغا در تعاونی ،میزان سپرد شذصی ام در بانک افزایک یافتهاست.
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جدول-4توزی فراوانیپاسخگویانبرحسباهمیتتعاونیهایروستاییزنانبررفاهآنان
Table - Distribution of respondents according to their importance of rural women’s cooperative on
 their welfare
خیلی کم
کم
متوسط 
زیاد 
کل
Mean

Total

میانگین

Much

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

Percent
age

Freque
ncy

Percent
age

Freque
ncy

Middle
فراوانی
درصد
Percent
age

frequen
cy

Little
درصد

فراوانی

Percent
age

Freque
ncy

Very little
فراوانی
درصد
Percent
age

Freque
ncy

Source: Research findings
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در مرحله دسترسی ،زنان الزم است به عوامل تولید (مانند زمین ،کار ،و سرمایه) ،کارهای مولد درآمید ،خیدمات،
آموزشهای مهارت زا (که استذدام و تولید را ممکن میسازد) وحتی محصیو و دسیترنج خیود دسترسیی داشیته
باشند .نیاز به دسترسی برابر به منیابعی ماننید آمی وزش ،اشیتغا  ،و نییز سیرمایه ،دومیین مرحلیه مهیم بیرای افیزایک
مشارکت زنان در روند توسعه محسوب میشود.
جدولشماره -5وضعیتپراکندگیپاسخگویانبرحسبدسترسیبهمناب
Table - Distribution of respondents in terms of access to the resources
Agree

Disagree

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

Percen
tage

Frequ
ency

Percen
tage

Frequ
ency

Percen
tage

Frequ
ency

Percen
tage

Frequ
ency

Percen
tage

Frequ
ncy

Percen
tage

Frequ
ency

شمار 

Total

Quite agree

No idea

Totally disagree

فراوانی

No

کل

موافزم

مذالفم

گویه

خیلی موافزم

نظری ندارم

خیلی مذالفم 

1
2
3
4
5
6
7

Source: Research findings

مأخذ :یافتههای تحزیق

داد های جدو  1نشان میدهد که  %61/1پاسذگویان باور دارنید کیه حضیور در تعیاونی موجیب شید اسیت تیا
شاغل شوند ،همچنین  %۳1/3با گویه نزک حضور در تعاونی درایجاد اشتغا بیرای آنهیا ،خیلیی موافیق و موافیق
بود اند .میزان  %61/۳پاسذگویان با نزک تعاونی در کسیب درآمید شذصیی بیرای خیود ،موافیق و خیلیی موافیق
هستند ،همچنین  %۳0/3پاسذگویان گفتند که حضیور در تعیاونی موجیب افیزایک دسترسیی آنهیا بیه نزیدینگی
.1حضور در تعاونی باعث شد شاغل شوم.
.2حضور در تعاونی باعث شد شغلی برای خود داشته باشم.
.3حضور در تعاونی باعث کسب درآمد شذصی برای خودم شد است.
.1حضور در تعاونی موجب شد در تعاونی سهام داشته باشم.
.1حضورم در تعاونی موجب افزایک دسترسی به نزدینگی موجود در منز شد است.
.6حضورم در تعاونی موجب افزایک امکان استفاد از نزدینگی موجود در منز شد است.
.۳بیشتر از قبل در بحثهای مذتلف شرکت می کنم.
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موجود در منز به دلیل کسب مهارت هایی که موجیب اسیتفاد بهینیه از نزیدینگی بیرای بهبیود وضیعیت زنیدگی
اعضای خانوار میشود ،شد است .از بین پاسیذگویان  %66/1گفتنید حضیور در تعیاونی موجیب افیزایک امکیان
استفاد از نزدینگی موجود در منز شد است .همچنین  %11/3پاسذگویان گفتند که حضیور در تعیاونی موجیب
شد است تا بیشتر از قبل در بحثهای مذتلف شرکت کنند .با ترکیبایین گوییههیا ،شیاخص دسترسیی بیه منیابا
ساخته شد .حداقل امتیاز افراد در شاخص دسترسی  ۳و حیداکثر آن  31بیود .مییانگین امتییاز هیم  26911بیود.ایین
شاخص در قالب چهار گزینه خیلی کم ،کم ،متوسط و زیاد دسته بندی شد .با توجیه بیه دسیته بنیدی انجیام شید ،
اهمیت تعاونی در دسترسی زنان به منابا به شر جدو زیر است.
جدول-6توزی فراوانیپاسخگویانبرحسباهمیتتعاونیهایروستاییزناندردسترسیبهمناب
Table - Distribution of respondents in terms of rural women’s cooperatives in access to the
resources
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Source: Research findings

