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 چکیده

ها ي پايدار بدون مشارکت فعال زنان در تمامي عرصهنظران اجتماعي نشان داده است که دستیابي به توسعه مطالعات صاحب 

پذير نیست. در بسیاري از کشورهاي جهان سوم، راهبردهايي براي مشارکت عملي قتصادي و اجتماعي امکاناعم از خانوادگي، ا

هاي بدين منظور تاسیس شرکتزنان است « توانمندسازي»شدن موانع اتخاذ شد. يکي از اين راهبردها، زنان در توسعه و بر طرف

هاي مختلف اقتصادي اجتماعي فراهم ساخته وباعث در عرصهتواند زمینۀ مشارکت فعال زنان را تعاوني روستايي مي

اثر شرکت هاي تعاوني روستايي زنان در توانمند سنجش در اين راستا هدف مطالعه حاضر،  سازي آنان شود.توانمند

. براي اين منظور با روش شناسي کتابخانه اي و مي باشد ، چناران و طرقبه شانديزسازي اعضا در شهرستان مشهد

خانوار از طريق نمونه گیري براي مطالعه  257روستا از منطقه به عنوان روستاهاي نمونه در قالب  7تحلیلي،  -صیفيتو

 پژوهش، هدف به دستیابي انتخاب گرديد تا پرسشنامه هاي تدوين شده از طريق شاخص هاي تحقیق تکمیل گردد. براي

 نتايج نشان مي دهد که. است شده استفاده رگرسیون خطي ساده ن واسپیرمآزمون هاي  از و spss افزار نرم از با استفاده

ويژگي هاي  البته رابطه معنادار وجود دارد فردي زنان و میزان توانمند سازي اجتماعي تعاوني هاي زنانبین ويژگي هاي 

 واجتماعي مي باشد  با میزان توانمندسازيداراي رابطه اي معکوس  (-1210)با آمارهو تأهل (-1221) با آماره فردي سن

همچنین شرکت هاي  داراي رابطه اي مستقیم با میزان توانمندسازي اجتماعي مي باشد. 12.2شاخص تحصیالت با آماره 

 ه است.تأثیر داشتتوانمند سازي اجتماعي زنان عضو  برتعاوني روستايي زنان 
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 بیان مسأله

در مباحث پیرامون توسعه پايدار، زنان روستايي از ديد برنامه ريزان و سیاستگذاران به عنوان يکي از گروه 

شان به عنوان بخش عظیمي از هاي جلب مشارکتسازي آنان و زمینههاي هدف مورد نظر بوده و توانمند

هاي مختلف است هاي توسعه در کشورهاي مورد نظر سازمانرئوس برنامهها از هاي انساني ساکن روستانیرو

درصد  03هاي کشاورزي، درصد فعالیت 01که زنان روستايي در ايران رغم اين(.علي5.31375) غنیان،

د کنن(، اما نقشي که ايفا مي2.31342هاي باغداري را بر عهده دارند )بینا، هاي دامداري و عمده فعالیتفعالیت

وجود کمرنگ بودن حضور زنان (  و با3231374از لحاظ اجتماعي و اقتصادي نامرئي است )قلي زاده، 

هاي اقتصادي و اجتماعي، انتظار توسعه جامعه روستايي، انتظاري محال خواهد بود. پس روستايي در عرصه

سازي، از مقولۀ مهم توانمندهاي حضور و مشارکت فعال اجتماعي براي زنان و اهتمام به فراهم ساختن زمینه

هاي بدين منظور تاسیس شرکت (. 11031347زرافشاني، رود)هاي اساسي توسعه روستايي به شمار ميراهبرد

هاي مختلف اقتصادي اجتماعي فراهم ساخته تواند زمینۀ مشارکت فعال زنان را در عرصهتعاوني روستايي مي

به معناي  کهانساني است   سازي زنان يکي از اهداف توسعهدتوانمن زيراسازي آنان شود.وباعث توانمند

  قابلیت اعتماد و گسترش آزادي انتخاب زنان توسط خودشان است. خودآگاهي، ، افزايش شناخت

سازي زنان، اين پژوهش هاي تعاوني روستايي در توانمندلذا با توجه به مطالب ذکر شده و اهمیت شرکت

شانديز و -هاي مشهد، طرقبههاي تعاوني روستايي زنان شهرستانشرکت اثرضمن سنجش سعي دارد تا 

