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  1چکیده

بر تسهیل دسترسی زنان به عوامل تولید و افزایش  توان عالوه هایی که توسط آن مییکی از راه  
ي جمعی مربوط به توسعه را تسهیل نمود، فراهم آوردن امکان ها ها در فعالیت مشارکت آن، درآمد

که امکان تقویت کارآفرینی در  باشد هاي تعاونی خاص زنان با مدیریت خود آنان می ایجاد تشکل
هاي اشتغال و تشکیل  . هدف این پژوهش، شناسایی راهکارها و زمینهکندجامعه را نیز فراهم می

بررسی مشکالت  ی وهاي تعاونی تولیدي و خدمات قالب شرکت در تعاونی زنان در استان بوشهر
هاي تعاونی  مورد مطالعه شامل دو گروه زنان عضو شرکت جامعهباشد. ها می حضور زنان در تعاونی

ها و نفر) و نیز مدیران و کارشناسان سازمان 4881درصد اعضاي آن زنان هستند ( 70که حداقل 
ها در سطح شهر بوشهر بوده است. استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه  ادارات مرتبط با فعالیت تعاونی

تعین نفر  130نفر و حجم نمونه مدیران و کارشناسان  390ها  حجم نمونه زنان عضو تعاونی کوکران،
 ها شاملتعاونیمسائل و مشکالت زنان در  بندي شد. دسته گرایش 20در  هاي زنانفعالیت تعاونی .شد

باشد. از دید می اقتصادي مشکالت مالی و؛ اداري؛ مشکالت گی، فرهنگی، اجتماعیخانوادمشکالت 
هاي تعاونی است اما از اداري مانع مشارکت آنان در فعالیت بوروکراسی و پاگیر و دست زنان مقررات
مانع مشارکت زنان است. از دید  زنان با فرهنگ تعاون آشنا نبودن جامعه و خصوصاًدید مدیران 
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ها مشکالت اداري در مشکالت خانوادگی، فرهنگی و اجتماعی و از دیدگاه زنان عضو تعاونی مدیران
   باشند.ها مهمتر میتعاونی

  
 ، مشارکتهاي تعاونیاشتغال، شرکت کارآفرینی، زنان، گان کلیدي:ژوا

  
  مقدمه

 توسعه به ابیدستی باورند این بر اجتماعی علوم نظران صاحب و پردازان نظریه از بسیاري امروزه  
نیست  امکانپذیر اقتصادي و اجتماعی سیاسی، هايعرصه در زنان فعال مشارکت بدون پایدار،

)Elisia et al., 2010.( ولی  ؛حضور زنان در امور خانوادگی از اهمیت زیادي برخوردار است اگرچه
داشته و الزم است نیز اهمیت بسیار  کت گسترده آنان در توسعه اقتصاديموضوع اشتغال زنان و مشار

جمعیت کشور و نیروي کار  بخش ازهاي این دها و قابلیتزمینه مناسب براي بروز و ظهور استعدا
کشی  هایی برگزیده شود که بدون هر نوع بهرهشیوهبالقوه فراهم آید. در اجراي این مهم ضروري است 

هاي اقتصادي الم در صحنهامکان فعالیت سآنان، مصالح و منافع ضمن فراهم شدن و منفعت طلبی، 
بر تسهیل  توان عالوههایی که توسط آن مییکی از راه .جامعه بیش از پیش در دسترس قرار گیرد

هاي جمعی مربوط به فعالیت ها در دسترسی زنان به منابع تولید و افزایش درآمد آنان، مشارکت آن
در جهت زنان با مدیریت خود آنان توسعه را تسهیل نمود، فراهم آوردن امکان ایجاد تعاونی خاص 

ع نه تنها موفقیت زنان کارآفرین در جوام. )1380 رابطی،؛ 1380 (شهریور، استتقویت کارآفرینی 
کند. زنان به دالیل متعدد از فرهنگی هم ایجاد میبلکه منافع اجتماعی و  ،شوداقتصادي می منافعسبب 

شوند. لذا بنا به ضرورت توسعه سهم زنان در یکاهش دستمزدها وارد کارآفرینی مجمله بیکاري و 
ضروري است که شرایط الزم براي توسعه کارآفرینی زنان  ،اقتصاد ملی و مقابله با بحران بیکاري زنان

هاي شغلی براي خود و دیگران بتوانند معضل زنان با ایجاد کسب و کار و فرصت فراهم گردد تا
ترین موضوعاتی که زنان کارآفرین براي کسب موفقیت در مدهعکنونی جامعه را پایان بخشند. یکی از 

یکی از مهمترین هاي خود اشتغالی بدان نیاز دارند، ایجاد توانمندي در خویش است. انجام فعالیت
  ).1394پور و همکاران، (هدایت هاي زنان هستندها و تعاونیتشکل راهکارهاي توانمندسازي زنان

ها شرایط سهل این تعاونی .آیندهاي مردمی به حساب میجمله تشکلهاي تعاونی زنان از شرکت  
این  توانند بههاي اندك خویش میکنند و حتی زنان محروم با سرمایهو آسان براي زنان ایجاد می
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اي رشد و توسعه هاي خویش برها بپیوندند و وارد عرصه جامعه شوند و از استعداد و توانمنديتعاونی
تواند میهاي زنان، تشکل اندازيراهها و حضور زنان در تعاونیبرداري کنند. رهخود و جامعه به

اشتغال و کارآفرینی یکی از  ).UNIFEM, 2009( هاي مختلف، ارتقاء دهدزمینهتوانمندي آنان را در 
آموختگان توانند بستر مناسب براي اشتغال دانشها مینیازهاي اساسی و مهم کشور است که تعاونی