مأخذ :یافتههای تحزیق

اکثریت پاسذگویان ۳0( %11/1نفر) نزک تعاونیهای روستایی را بر دسترسی بیه امکانیات رفیاهی در سی

زییاد

ارزیابی کرد اند ،پس از آن بیشترین فراوانی 13( %21/11نفر) به پاسذگویانی که نزک تعاونیهای روسیتایی را در
س

متوسط31( %20/3 ،نفر) در س

کم و 3( %1/3نفر) در س

خیلی کم ارزیابی کرد اند.

یکی از عواملی که نزک مهمی در توانمندی زنان و پررنگتر شدن نزک آنها در توسعه خواهد داشت ،آگاهی
استه عدم آگاهی در بار مسایل اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی به تثبیت و افزایک فاصله بین زنان و مردان بیشتر
کمک خواهد کرد .آگاهی شناختی است که کردار را در زندگی روزمر هدایت میکند و زندگی روزمر خود
را به عنوان واقعیتی به نمایک میگذارد که توسط آدمیان تعبیر و تفسیر میشود و از لحاظ رهنی به منزله دنیایی به
هم پیوسته و منسجم برایشان معنادار است (

 .)Mahdavi & Mirzapoor,در مرحله آگا سازی ،زنان

تشذیص میدهند که مشکالت آنها ناشی از کمبودهای شذصی شان نیست بلکه نشأت گرفته از نزکهای
جنسیتی مربون به فرهنگ است و به همین دلیل قابل تغییراست .آگاهی دراین مفهوم به معنی باور داشتن برابری
است (

 . )Moser,در بار نزک تعاونی روستایی زنان بر گسترش افالعات و دانک اعضا در سه پرسک

م ر شد .یافتههای بدست آمد نشان میدهد که  %30/2زنان معتزد بودند که حضور در تعاونی موجب افزایک
س

افالعات عمومی آنها شد است .نیز %10/1براین باور بودند که عضویت در تعاونی در افزایک س

آگاهیهای اجتماعی و سیاسی آنها موثر بود .همچنین  %12باور داشتند که عضویت در تعاونی موجب افزایک
س

افالعات افراد در بار گرو های حمایت کنند از زنان شد استه کامال موافق و موافق بودند.
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جدول-7
Table - Distribution of respondents in terms of the role of rural women’s cooperative on
 individual–social information
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درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

Perce
ntage

Frequ
ency

Perce
ntage

Frequ
ency

Perce
ntage

Frequ
ency

Perce
ntage

Frequ
ency

Perce
ntage

Frequ
ency

Frequ
ency

Perce
ntage

شمار گویه

کل

خیلی موافزم

موافزم

نظری ندارم

مذالفم
Disagree

Totally
disagree
فراوانی
درصد

No

خیلی مذالفم

1
2
3

Source: Research findings

مأخذ :یافتههای تحزیق

برای سنجک توانایی اعضا در فعالیتهای اقتصادی خارج از خانه  1گویه در س

سنجک ترتیبیی سیاخته شید .بیا

توجه به داد ها %30/1 ،زنان اظهار کردند که عضویت در تعاونی موجب شد تا دییدگا بهتیری نسیبت بیه فعالییت
زنان در خارج از خانه کسب کنند ،همچنین  %16/3پاسذگویان گفتند که عضویت در تعیاونی روسیتایی ،موجیب
بهبود نگرش آنها نسبت به اهمیت کار خارج از خانه شد است .بر اساس جیدو  %6۳/1پاسیذگویان گفتنید کیه
حضور در تعاونیهای روستا یی موجب شد تیا اهمییت و معنیای کیار در منیز را بیشیتر درن کننید و  %16/1نییز
اهمیت و معنای کاری در تعاونی روستایی ،را بیشتر درن کرد اند.
پراکندگیپاسخگویانبرحسبتاثیرفعالیتدرروستاییزنانبرنگرشبهفعالیتهایاقتصادی

جدول-8
Table - Distribution of respondents according to women’s activities in rural cooperatives and
 attitudes to their economic activities