آيا بین ويژگي هاي فردي زنان و میزان توانمند که  کندمشخص توانمند سازي اجتماعي آنان  چناران بر

آيا شرکت هاي تعاوني روستايي زنان تأثیري بر توانمند سازي اجتماعي تعاوني هاي زنان رابطه وجود دارد 

 وجود دارد يا نه بنابراين سواالت تحقیق عبارتند از3جتماعي زنان روستاهاي مورد مطالعه  سازي ا

آيا شرکت هاي تعاوني روستايي زنان تأثیري بر توانمند سازي اجتماعي زنان روستاهاي مورد مطالعه  داشته 

 است؟

 ان رابطه وجود دارد؟آيا بین ويژگي هاي فردي زنان و میزان توانمند سازي اجتماعي تعاوني هاي زن

 تعريف، طبق. گیرد مي شکل محقق ذهن در که است فرضیاتي به پاسخگويي دنبال به علمي تحقیق هر

 و اشیاء ها، پديده بین روابط و چگونگي ماهیت، دربارۀ انديشمندانه گمان يا حدس از است عبارت فرضیه

 مي کمک مجهول کشف براي راه ترين محتمل و ترين نزديک تشخیص در را محقق که متغیرها،



 

3 

 

 مي زير شرح به تحقیق اين فرضیات مذکور، سؤاالت به پاسخ در بنابراين(. 3132  1340 نیا، حافظ)نمايد

 3باشد

 شرکت هاي تعاوني روستايي زنان بر توانمند سازي اجتماعي زنان عضو تأثیر گذاشته است. .1

تعاوني هاي زنان رابطه معنادار وجود بین ويژگي هاي فردي زنان و میزان توانمند سازي اجتماعي  .2

 دارد

 

 مبانی نظری

در عین حال مشارکت نیز به ، دانند سازي را به معناي افزايش مشارکت ميتوانمند  برخي انديشمندان

سازي زنان براي مبناي نظريه مربوط به توانمند .رود سازي به کار ميتوانمندۀ کنند عنوان يکي از عوامل تسهیل

ها  هاي لیبرال که از برابري فرصتتفمینیس ۀهاي فمینیستي، بخصوص نظري توسعه با نظريهمشارکت در 

ها در  هاي فمینیستسازي نشات گرفته از تالشتوانا نظريۀگويند و نیز  مي  سخن همانند مردان، براي زنان،

مراحل مختلفي که يک  به عبارت ديگر (.31 .134کتابي و همکاران، در ارتباط است)  هاي جهان سومکشور

يابي به هدف مورد نظر را در و انگیزه و جرأت دست ؛آگاه هاي دروني خودهها و خواستزن طي آن از نیاز

 ند،کعملي ساختن آن را در خود ايجاد مي  خود تقويت و به همراه آن توانايي و شايستگي الزم براي

= توانمندي  عبارت است3 انگیزه+توانايياين ل حاص  توانمندي در واقع نامند، توانمندي مي اًاصطالح

البته اصطالحات توانمندي و توانمند سازي معموال به طور مترادف به کار مي رود ولي   (.7031370فرخي،)

هاي مختلف وغیره جهت مشارکت فعال زنان در ها و شرکتسازي منظور بیشتر نقش سازماندر توانمند

هاي گوناگون تواند در عرصهازي بیشتر آنان است. اين توانمندي ميسهاي مختلف براي توانمندعرصه

ساز زنان کننده و توانمندهاي تقويتترين نهادتقويت و شکل گیرد که در مناطق روستايي يکي از مهم

 باشد.هاي تعاوني ميروستايي شرکت

در سال  (A.C.I)  عاونسي و يکمین کنگره اتحاديه بین المللي تبراساس تعريف  شرکت تعاونيمفهوم 

که به طور داوطلبانه براي تأمین نیازهاي مشترک  است انجمني مستقل و متشکل از افرادي منچستر، 1005

اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اعضا تأسیس شده و فعّالیت خود را با مشارکت و با مديريت دموکراتیک به 

باز مي   1312سال  شرکت هاي تعاوني در ايران  به تاريخچه تاسیس . (114 13703آورد )طالب،  اجرا در مي

 کردند، کشاورزان را غارت مي  ها و رباخواران که حاصل تالش واسطه  براي کوتاه کردن دستگردد يعني 

