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Extended Abstract
Introduction
In underdeveloped countries, women are the first hope for family development and the growth
and development of their society. But despite the benefits of women's participation in achieving
sustainable development, the statistics of labor force in Iran show that gender inequality leads to
the marginal position of women in the labor market. As a half of the population in cities and, of
course, in urban deteriorated areas, women suffer from intertwined physical, social, and economic
problems. One of these strategies is the formation and development of cooperatives for women's
employment in these neighborhoods. Cooperatives can greatly solve unemployment problems,
increase job opportunities and reduce unemployment. In this regard, the purpose of this research
is to provide a platform for creativity with the approach of cooperatives in deteriorated fabrics.
These cooperatives provide employment opportunities for women in deteriorated areas, so that in
the creative city of Rasht, women can take advantage of this opportunity and become empowered.
Methodology
This study is an applied research in terms of purpose and a quantitative one in aspects of the nature
of data. The data of the research have been collected through field studies including
questionnaires, interviews, interviews and observations and through library resources in the form
of articles and books. The studied statistical population in this study is the number of women
living in deteriorated fabrics of Rasht. In order to determine the sample size, multi-stage cluster
sampling and Morgan method were used, which 384 questionnaires among women of 4 regions
of deteriorated fabrics were allocated and distributed according to the population in each region,
and finally 379 questionnaires that were fully answered were analyzed. Cronbach's alpha was
used to ensure the reliability of the questionnaire, which was 0.852, that is greater than 0.7 and is
acceptable. In order to analyze the information and data, SPSS software and binomial and
Friedman tests were used.
Results and Discussion
In general, the binomial test showed that 99% of the respondents, including 375 women, are
willing to work in the food cooperatives of Rasht, which seems to be a very good amount. But the
general results of social and family conditions based on the binomial test show that 74%,
equivalent to 277 women, have family and social conditions for working in the food cooperative
sector of Rasht. Also, in general, 20% of women have the economic conditions to work in the
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food cooperative sector of Rasht. But the total economic, social and family conditions indicate
that 27% of women, equivalent to 101 people, have working conditions in the food cooperative
sector of Rasht. Finally, from the conducted studies, 67 women have the opportunity to work in
the food cooperatives of Rasht. That is, these people first of all have the necessary desire, and
then they have the essential social and family conditions, as well as economic conditions, and
finally the possibility of working on them is available. The study of the distribution of these people
in the four studied areas of Rasht shows that 44.8%, equivalent to 30 people, 41.8%, equivalent
to 28 people, 10.4%, equivalent to 7 people and 3%, equivalent to 2 people are living in District
2, 3, 1, and 4, respectively.
Conclusion
According to statistical analyzes and descriptions in previous seasons, women living in four
deteriorated fabrics areas of Rasht are considered as the statistical population. To achieve the
objectives of the research and answer the questions, women living in this area were divided into
three levels as women's willingness to work in the Rasht food sector, family-social and economic
conditions of women to work in the Rasht food sector and finally the possibility of women
working in the sector Food cooperatives. Also, women living in four areas of deteriorated fabrics
in the direction of the research were tested by non-parametric statistical tests such as binomial
test and Friedman test. The results of the analysis showed that 99% of women have a high desire
to work in the food sector. The average desire of women in these areas was equal to 3.84 (Likert
scale). Therefore, it can be concluded from the desire section that there is no problem in the field
of women's education and most of them want to work in food cooperatives in Rasht. But in the
discussion of family-social and economic conditions, the results indicate that although 74% of
women have the necessary social and family conditions to work, only 20% have the necessary
economic conditions to work in cooperatives. The main economic problem of women for activity
is not having enough income, which makes women unable to provide the minimum amount
necessary for activity. Many of them also did not meet the conditions for obtaining a loan from a
bank or receiving assistance from a family. Therefore, in order to increase the number of people
who are willing but do not have suitable economic conditions, it is necessary to look for an
interested investor in the field of food, so that cooperative activities can be started or developed
by using of investor capital and women's workforce and expertise. Therefore, the creative city of
Rasht can combine the idea of women's employment in the form of food cooperatives to expand
cultural industries, flourishing women's culinary arts and entrepreneurship in the field of nutrition
and food, branding local food to introduce to the world and develop food tourism and share
knowledge and research. Science related to food and nutrition has taken a big step from the stages
of preparation to the stages of production, consumption, distribution and even in the form of
export.
Keywords: Women's employment, urban deteriorated fabrics, cooperatives, creative city of
Gastronomy, Rasht city.
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چکیده
اشتغال زنان اثرات مختلفی در فرایند رشد و توسعه جوامع بهطور اعم و شهرها بهطور اخص دارد .بنابراین شناسایی
فرصــتهای اشــتغالزایی با توجه به فرصــتهای احتمالی ازجمله وظایف برنامه ریزان و پژوهشــگران به شــمار
میرود .شهر رشت یکی از شهرهای بسیار با اهمیت در شمال کشور ازجمله شهرهایی است که بخش قابلتوجهی
از آن را بافتهای فرســوده شــهری به خود اختصــاص داده اســت .از طرف دیگر این شــهر بهعنوان شــهر خالق
خوراک شنا سی از طرف یون سکو انتخاب شده ا ست .ازاینرو به نظر میر سد فر صتی برای ا شتغال زنان ساکن در
بافتهای فرسوده شهر رشت در بخش خوراک ایجادشده است .بر این اساس در این پژوهش سعی شده است با
استفاده از روش توصیفی تحلیلی ،موضوع اشتغال تعاونی محور زنان ساکن در بافت فرسوده شهر رشت با تأکید بر
شهر خالق خوراک مطالعه شود .جامعه آماری پژوهش ،زنان ساکن در بافت فر سوده شهر ر شت میبا شد .جامعه
نمونه با ا ستفاده از روش کوکران 384 ،نفر محا سبه شده ا ست .جمعآوری اطالعات به روش ا سنادی و پیمای شی
بوده و جهت تجزیهوتحلیل اطالعات از آزمونهای آماری دوجملهای و فریدمن اســتفادهشــده اســت .یافتههای
پژوهش نشــان میدهد که زنان ســاکن در بافت فرســوده شــهر رشــت تمایل باالیی برای فعالیت در تعاونیهای
خوراک دارند اما تنها  27درصــد آنها شــرایط الزم اجتماعی و اقتصــادی را برای این کار دارند .از بانوانی که این
شــرایط را دارند نیز  66درصــد معادل  67نفر امکان فعالیت در تعاونی خوراک شــهر رشــت را دارند .این تحلیلها
نشــاندهنده تمایل باالی زنان برای فعالیت در بخش تعاونی خوراک و شــکلگیری زمینههای اشــتغال زنان در
بافتهای فرسوده شهر رشت است که با رفع موانع اقتصادی و همچنین آموزش به زنان میتوان شاهد شکلگیری
و توسعه تعاونیهای موردنظر و اثرات مثبت آنها بود.
واژگان کلیدی :اشتغال زنان ،بافت فرسوده شهری ،تعاونی ،شهر خالق خوراک ،شهر رشت.
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مقدمه
شهرها بهعنوان عمدهترین مراکز فعالیتهای اقت صادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیا سی و ،...بی شترین جمعیت در ک شورهای
درحالتو سعه را دارا ست ،جمعیتی که با م سئله ا شتغال درگیر بوده و نیازمند توجهی جدی ا ست .این نیاز تا چند دهه اخیر
بیشتر در ارتباط با مردان موردتوجه بوده و زنان بیشتر بهعنوان بخشی از جامعه که با وظیفه خانهداری و پرورش فرزندان،
در این جوامع کمتر موردنظر بوده است .اما مدتی است که موضوع استفاده مناسب از ظرفیتهای زنان در اشتغال و فراهم
کردن زیرســاختهای الزم برای حضــور آنها بهعنوان نیروی انســانی مؤثر در شــهرها موردتوجه ویژه قرار دارد .ایران
هماکنون حدود  73در صد جمعیت ک شور شهرن شین دارد (سالنامه آماری ک شور )1395 ،و چون نرخ بیکاری در شهرهای
ک شورهای درحالتو سعه ب سیار بی شتر از رو ستاها ست ازاینرو م سئله ا شتغال در شهرها بهعنوان هدف مهم تو سعه تلقی
میگردد .در کشورهای توسعهنیافته ،زنان امید اول برای ارتقای خانوادهها و رشد و توسعه جامعه هستند .موفقیت زنان در
این جوامع نهتن ها موجب ســـود اقتصـــادی کشـــور میشـــود بل که م نافع اجتماعی و فرهنگی را ســـ بب میشـــود
( .)Seymour,2001:2با این ح ساب نیازی جدی برای زمینه سازی ا شتغال زنان شهری اح ساس می شود .درواقع در
جامعه امروز ایران که زنان نشــان دادهاند تواناییها و قابلیتهای بالقوه فراوانی دارند و با فراهم شــدن شــرایط مناســب
توانایی مشــارکت مؤثر در توســعه اقتصــادی -اجتماعی و فرهنگی کشــور را دارند (مظاهریفرد ،)41:1391،نگاه به جنبه
اشتغال زنان و مردان در شهرها از موضوعات بسیار مهم به شمار میرود .بهرغم آگاهی از مزایای مشارکت زنان دررسیدن
به اهداف توسعه پایدار ،آمار و ارقام شاغالن در ایران نشان از نابرابری جنسیتی داشته و موضوع اشتغال زنان در بازار کار
موضوعی مهم و قابلبررسی است چرا که بهره مناسب از استعدادها و توانمندیهای این قشر برده نمی شود (رفعت جاه و
خیرخواه )131:1392 ،و درنهایت ســـبب شـــده بخش عمده نیروی کار بالقوه زنان در ایران ،بهویژه نیروی کار بانوان
متخصص ،بیرون از چرخه اقتصادی قرار داشته باشد (رئیسی و همکاران .)136:1392،کمبود فرصتها و حیطههای شغلی
برای زنان و تفاوت در میزان د ستیابی به موقعیتهای شغلی بهویژه در ردههای باالی مدیریتی میان زنان و مردان دارای
تح صیالت م شابه ،گویای عدم موفقیت جامعه ما برای فراهم کردن ف ضا و شرایط منا سب برای ح ضور فعال زنان بوده
(رفعت جاه و خیرخواه )131:1392،و اشـــتغال زنان بهعنوان یک توانمندی خاص که ســـهم عمدهای در تنظیم جمعیت
جوامع و بهبود کیفیت زندگی اجتماعی خانواده داشــته و بهرغم اثرگذاری وســیع در توســعه پایدار (شــربتیان)89:1387،
بهعنوان الزمه بهبود و پیشرفت (احدی و طوالیی )4:1396،چندان چشمگیر نباشد .زنان معموالً در فعالیتهای تعاونی که
به صورت مختلط میباشد ،به حاشیه رانده می شوند ( )Dohmwirth & Hanisch,2019:131و ازاینرو تالش برای
ایجاد تعاونیهای ویژه زنان ضــروری به نظر میرســد .بر اســاس تجارب جهانی هموار کردن راههای مشــارکت زنان و
توانمندســازی آنها برای شــرکت در فرایند توســعه برای موفقیت در برنامههای توســعه پایدار الزامی اســت (گالبی و
همکاران .)24:1392،درواقع بدون مشــارکت فعال زنان در تمامی عرصــههای اجتماعی و اقتصــادی ،نمیتوان به تحقق
توسعه پایدار امیدوار بود.
فضاهای شهری فضاهایی یکدست نیستند و تفاوتهای ظاهری و ماهوی با یکدیگر دارند و این تفاوتها سبب میشود تا
به دالیل مختلف برخی از موضــوعات موردتوجه ویژهای قرار گیرند .ازجمله این فضــاها میتوان به بافتهای فرســوده
شــهری اشــاره کرد .بافتهای فرســوده شــهری که گاه با عنوان بافتهای مســئلهدار نیز از آنها یاد میشــود ،با کاهش
ارزشهای محیطزیســت روبرو بوده و ارزشهای ســکونتی در آنها پایین اســت (پورجعفر .)100 :1388 ،این مناطق با
نارساییها و مسائلی روبرو است که خود به دلیل رویارویی با ترکیبی از انواع فرسودگیها میباشد (عندلیب )62 :1389 ،و
بهرغم ظاهر سادهاش ،ابعاد ری شهدار مختلفی دارد و ضرورتهای بهبود آن ،از جنبههای مختلفی باید تبیین شود (آئینی،
 .)16 :1386در ماده  61قانون برنامه ش شم تو سعه نیز بر لزوم اجرای طرحهای به سازی و نو سازی بافتهای فر سوده
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بخصوص با مشارکت مردم و حمایت دولت تأکید شده است (سازمان برنامهوبودجه کشور .)16 :1396 ،ازجمله موضوعاتی
که میتوان در این بافتها اشــاره کرد موضــوع فقر اقتصــادی موجود در آنها و لزوم فعالیت زنان برای باال بردن توان
اقتصادی و برآوردن نیازهای خانوار است .اما فقر موجود در بافتهای فرسوده فرصت چندانی برای پرداختن به فعالیتهای
اقت صادی با سرمایهگذاری باال را به آنها نمیدهد و ازاینرو باید به دنبال راهکاری منا سب برای ا ستفاده از توان موجود
در بافتهای فرسوده در ارتباط با زنان بود .ازجمله این راهکارها میتوان به تعاونیها اشاره کرد .تعاونیها میتوانند از سه
طریق  .1ا شتغال انگیز شی (از محل صرف کردن د ستمزدها و درآمد تو سط کارکنان و اع ضای تعاونی در قالب اقت صاد
محلی ایجاد می شود)  .2ا شتغال م ستقیم (م شاغلی که درون ت شکلهای تعاونی و با پرداخت حقوق به صورت م ستقیم از
طرف تعاونی ایجاد می شود)  .3ا شتغال غیرم ستقیم (از ک سبوکارهایی نا شی می شود که مواد اولیه برای تعاونیها تأمین
میکنند) ،ا شتغال ایجاد میکنند ،تا حد زیادی م شکالت بیکاری را حل کنند ،فر صتهای شغلی را افزایش و نرخ بیکاری
را کاهش دهند (یو سفی و خ سروی پور .)4:1396،در ماده  24قانون برنامه ش شم تو سعه نیز ت صری شده ا ست که دولت
مکلف ا ست تا پایان اجرای قانون برنامه ،تمهیدات قانونی الزم را جهت د ستیابی سهم تعاون در اقت صاد به بی ستوپنج
در صد با رویکرد کارآفرینی ،ا شتغالزایی ،حمایت از ک سبوکارهای کوچک و متو سط و دانشبنیان به عمل آورد ( سازمان
برنامهوبودجه کشور .)7 :1396 ،شهر رشت در چند سال اخیر در سازمان یونسکو بهعنوان شهر خالق خوراک ثبت جهانی
گردیده ا ست .فل سفه شهر خالق بدان معنی ا ست که همی شه در یک مکان پتان سیلهای خالقی وجود دارد .باید شرایط
بهگونهای با شد که مردم فکر کنند ،برنامهریزی نمایند و در استفاده از فرصتهای به وجود آمده ،ابتکار عمل داشته باشند
(قربانی و همکاران .)8:1392،بهویژه اینکه داشـــتن دانش بومی و ســـنتی در زمینههای مختلف مانند خوراک میتواند به
توانمندســازی افراد بخصــوص زنان و رهایی آنها از فقر کمک نماید ( .)Montanari & Bergh,2019:1در حقیقت
حمایت از تالشهای جمعی زنان مانند ت شکیل تعاونیهای میتواند در تأمین معی شت پایدار مؤثر واقع شود ( Alarcón