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

Perce
ntage

Frequ
ency

Perce
ntage

frequ
ency

Perce
ntage

frequ
ency

perce
ntage

frequ
ency

perce
ntage

Frequ
ency

Frequ
ency

perce
ntage

شمار گویه

Total

Quite agree

Agree

No idea

Disagree

Totally
disagree
فراوانی
درصد

No

کل

خیلی موافزم

موافزم

نظری ندارم

مذالفم

خیلی مذالفم

4
5
6
7

Source: Research findings

مأخذ :یافتههای تحزیق

 .1حضورم در تعاونی سبب شد است تا افالعات عمومی ام افزایک یابد.
 .2حضورم در تعاونی سبب شد است تا س

آگاهیهای اجتماعی و سیاسی ام افزایک یابد.

 .3حضورم در تعاونی سبب شد است تا افالعات من پس از عضویت در تعاونی نسبت به گرو های حمایت کنند از زنان افزایک یابد.
 .1حضورم در تعاونی سبب شد است تا دیدگا نسبت به فعالیت زنان در خارج از خانه بهتر شود.
 .1حضورم در تعاونی سبب شد است تا نگرشم در مورد اهمیت کار بیرون از منز برای رشد اقتصادی بهتر شود.
 .6حضورم در تعاونی سبب شد است تا اهمیت و معنای کاری را که در منز انجام میدهم بیشتر از زمانی که عضو تعاونی نبودم درن کنم.
 .۳حضورم در تعاونی سبب شد است تا اهمیت و معنای کاری را که در تعاونی انجام میدهم به خوبی درن کنم.
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افمینان فرد در انجام فعالیتها ،به مثابه یکی از ابعاد توانمندی با استفاد از  ۳گویه سنجید شد .یافتیههیا نشیان
میدهد که  %۳0/1پاسذگویان با این گویه که حضیور در تعیاونی موجیب افیزایک اثرگیذاری نظیرات آنهیا بیر
خانواد  ،و  %61/6با گویه افزایک دقت در بار انجام کارهای منز  %61/1 ،دربار افمینان در انجام دادن کارهای
مذتلف منز  %۳1/1 ،در بار نزک عضویت تعیاونی در افیزایک توانیایی تصیمیمگییری در مسیائل فیردی%12/6 ،
نسبت به نزک عضویت در تعاونی و کسب استزال بیشتر در امور و فعالیتهای فردی و همچنین  %۳1/1نسبت بیه
حضور در تعاونی و افزایک افمینان نسبت به تواناییهای فردی برای قبو مسئولیت و نیزایفای نزیک میدیرعامل و
عضو هیأت مدیر موافق یا بسیار موافق بودند.
تها 
جدول-9پراکندگیپاسخگویانبرحسبنقشتعاونیروستاییزنانبراطمینانفرددرانجامفعالی 
Table - Distribution of respondents according to role of rural women’s cooperatives on Make
 sure to do activities

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

Perce
ntage

Frequ
ency

Perce
ntage

frequ
ency

Perce
ntage

Frequ
ency

perce
ntage

frequ
ency

perce
ntage

Frequ
ency

Frequ
ency

perce
ntage

شمار گویه

Total

Quite agree

Agree

No idea

Totally
disagree
فراوانی
درصد

No

کل

خیلی موافزم

موافزم

نظری ندارم

مذالفم
Disagree

خیلی مذالفم

1
2
3
4
5
6
7

Source: Research findings

مأخذ :یافتههای تحزیق

برای سنجک تاثیر «فعالیت در تعاونیهای روستایی زنان» در افزایک توانمنیدی فیرد در انجیام امیور و موضیوعات
خانوادگی از  1گویه که تواناییهای مذتلف فرد در زمینه مسائل خانواد را مورد پرسک قیرار داد  ،اسیتفاد شید
است .داد های جدو نشان میدهد که در تمام موارد بیک از  %60پاسذگویان با تاثیر گذاری مثبیت همکیاری در
تعاونی برای ارتزای توان آنان در مسایل خانواد کامال موافق یا موافق بودند.

 .1تاثیر نظراتم در خانواد بیشتر از دور ای که عضو تعاونی نبودم شود.