سسات ؤاندازهاي اندك، مآوري پسها با جمعدانشگاهی و افراد جویاي کار را فراهم نمایند. تعاونی
نماید. ترویج فرهنگ کنند و زمینه اشتغال براي افراد جویاي کار را فراهم میبزرگ اقتصادي ایجاد می

ت زمینه ظهور و رشد بایستواند بستر مناسبی براي ظهور کارآفرینان باشد و دولت میکارآفرینی می
کارآفرینی را فراهم آورد. حمایت در قالب تعاونی راهکار مناسبی براي توسعه روحیه کارآفرینی 

  ).1388باشد (عباسی و قورچیان،  می
، جمعیت شاغلین استان بوشهر 1390بر اساس نتایج سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال   

نفر از شاغلین استان مرد  301294درصد) و  5/9نفر آن زنان ( 31655باشد که  نفر می 332949
تا  25درصد مربوط به گروه سنی  72در استان بوشهر بیشترین درصد اشتغال زنان با . )5/90باشند ( می
میزان  باشد. می سال 24تا  20درصد مربوط به گروه سنی  5/44ساله و بیشترین درصد بیکاري با  29

بندي دسته درصد بوده است. 6/9درصد و میزان بیکاري مردان نیز  9/20بیکاري زنان استان بوشهر نیز 
زنان روستایی استان نیز  .باشد بخش کشاورزي، صنعت و خدمات می سهشغلی زنان و مردان استان در 

هاي شیردوشی و تهیه فرآوردهتهیه سوخت،  هاي هرز، بندي محصول خرما، مبارزه با علفبستهدر 
پارچه و  ،جاجیم ه، گلیم، حصیر بافی، زیلو ویه صنایع دستی نظیر قالی، گبو همچنین در ته …و دامی

گونه مشاغل هاي رسمی کمتر به این نامه هستند که البته در اکثر آمار کار مشغول به ...دوزي و  ، سوزنعبا
 شود. توجه می

یابی تشکیل زمینههاي تعاونی، اجراي پژوهش با توجه به اهمیت ویژه اشتغال زنان در قالب شرکت  
برخوردار است، که این پژوهش هاي مختلف از ضرورت و اهمیت بسیار باالیی هاي زنان در زمینهتعاونی

  هاي تعاونی خاص زنان و با پیشنهاد آنان، انجام شده است.  هاي ایجاد شرکت با هدف شناسایی زمینه
  

  پیشینه تحقیق
اي در سطح از اشتعال و مشاغل حرفهدر حالی که در کشورهاي پیشرفته زنان سهم خویش را 

مزد بیاند، در کشورهاي در حال توسعه نقش زنان در بخش کشاورزي، کارهاي وسیعی افزایش داده
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هاي غیررسمی بیشتر شده است. البته در بخشی از کشورهاي در حال توسعه، خانه و فعالیت
صیالت بهتر، تغییر در تح. هاي خدمات و صنعت در حال افزایش استمشارکت زنان در بخش

ثر بر این روند هستند. همچنین ؤاحتیاجات روزمره و صنایع صادراتی و خدماتی از جمله عوامل م
ها و سایر منابع مجبور به دلیل دسترسی کمتر به زمین، بازار، خدمات و اعتبارات، نهاده زنان به

ري هستند و حتی در نتیجه سودآوري کمت اشتغال در مشاغلی کوچک با سرمایه کمتر و در
هاي مختلف، با سود کمتري ن نسبت به مردان به دلیل محدودیتکشورهاي پیشرفته، اشتغال زنا

   ).FAO, 2009; England et al., 2006; Mabsut and Staveren; 2010همراه است (
ست که به منظور رفع بحران بیکاري در کشور، الزم ا با توجه به لزوم و اهمیت مقوله کارآفرینی به  

انداز آینده، ساختارهاي مناسب جهت توسعه کارآفرینی نیز به کارآفرینان معرفی نظام اقتصادي و چشم
تواند کارآفرینان را در خود جاي دهد و آنان هایی که میترین ساختارها و سازماناز مناسب گردد. یکی
اي بیکار جامعه فعلی ایران فاقد زیرا اکثر نیروه بخش تعاونی است، ،نزل مقصود برساندرا به سر م

توانند به بخش تعاون روي است و براي ایجاد منبع درآمد و زمینه شغلی می گردش در و سرمایه کافی
 محملی موجود، ايتوسعه هاياز زیرساخت برخورداري و کنونی ویژه موقعیت با تعاون آورند. بخش

 کارآمد توسعه براي کارآفرینانه هايحمایت فعالیت و هدایت و کارآفرینان جذب براي مناسب
  ).1392(مالکی،  باشدمی پایدار شغلی هاي فرصت

هاي فراوانی جهت ایفاي نقش داراي قابلیت ،هاي مردمیعنوان یکی از اشکال سازمان ها بهتعاونی  
ر، ب و کاها در به کارگیري امکانات بالقوه کس باشد و اهمیت ویژه آندر حمایت اقتصادي جوامع می

عنوان مکمل کارآفرینی در  همین خدمات اجتماعی و رفاهی بأثروت و ت حمایت کارآفرینی، تولید
توانند نقش مهمی در امر کاهش فقر، مشارکت اعضاي خود می ها باگردد. تعاونیکشاورزي بیان می

 ).1392، (مسلمی زایی و کارآفرینی در کشاورزي ایفا نمایندایجاد خود اشتغالی و افزایش اشتغال
 به ها آن در آنان عضویت و روستایی زنان مشارکت روستایی، توسعه در هاتعاونی بسزاي تأثیر رغم علی