 .)& Sato,2019:120هدف از این پژوهش آن اســت که با فراهم شــدن بســتر خالقیت و لقب گرفتن شــهر رشــت
بهعنوان شهر جهانی خالق خوراک ،بتوان از آن بهعنوان زمینهای برای تو سعه ا شتغال بهره برد .ازاینرو این پژوهش با
رویکرد تعاونیها در بافتهای فرســوده انجام خواهد شــد .این تعاونیها برای زنان در بافتهای فرســوده بســتری برای
ا شتغال را فراهم میکند که در شهر خالق خوراک ر شت ،زنان از این فر صت ا ستفاده کنند و توانمند گردند .شهر ر شت
ازجمله شهرهایی است که سابقه قابلتوجهی در ارتباط با حضور زنان در جامعه دارد .بنا بر اسناد موجود زنان استان گیالن
بهطور اعم و ساکنین شهر ر شت به دلیل مرکزیت خود بهطور اخص پس از انقالب م شروطه تحت تأثیر قرارگرفتهاند و
خود را انسانی با حقِ داشتن حقوق شهروندی میدانستند .آنان در برخی از نامهها و نوشتهها ،خود را طالب حق دانسته و
برای دریافت حقوق ازدســترفته خود شــهامت به خرج داده و از مســئولین نیز شــکوائیه به مجلس و نهادهای قانونی
مینو شتند .ازنظر محتوا و مفهوم ،عری ضههای زنان بی شتر در حوزه اختالفهای مالی با حاکمان ،اختالفهای شخ صی،
توقیف داراییها ،شکایت از ورثه ،اعتراض به ازدواج دختر نابالغ ،دستاندازی حاکمان به اموال زنان بی سرپرست ،اختالف
مالک و رعیت و موارد دیگر اســـت .زنان در این زمان به انســـانهای شـــجاع و حقطلب مطرح شـــدند .در بررســـی و
تجزیهوتحلیل ا سناد و عری ضههای زنان گیالنی به مجلس شورای ملی مو ضوعاتی وجود دارد که این نکات ن شاندهنده
رشد اجتماعی مردم گیالن درباره زنان است .زنان گیالنی در تأسیس نهادهای روشنگرانه پیشتاز بودند ،بهطوریکه جامعه
گیالن یکی از نخســتین مناطقی بود که موفق به تأســیس تشــکیالت اجتماعی زنان بود .در ســال  1295خورشــیدی در
گرماگرم جنبش جنگل ،روشنفکران گیالنی جمعیت مترقی فرهنگ را تأسیس نمودند که در درون جمعیت تشکیالت ویژه
بانوان نیز شــکل گرفت .از درون این جریان نخســتین جمعیت و جریان روشــنفکری زنان به نام جمعیت «پیک ســعادت
ن سوان» در ر شت شکل گرفت( .پناهی .)1396 ،مجموعه مطالب فوق حاکی از اهمیت پرداختن به مو ضوعات مربوط به
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زنان و ازجمله در زمینه اشتغال است.
مطالعات زیادی در زمینه ا شتغال زنان انجام شده که در زیر مهمترین پژوهشهای انجام شده در این حوزه ارائه میگردد:
هادیان و حیدرپور ( )1388در مقالهای با عنوان تو سعه اقت صادی و سهم زنان در نیروی کار :مورد ایران نتیجه گرفتند که
در مراحل اولیه توســـعه ســـهم زنان در نیروی کار اندک و با افزایش درجه توســـعهیافتگی این ســـهم افزایش مییابد.
شــادیطلب و کمالی ( )1381در مقاله مشــارکت اجتماعی زنان ،دریافتند که تنگناهای ســاختاری و خانوادگی از بارزترین
موانع مشـــارکت اجتماعی زنان بوده اســـت .فمی و همکاران ( ،)1385در مقاله شـــناخت و تحلیل ســـازههای موفقیت
شــرکتهای تعاونی زنان در ایران ،نتیجه گرفتند که عوامل روانشــناختی ،محیط توانمند ســاز ،تواناییهای مدیریتی و
ارتباطی ،و توانمندیهای بازاریابی و بازار رسانی فرآوردهها ،عمدهترین سازههای موفقیت تعاونیهاست .زمانی میاندشتی و
همکاران ( ،)1392در مقالهای با عنوان برر سی سطوح و میزان توانمندی در بین اع ضای تعاونی زنان رو ستایی در تفیهان
شهر ستان شیراز دریافتند که ابعاد روانی و اجتماعی -فرهنگی توانمندی از سایر ابعاد توانمندی بیشتر بوده و توانمندی
خانوادگی و اقتصــادی در رتبه بعدی قرار دارد .خروتی و ملکی ( )1394در مقاله شــناســایی و اولویتبندی شــاخصهای
موفقیت کارآفرینی در تو سعه تعاونیهای ا ستان سمنان ،دریافتند که شاخصهای فردی و سپس شاخصهای مدیریتی
بی شترین تأثیر را در تو سعه تعاونیها دا شتهاند .من صوری ( )1395در مقاله برر سی عوامل مؤثر بر ا شتغال زنان (کارکنان
شهر ایالم) دریافت که وضعیت اقتصادی ،پایگاه اجتماعی ،تحصیالت زنان بر اشتغال تأثیر معناداری دارد .اور1و همکاران
( )1979در مقاله تجزیهوتحلیل روابط بین درآمد شوهر و ا شتغال زنان به دریافتند که تح صیالت زن ،سن ازدواج ،تعداد
اعضــای خانواده در مراحل متفاوت زمانی و اشــتغال زودهنگام زنان بر انگیزه اشــتغال زن در فاصــلههای زمانی بعدی اثر
می گذارد .گابریل )2002(2در مقالهای با عنوان وام صـــندوق های زنان روســـتایی ،دریافت که موفقیت انجمن ها و
تعاونیهای زنان ب ستگی به سرمایه و بازاریابی ،تفاهم میان اع ضا ،اح ساس م سئولیت درباره کار و همچنین د ستر سی به
بازار دارد .گوئل ( )2013در مقالهای با عنوان ارتباط و پتان سیل ارزشها و ا صول همکاری برای تحقق م شاغل خانوادگی
دریافت که تعاونی ها با توجه به ماهیت و اصــول داوطلبانه خود باعث گســترش اشــتغال از طریق رونق کســبوکارهای
خانوادگی شده و در نتیجه به تو سعه جوامع محلی میانجامد .سومیلیوس و همکاران ( )2015در مقالهای با عنوان د ستور
کار تعاونیها برای همکاریهای توســعه در تانزانیا بهعنوان ابزاری برای کاهش فقر و ارتقای مشــاغل ،نتیجه گرفتند که
مدل تعاونیها بهویژه تعاونیهای ک سبوکار محور باعث کاهش فقر در بین اع ضای تعاونیها و افزایش ا شتغال آنها در
تانزانیا شــدهاند .اســتبان ســالواردو همکاران ( )2019در مقالهای با عنوان ریاســت هیئتهای مدیره تعاونی در اســپانیا:
رویکردی جن سیتی ،به این نتیجه د ست یافتند در تعاونیهای با سرپر ستی زنان ،رفاه اقت صادی کارگران ن سبت به منافع
اقت صادی بی شتر موردنظر میبا شد .تفاوت ا سا سی این مقاله با پژوهشهای پی شین در تأکید بر تعاونیها خوراک میبا شد
که با توجه به شهرت شهر رشت در زمینه شهر جهانی خالق خوراک میتواند بستری برای توسعه اشتغال زنان بخصوص
در بافتهای فرسوده شهری که وضعیت اقتصادی خانوارها چندان مناسب نمیباشد ،قلمداد گردد.
مبانی نظری
قرن بی ست و یکم را میتوان قرن تغییر منا سبات اجتماعی ،اقت صادی ،فرهنگی و سیا سی در جهان دان ست و درواقع در
پایان قرن بیســتم با محکمتر شــدن پیوندهای فرهنگی در پایههای اقتصــاد شــهری (مختاری ملکآبادی و همکاران،
 ،)30:1394میتوان گفت رقابت شــهرهای جهان ســمتوســوی دیگری یافته اســت و این رقابت بهعنوان نقاط اتصــال
1 . Ewer
2 . Gabriel
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شبکهها در چارچوب اقت صاد جهانی ایجاب میکند تا به دنبال ارائه مح صوالت تخ ص صی و خدمات خالق به بازارهای
جهانی با شند تا از این طریق ارائه موفق به ک سب جایگاهی منا سب در زنجیره اقت صاد جهانی شوند (آفتاب.)24:1396،
شــهرهای خالق موفق فقط مراکز اصــلی شــهری معروف به شــهرهای جهانی که امتیازات ویژهای در امور مربوط به
فعالیتهای جهانی اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی در باالترین رده سلسلهمراتب شهرهای جهانی به خود اختصاص دادهاند،
نیســتند ( .)Sasaki,2008:77بلکه شــهرهایی در این زمینه موفق عمل میکنند به دنبال فراهم کر دن شــرایط کافی
برای پرورش خالقیتها و جذب عنا صر خالق با شند (خدامی )32:1397،که ازجمله این زمینهها میتوان به بهرهگیری از
توان منا سب زنان در ا شتغال در فعالیتهای منا سب ا شاره کرد .یکی از نزدیکترین مفاهیم جمعیتی به مقوله ر شد و
تو سعه اقت صادی ،ا شتغال ا ست ( صادقی و عمادزاده )12:1383،و امروزه یکی از مهمترین معیارها بهمنظور ارزیابی درجه
توسعهیافتگی یک کشور برخورداری زنان آن کشور از میزان اهمیت و اعتبار الزم در زمینههای مختلف ازجمله اقتصادی
بوده و اشتغال زنان بهعنوان یکی از مؤلفههای اصلی توسعه اقتصادی به شمار میرود (تیموری .)27 :1395،از سوی دیگر
گســـترش بخشهای مختلف اقتصـــادی و افزایش تولید و اشـــتغال مولد بهطور عام و برای زنان بهطور خاص به ایجاد
فرصتهای جذب سرمایه و افزایش سرمایهگذاری نیاز دارد میتوان ادعا کرد که افزایش و رشد رونق اقتصادی از افزایش
میزان اشــتغال زنان تأثیر میپذیرد (دورویی .)87:1389،اشــتغال زنان ازنظر جامعهشــناســی خانواده ،در ارتباط با عوامل
مختلفی شـــکل می گیرد و مطالعات کشـــورهای صـــنعتی نیز از گوناگونی عوامل در این زمینه حکایت دارد (رئیســـی و
همکاران .)140:1392،افزایش اشتغال زنان که به افزایش سرمایه انسانی میانجامد ،بهعنوان اثرگذارترین عوامل بر رشد
اقت صادی ،نیاز به ترویج فرهنگ م شارکت مردان در م سئولیتهای خانوادگی و ایجاد فر صتهای برابر در جامعه میتواند
مو ضوعی الزم در این زمینه به شمار میرود تا زمینه ت سریع ر شد اقت صادی ک شور فراهم گردد ( صفامنش.)79:1390،
درحالیکه مدیران و برنامهریزان ک شورهای تو سعهنیافته یا درحالتو سعه به زنان و نقش آنها در سیر تحول و تو سعه
جامعه اعتقاد چندانی ندارند و زنان در این کشورها بیشتر عنصر حاشیهای ،غیرفعال و غیر مولد بهحساب میآیند (اشکان،
 ،)52:1397در اکثر کشورها ،زمینه حضور زنان در بستر توسعه بر مبنای تعریف همه سونگری و کلگرایی توسعه است و
زنان نهتنها بهعنوان یک جن سیت ،بلکه با جایگاهها و موقعیتهای متنوع و متفاوت برخا سته از توانمندی و مهارتهای
علمی -تخصصی و نیز با فرصتهای ایجادشده از سوی جامعه و نظام سیاسی به ایفای نقش در عرصه توسعه میپردازند
(افراخته و سرایی .)134:1392،با همه این تفا سیر به نظر میر سد همچنان تا ر سیدن زنان به جایگاه منا سب در زمینه
ا شتغال راه درازی باقیمانده ا ست .طبق آمار موجود ،در  ،2010زنان با  50در صد جمعیت ،کمتر از یک سوم نیروی کار
رسمی جهان بوده که بیش از  60درصد آنها در بخش غیررسمی مشغول بوده و ازلحاظ سختکوشی 70 ،درصد ساعات
کار را در جهان دارند (گوگردچیان و همکاران .)148 :1392،زنان حتی در کشــورهای توســعهیافته به ترتیب در ســط
م شاغل دفتری ،کار خانگی بدون د ستمزد ،فرو شندگی و خدماتی ،فنی و حرفهای ،ا شتغال در سطوح پارلمانی و اجرایی
باال و سطوح پایین اجرایی فعالاند .در ک شورهای درحالتوسعه زنان به ترتیب در کار خانگی بدون دستمزد ،فروشندگی،
خدماتی ،دفتری ،فنی و حرفه ای ،مدیران و مباشـــران و ســـطوح اجرایی باال فعالیت دارند (پاشـــازانوســـی.)81:1390 ،
رویکردهای جامعهشناختی را میتوان در سه گروه جستجو کرد :الف) نظم گرایان :پارسونز از جامعه شناسان ساختارگراست
که بر ضرورت تفکیک نقشها و تقسیمکار تأکید کرده است و آن را الزمه رسیدن به پیشرفت اقتصادی و صنعتی میداند
(رفعتجاه و خیرخواه .)137:1392،دورکیم نیز همچون پارســونز در تبیین دگرگونی ســاختار جامعه از شــکل مکانیک به
شکل ارگانیک بر همب ستگی اجتماعی تأکید کرده ا ست .وی من شأ همب ستگی زنا شویی را در تق سیم جن سی کار میداند.
دورکیم نیز چون پار سونز معتقد ا ست ان سجام جامعه بر ا ساس تق سیم جن سی کار تأمین خواهد شد (رفعتجاه و خیرخواه،
 .)138-137 :1392ب) توســعهگرایان :تفاوتی که در نظریههای گوناگون توســعه وجود دارد به نقشــی که به انســان در
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تو سعه داده می شود ،مربوط ا ست .در نظریههایی که مبتنی بر ر شد اقت صادی ا ست ،ان سان نیروی کار ا ست و در خدمت
تولید بیشتر .این نظریات معموالً به رفاه مادران ازآنجهت توجه دارند که آنها تولیدکننده و نگهدارنده نیروی کار هستند
و به زنان ازآنجهت که تأمینکننده نیروی کار ارزان ه ستند توجه می شود .این نظریهها معموالً با ت شویق زنان به ک سب
استقالل مالی و حقوق سیاسی برابر همراه است .در دسته دیگری از نظریههای توسعه ،زنان بخش محروم جامعه هستند
که باید از برنامههای تو سعه منتفع شوند .این نظریات بر ت ساوی ان سانها نظر دارد و در پی رفع بیعدالتی ا ست .در این
نظریات معموالً رفاه خانواده موردتوجه ا ست ،ولی تجربه ثابت کرده ا ست که رفاه خانواده لزوماً امنیت و رفاه را برای زنان
تضمین نمیکند .اما بر اساس نظریههای مبتنی بر توسعه پایدار ،زنان نهتنها در زمره محرومان و مصرفکننده برنامههای
توسعه شمرده نمی شوند ،بلکه عامل توسعه هستند (رفعتجاه و خیرخواه .)138:1392،ج) فمینیستها :بر اهمیت عوامل
فرهنگی و اجتماعی در تحدید دسترسی زنان به بازار کار تأکید دارند .طبق این نظریه ،گرایش مشاغل زنانه ،گرایشی از
نقش خانگی آنها است و همانگونه که در بیشتر جوامع کار خانگی کمارزش انگاشته می شود ،این مشاغل و مهارتها
نیز در بازار کار کمارزش بهح ساب میآیند .وجود خ صو صیاتی نظیر د ستور پذیری بی شتر ،شکایت کمتر از کار ،عالقه
بی شتر به کارهای تکراری و نیاز کمتر به درآمد (زنان معموالً دومین نانآور خانواده مح سوب می شوند) در زنان منجر به
اخت صاص کارهای با درآمد کمتر ،مهارت پایینتر و نیز تأمین اجتماعی و پی شرفت کمتر به آنان داده می شود (نوری و
همکاران .)86:1392،قابلذکر است که بخشی از زنان بهرغم وجود مسائلی مانند امکان ضعیف جذب در بازار کار رسمی،
ضعف در تخ صص ،مهارت و سرمایه و همچنین حمایت اندک نهادهای حمایتی ،به دالیل ب سیاری مجبور وارد در بازار
ا شتغال و ک سب درآمد شوند (دروی شیفرد و همکاران  .)79-80 :1395رویکردهای اقت صادی را میتوان در سه دیدگاه
عمده جای داد :تئوریهای نئوکالســیک ،تئوریهای تقســیمبندی بازار کار و تئوریهای جنســیت .الف) در تئوریهای
نئوکالسیک برای تبیین مسئله اشتغال زنان و تفاوت جایگاه زن و مرد در بازار کار ،از عوامل اقتصادی استفاده میشود .بر
اســـاس این دیدگاه زنان به دلیل بهرهوری کمتر در مقایســـه با مردان از جایگاه و درآمد نازلتری برخوردارند .یکی از
مفرو ضات اقت صاددانان کال سیک آن ا ست که در شرایط رقابتی به کارگران مزدی معادل ارزش نهایی مح صول پرداخت
می شود( .رفعتجاه و خیرخواه .)139:1392 ،ب) در تئوریهای تق سیمبندی بازار کار فرض اساسی این است که جن سیت
یکی از مهمترین عواملی ا ست که بازار کار را به دو بخش جداگانه تق سیم میکند .در بخش زنانه بازار کار ،تعداد م شاغل
به صورت تصنعی و غیرواقعی محدود می شود .این محدودیت موجب بروز تراکم در "بخش زنانه بازار" کار می شود و این
نکته دلیل ا صلی پایین بودن جایگاه شغلی و د ستمزدهای زنان ا ست( .رفعتجاه و خیرخواه .)139:1392 ،پ) تئوریهای
جن سیتی :تفاوت در شخ صیت اجتماعی را از طریق سه مدل بیولوژیکی ،فرهنگی -اجتماعی و اجتماعی زی ستی تو ضی
میدهد .تفاوتهای فیزیکی میان دو جنس ،از ســوی بســیاری از محیطگرایان نیز تصــدیق میشــود .اما درک طبیعت
زی ست شناختی جن سیت و روندی که بر ا ساس آن ،گروهبندیهای جن سیتی ایجاد می شود ،پیچیده و م شکل ا ست .این
پیچیدگی از تعامل عوامل زیســتشــناختی و اجتماعی و تأثیرپذیری پدیدههای بیولوژیکی از عوامل اجتماعی و فرهنگی
ناشی میشود (رفعتجاه و خیرخواه.)140:1392 ،
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شکل شماره  .1مدل مفهومی پژوهش