 .2در انجام کارهای منز بیشتر دقت میکنم.
 .3نسبت به انجام دادن کارهای منز افمینان بیشتری داشته باشم.
 .1توان من در تصمیمگیری در مسائل فردی ام بیشتر از دور قبل از عضویتم شود.
 .1افمینان من نسبت به انجام توانایی ام برای انجام دادن کارهای منز افزایک یابد.
. 6در زمینه انجام کارها و فعالیتهای مذتلف از استزال بیشتری برخوردار شوم.
. ۳توانایی ام برای قبو مسئولیت به عنوان عضو هیأت مدیر یا مدیر عامل افزایک یابد.
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جدول-11پراکندگیپاسخگویانبرحسبنقشتعاونیروستاییزنانبرتوانمندیاعضادرخانواده
- Distribution of respondents according to impacts of rural women’s cooperative on
member’s empowerment in family

Table

خیلی مذالفم

Total

Quite agree

Agree

No idea

Perce
ntage

Frequ
ency

Perce
ntage

frequ
ency

Perce
ntage

Frequ
ency

perce
ntage

frequ
ency

Perce
ntage

frequ
ency

Frequ
ency

perce
ntage

شمار گویه

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

NO

کل

خیلی موافزم

موافزم

نظری ندارم

مذالفم
disagree

Totally
disagree
فراوانی
درصد

1
2
3
4
5

Source: Research findings

مأخذ :یافتههای تحزیق

در ادامه احساس توانایی پاسذگویان در انجام کار گروهی و فعالیت در تعاونی سنجک شد .داد ها نشیان مییدهید
 %13/6معتزد بودند که عضویت در تعاونی روستایی زنان موجب افزایک توانایی آنها برای انجام وظیایف محیو
شد است .همچنین  %31/2معتزد بودند که عضویت در تعاونی موجب تزویت قدرت کار گروهی در آنهیا شید
است و  %16/۳باور داشتند پیوند آنان با دیگر اعضای تعاونی افزایک یافتهاست.
جدول-11وضعیتپراکندگیپاسخگویانبرحسبنقشتعاونیروستاییزنانبرتواناییاجتماعیاعضا 
- Distribution of respondents according to cooperative impacts on members’ social ability
Total
درصد

فراوانی

Percent
age

Freque
ncy

Quite agree
فراوانی
درصد

Agree
فراوانی
درصد

No idea
فراوانی
درصد

freque
ncy

Freque
ncy

freque
ncy

freque
ncy

percent
age

Percent
age

percent
age

percent
age

Percent
age

Freque
ncy

شمار گویه

خیلی موافزم

نظری ندارم

Disagree
فراوانی
درصد

خیلی مذالفم
Totally disagree
فراوانی
درصد

6
7
8

Source: Research findings

مأخذ :یافتههای تحزیق

 .1در برنامه ریزیهایی چون رفتن به مسافرت بیشتر از زمانیکه عضو تعاونی نبود ام ،نزک داشته باشم.
 .2بهتر از قبل بتوانم به فرزندانم در پر کردن اوقات فراغت شان کمک کنم.
 .3فرزندان من بیشتر از قبل در زمینه مسائل تحصیلی خود با من گفت و گو میکنند.
. 1دوستان و آشنایان بیشتر دربار تصمیمگیریها با من مشورت میکنند.
 .1توان تصمیمگیری من در امور خانوادگی بیشتر از قبل شود.
 .6نسبت به توانایی خود برای انجام وظایف محوله در تعاونی افمینان بیشتری داشته باشم.
 .۳حس کار گروهی در من تزویت شود.

 .1پیوندم با اعضای تعاونی بیشتر شود.

30
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موافزم

مذالفم
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به منظور توصیف دقیقتر تاثیر فعالیت تعاونی در میزان آگاهی اعضا شاخص آگاهی با ترکیب گویهها ساخته شید.
حداقل امتیاز دراین بار  11و بیشترین امتیاز  110بود .میانگین  11962است.این شاخص در قالب چهار امتیاز خیلی
کم ،کم ،متوسط و زیاد دسته بندی شد.
هایتوصیفیمتغیرنقشتعاونیدرآگاهسازیاعضا


آماره
جدول-12
-Descriptive statistics about cooperative’s impacts on member’s awareness
 62تا 16