 زنان، به مردان منفی نگرش مذهبی، و فرهنگی مسائل قبیل از گوناگونی دالیل به مختلط صورت
 بوده ناچیز بسیار ،وستاییر زنان استقالل عدم و قانونی موانع امکانات، و مالی منابع به کمتر دسترسی

 زنان روستایی خاص هايتعاونی مشکل، این حل براي 1373 سال در کشاورزي وزارت نابراین. باست
ها رویکردي بسیار متشکل کردن زنان در تعاونی ).1382 واحدي، و قاسمیاست ( کرده ایجاد را

هاي خویش، اتکاء به توانمندي توانند باها است و زنان میگیري از این قابلیتوب براي بهرهمطل
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 ).1380 رابطی،؛ 1380 (شهریور،وظایف مدیریتی، بازرسی و اداره امور اجرایی را بر عهده گیرند 
 مختلف هايعرصه در را زنان فعال مشارکت زمینه تواندمی روستایی تعاونی هايشرکت سیسأت

   .)1393(بوذرجمهري و همکاران،  شود آنان توانمندسازي و باعث ساخته فراهم اجتماعی اقتصادي
 زنان و پیشرفت توسعه موانع با رابطه در )Roomi and Parrott, 2008هاي رومی و پاروت (افتهی  

 اطالعات، فناوري کار، و کسب محل زمین، سرمایه، به دسترسی عدم که داد نشان پاکستان در کارآفرین
 کمبود و خانواده اعضاي توسط زنان تشویق عدم ساالر، مرد جامعه ذاتی هاينگرش آموزش،
توجه به مطالب  با .است کارآفرینی توسعه در زنان روي پیش موانع مهمترین اجتماعی، هاي سرمایه

ها و تشکلتوانند با ایجاد زنان، این قشر از افراد جامعه میگفته شده و مشکالت مالی پیش روي 
  صورت رسمی وارد بازارها شوند. به یکدیگر مشارکت

 اختیار در محدود، منابع بسیج با تعاونی تشکیل معتقدند )Xuchu et al., 2011( همکاران و زوچو  
  بازاریابی و تولید جدید هايروش زمینه در اعضا به مناسب فناوري و دانش اعتبارات، دادن قرار
 .کنند مبدل موفق به کارآفرینانی را زنان توانندمی

هاي اشتغال زنان  راهکارها و زمینهن تحقیق در پی آن است که با توجه به مطالب گفته شده، ای  
ها بوده و موجب تقویت  هاي تعاونی تولیدي و خدماتی که خاص آن استان بوشهر در قالب شرکت

را مورد بحث ها شود را شناسایی نماید و همچنین مشکالت حضور زنان در تعاونیکارآفرینی آنان می
  .و بررسی قرار دهد

  
  یقتحقروش 

جامعه آماري پژوهش شامل . آوري گردیده استها از طریق پرسشنامه جمعداده، در این پژوهش  
  باشد:میگروه  دو

درصد اعضاي آنها را  70هاي تعاونی استان بوشهر که زنان حداقل شرکتآن دسته از اعضاي  -الف
شرکت  133تی، شرکت تعاونی صنع 155شرکت کشاورزي،  118شامل  شرکت 463( دهندمیتشکیل 

ونی تأمین شرکت تعا 11 و شرکت چند منظوره 6شرکت تعاونی فرش دستباف،  40تعاونی خدماتی، 
کل تعاون، کار و رفاه  (ادارهبود ر نف 4881جامعه آماري در بخش اول شامل  .)نیاز صنوف خدمات

  ).1394اجتماعی استان بوشهر، 
 ها درسطح شهر بوشهرارات مرتبط با فعالیت تعاونیها و ادو کارشناسان سازمانمسئوالن ، مدیران -ب

، و کار و رفاه اجتماعی ریزي، اداره کل تعاونبرنامههاي جهاد کشاورزي، مدیریت و سازمانشامل 



  نوذر منفرد

22 

معدن و  و سازمان صنعتسازمان تعاون روستایی، استانداري، کمیسیون امور بانوان استانداري، 
اي، حرفه شاد اسالمی، دانشگاه علوم پزشکی، اداره کل فنی و، بهزیستی، اداره کل فرهنگ و ارتجارت

 ها و ادارات عضو کار گروه بانوان انتخاب شدند.کارشناسان دستگاه و نیز سازمان آموزش و پرورش
ن عضو نمونه به صورت پستی براي زناه بزنان پرسشنامه  ،دو دسته پرسشنامه تهیه گردیدبدین منظور، 

پستی به دو صورت نیز  و کارشناسانمسئوالن  پرسشنامه مدیران،. ال گردیدارس آدرس شرکت تعاونی
، از روش نظرسنجی روایی صوري پرسشنامهمنظور سنجش  به .و مصاحبه حضوري تکمیل گردید

(آلفا نظر استفاده گردید. براي سنجش میزان پایایی سواالت از آزمون آلفا کرونباخ  اساتید صاحب
در  یک براي یک گروه هدف)، (هرمطالعه راهنما  دوبراي این منظور،  .شد استفاده )89/0-70/0

افزار  انجام این مطالعه با استفاده از نرم سپس اطالعات حاصل از خارج از نمونه اصلی صورت گرفت.
  ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.SPSS19آماري 

نفر  390 عیین حجم نمونه کوکرانبا استفاده از فرمول تها از جامعه زنان عضو شرکت حجم نمونه  
از روش  گروه دوم، ازگیري نمونه پرسشنامه برگشت داده شد. براي 360 نهایتدر که  تعیین گردید

سازمان و کار گروه (شامل  7پس از تعیین تعداد مدیران و کارشناسان شد. ستفاده اگیري تصادفی نمونه
، استانداري، و کار و رفاه اجتماعی اره کل تعاونسازمان جهاد کشاورزي، سازمان تعاون روستایی، اد