روش پژوهش
این پژوهش ازنظر هدف ،کاربردی و ازنظر ماهیت دادهها ،یک پژوهش کمی اســـت .دادههای پژوهش از طریق مطالعات
میدانی با ابزار پرسـشـنامه ،مصـاحبه و مشـاهدات و از طریق منابع کتابخانهای در قالب مقاالت و کتابها گردآوریشـده
است .جامعه آماری پژوهش زنان ساکن در بافتهای فرسوده مناطق  ،3 ،2 ،1و  4شهر رشت بوده است .بهمنظور تعیین
حجم نمونه از نمونهگیری ت صادفی طبقهای چند مرحله و با روش کوکران ،تعداد  384پر س شنامه از نوع طیف لیکرت ،در
بین زنان ساکن در  4منطقه دارای بافت فر سوده موردا شاره متنا سب با جمعیت در هر مناطق فوق به ترتیب ،163 ،55
 152و  14پرس شنامه توزیع گردید .درنهایت با توجه به پاس های جامعه نمونه ،تعداد  379پرس شنامه که به صورت کامل
پاس داده شد ،تجزیهوتحلیل شد .جهت ارزیابی روایی پرسشنامه از نظرات  10نفر از متخصصین حوزه مطالعات شهری
استفاده گردید و همچنین پایایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ بررسی شد که مقدار آن  0/852به دست آمد .بررسی جامعه
نمونه پژوهش بهصورت مرحله ای بوده و در هر مرحله بنا بر میانگین جامعه تعداد افراد مشخصشده است .در این روش با
الگوبرداری از روش بدون جایگزینی ،ابتدا کل جامعه نمونه ازنظر تمایل به کار به صورت تعاونی سنجیده شد که از 379
نفر پاســـخگو 375 ،نفر تمایل به فعالیت داشـــتهاند .پسازآن ،پاســـخگویان ازنظر برخورداری از ویژگیهای اجتماعی-
اقتصادی قابلقبول برای فعالیت سنجیده شدند و تعداد  101نفر شناسایی شدند .در مرحله آخر سعی شد افرادی شناسایی
شوند که دارای ویژگیهای موردنیاز برای فعالیت بهصورت تعاونی بودهاند .بنا بر بررسیها ،تعداد  67نفر توانایی فعالیت در
بخش تعاونی را دا شتهاند .معیار شنا سایی افراد در گروههای مختلف فوق ،باالتر بودن رتبه آنها از میانگین (عدد  )3بوده
است .بهمنظور تجزیهوتحلیل اطالعات و دادهها از نرمافزار  SPSSاستفاده گردید.