 16به باال
More than

 31تا 62

till

زیاد

till
کم

متوسط

Much

کمتر از 31

Middle

Little

Table

نمر پاسذگو

Less
than
خیلی کم

نزک تعاونیهای روستایی زنان در آگا سازی اعضا

Veryl ittle

Impacts of rural women’s cooperative on members awareness

Respondents’ score

Source: Research findings

مأخذ :یافتههای تحزیق

پراکندگی پاسذگویان در بار نزک تعاونیهای روستایی در آگیا سیازی بیه شیر جیدو  13اسیت .منیدرجات
جدو نشان میدهد که اکثر پاسذگویان31( %13/1 ،نفر) ،نزک تعاونیهای روستایی را بیر آگیا سیازی اعضیا در
زیاد ،ارزیابی کردند .پس از آن بیشترین فراوانی  11( %30/1نفیر) مربیون بیه پاسیذگویانی اسیت کیه نزیک

س

تعاونیهای روستایی را در س

کم و 2( %1/3نفر) در س

متوسط11( %3/2 ،نفر) در س

خیلی کیم ارزییابی

کرد اند.
هایروستاییزناندرآگاهسازیاعضا


سخگویانبرحسباهمیتتعاونی
جدول-13توزی فراوانیپا
- Distribution of respondents according to the importance of rural women’s cooperative on
raising members’ awareness

Table

Mean

میانگین

کل

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

Total

Much

Middle

Little

Very little
فراوانی
درصد

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

Percenta
ge

Frequen
cy

Percenta
ge

Frequen
cy

Percenta
ge

Frequen
cy

Percenta
ge

Frequen
cy

Percenta
ge

Frequen
cy

Source: Research findings

مأخذ :یافتههای تحزیق

آزمون فرضیهها
در آزمون فرضیهها ،برای استفاد درست از آزمونهای پارامتری و غیرپارامتری ،در ابتیدا ،نرمیا بیودن ییا نبیودن
مفاهیم سنجک شد .برای انجام آزمون نرمالیتی از آزمون کولموگرو  -اسمیرنف تک نمونهای اسیتفاد شید .بیر
اساس نتایج توزیا به غیرنرما نزدیکتر است .برای استفاد از آزمونهای نرمالیتی به منظور سنجک معنیاداری ییا
عدم معناداری فرضیههای تحزیق ،ابتدا با استفاد از لگاریتم فبیعی داد ها به نرما تبیدیل و سیپس از آزمیونهیای
مرتبط استفاد شد است(جدو .)11
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خروجیآزموناسمیرنفکولموگروفتکنمونهایمتغیرهایتحقیق

جدول-14
- Kolmogorov-Smirnov one-sample test on research variables
س

خ ای انحرا

معنی داری
Sig.

استاندارد

St. error

حداکثر

حداقل

میانگین

Maximum

Minimum

Mean

Table
متغیرها
Variables

دسترسی به امکانات رفاهی
Access to accommodation
دسترسی به منابا
Access to resources
آموزش و آگا سازی
Education and raising awareness

Source: Research findings

مأخذ :یافتههای تحزیق

برای سنجک نزک تعاونی های روستایی زنان بر دسترسیی اعضیای خیود بیه امکانیات رفیاهی در تحزییق حاضیر از
آزمون تی-تک نمونه استفاد شد .نتایج آزمون نشان داد که میانگین نزک تعاونیهای روستایی زنیان در دسترسیی
اعضا بیه امکانیات رفیاهی در سی

 39۳2از  1قیرار دارد (انحیرا

اسیتاندارد  .)09231بیرای سینجک معنیا داری

میانگین مذکور به بررسی آمار های استنبافی آزمون مذکور اقدام شد .میانگین نزک موفزیت تعاونیهیا در فیراهم
کردن دسترسی اعضا به امکانات باالتر از میانگین مفروض ( )3913است ،همچنین بیا توجیه بیه داد هیای جیدو
افمینان  0933گفت که هر چزدر تعیاونی هیا در فیراهم کیردن امکانیات رفیاهی بیرای اعضیا

 ،11میتوان در س

موفقتر عمل کنند ،زنان توانمندتر میشوند(جدو .)11
آزمونتیتکنمونهنقشتعاونیهایروستاییزناندردسترسیاعضابهامكانا رفاهی

جدول-15
- One sample t-test on rural women’s cooperatives impacts on member’s access to
 amenities

Table

میانگین مفروض:
Assumed mean
نزک تعاونیهای روستایی زنان در دسترسی اعضا به امکانات رفاهی
اختال