ریزي، کمیسیون امور بانوان استانداري، اعضاي کار گروه بانوان) با استفاده از برنامه سازمان مدیریت و
صورت تصادفی در  هب مشخص شد ونفر)  130تعداد اعضاي نمونه ( ،فرمول تعیین حجم نمونه کوکران

براي تجزیه و تحلیل . مه تحقیق ارسال گردیدیران و کارشناسان پرسشناهر سازمان به تناسب تعداد مد
  از فراوانی، درصد فراوانی، کدبندي استفاده شد.ها داده

 
  و بحث ها یافته
، (خدماتی و تولیدي) دو نمونه تعاونیابتدا در این پژوهش، : ها یا نوع فعالیت تعاونی زنانزمینه

نظر  ، درمطابق با نظر آنان پیشنهادي زمینههر گرایش، تعدادي هرکدام شامل تعدادي گرایش و براي 
هاي مورد گرایش تعاونی 13( گرایش 20در  هاي زنانفعالیت تعاونی در مجموع،سپس . شدگرفته 

 20براي  مجموعاًپیشنهادي ( زمینه مختلف 54 نیز و هاي تولیدي)مورد گرایش تعاونی 7 خدماتی و
هـاي زمینه ،ولاجداین در  .آورده شده است 2 و 1ول ادر جـدشد که  يبند دسته گرایش عنوان شده)

هر دو دیدگاه و نظرات ، همچنین، آورده شده است به تفکیک ،هر دو گروه هدفپیشنهادي عضو 
میزان  1جدول  مربوطه قید شده است.ول ادر جد، هاییبت به تشکیل چنین تعاونینس گروه هدف
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گونه که از جدول  دهد. همانهاي خدماتی نشان میهاي تعاونیرایشموافقت دو گروه را نسبت به گ
هاي ها دارند. گرایش زنان به تعاونیباشد، هر دو گروه گرایش مثبتی به انواع زمینهمشخص می

خدماتی آموزشی درصد باالیی را به خود اختصاص داده است و زنان نظر مساعدي نسبت به تشکیل 
همچنین زنان  . موافقت مدیران نیز در این زمینه درصد باالیی داشته است.ها دارندگونه تعاونیاین

هاي خدماتی بهداشتی داشته که شاید نشان دهنده این باشد که موافقت زیادي در زمینه تشکیل تعاونی
طور میانگین هم زنان و هم مدیران نظر  به اند.هاي بهداشتی را احساس کردهآنان نیاز به آموزش

  هاي خدماتی دارند.سبت به تشکیل تعاونیمساعدي ن
  

   .مطالعهافراد مورد  دیدگاه هر دوگروهبر اساس  هاي خدماتی)(گرایش تعاونی هاي زنانیابی تشکیل تعاونی زمینه - 1جدول 

 هاي گرایش تعاونی
  خدماتی

  زمینه یا نوع فعالیت

نان درصد موافقت ز
هاي عضو شرکت

  )n=360( تعاونی

ان مدیر درصد موافقت
  و کارشناسان مرتبط

)130=n(  
  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی

خدمات فرهنگی،  - 1
  هنري و تبلیغاتی

  کلوپ هنري و سینمایی - 
  هاي تبلیغاتیشرکت - 

  تکثیر نوارهاي صوتی و تصویري - 

312  
324  
252  

7/86  
90  
70  

68  
72  
32  

3/52  
4/55  
6/24  

  اي خدمات رایانه - 2

  کثیراي چاپ و ت خدمات رایانه - 
تعمیر و نگهداري رایانه و خطوط  - 

  افزاري) اینترنت (سخت
  هاافزاري و پردازش داده خدمات نرم - 

348  
300  
300  

7/96  
85  

3/83  

124  
92  
87  

4/95  
8/70  
9/66  

  خدمات آموزشی - 3

  ايهاي آموزشگاهی فنی و حرفهتعاونی
  تعاونی مدارس غیرانتفاعی - 
  آموزش خیاطی و گلدوزي - 

  یشگريآموزش آرا - 
  هامهدکودك - 

  آموزش رانندگی - 
  آموزش موسیقی - 

324  
306  
360  
324  
360  
276  
264  

90  
85  
100  
90  
100  

7/76  
3/73  

118  
120  
126  
124  
127  
75  
89  

8/90  
3/92  
9/96  
4/95  
7/97  
7/57  
5/68  

  خدمات ورزشی - 4
  باشگاه ورزشی خواهران - 

  اداره اماکن ورزشی - 
360  
306  

100  
85  

130  
95  

100  
1/73  
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دیدگاه هر دوگروه افراد بر اساس  هاي خدماتی)(گرایش تعاونی هاي زنانیابی تشکیل تعاونی زمینه -1جدول ادامه 
  .مورد مطالعه