شاخص
فردی-شخصیتی
(روانشناختی)

اجتماعی

اقتصادی

جدول شماره .1شاخصها و متغیرهای مورداستفاده
متغیر
ســن ،تحصــیالت ،شــغل ،تعداد فرزند ،اعتمادبهنفس ،اســتقالل فکری،
م سئولیتپذیری ،ری سکپذیری ،وجدان کاری ،صبر ،خالقیت و نوآوری،
تفاهم
تعامل (مشــارکت اجتماعی) آگاهی اجتماعی (میزان آگاهی افراد از حقوق
فردی و اجتماعی در شـــهر ،میزان آگاهی افراد از وظایف ســـازمانهای
دولتی و غیردولتی مربوط به شهر ،میزان آگاهی افراد از مزایای م شارکت
در جام عه ،میزان آ گاهی افراد از وجود ف عال یت های مذهبی و خیر یه و
اجتماعی در محله)
درآمد ،پسانداز ،دریافت تسهیالت ،دریافت کمک مالی ،داشتن اموال

منبع
زمانی میاند شتی و همکاران1391،؛
گــالبــی ،ابــراهــیــمــی و عــلــی
بــیــگــی1392،؛ حســــیــنــی و
لشـــگرآرا1393،؛ بنــدرز و نیــک
نــامی1392،؛ طــاهرخــانی و قرنی
آرا1384،؛ لطیفی و همکاران1393،؛
حیدری و همکاران1394،؛ موحدی،
1394؛ ردی1973،؛ لیپســت1993،؛
گابریل2002،؛ هلی1997،
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محدوده موردمطالعه
شهر رشت با مساحت  10240هکتار ،در مرکز جلگه گیالن در محدوده بین  49درجه و  35دقیقه و  45ثانیه طول شرقی
و  37درجه و  16دقیقه و  30ثانیه عرض شمالی واقع شده ا ست .مطابق سر شماری ر سمی ک شور در سال  1395شهر
ر شت دارای  603374جمعیت ده ساله و بی شتر و جمعیت فعال اقت صادی  240678نفر بوده ا ست که  207262نفر آنان را
شاغل و  33416نفر را بیکار تشکیل میدهد (نتایج عمومی سرشماری نفوس و مسکن  .)1395بر اساس نتایج سرشماری
نفوس و مسکن سال  ،1395شهر رشت دارای نرخ اشتغال  86/1و نرخ بیکاری  13/9درصد است .همچنین نرخ اشتغال
مردان  89/7و نرخ اشـــتغال زنان  74/2و نرخ بیکاری مردان  10/3و نرخ بیکاری زنان  25/8می باشـــد .این آمارها
نشاندهنده نرخ بیکاری بیشتر زنان ،نسبت به نرخ بیکاری مردان میباشد.