میانگین

Mean
discrepancy

Impacts of rural women’s cooperatives on members access to accomodations
درجه
س معنی
متغیر مستزل
مزدار تی
آزادی
داری
Independent variable
T
d.f
Sig.
نزک تعاونیهای روستایی زنان در دسترسی اعضا به امکانات رفاهی
Impacts of rural women’s cooperatives on members
access to accomodations
Source: Research findings
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به منظور بررسی نزک تعاونی های روستایی در دسترسی اعضا خود به منابا از آزمون تی تک نمونه استفاد
شد است .نتایج نشان داد که میانگین نزک تعاونی های روستایی زنان در دسترسی اعضا به منابا ،برابر  3923از 1
است .انحرا

استاندارد برابر با  09323است .با توجه به س

معناداری قابل قبو است .میانگین نزک موفزیت

تعاونیها در فراهم کردن دسترسی اعضا به منابا 3923 ،باالتر از میانگین مفروض ( )29۳1است .با توجه به س
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معنی داری ،میتوان در س

افمینان  33درصد گفت که هر چزدر تعاونیها در فراهم کردن منابا برای اعضا

موفقتر باشند ،زنان توانمندتر میشوند(جدو .)16
آزمونتیتکنمونهنقشتعاونیهایروستاییزناندردسترسیاعضابهمناب

جدول-16
- One sample t- test on rural women’s cooperatives’ impacts on member’s access to
resources

Table

میانگین مفروض:
Assumed mean
اختال

س

میانگین

معنی
داری

Mean
discrepancy

sig

درجه
آزادی

مزدار تی

متغیر مستزل

t

Independent variable

d.f

نزک تعاونیهای روستایی زنان در دسترسی اعضا به منابا
rural women’s cooperatives’ impacts on
member’s access to resources
Source: Research findings

مأخذ :یافتههای تحزیق

شاخص نزک تعاونی های روستایی زنان بر آموزش اعضا سیاخته شید .مییانگین تیی تیک نمونیهای معیاد  1912و
استاندارد معاد  09213است .بررسی آمار های توصیفی حاصل از آزمون تیی تیک نمونیه نشیان داد کیه

انحرا

میانگین نزک تعاونیهای روستایی زنان در آموزش به اعضای تعیاونی بیرای آنهیا معیاد  39۳2از  1بیود کیه در
س

باالیی است .معناداری میانگین مذکور نشان میدهد کیه مییانگین نزیک موفزییت تعیاونیهیا در آمیوزش بیه

اعضاء تعاونی برای توانمندی آنها 1912 ،از  1است که در س
همچنین با توجه به س

معنا داری آزمون تی در س

بیشیتری از مییانگین مفیروض ( )39۳0قیرار دارد،

 33درصد افمینان میتوان گفت که هر چزدر تعیاونیهیا

در آموزش اعضا موفقتر باشند ،زنان توانمندتر میشوند(جدو .)1۳
آزمونتیتکنمونهنقشتعاونیهایروستاییزنانبرآموزشاعضا

جدول-17
- One-sample t-test impacts of rural women’s cooperatives on training

 Table

میانگین مفروض:
Assumed mean

اختال

میانگین

Mean
discrepancy

س

معناداری
Sig.

درجه آزادی

مزدار تی

متغیر مستزل

d.f.

T

Independent variable

نزک تعاونیهای روستایی زنان در آموزش به اعضا
rural women’s cooperatives’ impacts on
member’s education
Source: Research findings

مأخذ :یافتههای تحزیق

یافتههای پژوهک نشان می دهد که با افزایک دسترسی اعضیا بیه امکانیات رفیاهی مییزان توانمنیدی زنیان عضیو
تعاونی افزایک یافت .عضویت زنان روستایی و فرآیند توانمندی آنها موجیب تصیمیمگییری بهتیر آنهیا در بیار
سالمتی و تغذیه شد .این امر ناشی از افزایک دانک آنها دراین زمینه بود .آنها همچنیین توانسیتند کسیب درآمید