اين بانک در سال  ،مانع از رسیدن به اهداف موردنظر شد  فالحت تشکیل شد و چون ضوابط بانکي  بانک

  اعطاي وام و تسهیالت به کشاورزان  برايرا هاي تعاوني روستايي  صندوق ،شهرها  در مراکز بعضي 1325
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ها باعث شد صندوق  استفاده روستايیان از تسهیالت اين ۀمشکالت و موانع موجود در زمین، اما تأسیس کرد

کزي مر  دولت سازمان ها،ند و با افزايش اين شرکتوهاي تعاوني روستايي تشکیل ششرکت ،13.1 ۀتا در ده

(. يکي از 20 13423، واحدي و قاسميد)تعاون روستايي را تحت نظر وزارت کشاورزي ايجاد کر

هاي تعاوني مربوط به هاي تعاوني روستايي در جهان و ايران، شرکتهاي مهم مربوط به شرکتزيرمجموعه

آنان در   مشارکت هاي تولیدي،با توجه به نقش مهم زنان روستايي در کشاورزي و فعالیتزنان است زيرا 

اين قشر محروم خواهد  رفاهتسريع توسعه کشاورزي و از طرف ديگر باعث   ها از يک طرف باعثتعاوني

وعضويت آنان در  مشارکت زنان روستايي ، اماها  در توسعه روستاييرغم تأثیر بسزاي تعاونيعلي ولي شد

 منفي مردان به زنان،  نگرش فرهنگي و مذهبي،از قبیل مسائل   به داليل گوناگوني  آنها  به صورت مختلط

است  بوده بسیار ناچیز استقالل زنان روستايي   موانع قانوني و عدم منابع مالي و امکانات،  دسترسي کمتر به

هاي خاص زنان تعاوني مشکل،  براي حل اين 1373کشاورزي در سال   بنابراين وزارت(، 27 )همان3

دفتر ترويج "توسط  1371هاي روستايي زنان در سال طرح ايجاد تعاوني .روستايي را ايجاد کرده است

وزارت کشور، پیشنهاد شد و سازمان مرکزي تعاون روستايي عهده دار نظارت  "فعالیت هاي زنان روستايي

به ثبت  1373هاي ويژه زنان روستايي به شکل امروزي در سال بر اين تشکل گرديد و اولین تعاوني

به  سازيمندنظريه توان(. که بر اساس 34 1340ومقدم، 1345کزي تعاون روستايي ايران، رسید)سايت مر

کتابي و )بردميهاي زنان آگاهي آنان را باال سازمان  و از طريق دادههاي زنان اهمیت بسیاري سازمان

نانه، با اهدافي هاي تعاوني روستايي زنان به عنوان سازماني زشرکت(، 35 .134، موزرهمکاران، به نقل از 

، برخورداري زنان روستايي از شخصیت حقوقي، از توان جمعي  ايجاد امکان فعالیت گروهي و استفادهچون 

دسترسي به اعتبارات و امکانات در ، ها را برعهده دارندسرپرستي آن  هايي که زنانايجاد اشتغال در خانوار

موجود   يفراهم آوردن امکانات آموزشو  هاوجود در آنهمزمان م  برداري از ابتکارات قالب تعاوني و بهره

(، مي توانند ابزار مناسبي 3700 1370 ،راهنماي کشاورزي ايرانها)آن  جهت ارتقاي سطح دانش و بینش

 سازي زنان روستايي باشند.جهت  توانمند

آمار سازمان  ، تأسیس شد و با توجه به1373اولین شرکت تعاوني روستايي زنان، در ارديبهشت ماه  

هاي زنان شرکت، )گزارش بررسي چگونگي ايجاد تعاوني 20مرکزي تعاون روستايي، تا پايان همان سال به 

نفر عضو رسید.  01335شرکت با  317به  1301(و تا پايان سال .113137و مشارکت آنان در فرآيند توسعه، 

شرکت،  27نان تأسیس گرديد که تاکنون به ، اولین شرکت تعاوني روستايي ز1371در استان خراسان از سال 
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نفر عضو وجود دارد که از سال  07.شرکت تعاوني روستايي زنان با  7رسیده است. در منطقه مورد مطالعه 

 اند.مشغول به کار شده 1344

 قیتحق یشناس روش

شانديز و -طرقبه هاي مشهد،ي تعاوني روستايي زنان شهرستانهامنطقه مورد مطالعه در اين پژوهش، شرکت

-روستا در شهرستان طرقبه 1روستا در شهرستان مشهد،  3روستاست که از اين بین  7چناران است که شامل 

خانوار  2141نفر و  4410روستا در شهرستان چناران واقع است. کل جمعیت منطقه مورد مطالعه  3شانديز و 

 است.