شکل شماره  .2موقعیت منطقه موردمطالعه

بحث و یافتهها
زنان ساکن در بافت فرسوده شهر رشت تمایل نسبتاً خوبی برای فعالیت در بخش خوراک به صورت تعاونی دارند ،چرا که
تمایل زنان در همه گویهها باالتر از میانگین بوده و این عدد بین  3/73تا  3/87در نو سان بوده ا ست .بر ا ساس شکل 3
بیشترین میزان تمایل در منطقه  2و کمترین میزان در منطقه  4مشاهدهشده است.
در ارتباط با ویژگیهای اجتماعی -اقتصــادی زنان ســاکن در بافت فرســوده (شــکل  ،)3همه مناطق میزانی پایینتر از
میانگین دارند و این عدد بین  2/86تا  2/76در نو سان ا ست .کمترین میزان در منطقه  3و بی شترین آن در مناطق  1و 4
بهطور یکســان دیده میشــود .در ارتباط باوجود روحیه کار تعاونی و همچنین ویژگیهای ســازگار زنان به این رویکرد نیز
درمجموع وضــعیت نســبتاً مطلوب بوده و شــاخصها باالتر از میانگین بودهاند .میانگین کلیه ابعاد نشــان میدهد که زنان
موردمطالعه ،ازنظر فعالیت در بخش خوراک به صورت تعاونی ،با نو سان ب سیار ناچیز بین  3/1تا  ،3/2در و ضعیت ن سبتاً
مناسبی قرار دارند ( شکل  )3که بیشترین میزان در منطقه  3و کمترین آن در منطقه  4مشاهده شده است .تأکید می شود
که دلیل اینکه منطقه  5در هیچیک از موارد بررسی نشده به دلیل نبود بافت فرسوده در این منطقه بوده و جامعه نمونه از
سایر مناطق انتخابشدهاند .در ادامه ،یافتهها با استفاده از آمار استنباطی بررسی و در زیر ارائه گردیده است.
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شکل شماره  .3وضعیت ویژگیهای مناطق شهر رشت در ارتباط با فعالیت در بخش خوراک بهصورت تعاونی

تمایل برای فعالیت در بخش تعاونیهای خوراک

تمایل به فعالیت در بخش تعاونی برای بخش خوراک با آزمون دوجملهای بررسیشده است .بنا بر نتایج آزمون (جدول ،)2
 61درصــد از پاســ دهندگان معادل  231نفر تمایل به فعالیت در زمینه غذاهای محلی رشــت دارند .گرچه اگر آموزش و
منافع این کار بیان شود و یا نمونهای از انجام این فعالیتها در شهر دیده شود ،احتماالً تمایل بانوان بیشتر خواهد شد .به
خاطر اهمیت بحث منافع و درآمدزایی 66 ،در صد بانوان عالقهمند به ک سب درآمد از این راه ه ستند .همچنین  79در صد
تمایل دارند این ا صول را به دیگران آموزش دهند .همچنین  73در صد بانوان ابراز نمودهاند که تمایل دارند در زمینه تهیه
مواد اولیه مواد غذایی فعالیت کنند .اما مو ضوع مهم تمایل اندک بانوان برای همکاری با یکدیگر در این زمینه ا ست ،چرا
که  60درصد آنها ابراز نمودهاند که تمایلی به همکاری نداشته و میخواهند بهصورت فردی فعالیت کنند.
جدول شماره  .2نتایج آزمون دوجملهای گویههای تمایل به فعالیت در بخش تعاونیهای خوراک شهر رشت
گروه

طبقه

فراوانی

درصد

اول

=<3

128

0/34

دوم

>3

251

0/66

379

1/00

تمایل به درآمدزایی از
طریق غذاهای محلی
رشت

جمع

جمع
اول

=<3

39

0/10

دوم

>3

340

0/90

379

1/00

تمایل به یادگیری آشپزی
و نحوه پخت غذاهای
محلی برای درآمدزایی
جمع
بیشتر

0/50

0/50

گروه

379

1/00

طبقه

دوم

>3

231

0/61

0/50

فراوانی

عالقهمندی به فعالیت در
زمینه غذاهای محلی
رشت

اول

=<3

148

0/39

درصد

متغیر

فراوانی
مورد انتظار

اول

تمایل به آموزش دستور آشپزی
و نحوه پخت غذاهای محلی به دوم
دیگران
جمع

=<3

80

0/21

>3

299

0/79

379

1/00

اول

=<3

226

0/60

دوم

>3

153

0/40

379

1/00

اول

=<3

104

0/27

دوم

>3

275

0/73

379

1/00

متغیر

تمایل به همکاری با دیگران در
ارتباط با فعالیت در زمینه
غذاهای محلی رشت
جمع
عالقهمند به تهیه مواد اولیه
غذاهای محلی برای فعالیت در
بخش مواد غذایی

جمع

فراوانی
مورد انتظار

0/50

0/50

0/50
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جدول شماره  .3نتایج رتبهبندی آزمون فریدمن برای تمایل فعالیت در بخش تعاونیهای خوراک شهر رشت
گویهها
عالقهمندی به فعالیت در زمینه غذاهای محلی رشت
تمایل به درآمدزایی از طریق غذاهای محلی رشت
تمایل به یادگیری اصولی دستور آشپزی و ...
تمایل به آموزش دستور آشپزی و  ....به دیگران
تمایل به همکاری با دیگران در ارتباط با فعال یت درزمینه
غذاهای محلی رشت

میانگین رتبهای
3/50
3/47
4/42
3/79
2/38

گویهها
عالقهمندی به ته یه مواد اول یه غذاهای محلی
برای فعالیت در بخش مواد غذایی
کای دو
درجه آزادی
سط معناداری

میانگین رتبهای
3/44
297/272
5
0/000

نتایج آزمون فریدمن از رتبهبندی گویههای تمایل برای فعالیت در بخش تعاونی خوراک نشــان میدهد که گویه تمایل به
یادگیری اصولی دستور آشپزی و نحوه پخت غذاهای محلی رشت برای درآمدزایی بیشتر باالترین رتبه را دارد (جدول .)3
اما به صورت کلی آزمون دوجملهای ن شان داده که  99در صد افراد مورد پر سش که شامل  375خانم می شوند ،تمایل
بانوان برای فعالیت در بخش تعاونیهای خوراک شهر رشت را دارند که مقدار بسیار مناسبی به نظر میرسد (جدول .)4
جدول شماره  .4نتایج آزمون دوجملهای تمایل برای شاخص فعالیت در بخش تعاونیهای خوراک
شاخص

داشتن تمایل

گروه

اول
دوم
جمع

طبقه

=<3
>3

فراوانی

4
375
379

درصد

0/01
0/99
1/00

فراوانی مورد انتظار

0/50

معناداری برای فراوانی مورد انتظار

0/000

داشتن شرایط فعالیت در بخش تعاونیهای خوراک

در بخش پی شین تمایل بانوان برای فعالیت در بخش تعاونیهای خوراک شهر ر شت برر سی شد .نتایج حا صل از بخش
پی شین یعنی تمایل ن شان داد که  99در صد بانوان معادل  375نفر متمایل به فعالیت در بخش تعاونیهای خوراک شهر
رشت میباشند .بعد از سنجش تمایل باید برخورداری از شرایط فعالیت در بخش تعاونیهای خوراک بررسی شود .ازاینرو
در قسمت شرایط اجتماعی و خانوادگی و اقتصادی  375نفر از کسانی که تمایل داشتهاند ،تجزیهوتحلیل شدهاند.
شرایط اجتماعی -خانوادگی

در گویه پشتیبانی خانواده از این فعالیت 59 ،درصد از این پشتیبانی برخوردار هستند .برخورداری اندک  41درصد باقیمانده
نیز مقدار زیادی اسـت که باید نسـبت به روشـن نمودن منافع این فعالیتها برای خانواده نیز اقدام شـود تا میزان احتمال
موفقیت بانوان در فعالیتها بی شتر شود .همچنین خانواده  56در صد از آنها با تفکرات مرد ساالرانه مخالف بوده اما 44
درصد هنوز این تفکرات را دارند .در جدول  6نتایج این بررسی بر اساس آزمون دوجملهای نشان دادهشده است.
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جدول شماره  .5نتایج آزمون دوجملهای برای گویههای شرایط اجتماعی -خانوادگی فعالیت در بخش تعاونیهای خوراک

اول

=<3

154

0/41

دوم

>3

گروه

طبقه

فراوانی

درصد

375

1/00

جمع

غذا

جمع

پشتیبانی خانواده

م خال فت خانواده با
تفکرات مردساالری

منزل در هر ساعتی

375

1/00

موافقت با کار در خارج از منزل اول

=<3

36

0/09

در کنـار ایفـای نقش دختر یا دوم

>3

339

0/91

221
375

1/00

اول

=<3

161

0/44

دوم

>3

214

0/56

375

1/00

اول

=<3

269

0/72

دوم

>3

106

0/28

375

1/00

جمع

0/50

0/50

0/001

0/014

375

1/00

کمرنگ شــدن باورهای ســنتی اول

=<3

351

0/94

در باره خروج ز نان از منزل در دوم

>3

24

0/06

375

1/00

محله

0/50

>3

138

داخل منزل از طرف خانواده

دوم

=<3

237

0/64
0/36

0/59

جمع
آزادی برای خروج از

0/50

0/150

م حدود نبودن زن به کار های

همسر یا مادر بودن

جمع

گروه

فعــالیــت در بخش دوم

>3

175

0/46

اول

طبقه

مواف قت خانواده با اول

=<3

200

0/54

متغیر

فراوانی

انتظار

مورد انتظار

درصد

فراوانی مورد

معناداری فراوانی

متغیر

جمع

جمع

فراوانی مورد

معناداری فراوانی

انتظار

مورد انتظار

0/000

0/50

0/000

0/50

0/000

0/50

0/000

بر ا ساس جدول  ،5یکی از محدودیتهای موجود در زمینه فعالیتهای تعاونی در بخش خوراک ،آزادی اندک بانوان برای
خروج از منزل در ساعات ح ضور در تعاونی میباشد .چرا که  72در صد از آزادی اندکی در این زمینه برخوردار ه ستند64 .
در صد بانوان ابراز نمودند که خانواده آنها وظیفه زن را محدود به کارهای داخل خانه میدانند .البته  91در صد میخواهند
در کنار ایفای نقش دختر یا همسر یا مادر بودن به فعالیت در خارج خانه نیز بپردازند که پتانسیل باالیی محسوب می شود.
در کنار نقش خانواده در تشویق ،حمایت و پشتیبانی از بانوان ،همسایگان نیز نقش بسزایی دارند .در این زمینه  94درصد
بانوان ابراز نمودهاند که باورهای سنتی مردم محله درباره خروج زنان از منزل هنوز وجود دارد که محدودیتی چ شمگیر به
شمار میرود (جدول  .)6نتایج رتبهبندی آزمون فریدمن نیز در جدول  6قابلمشاهده است و نتایج کلی شرایط اجتماعی و
خانوادگی بر ا ساس آزمون دوجملهای ن شان میدهد که  74در صد معادل  277نفر از بانوان شرایط خانوادگی و اجتماعی
برای فعالیت در بخش تعاونی خوراک شهر رشت را دارا هستند (جدول .)7
جدول شماره  .6رتبهبندی آزمون فریدمن برای گویههای شرایط اجتماعی -خانوادگی فعالیت در بخش تعاونیهای خوراک
گویه