هاي گرایش تعاونی
  زمینه یا نوع فعالیت  خدماتی

درصد موافقت زنان 
هاي عضو شرکت

  )n=360( تعاونی

مدیران و  درصد موافقت
  کارشناسان مرتبط

)130=n(  
  درصد  فراوانی  درصد  راوانیف  

 -خدمات بهداشتی - 5
  درمانی

  خدمات پزشکی - 
  آزمایشگاهی و تشخیص طبی - 

  رادیولوژي و سونوگرافی - 
  دارویی - 

  اورژانس اختصاصی زنان - 
  مشاوره پزشکی - 

  (معلولین، سالمندان) ها اداره آسایشگاه - 

348  
348  
330  
324  
306  
336  
360  

7/96  
7/96  
7/91  

90  
85  

3/93  
100  

111  
117  
120  
109  
104  
118  
122  

4/85  
90  

3/92  
8/83  

80  
8/90  
8/93  

  چاپخانه -   خدمات چاپ و نشر - 6
  انتشار روزنامه و مجله - 

312  
288  

7/86  
80  

98  
72  

4/75  
4/55  

خدمات فنی،  - 7
  مهندسی و مشاوره

  خدمات مشاوره مهندسی - 
  پژوهشی و تحقیقاتی - 

324  
336  

90  
3/93  

108  
113  

1/83  
9/86  

خدمات اداري، مالی  - 8
  و پشتیبانی

  (خدمات نیروي انسانی) اداري - 
  خدمات مالی و حسابداري - 

  هاي مالی و حسابداري)(طراحی سیستم

348  
306  

7/96  
85  

105  
92  

8/80  
7/70  

  7/87  114  90  324  اي تعاونی بیمه  خدمات بیمه - 9
خدمات توزیع مواد  - 10

  غذایی
  8/93  122  3/93  336  توزیع مواد غذایی

بندي  خدمات بسته - 11
  مواد غذایی

  بندي مواد غذایی عمل آوري و بسته - 
  بسته بندي خرما - 

آوري محصوالت  بندي و عمل بسته - 
  دریایی

348  
348  
342  

7/96  
7/96  

95  

124  
127  
120  

4/95  
7/97  
3/92  

  1/63  82  7/76  276  ارائه خدمات مخابراتی و پستی  خدمات مخابراتی - 12
ائه و خدمات ار - 13

  توزیع پوشاك
  5/91  119  95  342  بازازیابی و توزیع پوشاك
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ها با  دهد هر دو گروه هدف، نگرش مساعدي نسبت به تشکیل تعاونینشان می 2جدول  همانگونه که  
هایی نشان راد نمونه با تشکیل تعاونی با چنین زمینهاقع درصد موافقت افهاي عنوان شده دارند، در وگرایش

هاي مختلف موافق هاي تولید در زمینهزنان با تشکیل تعاونی باشد.ها میثبت افراد به این تعاونیدهنده دید م
اند. تعاونی تولید البسه، صنایع  ها داشتهاند و مدیران نیز نظر مساعدي نسبت به تشکیل این تعاونیبوده

  ها دارند. بتی به تشکیل آنهاي هدف دید مثهایی هستند که گروهدستی، خیاطی و ... از جمله تعاونی
  

  .افراد مورد مطالعه دیدگاه هر دوگروهبر اساس  هاي تولیدي)(گرایش تعاونی هاي زنانتشکیل تعاونی یابیزمینه - 2جدول 

  گرایش
  زمینه یا نوع فعالیت  هاي تولیديتعاونی

زنان درصد موافقت 
هاي عضو شرکت

  )n=360( تعاونی

درصد موافقت 
ن مدیران و کارشناسا

  )n=130( مرتبط
  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی

تولید البسه و  - 1
  پوشاك

  تعاونی تولید لباس - 
  تعاونی جوراب بافی - 
  تعاونی تولید پارچه - 

  تعاونی تولید کیف و کفش - 

360  
360  
336  
342  

100  
100  

3/93  
95  

130  
120  
121  
119  

100  
3/92  
1/93  
5/91  

تولید فرش و  - 2
  زیرانداز

  قالیبافیتعاونی  - 
  تعاونی تولید گلیم و گبه و زیراندز - 

360  
360  

100  
100  

130  
127  

100  
7/97  

تولید محصوالت  - 3
  موادغذایی

(خیارشور،  تعاونی تولید مواد غذایی - 
  رب، ترشی)

  تعاونی تولید شیرینی و مربا - 
  تعاونی تولید انواع نان فانتزي - 

360  
324  
360  

100  
90  
100  

130  
122  
130  

100  
8/93  

100  

  100  130  100  360  (انواع) تعاونی تولید صنایع دستی  تولید صنایع دستی - 4
  9/96  126  100  360  تعاونی تولید اسباب بازي -   تولید اسباب بازي - 5

  تولیدات کشاورزي - 6

  تعاونی پرورش میگو - 
  تعاونی تولید قارچ - 

  تعاونی تولید گیاهان دارویی - 
  نیهاي لبتعاونی تولید فراورده - 

  تعاونی پرورش گل و گیاهان زینتی - 
  تعاونی پرورش طیور - 

348  
348  
336  
360  
360  
324  

7/96  
7/96  
3/93  

100  
100  
90  

76  
92  
110  
118  
124  
106  

5/58  
8/70  
6/84  
8/90  
4/95  
5/81  

  تولیدات صنعتی - 7

  وازم گلدوزي و خیاطیتعاونی تولید ل - 
  تعاونی دفترسازي و پاکت - 

  ، تشک، بالشتعاونی تولید لحاف - 
  تعاونی تولید محصوالت الکترونیک

360  
312  
348  
324  

100  
7/86  
7/96  

90  

118  
82  
99  
91  

8/90  
1/63  
2/76  

70  
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ی را که لهاي انجام شده، عوامپس از بررسی: هاو مشکالت مشارکت زنان در تعاونی مسائل
 و بر طبق آن، گرفته شد هاي زنان دخیل باشد، در نظریا عدم تشکیل تعاونید در تشکیل و نتوان می

ها از دید زنان هاي خاص زنان و مشارکت آنان در این تعاونیهاي تعاونیمسائل و مشکالت شرکت
ها خواسته شد  ن بندي شد و از آدستهعنوان و ها امور تعاونی مسئوالنکارشناسان و  ،مدیراننیز و  عضو