هاي تعاوني روستايي زنان تأسیس شده عضو شرکت جامعه آماري تحقیق شامل دو گروه از زنان عضو وغیر

ها بر هاي مشهد، طرقبه شانديز و چناران است. به منظور ارزيابي عملکرد تعاونيروستاي شهرستان 7در 

روستاي هدف، با  7خانوار روستايي ساکن در  2142از مجموع  1301سازي زنان روستايي، طبق آمار توانمند

هاي نمونه براي هر روستا از طريق درصدگیري انتخاب انتخاب شدند و تعداد خانوار خانوار 257فرمول کوکران 

گرديد و با روش نمونه گیري تصادفي ساده، به زنان هر خانوار مراجعه و نسبت به تکمیل پرسشنامه اقدام شد.  

زنان روستايي غیر عضو  تعاوني  و نیم ديگر  بنابراين از تعداد حجم نمونه هر روستا،  نیمي  را  اعضاي شرکت

 هستند.
 

 های منطقه مورد مطالعهمیزان جمعیت و تعداد خانوار و تعیین حجم نمونه روستا (:1)جدول 

 1303مأخذ 3 يافته هاي پژوهش، 

 

در سطح جامعه نمونه شاخص هاي  اثر شرکت هاي تعاوني بر توانمند سازي اجتماعي زنانبراي بررسي 

شاخص هاي  اقتصادي شرکت هاي تعاوني شامل3 امنیت شغلي و ايجاد اشتغال براي بخش هاي کم درآمد،

 حجم نمونه عضو وغیر عضو کل زنان عضو کل خانوارها جمعیت نام روستا

 16 11 191 976 سیج

 29 161 220 1001 شورک ملکی

 17 96 106 1211 کشانمردار

 11 92 111 1170 رخحصار س

 71 90 929 2112 رادکان

 11 12 269 1160 آبادقیاس

 12 20 21 91 آبادسید

 217 191 2092 9121 جمع
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اجماعي  شرکت هاي تعاوني شامل3 تغییر نگرش، تحصیالت و کار گروهي. شاخص هاي توانمنسازي هم 

 .( مورد سنجش قرار مي گیرند2-2بر اساس جدول )عبارتند از3 آموزشي و اعتماد به نفس. 

 

 روستاهای نمونه و تعداد پرسشنامه های تکمیلی(: 2دول )ج

 تعداد گویه ها هاشاخص نام متغیر نوع متغیر

شرکت های 

 تعاونی

 اقتصادی
 امنیت شغلی (1

 برای بخش های کم درآمد ایجاد اشتغال (2

17 

 اجتماعی

 تغییر نگرش (1

 تحصیالت (2

 کار گروهی (1

 توانمند سازی توانمند سازی
 آموزشی (1

 اعتماد به نفس (2
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 1303مأخذ 3 يافته هاي پژوهش، 
 

 قیتحق یها افتهی (1

 ویژگی های فردی پاسخگویانتوصیف  -

با توجه به آنچه که در جدول زير قابل مشاهده استبیشترين درصد پاسخگويان داراي مدرک ديپلم مي باشند 

مي باشد  .532ل با سا 35تا  25درصد مي باشد. در مورد سن هم بیشترين درصد متعلق به طبقه سني  3222که  

 درصد متأهل مي باشند. 4320درصد پاسگويان مجرد و  1021همچنین 

 

 ویژگی های فردی پاسخگویان(: 1جدول )

 تحصیالت درصد سن درصد وضعیت تاهل درصد

 بیسواد 1966 سال21-11 1961 مجرد  1961

 ابتدایی 1061 سال11-21 1161 متأهل 9166

  

 یراهنمای 1769 سال11-11 2162

 دیپلم 1262 سال11-11 661

 دانشگاهی 261  

 1303مأخذ 3 يافته هاي پژوهش، 

 