میانگین رتبهای

گویه

میانگین رتبهای

موافقت خانواده با فعالیت در بخش غذا

4/15

موافقت با کار در خارج از منزل در کنار ایفای سایر نقشها

5/98

پشتیبانی خانواده

4/37

کمرنگ شـــدن باورهای ســـنتی درباره خروج زنان از منزل در

2/25

مخالفت خانواده با تفکرات مردساالری

4/68

کای دو

آزادی برای خروج از منزل در هر ساعتی

2/99

درجه آزادی

محدود نبودن زن به کارهای داخل منزل از طرف خانواده

3/57

سط معناداری

محله
807/593
6
0/000

جدول شماره  .7نتایج آزمون دوجملهای برای شاخص شرایط اجتماعی -خانوادگی فعالیت در بخش تعاونیهای خوراک
فراوانی مورد انتظار معناداری برای فراوانی مورد انتظار
درصد
فراوانی
طبقه
گروه
شاخص
0/26
98
شـــــرایـــط اول
=<3
0/000
0/50
0/74
277
ا ج تمــا عی -دوم
>3
خانوادگی
1/00
375
جمع
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شرایط اقتصادی

در بخش پیشین شرایط خانوادگی و اجتماعی برای فعالیت بانوان در بخش تعاونی خوراک شهر رشت بررسی شد .در این
قسمت شرایط اقتصادی مورد بررسی قرار میگیرد .بر اساس نتایج آزمون دوجملهای  83درصد بانوان از درآمد کافی برای
گذران زندگی برخوردار نیستند که این موضوع میتواند محرکی برای تشویق آنها برای فعالیت در تعاونیها جهت کسب
درآمد و ارتقای و ضعیت اقت صادی آنها قلمداد شود .همچنین  76در صد توانایی پسانداز کردن ندا شته و همچنین 73
درصد نیز اموالی برای تبدیل به پول برای شروع یک کسبوکار را ندارند( .جدول .)8
جدول شماره  .8نتایج آزمون دوجملهای برای گویههای شرایط اقتصادی فعالیت در بخش تعاونیهای خوراک

375

1/00

=<3

275

0/73

>3

100

0/27

375

1/00

گروه

طبقه

فراوانی

درصد

دوم

>3

91

0/24

پسانداز همیشــگی با
هر میزان درآمد

جمع

داشـــتن اموالی برای اول
تبــدیــل بــه پول در دوم
صـــــورت انــجــام
جمع
فعالیتهای جدید

گروه

اول

=<3

284

0/76

0/50

0/000

0/50

0/000

0/50

ا مکــان دریــافــت اول
کـمــک مــالـی از دوم
طرف خانواده
جمع

طبقه

375

1/00

0/000

ا مکــان دریــافــت
دوم
تسهیالت از بانک
جمع

فراوانی

>3

64

0/17

اول

درصد

برخورداری از درآمــد اول
کــا فی برای گــذران دوم
زندگی
جمع

=<3

311

0/83

متغیر

فــراوانــی مــعــنــاداری
مــــــورد فراوانی مورد متغیر
انتظار
انتظار

=<3

251

0/67

>3

124

0/33

375

1/00

=<3

269

0/72

>3

106

0/28

375

1/00

فــراوانــی مــعــنــاداری
مــــــورد فراوانی مورد
انتظار
انتظار
0/50

0/50

0/000

0/000

-

نتایج رتبهبندی آزمون فریدمن نیز در جدول  9قابلمشــاهده اســت و همچنین بهصــورت کلی  20درصــد بانوان شــرایط
اقتصادی را برای فعالیت در بخش تعاونی خوراک شهر رشت دارا هستند (جدول .)10
جدول شماره  .9نتایج رتبهبندی آزمون فریدمن برای گویههای شرایط اقتصادی فعالیت در بخش تعاونیهای خوراک
میانگین رتبهای
2/75
3/22
2/91
3/03

گویه
برخورداری از درآمد کافی برای گذران زندگی
پسانداز همیشگی با هر میزان درآمد
داشتن اموال برای تبدیل به پول در صورت انجام فعالیتهای جدید
امکان دریافت تسهیالت از بانک

گویه
امکان دریافت کمک مالی از طرف خانواده
کای دو
درجه آزادی
سط معناداری

میانگین رتبهای
3/10
26/214
4
0/000

جدول شماره  .10نتایج آزمون دوجملهای برای شاخص شرایط اقتصادی فعالیت در بخش تعاونیهای خوراک
معناداری برای
فراوانی مورد
طبقه فراوانی درصد
گروه
شاخص
انتظار
شرایط
اقتصادی

اول

=<3

301

0/80

دوم

>3

74

0/20

375

1/00

جمع

0/50

فراوانی مورد انتظار
0/000

اما مجموع شرایط اقت صادی و اجتماعی و خانوادگی ن شان میدهد که  27در صد از بانوان معادل  101نفر دارای شرایط
فعالیت در بخش تعاونی خوراک شهر رشت میباشند (جدول .)11
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جدول شماره  .11نتایج آزمون دوجملهای برای شاخص شرایط اجتماعی و اقتصادی فعالیت در بخش تعاونیهای خوراک
گروه

شاخص
شرایط اجتماعی – خانوادگی و اقتصادی

اول
دوم

طبقه

فراوانی

درصد

=<3

274

0/73

>3

101

0/27

375

1/00

جمع

فراوانی

معناداری برای

مورد انتظار

فراوانی مورد انتظار

0/50

0/000

امکان فعالیت در بخش تعاونی خوراک شهر رشت

در بخش های پیشین تمایل و همچنین شرایط فعالیت در بخش تعاونی خوراک شهر رشت توسط بانوان بررسی شد .نتایج
نشــان داده که  375نفر معادل  99درصــد تمایل به فعالیت داشــته و از این تعداد  27درصــد ( 101نفر) دارای شــرایط
میباشند .در این قسمت امکان فعالیت در بخش تعاونی ،توسط  101نفر دارای شرایط فعالیت ،تجزیهوتحلیل میشود.
نتایج آزمون دوجملها ی امکان فعالیت که جدول مربوط به آن در اینجا به دلیل محدودیت در تعداد صـــفحات مقاله حذف
گردید ،ن شان میدهد که گویههای ا ستقالل فکری ،م سئولیتپذیری ،ری سکپذیری ،تعامل (م شارکت اجتماعی) و میزان
آگاهی افراد از وظایف سازمانهای دولتی و غیردولتی مربوط به شهر معنادار نبوده و قابل ا ستناد نی ست .اما در شاخص
اعتمادبهنفس  82درصــد بانوان معادل  83نفر دارای اعتمادبهنفس الزم برای این کار میباشــند که این عامل پشــتوانه
الزمی برای فعالیت تعاونی به شـــمار میرود .همچنین به نظر میرســـد  63درصـــد از وجدان کاری الزم برای این کار
برخوردارند و  61درصــد خود را در این فعالیت صــبور میدانند .همچنین  62درصــد بانوان از تمایل به خالقیت در کارها
دارند و به نظر میر سد  36در صد افراد از تعامل ن سبتاً خوبی برای همکاری با دیگران دا شته با شند که مقدار ن سبتاً کمی
مح سوب میگردد ،چراکه الزمه کار تعاونی ،تفاهم اع ضاء با یکدیگر میبا شد و در صورت نبود آن ،تعار ضات بین فردی
افزایشیافته و منجر به چندد ستگی و ازهمگ سیختگی شبکه کن شگران تعاونی می شود .همچنین بر ا ساس برر سیهای
انجامشده  63درصد از افراد از حقوق خودآگاهی دارند.
اما نتایج آزمون دوجملهای در متغیر امکان فعالیت نشـــان میدهد که  66درصـــد بانوان معادل  67نفر امکان فعالیت در
بخش تعاونی خوراک را دارند (جدول  .)12نتایج رتبهبندی آزمون فریدمن نیز در جدول  13قابلمشاهده است.
جدول شماره  .12نتایج آزمون دوجملهای برای شاخص امکان فعالیت در بخش تعاونیهای خوراک
شاخص

گروه
اول

امکان فعالیت

دوم
جمع

طبقه

فراوانی

درصد

=<3

34

0/34

>3

67

0/66

101

1/00

فراوانی مورد

معناداری برای

انتظار

فراوانی مورد انتظار

0/50

0/001

جدول شماره  .13نتایج رتبهبندی آزمون فریدمن برای متغیرهای امکان فعالیت در بخش تعاونیهای خوراک شهر رشت
متغیر
اعتمادبهنفس
استقالل فکری
مسئولیتپذیری
ریسکپذیری
وجدان کاری
صبر
خالقیت و نوآوری
تفاهم

میانگین رتبهای
7/99
6/42
5/98
6/15
6/47
6/12
8/98
4/26

متغیر
تعامل (مشارکت اجتماعی)
میزان آگاهی افراد از حقوق فردی و اجتماعی
میزان آگاهی افراد از وظایف سازمانهای دولتی و غیردولتی مربوط به شهر
میزان آگاهی افراد از وجود فعالیتهای خیریه در محله
کای دو
درجه آزادی
سط معناداری