و سپس مشکل مربوطه را از نظر  نمایند که مشکالت مربوط به هر دسته را از دیدگاه خودشان قید
آورده شده است. ، لیست مشکالت عنوان شده، 3در جدول که  بندي نمایند میزان اهمیت، اولویت

  گونه که در جدول نشان داده شده، مسائل و مشکالت زنان در سه دسته ارائه شده است: همان
  )1 (کد خانوادگی، فرهنگی، اجتماعیمشکالت  )الف
   )2 (کد اداري مشکالت )ب
  )3 (کد اقتصاديمشکالت مالی و  )ج

ها و بندي مسایل و مشکالت از دیدگاه زنان عضو تعاونیگردد، اولویتچانچه مالحظه می  
باشد. که این متفاوت می کارشناسان (به جز مورد شرایط سخت دریافت تسهیالت و اعتبارات)، کامالً

  باشد.ها میضو و مسئوالن و مدیران مربوط به امور تعاونیامر نشان دهنده تفاوت در دیدگاه زنان ع
دهد. از دید مدیران مشکالت خانوادگی، ها را نشان مینیز مسایل و مشکالت تعاونی 4جدول   

از  باشند.ها مهمتر میها مشکالت اداري در تعاونیفرهنگی و اجتماعی و از دیدگاه زنان عضو تعاونی
نان از اهمیت زیادي در تشکیل تعاونی برخوردار است در حالی که از دید دید زنان، نادیده گرفتن آ

ها از قرار گرفته است. در واقع مشکالت تعاونی 12مدیران این امر اولویت باالیی نداشته و در جایگاه 
از دید مدیران، آشنا نبودن زنان به قوانین و  دید زنان عضو تعاونی و مدیران اولویت متفاوتی دارند.

هاست در حالی که از دید زنان، این گزینه اهمیت ها از مسایل تعاونیویژه در زمینه تعاونی قررات بهم
گردد، مشکالت خانوادگی، فرهنگی و اجتماعی تشکیل گونه که مالحظه می همان کمتري داشته است.

تر ها جديتعاونی تر بوده ولی مشکالت اداري از دیدگاه زنان عضوها از دیدگاه مدیران پررنگتعاونی
هاي زنان و نادیده گرفتن آنان از مشکالت تشکیل نظر رسیده است. از دید زنان عدم توجه به توانایی به

هاست. آنان همچنین گرایش ادارات به مردان براي انجام کارها را بیان کرده و آشنا نبودن زنان تعاونی
  دانند.هاي زنان میبا فرهنگ کارآفرینی را نیز از مشکالت تشکیل تعاونی
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 بر اساسها  هاي زنان و اداره آنت زنان در خصوص مشارکت در تعاونیبندي مسائل و مشکال یتلواو -3 جدول
  .ها و نیز مدیران و کارشناسانزنان عضو تعاونیدیدگاه 

  کد  لیست مسایل و مشکالت
  مجموعه

  تظراولویت از 
  زنان عضو

  نظراولویت از 
  مدیران

  1  1  3  یافت تسهیالت و اعتباراتشرایط سخت در
  17  2  2  مقررات دست و پاگیر و بوروکراسی اداري

  12  3  1  جدي نگرفتن فعالیت زنان
  18  4  2  گرایش نظام اداري به دادن فرصت بیشتر به مردان

  2  5  1  زنان با فرهنگ تعاون آشنا نبودن جامعه و خصوصاً
  15  6  2  ام اداريهاي مدیریتی در نظکارگیري کم زنان در پست هب

  5  7  3  نداشتن استقالل مالی و وابسته بودن به خانواده
  10  8  1  ها توسط اعضاي خانوادهیمشارکت دادن صوري زنان در تعاون

  19  9  2  نگرش و تفکر موجود در برخی ازمدیران (دید منفی نسبت به فعالیت زنان)
  3  10  3  عدم پشتوانه مالی زنان

  4  11  1  دگی به فرزندانهاي منزل و رسیفعالیت
  6  12  1  فرهنگی) بستر بودن(نامناسب بودکار بیرون از منزل زنان  مورددید سنتی جامعه در

  7  13  1  ها نسبت به اشتغال زنجود دیدگاه منفی در برخی خانوادهو
  11  14  1  تجربه کم مشارکت زنان

  9  15  3  پذیري پایین زنان ریسک
  8  16  2  قوانین تعاونی قررات خصوصاًآشنایی کم زنان با قوانین و م

  14  17  1  پایین بودن اعتماد به نفس و خودباوري در زنان
  16  18  1  پایین بودن سطح سواد زنان در مقایسه با مردان

  13  19  1  مشکالت فیزیولوژیکی و جسمی براي کارهاي سخت
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و میزان اهمیت  مسائل و مشکالتسان، نسبت به ها و مدیران و کارشنا فراوانی دیدگاه زنان عضو تعاونی -4جدول 
  .ترتیب اولویت ها به آن

  )n=130( دیدگاه مدیران  )n=360( دیدگاه زنان عضو  مسائل و مشکالت
  اولویت  درصد  فراوانی  اولویت  درصد  فراوانی  الف ) خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی

  6  1/93  121  12  7/86  312  کار بیرون از منزل زنان مورددید سنتی جامعه در - 1
  7  8/90  118  13  3/83  300  ها نسبت به اشتغال زن منفی در برخی خانواده دوجود دی - 2

  14  4/85  111  17  50  180  پایین بودن اعتماد به نفس و خودباوري در زنان - 3
  2  2/96  125  5  3/93  336  زنان با فرهنگ تعاون آشنا نبودن جامعه و خصوصاً - 4