 متغیر های تحقیقتوصیف  -

(مورد بررسي قرار گرفته است. همانطور که 5متغیر شرکت تعاوني و توانمند سازي با توجه به جدول )

مي باشد. اين رقم نشان 2211ر میانگین آن براب و 1201مالحظه مي شود انحراف معیار شرکت تعاوني  برابر 
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انحراف معیار توانمند سازي  همچنین  مي باشد. کمدهنده اين است که میانگین متغیر شرکت تعاوني در حد 

مي باشد. اين رقم نشان دهنده اين است که میانگین متغیر توانمند سازي  2273میانگین آن هم برابر  و 1200برابر 

 مي باشد. کمهم در حد 
 

 ( : آماره های توصیفی متغیر های تحقیق1جدول )

 میانگین میانه انحراف معیار
  آماره های توصیفی                 

 متغیر

 شرکت های تعاونی 2611 2621 0690

 توانمند سازی اجتماعی 2671 2691 0696

 1303مأخذ 3 يافته هاي پژوهش، 

 

 آزمون فرضیه ها (2

 .است گذاشته تأثیر عضو زنان اجتماعي سازي توانمند بر نانز روستايي تعاوني هاي فرضیه اول3 شرکت

اجتماعي از رگرسیون خطي  سازي شرکت هاي تعاوني زنان روستايي بر توانمندبراي بررسي میزان اثرگذاري 

و  شرکت هاي تعاوني( مقدار همبستگي 0با توجه به جدول شماره )ساده استفاده شده است براين اساس 

است که همبستگي آن از نوع مستقیم با شدتي قوي است و همانگونه که  12011برابر با  اعياجتم سازي توانمند

نزديکتر  1و چون اين مقدار به 12411در جدول مذکور مشخص است مقدارضريب تعیین تعديل شده برابر با 

کند. يعني متغیر مستقل  است نشان از آن دارد که متغیر مستقل توانسته است میزان زيادي از متغیر وابسته را تبیین

درصد( که به مجذور کمیت 1721درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین مي کند و مابقي اين تغییرات ) 4121

برابر با  خطاي استاندارد برآوردخطا معروف است؛ تحت تأثیر متغیر هاي خارج از مدل مي باشند. همچنین 

  کوچکتر باشد پیش بیني دقیق تر و ضريب همبستگي قوي تر است. است که هر چه اشتباه استاندارد برآورد1231

 

 ( مقدار همبستگی، ضریب تعیین تعدیل شده و خطای استاندارد برآورد9جدول)

 مقدار همبستگی ضریب تعیین تعدیل شده خطای استاندارد برآورد

0610 06911 06601 

 1302مأخذ3 يافته هاي پژوهش، 

 

و مقدار  .524.( مشخص است مقدار رگرسیون براي اين مدل برابر است با 7همانگونه که در جدول )   

بنابراين هر چه مقدار مجذورات باقیمانده کوچکتر از مجموع مجذورات رگرسیون  11257باقیمانده برابر است با 

مقدار باشد، نشان دهنده قدرت تبیین گیري باالي مدل در توضیح تغییرات متغیر وابسته است. برعکس هر چه 
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باقیمانده به میزان بیشتري از رگرسیون بزرگتر باشد، نشان مي دهد که نقش مدل در تبیین تغییرات متغیر وابسته 

 ضعیف است که در اين مدل مقدار مجذورات باقیمانده کوچکتر از مجموع مجذورات رگرسیون است.

بي است يا خیر. به عبارتي آيا متغیر نشان دهنده آن است که آيا مدل رگرسیوني تحقیق مدل مناس Fمقدار    

مستقل قادر است به خوبي تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهد يا خیر. تشخیص اين موضوع با معني دار بودن 

از تقسیم میانگین مجذورات  Fامکان پذير است. مقدار  1215در سطح خطاي کوچکتر يا بزرگتر از  Fمقدار 

و میزان  512201برابر است با  Fقیمانده به دست مي آيد. در اين مدل مقدار رگرسیون بر میانگین مجذورات با

با توجه به تأيید میزان معناداري  است و معنادار است 1215است که کوچکتر از 12111 معناداري آن هم برابر با 

 عضو زنان ماعياجت سازي توانمند بر زنان روستايي تعاوني هاي شرکتون اين فرضیه که عبارتند از یمدل رگرس