میانگین رتبهای
6/07
6/02
5/80
7/75
134/854
11
0/000
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درنهایت  67نفر از بانوان امکان فعالیت در بخش تعاونیهای خوراک شــهر رشــت را دارند .این افراد در مرحله اول تمایل
داشته و سپس شرایط اجتماعی و خانوادگی و اقتصادی الزم را دارا میباشند و امکان فعالیت بر آنها فراهم است .توزیع
این افراد در سط مناطق مورد بررسی نشان میدهد که  44/8درصد معادل  30نفر در منطقه  41/8 ،2درصد معادل 28
نفر در منطقه  10/4 ،3درصد معادل  7نفر در منطقه  1و  3درصد معادل  2نفر در منطقه  4ساکن هستند.
نتیجهگیری
زنان در گســتره جهانی نقش عمدهای در فعالیتهای اقتصــادی ،اجتماعی و  ...دارند و بســیاری از کشــورها در تالشاند
راهکارهایی برای اســتفاده حداکثری از توانهای زنان در عرصــه تولید و فعالیت بیابند .در این میان گاه فرصــتهایی در
برخی شهرها بروز میکند که میتوان با استفاده از آنها چشماندازی نو برای خواستههای مدیران و برنامه ریزان طراحی
کرد و به راهبردهایی برای د ستیابی به اهداف اندی شید .شهر ر شت بهعنوان یکی از شهرهای بزرگ شمال ک شور ،در
راستای اشتغال زنان شهری نیازمند بازاندیشی فرصتهاست .فرصتی که اخیراً برای این شهر ایجادشده ،ثبت شهر رشت
بهعنوان شهر خالق خوراک است .ازآنجاییکه موضوع خوراک و موضوعات وابسته به آن بهطور مستقیم و یا غیرمستقیم
به زنان مرتبط می شود ،میتوان از این موضوع بهعنوان یک فرصت برای شهر رشت بهره جست .از طرف دیگر با توجه
فقر ن سبی حاکم بر زندگی زنان ساکن در بافتهای فر سوده شهر ر شت از یک سو ،و درگیر بودن شدیدتر آنها بهطور
روزمره با موضوع غذا بهعنوان یکی از وظایف مهم زنان خانهدار از طرف دیگر ،و درنهایت امکان ضعیف سرمایهگذاری در
راهاندازی شغل مورد دلخواه ،ارائه ایده ترکیبی از خوراک ،زنان ساکن در بافت فرسوده و رویکرد تعاونی ،میتواند راهبردی
مؤثر در اشتغال زنان شاغل در این شهر باشد .ازاینرو این مهم موردتوجه این پژوهش قرار گرفت.
از پنج منطقه شهر رشت ،چهار منطقه از سوی اداره راه و شهرسازی استان گیالن دارای بافتهای فرسوده شناسایی شده
است .ازاینرو جامعه آماری این پژوهش ،زنان ساکن در چهار منطقه دارای بافت فرسوده شهری میباشد .برای دستیابی
به اهداف پژوهش و پاس به سؤاالت ،زنان ساکن در این محدوده در سه مرحله تمایل زنان به اشتغال در بخش خوراک
رشت ،شرایط خانوادگی ــــ اجتماعی و اقتصادی زنان به اشتغال در بخش خوراک رشت و درنهایت امکان فعالیت زنان به
اشتغال در بخش خوراک به صورت تعاونی ،بررسی شده است .درواقع در هریک از مراحل ،به صورت بدون جایگزینی عمل
شده است .نتایج تحلیلها نشان میدهد که  99درصد از زنان تمایل باالیی برای فعالیت در بخش خوراک دارند و میانگین
تمایل آن در این مناطق برابر با  3/84بوده ا ست و میتوان بر روی تمایل زنان به فعالیت در این عر صه ح ساب کرد .اما
آنچه در این میان بیش از متغیر میزان تمایل تعیین کننده ا ست ،برخورداری جامعه نمونه از شرایط اجتماعی و اقت صادی
مناسب بوده است .هرچند که اغلب پاسخگویان متمایل به فعالیت در بخش خوراک شهر رشت ه ستند ،اما نتایج شرایط
اجتماعی و اقت صادی ن شان میدهد که اگرچه  74در صد زنان شرایط اجتماعی و خانوادگی الزم را برای فعالیت دارند اما
تعداد نهچندان زیادی (تنها  20درصد) شرایط اقتصادی الزم را برای فعالیت در تعاونیها دارا میباشند.
به این معنی که هرچند ایده فعالیت در بخش تعاونی با در نظر گرفتن وضــعیت پایین اقتصــادی مطرحشــده ،اما شــرایط
بهگونهای است که جامعه نمونه از حداقلهای الزم در این زمینه نیز برخوردار نیستند و نمیتوانند گامی مؤثر در این راستا
بردارند .عمدهتر ین مشــکل اقتصــادی بانوان برای فعالیت نیز عدم برخورداری از درآمد کافی میباشــد که باعث میشــود
نتوانند حداقل مبلغ الزم را برای فعالیت مهیا نمایند .بسیاری از آنها نیز شرایط اخذ تسهیالت از بانک یا دریافت کمک از
طرف خانواده را ندراند .بنابراین جهت افزایش دارای تمایل که از شرایط اقت صادی منا سبی برخوردار نی ستند ،الزاماً باید به
دنبال سرمایهگذار عالقهمند در حوزه خوراک بود تا با استفاده از سرمایه سرمایهگذاری و کار و تخصص زنان بتوان فعالیت
تعاونی ها را شروع و یا تو سعه داد و سبب کارآفرینی و ایجاد ا شتغال درآمد شد .ازآنجاکه کارآفرینی یکی از وجوه ا سا سی
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خالقیت میباشد ،میتوان با حمایت از توسعه تعاونیها این وجه از توسعه شهر خالق را برجسته نمود.
برخورداری از توانمندی الزم برای فعالیت مؤثر در بخش تعاونی از دیگر متغیرهای مورد ارزیابی اســـت .درواقع هدف
پژوهش توانمندســازی زنان ســاکن در بافتهای فرســوده با اســتفاده از الگوی تعاونی بوده و در این رهگذر از فرصــت
ایجادشده در بخش خوراک برای این منظور استفاده شود .بررسیها نشان میدهد که زنان ساکن در شهر رشت ،نه بهطور
کامل ولی با نرخ حدود  20درصــد از شــرایط همهجانبه بهرهگیری از فرصــت فعالیت در بخش خوراک بهصــورت تعاونی
برخوردارند .البته نباید فراموش کرد که این درصــد حاصــل برخورد بدون جایگزینی افراد بهدســتآمده اســت .اگر عامل
شرایط اجتماعی – اقتصادی و بهویژه اقتصادی حذف شود و فقط به تمایل بسنده شود ،تعداد زنانی که دارای ویژگیهای
فعالیت تعاونی هســتند خیلی بیشــتر آمار فوق بوده (حدود  71درصــد) و در صــورت حمایت از زنان با بســتههای مناســب
اقتصادی میتوان شاهد شکلگیری تعاونیهایی با محوریت فعالیت زنان در بخش خوراک بود .بههرحال مشارکت تمامی
ساکنین شهرها ازجمله زنان در امور و فعالیتهای خالقانه از عنا صر ضروری برای ظهور و تو سعه شهر خالق میبا شد.
این مو ضوع سبب ارج نهادن به سرمایه ان سانی و نقش آنها در شکلگیری شهر خالق می شود .بنابراین شهر خالق
ر شت می تواند با ترکیب ایده ا شتغال زنان در قالب تعاونی خوراک به گ سترش صنایع فرهنگی ،شکوفایی هنر آ شپزی
بانوان و کارآفرینی در زمینه تغذیه و خوراک ،برند سازی خوراک محلی برای معرفی به دنیا و تو سعه گرد شگری غذایی و
به اشــتراک گذاشــتن دانش و تحقیقات علمی مرتبط با خوراک و تغذیه از مراحل تهیه تا مراحل تولید ،مصــرف ،توزیع و
حتی در قالب صادرات گامی بلند برداشت .با توجه به نتایج حاصلشده ،پیشنهادهای زیر ارائه میشود.
 ورود بخشهای سرمایهگذار اعم از خصوصی یا دولتی و یا محلی (زنانی که از شرایط اقتصادی مناسب برخوردارند)،
 ایجاد زمینههای خودگردان نمودن تعاونیها با تدوین برنامههای اقتصادی منظم و حمایتهای مالی مناسب دولتی،
 اندیشیدن تدابیری قوی برای زمینههای شکلگیری و رشد تعاونی خوراک از مرحله تهیه مواد اولیه تا بازاریابی،
تقدیر و تشکر

نویسندگان مقاله بر خود الزم میدانند تا مراتب سپاس خود را از شهرداری رشت به خاطر حمایت مالی و معنوی از این
پژوهش اعالم نمایند.
منابع
سعه پایدار ایران ،همایش تولید ملی و
توســعه
ـتغال زنان و تأثیر آن بر تو
ضعیت ااشـشتغال
بررس ـسی ووضــع
 )1احدی ،حدیث و طوالیی ،هومن ( )1396برر
اشتغال پایدار ،چالشها و راهکارها :دانشگاه آیتاهلل بروجردی (ره) ،صص.1 -14 .
 )2اشکان ،المیرا ( )1397بررسی تأثیر ساعت کار انعطافپذیر زنان بر رفاه خانواده با رویکرد اسالمی (مطالعه موردی :زنان متأهل
کارمند مراکز آموزش عالی واقع در شهر تبریز) ،رساله دکتری تخصصی اقتصاد ،به راهنمایی محمدعلی متفکر آزاد و محمدرضا
سلمانی بیشک ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه تبریز.
سالمی ایران ،مطالعات
سعه چهارم و پنجم جمهوری ااســالمی
توســعه
سودابه ( )1392جایگاه زنان در برنامه تو
سرایی ،ســودابه
سن و ســرایی،
 )3افراخته ،ححســن
اجتماعی روانشناختی زنان ،دوره  ،11شماره  ،3صص.133-158 .
 )4آفتاب ،احمد ( )1396تبیین و برنامهریزی شهری خالق با رویکرد سناریونویسی (مطالعه موردی :شهر ارومیه) ،پایاننامه دکتری
تخصصی جغرافیا و برنامهریزی شهری ،به راهنمایی حسین نظم فر ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه محقق اردبیلی.
 )5آلبا ،عبداهلل ( )1390تحلیل تأثیر تعاونیهای مرزنشینان بر معیشت پایدار روستایی شهرستان سراوان ،پایاننامه کارشناسی ارشد
جغرافیا ،به راهنمایی مرتضی توکلی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه زابل.
 )6آئینی ،محمد ( )1386موضوعات اقتصادی مالی و مدیریتی در بهسازی و نو سازی بافتهای فر سوده شهری ،تهران :انتشارات
مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن.
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فصلنامه شهر پایدار ،دورۀ  ،4شمارۀ  ،2تابستان 1400