  4  8/93  122  11  7/86  312  ل و رسیدگی به فرزندانهاي منزفعالیت - 5
  11  2/89  116  14  80  288  تجربه کم مشارکت زنان - 6
  12  6/84  115  3  7/96  348  جدي نگرفتن فعالیت زنان - 7

  16  88  106  18  7/41  150  مردان مقایسه با زنان در پایین بودن سطح سواد - 8
  13  5/81  114  19  3/3  12  تمشکالت فیزیولوژیکی و جسمی براي کارهاي سخ - 9

  10  7/87  117  8  90  324  مشارکت دادن صوري زنان در تعاونی توسط اعضاء خانواده - 10
    ب) اداري

  17  90  98  2  7/96  348  مقررات دست و پاگیر و بوروکراسی اداري - 11
  18  4/75  87  4  95  342  گرایش نظام اداري به دادن فرصت بیشتر به مردان - 12
  8  9/66  118  16  7/76  276  کم زنان با قوانین و مقررات خصوصا قوانین تعاونیآشنایی  - 13
  15  8/90  108  6  3/93  336  هاي مدیریتی در نظام اداريبکارگیري کم زنان در پست - 14
نگرش و تفکر موجود در برخی ازمدیران (دید منفی  - 15

  نسبت به فعالیت زنان)
324  90  9  72  1/83  19  

  
و میزان  مسائل و مشکالتها و مدیران و کارشناسان، نسبت به  راوانی دیدگاه زنان عضو تعاونیف -4جدول ادامه 

  ترتیب اولویت اهمیت آنها به
  )n=  130( دیدگاه مدیران  )n= 360(دیدگاه زنان عضو   مسائل و مشکالت

  اولویت  درصد  فراوانی  اولویت  درصد  فراوانی  ج) اقتصادي
  3  2/96  125  10  90  324  عدم پشتوانه مالی زنان - 16
  5  8/93  122  7  3/93  336  نداشتن استقالل مالی و وابستگی به خانواده- 17
  شرایط سخت دریافت تسهیالت و اعتبارات - 18
  1  5/98  128  1  100  300  پذیري پایین زنان ریسک - 19

  288  80  15  118  8/90  9  
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  یشنهادات پگیري و نتیجه
وب براي ها رویکردي مطلباشند و تعاونیي خاص خود میاهها و توانمنديزنان داراي قابلیت  
هاي زنان در تشکیل تعاونیریزي جهت برنامه ها است.ها و توانمنديگیري از این قابلیتبهره
و یا کم کردن  شده ذکرهاي از بین بردن مشکالت هکارها و راه حلتعیین راهاي مختلف و نیز،  زمینه

امکان گسترش حضور  ،برطرف نشودو مشکالت موجود تا موانع البته  ها ضرورت زیادي داشته وآن
ویژه با توجه به نقشی که این  به ،هاي خاص زنان وجود نداردها و توسعه تعاونیزنان در تعاونی

و  شرایط سخت دریافت تسهیالت و اعتباراتاز دید زنان  .ها در تقویت کارآفرینی دارندتعاونی
شوند در حالی ها میهستند که مانع مشارکت زنان در تعاونی مسایل اصلی مقررات دست و پاگیر از

ثر در عدم مشارکت ؤاز عوامل م زنان با فرهنگ تعاون آشنا نبودن جامعه و خصوصاً که از دید مدیران
ها متفاوت نظرات زنان عضو و مدیران در زمینه مسایل و مشکالت مربوط به تعاونی باشد.زنان می

ي تحقیق، هابا توجه به یافته تواند مفید باشد.ها میها براي تشکیل تعاونیبه این تفاوت است و توجه
  گردد:پیشنهادات زیر ارائه می

باشد متفاوت می نسبتاًبندي مشکالت از دیدگاه دو گروه هدف، ، اولویت4 و 3 با توجه به جداول - 1
اولویت قرارداده است. مشکالت  و هر گروهی با توجه به نگرش خویش، مشکالت خاصی را در

مقررات ، شرایط سخت دریافت تسهیالت و اعتباراتشامل ها دار از دید زنان عضو تعاونیلویتاو
گرایش نظام اداري به دادن فرصت ، جدي نگرفتن فعالیت زنان، بوروکراسی اداري دست و پاگیر و

مشکالتی از از سوي دیگر، بوده و  تعاونزنان با فرهنگ  آشنا نبودن جامعه و خصوصاً، بیشتر به مردان
، پایین بودن سطح سواد زنان در مقایسه با مردان، پایین بودن اعتماد به نفس و خودباوري در زنانقبیل 

 که از دیدگاه مدیران و کارشناسان، اولویت مشکالت زنان شامل حال آن ؛هاي آخرقرار دارددر اولویت
عدم ، زنان با فرهنگ تعاون آشنا نبودن جامعه و خصوصاً، راتشرایط سخت دریافت تسهیالت و اعتبا

نداشتن استقالل مالی و وابسته بودن به و  هاي منزل و رسیدگی به فرزندانفعالیت، پشتوانه مالی زنان
مشارکت دادن صوري ، مقررات دست و پاگیر و بوروکراسی اداريبوده و مشکالتی از قبیل  خانواده

 در ،گرایش نظام اداري به دادن فرصت بیشتر به مردانو  سط اعضاي خانوادهها توزنان در تعاونی
شامل مسایل  که مشکالت از دید زنان عمدتاً نکته حائز اهمیت آناند. هاي آخر قرار گرفتهاولویت

 شتر شامل مسایل فرهنگی و مالیاداري و تا حدودي مسایل فرهنگی بوده اما از دیدگاه مدیران بی
که بایستی  دار بوده استمسایل فرهنگی از مشکالت اولویت ،از دیدگاه هر دو گروه الذ باشد. می
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وفقیت در تشکیل و براي م ضمناً .نسبت به رفع یا تعدیل آن پیش از هر مورد دیگري اقدام نمود
زنان توجه نمود زیرا در این خود هاي زنان در ابتدا بایستی به نظرات و دیدگاه پایداري تعاونی