 ، تأيید مي شود.است گذاشته تأثیر
 

 ( : مجموع مربعات، ميانگين مربعات و سطح معناداري رگرسيون7جدول )

 سطح معناداری F میانگین مربعات مجموع مربعات 

 9.999 05..89 48.54 48.54 رگرسیون

   9.90 59.81 باقیمانده

    84.45 مجموع

 

است. بزرگ بودن  12011( نشان داده شده است مقدار بتا در اين مدل 5-5ر جدول )با توجه به آنچه که د

همچنین معادله رگرسیون با  باشد. يممقدار بتا نشان دهنده اهمیت نسبي و نقش آن در پیشگويي متغیر وابسته 

 باشد3  ضريب بتاي استاندارد به شکل زير مي
 

 (عضو زنان اجتماعي سازي توانمندمیزان ) y( =12520)( شرکت تعاوني( + )12011)

 ( ضریب رگرسيون استاندارد نشده و شده، آماره تی و سطح معناداري رگرسيون8جدول )

  

ضریب رگرسیون استاندارد 
 نشده

ضریب رگرسیون استاندارد 
 شده)بتا(

 آماره تی
میزان 

 معناداری

 9.8.0 (ضریب ثابت)
9.095 

8.50 9.999 

 9.999 .4... 5.945 شرکت تعاونی

 

 معنادار رابطه زنان هاي تعاوني اجتماعي سازي توانمند میزان و زنان فردي هاي ويژگي فرضیه دوم3 بین

 دارد وجود
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همبستگي اسپیرمن استفاده شده با توجه به ترتیبي بودن ويژگي هاي فردي براي آزمون اين فرضیه از آزمون 

ست دو شاخص سن و وضعیت تأهل داراي رابطه اي ( قابل مشاهده ا4است. با توجه به آنچه که در جدول )

مي باشد معنادار بوده  1215معکوس با شدتي متوسط است و با توجه به سطح معناداري به دست آمده که زير 

وو قابلیت تعمیم را دارد. و اما شاخص تحصیالت که داراي رابطه اي مستقیم با شدتي تاحدي قوي دارد و با 

مي باشد معنادار بوده و قابلیت تعمیم به کل جامعه را دارد.  1215ه دست آمده که زير توجه به سطح معناداري ب

با توجه به آنچه که در مورد همبستگي ويژگي هاي فردي زنان با توانمند سازي اجتماي بیان نموديم و با توجه 

باشد فرضیه دوم که مي  1215به میزان معناداري به دست آمده براي هر سه شاخص ويژگي هاي فردي که زير 

 وجود معنادار رابطه زنان هاي تعاوني اجتماعي سازي توانمند میزان و زنان فردي هاي ويژگي عبارتند از بین

 دارد، تأيید مي شود.
 

 توانمندسازی اجتماعی های فردیویژگی(، بررسی رابطه 6) جدول

 ضریب همبستگی

 اسپیرمن

 مستقل        

 وابسته

 

 یتوانمندسازی اجتماع

 نتیجه آزمون سطح معنی داری اسپیرمنمقدار آماره 

 تأیید فرضیه 0602 0621- سن

 تأیید فرضیه 0601 0616- وضعیت تأهل

 تأیید فرضیه 0600 0612 تحصیالت

 1302مأخذ3 يافته هاي پژوهش، 

 

 نتیجه گیری (1

مشارکت   میزان طوري که به زنان روستايي در تمام مراحل تولید محصوالت کشاورزي حضور فعال دارند،

روند تامین نیاز هاي خانوار و وقفه زنان در  رغم تالش بي عليو رسد آنان در برخي از موارد به صددرصد مي

هاي روستايي موجود و دسترسي آنان به منابع تولید از جمله اعتبارات حضور زنان در تشکل ها،توسعه روستا

در  عمالً اند، ها عضويت داشتهدر تعاوني زنان روستايي رسماً  نیز کهبسیار محدود بوده و در مواردي  بانکي،

امروزه اهمیت لذا  .اند به دلیل مالحظات فرهنگي موجود، حضور فعالي نداشته ها و مباحث جمعي،گیري تصمیم

دست  کهبا توجه به اين. پوشیده نیست  هاي توسعه بر کسي نقش زنان و لزوم وارد نمودن آنان در برنامه