 )7باوندپور ،فاطمه ( )1390بررسی ارتباط بین اشتغال سرمایهگذاری و دستمزد بخشهای مختلف تعاونیهای شهرستان کرمانشاه،
پایاننامه کارشناسی ارشد اقتصاد ،به راهنمایی مجتبی الماسی ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه رازی کرمانشاه.
 )8بندرز ،زینب و نیک نامی ،مهرداد ( )1392شناسایی عوامل اجتماعی_ فرهنگی مؤثر بر توانمندسازی اعضا تعاونیهای روستایی
زنان استان ایالم ،مجله پژوهشهای ترویج و آموزش کشاورزی ،سال ششم ،شماره  ،3صص.63-77.
سانی در
سعه انانســانی
توســعه
شتغال بر تو
سیتی در آموزش و ااشــتغال
جنســیتی
صومه ( )1390تحلیل و اندازهگیری اثر نابرابریهای جن
معصــومه
سی ،مع
شا زانوســی،
 )9پاپاشــا
کشورهای منتخب جهان ( ،)1990-2010پایاننامه کارشناسی ارشد اقتصاد ،به راهنمایی مجید صامتی ،دانشکده علوم اداری و
اقتصاد ،دانشگاه اصفهان.
شورای ملی ،وبگاه
ضههای زنان به مجلس شـــورای
عریضـــه
شروطه با تکیهبر عری
صر ممشـــروطه
 )10پناهی ،عباس ( )1396کارکرد زنان گیالنی در ععصـــر
انسانشناسی و فرهنگhttps://anthropologyandculture.ir/fa/easyblog ،
 )11پورجعفر ،محمدرضا ( )1388مبانی بهسازی و نوسازی بافت قدیم شهرها ،چاپ اول ،تهران :پیام.
 )12تو سلی ،منوچهر ( )1395نقش شرکتهای تعاونی تولید رو ستایی در تو سعه کشاورزی پایدار (مطالعه موردی :ا ستان گلستان)،
پایان نامه کار شنا سی ار شد جغرافیا ،به راهنمایی علیر ضا ا ستعالجی ،دان شکده علوم ان سانی ،دان شگاه آزاد ا سالمی واحد تهران
مرکزی.
 )13تیموری ،سرور ( )1395تحلیل و ارزیابی اثرات تو سعه گرد شگری بر ا شتغال زنان (مطالعه موردی :شهر کرمان شاه) ،پایاننامه
کار شنا سی ار شد مدیریت جهانگردی ،به راهنمای کلثوم خلیلوند ،دان شکده مدیریت و ح سابداری ،مو س سه آموزش عالی باختر
ایالم.
 )14ح سینی ،طیبه و ل شگرآرا ،فرهاد ( )1393شنا سایی عوامل مؤثر بر تو سعه مهارتهای کارآفرینی در تعاونیهای زنان رو ستایی
استان فارس ،مجله پژوهشهای ترویج و آموزش کشاورزی ،دوره  ،7شماره  ،2صص .13-33
 )15حیدری ،فریبا؛ نادری مهدی ،کریم؛ یعقوبی فرانی ،یعقوب؛ حیدری ،علیقلی ( ،)1394شاخصهای شنا سایی تعاونیهای موفق
کشاورزی ،تعاون و کشاورزی ،دوره  ،4شماره  ،14صص.39 -60.
 )16خدامی ،سعیده ( ،)1397بررسی تحققپذیری شهر خالق با رویکرد فرهنگی در راستای توسعه هدفمند شهری (نمونه موردی:
شهر تبریز) ،پایاننامه کارشناسی ارشد برنامهریزی شهری ،به راهنمایی محمود رحیمی ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه آزاد
اسالمی واحد شهر قدس.
 )17خروتی ،الهام و ملکی مین باش رزگاه ،مرت ضی ( )1394شنا سایی و اولویتبندی شاخصهای موفقیت کارآفرینی در تو سعه
تعاونیهای ا ستان سمنان با ا ستفاده از تکنیک تحلیل سل سلهمراتبی دادهها ،نخ ستین همایش بینالمللی جامع مدیریت ایران:
سمنان ،مرکز همایشهای توسعه ایران ،صص.1 -10.
 )18درویشیفرد ،علیاصغر؛ جسک ،میترا؛ فیضیپور ،خدیجه ( )1395تجربه زیسته زنان شاغل در کارگاههای تولیدی ،پژوهشنامه
مددکاری اجتماعی ،شماره  ،5صص.77-108 .
 )19دورویی ،کافیه ( )1389برر سی تغییر ساختار گروههای سنی ا شتغال زنان و عوامل مؤثر بر آن طی سالهای ،1385-1335
پایاننامه کار شنا سی ار شد جمعیت شنا سی ،به راهنمایی شهال کاظمیپور ثابت ،دان شکده علوم اجتماعی ،دان شگاه عالمه
طباطبائی.
بوشـهر و رتبهبندی عوامل مؤثر بر آنها با
اسـتان بو شهر
صـنعتی ا ستان
شـرکتهای تعاونی صنعتی
شـناسـی شرکت
سیب شنا سی
 )20دیرینی حقیقی ،الهام ( )1390آآسـیب
ا ستفاده از تکنیک تحلیل سل سلهمراتبی  ،AHPپایاننامه کار شنا سی ار شد مدیریت بازرگانی ،به راهنمایی رحیم قا سمیه،
دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد ،مرکز پیام نور بوشهر.
 )21رفعتجاه ،مریم و خیرخواه ،فاطمه ( )1391م سائل و چالشهای ا شتغال زنان در ایران از دیدگاه شاغالن پ ستهای مدیریتی،
نشریه مطالعات توسعه اجتماعی-فرهنگی ،دوره  ،1شماره  ،2صص .130-156
ستایی بر
روســتایی
شرکتهای تعاونی رو
ضویت زنان در شــرکت
شی ععضــویت
اثربخشــی
سی اثربخ
بررســی
سی ،رقیه؛ نجفی ،بهاءالدین؛ باقری ،پژمان ( )1392برر
رئیســی،
 )22رئی
افزایش اشتغال و کاهش فقر در خانواده اعضا بر اساس مدلالجیت ،مطالعات اجتماعی روان شناختی زنان ،دوره  ،11شماره ،4
صص.135-164 .
 )23زعفرانچی ،لیال سادات ( )1388اشتغال زنان (مجموعه مقاالت و گفتگوها) ،تهران :انتشارات مرکز امور زنان و خانواده.
 )24زمانی میاند شتی ،نا صر؛ عطائی ،پوریا؛ ایزدی ،ن سیم ( )1391برر سی سطوح و میزان توانمندی در بین اع ضای تعاونی زنان
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روستایی ،مجله زن در توسعه و سیاست ،دوره  ،10شماره  ،4صص.153-172 .
 )25سازمان برنامهوبودجه ک شور ( ،)1396قانون برنامه پنج ساله ش شم تو سعه اقت صادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری ا سالمی
ایران.
 )26شادی طلب ،ژاله و کمالی ،افسانه ( )1381مشارکت اجتماعی زنان ،مطالعات راهبردی زنان ،دوره  ،1شماره  ،4صص.26-52 .
 )27شربتیان ،محمدحسن ( )1387بررسی ابعاد و موانع اجتماعی اشتغال زنان ،مجله پیک نور ،دوره  ،7شماره  ،3صص.85-95.
 )28شعبانعلی فمی ،ح سین؛ چوبچیان ،شهال؛ رحیم زاده ،مع صومه؛ ر سولی ،فاطمه ( )1385شناخت و تحلیل سازههای موفقیت
شرکتهای تعاونی زنان در ایران ،فصلنامه مطالعات زنان ،دوره  ،4شماره  ،2صص89-109.
 )29صادقی ،مسعود و عمادزاده ،مصطفی ( )1383تحلیلی بر عوامل اقتصادی مؤثر در اشتغال زنان ایران ،زن در توسعه و سیاست،
دوره  ،2شماره  ،1صص.5-22.
 )30صالحی ،مریم ( )1391آسیب شناسی مشارکت اعضاء در تعاونیهای تولید روستایی استان همدان ،پایاننامه کارشناسی ارشد
توسعه روستایی ،به راهنمایی مریم صالحی ،دانشکده علوم کشاورزی ،دانشگاه بوعلی سینا.
 )31صفامنش ،هانیه ( )1390تخمین و تحلیل تابع عر ضه نیروی کار در ا ستانهای ایران ،پایاننامه کار شنا سی ار شد اقت صاد ،به
راهنمایی مصیب پهلوانی ،دانشکده علوم اقتصادی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان.
روســتایی،
ستایی،
شکیل تعاونیهای رو
ستاییان به تتشــکیل
روســتاییان
 )32طاهرخانی ،مهدی و قرنی آرانی ،بهروز ( )1384مطالعه عوامل مؤثر بر گرایش رو
تحقیقات جغرافیایی ،دوره  ،20شماره  ،3صص.81-101 .
 )33عندلیب ،علیرضا ( )1388فرفففیند فرآیند نوسازی بافتهای فرسوده شهر تهران ،تهران :انتشارات نشر ری پور
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