33

سال دوم ،شماره  ،4تابستان 9314

مجله پژوهشهای اقتصاد روستا

کرد یا آن را افزایک دهنید وایی ن عامیل موجیب بهبیود وضیعیت زنیدگی اعضیای خیانواد شید اسیت .اگرچیه
حضورفعا بانوان درخانواد از اهمیت زیادی برخورداراست ،ولی موضوع اشتغا زنان و مشارکت گسیترد آنیان
درتوسعه اقتصادی ومیزاناین فعالیت در بذکهای مذتلف نیز اهمییت بسیزایی دارد .دسترسیی زنیان بیه منیابا در
توانمندی آنها از اهمیت ویژ ای برخوردار است .زنان روستایی معتزد بودند که حضور آنها در تعاونی روسیتایی
موجب شد است تا زمینه اشتغا آنها فراهم شود .آنان توانستند درآمد شذصی کسب کنند و در بهبیود موقعییت
اقتصادی خانواد موثر باشند .همچنین زنان روستایی معتزد بودند که حضور آنها در تعاونی موجب شید اسیت تیا
به نزدینگی موجود در خانواد دسترسی داشته و از آن استفاد کنند.
سومین مرحله به نزک تعاونی بر افزایک آگاهی زنان عضو ،متمرکز است .زنان عضو تعاونی براین بیاور بودنید
که افالعات عمومی و آگاهیهای اجتماعی-سیاسی آنان افزایک یافتهاست .افزایک آگاهی نسبت به فعالیت زنیان
در خارج از منز  ،درن اهمیت کار و فعالیت اقتصادی در خیارج از منیز  ،همچنیین بهبیود عملکیرد در خانیه از
پیامدهای عضویت زنان روستایی در تعاونی روسیتایی بیود .افیزایک سی

آگیاهی و دریافیت آمیوزش در زمینیه

مسائل مذتلف از منظر زنان روستایی ،موجب شد است تا تأثیر نظرات آنها در خانواد بیشیتر از زمیانی شیود کیه
عضو تعاونی روستایی نبود اند ،همچنیین سی

توانیایی آن هیا در اخیذ تصیمیمات فیردی بیشیتر از زمیان قبیل از

عضویت در تعاونی شد است .زنان روستایی معتزدند در زمینه انجام کارها و فعالیتهای مذتلف منز از اسیتزال
بیشتری برخوردار شد اند .عضویت در تعیاونی روسیتایی و افیزایک سی

توانیاییهیا در دو سی

خیانوادگی و

اجتماعی سبب شد است تا فرزندان بیشتر از قبل در زمینه مسایل تحصییلی خیود بیا آنیان گفیت وگیو کننید و در
خانواد نیز توان تصمیمگیری زنان در امور بیشتر از قبل شود .در س

اجتماعی نیز ،حیس کیار گروهیی در زنیان

روستایی بیشتر از قبل تزویت شد و پیونداین گرو با اعضای تعاونی بیشتر شد است .آنان بیه توانیایی خیود بیرای
انجام وظایف محوله در تعاونی ،افمینان بیشتری داشتند.
این یافتهها به فور نسبی نشان از افزایک کنتر زنان بر منابا نیز دارد به نحیوی کیه آنهیا تجربیه مشیارکت در
تعاونی را تجربهای مثبت در زندگی خود تلزی میکردند اما میزان عملکرد تعاونیها به نحوی نبود که بتوان انتظیار
داشت کنتر زنان بر منابا و مراحل عمل افزایک قابل توجهی داشته است بیه وییژ آن کیه شیرکت تعیاونی زنیان
مهدیشهر در معرض خ ر ورشکستگی قرار داشت اما مصاحبه شوندگان معتزد بودندایین تجربیه امکیان ورود بیه
عرصههای جدید را برایشان فراهم کرد است ،زیرا علیرغم مشکالت آنها تجربیه تشیریک مسیاعی ،همفکیری و
تصمیمگیری مشترن را به دست آورد بودند .امااین پژوهک به دلیل عدم دسترسی بیه اسیناد تعیاونی و شناسیایی
نوع مشکالت و موفزیتهای مالی تعاونی قادر به اظهار نظر در بار مرحله کنتر بر منابا نبود .امیا درایین مییان دو
نکته متفاوت مشاهد شد .مشاهد او حکایت از توانمندی زنان داشت .زیرا آنها در مرحله آزمون پرسشینامه آن
را مورد نزد قرار داد و پیشنهادات بسیار مفیدی عرضه کردند .همچنین تعدادی از میردان عضیو تعیاونی روسیتایی
شدند.ای ن امر در نوع خود نشانه خوبی بود اما برخی از مردان عضو تعاونی بر منابا مالی همسران خود کامال مسلط
بودند ،و اجاز تصمیمگیری به زنان نمیداندهاین ویژگی احتماال مرحله کنتر زنان بر منابا را تضعیف میکند.
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