ها و به وسیله خود نظر دارند که توسعه بايستي از روستا  اتفاق  مسائل اجتماعي و اقتصادي بر اين نکته  اندرکاران

شدن اين   روستايي با توجه به عقب نگه داشته  مسايل مربوط به زنان ۀدر زمین بنابراين ،شودیان آغاز يروستا

روستايي به   هاي کشور براي تشويق زناندر روستا  هاييشکلکه وجود ت رسدبه نظر مي کشان کم توقع،زحمت
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 نتايج نشان مي دهد که. با بیان اين ضروريات اجتماعي و گروهي امري ضروري است  نظر در مسائلکار و اظهار

فردي زنان و میزان توانمند سازي اجتماعي تعاوني هاي زنان رابطه معنادار وجود دارد البته بین ويژگي هاي 

( داراي رابطه اي معکوس با میزان توانمندسازي -1210( و تأهل)با آماره-1221ژگي هاي فردي سن) با آماره وي

داراي رابطه اي مستقیم با میزان توانمندسازي  12.2اجتماعي مي باشد و شاخص تخص تحصیالت با آماره 

ي اجتماعي زنان عضو تأثیر داشته اجتماعي مي باشد. همچنین شرکت هاي تعاوني روستايي زنان بر توانمند ساز

 است.
 

 پیشنهادات (1

هاي حضوري با اعضاي شرکت تعاوني پیشنهادات به شرح هاي محقق و مصاحبهدر پايان با توجه به يافته

 گردد3ذيل ارائه مي

 هاي ذيربط3پیشنهاد به سازمان

با امور روستايي در هاي مرتبط هماهنگي سازمان تعاون روستايي استان و شهرستان با ساير ارگان -

 هاي تعاوني.تر براي شرکتخصوص ايجاد شرايط آسان

 هاي تعاوني روستايي به مبالغ مکفي با اقساط بلند مدت و يا بالعوضامکان اعطاي تسهیالت به شرکت -

 تر به تسهیالت آموزش رسمي و غیر رسميايجاد شرايط مناسب جهت دسترسي آسان -

 پیشنهاد به اعضاي شرکت3 -

 تر بین اعضاي شرکتروابط دوستانهايجاد  -

 هاي مختلف تعاونيرساني بیشتر براي برخورداري اعضا از آموزشاطالع -

 هاي روستايي زنان با يکديگرهاي تعاونيتعامل بیشتر شرکت -

 

 منابع

 .سمت انتشارات هفدهم، چاپ ،«انساني علوم در تحقیق روش بر اي مقدمه» ،(1340) رضا محمد نیا، حافظ (1

 (، سازمان جهاد کشاورزي1370ي کشاورزي ايران)راهنما (2

ترويجي، فصلنامه -هاي آموزشي(، تبیین مشارکت زنان روستايي در برنامه1347زرافشاني، کیومرث و همکاران) (3

 7پژوهش زنان، شماره 

هاي زنان و مشارکت (، گزارش بررسي چگونگي ايجاد تعاوني1342سرحدي، فريده و ابراهیمي لويه، عادل) (.

 در فرآيند توسعه آنان

 هاي تعاوني، چاپ ششم، دانشگاه تهران ( اصول و انديشه1370طالب، مهدي) (5
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هاي ترويجي کشورهاي مختلف در زمینه حفظ و (، بررسي فعالیت1375غنیان، منصور و زرافشاني، کیومرث) (0

 1375ها، ، مجموعه مقاالت اولین سمینار منابع طبیعي، امور دام و آبزياناحیا جنگل

 10(، مجله پژوهش علوم انساني دانشگاه اصفهان، پايیز و زمستان، شماره.134خي راستابي، زهرا)فر (7

هاي زنان روستايي در ايران، مجله تعاون، ( بررسي وضعیت تعاوني1342قاسمي، نادره و واحدي، مرجان) (4

 1.3شماره 

ايند توسعه روستايي، فصلنامه علمي (،  بررسي علل ناديده گرفتن نقش زنان روستايي در فر1374زاده، آذر)قلي (0

 27پژوهشي اقتصاد کشاورزي و توسعه وابسته به وزارت کشور، تهران،  سال هفتم، شماره  –

(، توانمندسازي زنان براي مشارکت در توسعه، ، فصلنامه پژوهش زنان، شماره .134کتابي، محمود و همکاران) (11
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