کار نموده و پایداري در فعالیت آنان حاصل  توانند با انگیزه بیشتري شروع بهمیاین افراد ، صورت
  رسد شامل:نظر می به ، الزممنظور رفع یا تعدیل مشکالت گفته شده پیشنهاداتی که بهبرخی از  .گردد

افت و افزایش امکان دسترسی و دری هاي زنانعتبارات ویژه حمایتی براي تعاونیتخصیص ا -
رفع موانع حقوقی در ، هاي زنانشکیل صندوق حمایت مالی از تعاونیت، تسهیالت و اعتبارات

   ؛مقررات دست و پاگیر و بوروکراسی اداريو نیز کاهش  دسترسی برابر به منابع مالی موردنیاز آنان
هاي اداري و نیز تغییر گرایش نظام عی زنانهاي اجتمامنظور جدي شمردن فعالیت سازي بهفرهنگ -

  ؛هاصت بیشتر به زنان، از طریق رسانهبه سمت ارائه فر
زنان نسبت به حقوق زنان، اهمیت اشتغال آنان  رسانی به آحاد جامعه و خصوصاً آشناسازي و اطالع  -

  ؛و خصوصا فرهنگ تعاون
از  آناندر عالقه  وایجاد انگیزه نیز و  ها، شناساندن استعداد و تواناییهاتعاونیتوانمندسازي زنان در  -

   ؛ها به جاي مشارکت صوريدر تعاونی ها آنطریق مشارکت دادن واقعی 
هاي هاي کوچک و محدود و در فعالیتباید در تعاونیتنها زنان تغییر نگرش در مورد این مساله که  -

اید در بمی زیرا با توجه به قابلیت و توانایی این قشر، آنان ؛خانگی، سنتی و دستی مشغول باشند
 ، طراحی سیستم و ارائه مشاورهافزار و الکترونیک  همچون بهداشت و درمان، صنایع نرمهایی  زمینه

  ؛هاي بیشتري داشته باشندفعالیت نیز، هاي تولیدي و خدماتیحقوقی، مالی، حسابرسی و سایر فعالیت
هاي ي کالس و کارگاهاز طریق برگزار ها هاي مثبت در زنان براي جلب مشارکت آنایجاد انگیزه -

هاي خود اشتغالی هاي تشکیل و نیز طرحها، راهدر مورد اهداف تعاونیآموزشی و ارائه اطالعات الزم 
  ؛به آنان

منظور  استان به ، کار و رفاه اجتماعیهاي زنان در ادارات کل تعاونتأسیس واحد مدیریت تعاونی -
، هاي زناني براي زنان مانند گروه تعــاونیاسیستم مشاوره حرفــه ، راهنمایی و خصوصاًنظارت

هاي مردمی ایجاد کتجوانان و آموزشگاهی که در وزارتخانه زیر پوشش دفتر ترویج و توسعه مشار
  ؛شده است

ها و بازارهاي هاي زنان در نمایشگاههاي عرضه تولیدات و خدمات تعاونیفراهم نمودن فرصت -
  ؛راز همان ابتداي کا داخلی و خارجی
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  استفاده از کارآفرینان در راستاي هدایت و ایجاد انگیزه براي زنان عضو -
هاي زنان در تعاونی، هر دو گروه نگرش مساعدي نسبت به تشکیل 2و  1باتوجه به جداول  - 2

ها هم در زمینه تولیدي و هم خدماتی دارند. لذا، ضرورت تشکیل تعاونی هاي مختلفیزمینه گرایش و
محرز گرفتن مسائل و مشکالت موجود و بررسی راهکارهاي رفع مسائل ذکر شده،  پس از در نظر

ه و امکانات موجود، گردد که با توجه به بودجهاي تحقیق، پیشنهاد میافتهیباشد. اما با توجه به می
هاي س به موازات آن، به تشکیل تعاونیهاي تولیدي در اولویت قرار گرفته و سپتشکیل تعاونی

بندي مواد غذایی و  درمانی، بسته -هاي آموزشی، بهداشتیا اولویت قرار دادن تشکیل تعاونیبخدماتی 
  نیز ارائه و توزیع پوشاك اقدام نمود.
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Abstract 1 
 One of the ways which can facilitate women's access to factors of production and 
increase income, and in addition to facilitate their participation in collective activities 
related to the development, is providing the possibility of creating a special women's 
cooperative with their own management that also provides possiblity of 
entrepreneurship,s development in society. The aim of this study is to identify 
strategies and areas of employment and forming women's cooperative in Boushehr 
province in the form of cooperatives in production and services, Reviews problemes 
of women,s presence in cooperatives. The study population included two group 
women members of cooperatives that at least 70% of members are women (4881) 
and the managers and experts of related organizations with cooperative activities in 
Bushehr. By using the Cochran formula A sample of 390 women members of 
cooperatives were determined and The sample size for administrators and experts, 
was set 130. Activity of women cooperatives Were classified in 20 Major. Issues and 
problems of women in cooperatives, are including family problems, cultural, social, 
administrative problems, financial problems and economical. From the perspective of 
women, restrictive regulations and administrative bureaucracy hinders their 
participation in cooperative activities. But from managers, perspective, Unfamiliarity 
with the community especially women corporate culture prevented women's 
participation.From managers, perspective, family problems, cultural and social are 
important and from the perspective of women members of the cooperative 
administrative problems in the cooperatives are important 
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